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Onderwerp: Niet gedeelde Informatiebrief (kenmerk 22.0004708 van 19 oktober) die 
gericht was aan de gemeenteraad over de voortgang van de RES 1.0 voor 
deelregio Gooi en Vechtstreek. 

 
Inleiding 
Op 19 oktober is een belangrijke informatiebrief gestuurd naar alle gemeentes in de RES deelregio Gooi en Vechtstreek en 
dus ook naar gemeente Gooise Meren. De bedoeling van de brief was om de gemeenteraad te informeren over de publicatie 
van de RES monitor en over de voortgang en uitvoering van de RES 1.0 plannen voor deelregio Gooi en Vechtstreek. 
Daarnaast ook om raadsleden de gelegenheid te geven om mee te doen aan een online bijeenkomst hierover op 9 november 
2022 en om een enquête in te vullen.  
 
De programmaorganisatie van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid zou een toelichting geven op de (op 
25 oktober gepubliceerde) RES monitor. Daarna zouden raadsleden uitgenodigd worden om het gesprek te voeren over 
welke lessen getrokken kunnen worden uit zowel de monitor als uit ervaringen tot nu toe. Centraal stond de vraag ‘liggen we 
op koers richting 2030 en/of zouden we het anders moeten doen?’ Men kon zich hiervoor aanmelden. Daarnaast  
was er ook een online enquête waarin geïnteresseerden en betrokkenen konden aangeven wat goed gaat en  
wat nog aandacht behoeft de aankomende periode. Doordat de brief niet met de raad is gedeeld hebben de raadsleden zich 
hiervoor dus niet kunnen aanmelden. Een gemiste kans. 
 
In het 1e kwartaal van 2023 wordt mede op basis van de monitor en de enquête een voortgangsdocument  
opgesteld. Als het voortgangsdocument uitwijst dat er onvoldoende progressie wordt gemaakt kan dit  
aanleiding zijn bij te sturen om de doelen te bereiken. Daarnaast geeft het document uitgangspunten mee  
voor het vervolgproces. 
 
Hieronder enkele belangrijke mededelingen uit de informatiebrief 
 
Deelregio Gooi en Vechtstreek 
In de RES 1.0 is voorzien dat de deelregio Gooi en Vechtstreek 224 GWh bijdraagt aan het regionale bod. 
In de monitor is te zien dat er in de Gooi en Vechtstreek sinds de publicatie van de RES NHZ 1.0 in april  
vorig jaar afgerond 5 GWh (2% van de 224 GWH) aan grootschalige zonne-energie is gerealiseerd.  
Daarmee komt totaal gerealiseerd, inclusief de 14 GWh reeds bestaande opwek, op 19 GWh (8 %) in de  
Gooi en Vechtstreek. 
 
1) Versnelling nodig 
De komende 8 jaar zal er jaarlijks gemiddeld 26 GWh aan nieuwe duurzame opwek gerealiseerd moeten  
worden om in 2030 in totaal 224 GWh aan duurzame elektriciteit te kunnen opwekken. In het huidige  
tempo wordt de doelstelling voor 2030 nog niet eens voor de helft bereikt. Het tempo waarin projecten  
voorbereid én gerealiseerd worden moet ten minste verdubbeld worden om in de buurt te komen van de  
doelstelling voor 2030.  
In deze monitor wordt Weesp nog meegerekend bij de deelregio Gooi en Vechtstreek. Sinds januari dit  
jaar is Weesp onderdeel van gemeente Amsterdam. In het voortgangsdocument en de volgende monitor  
wordt dit aangepast. Hierdoor zal de hoeveelheid gerealiseerde elektriciteit, de bijdrage aan het totale  
bod en de potentie afnemen. 
 
 
Vraag 1 
Heeft het college en/of de verantwoordelijke wethouder Energietransitie deze informatiebrief van Regio Gooi en Vechtstreek 
(datum 19 oktober met kenmerk 22.0004708) wel ontvangen?  
 
Antwoord 
Ja. 
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Vraag 2 
Zo niet, waarom niet? want deze brief is wel correct verzonden naar de wethouder.  
 
Zo ja, waarom is er voor gekozen om deze belangrijke informatiebrief niet verder met de gemeenteraad te delen? Iets wat 
toch verplicht is vanuit de informatieplicht. 
 
 
Antwoord 
Er is niet voor gekozen om deze informatiebrief niet verder met u te delen. Inmiddels heeft u de informatie ontvangen. Helaas 
heeft dit meer tijd gekost dan gewenst. Dit komt omdat we een extra controle wensten op het onderdeel windenergie, zoals 
we in de raadsmededeling hebben toegelicht en omdat we tijdelijk te maken hadden met ambtelijke uitval. 
 
Vraag 3 
Realiseert de wethouder zich dat, door het niet delen van deze informatiebrief van Regio Gooi en Vechtstreek, raadsleden 
niet in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig kennis te kunnen nemen van en om te kunnen participeren in de online 
bijeenkomst van 9 november 2022. Verder hebben de raadsleden deze belangrijke mogelijkheid gemist om ook informatie 
over de voortgang van de RES 1.0 te ontvangen en om belangrijke vragen te kunnen beantwoorden zoals ‘liggen we op koers 
en zouden we het anders moeten doen?’ Daarnaast is een belangrijke kans voor betrokken raadsleden gemist om de enquête 
in te kunnen vullen.  
 
Antwoord 
Wij beseffen dat wij u niet op deze bijeenkomst en de enquête hebben gewezen en dat betreuren wij. 
 
Vraag 4 
Gezien het feit dat de conclusies uit de RES monitor (en uit deze informatiebrief) een algemeen beeld laten zien dat we lokaal 
behoorlijk achterlopen in de voortgang en uitvoering van RES 1.0 doelstellingen voor 2030, Met name de volgende conclusies;  
- In het huidige tempo wordt de doelstelling voor 2030 nog niet eens voor de helft bereikt.  
- Het tempo waarin projecten voorbereid én gerealiseerd worden moet ten minste verdubbeld worden om in de buurt te 
komen van de doelstelling voor 2030. 
 
Is het college/de wethouder niet van mening dat het des te belangrijker is om dit soort essentiële updates en 
informatiemededelingen over de voortgang van de RES doelen en ambities direct te delen met de gemeenteraad.  
Is de wethouder voornemens de raad in de toekomst tijdig te informeren over alle RES ontwikkelingen en vorderingen? 
 
 
Antwoord 
De wethouder en het college vinden het altijd belangrijk om de mededelingen over de voortgang van de RES te delen met de 
raad, op basis van degelijk ambtelijk advies. Dat is behoudens deze keer, tot nu toe ook altijd gebeurd. We zijn zeker 
voornemens de raad ook in de toekomst tijdig te informeren over alle RES-ontwikkelingen. 
 
 
  
 
 


