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Jelmer Kruijt (GDP)
Zoekgebied Bastion Nieuw Molen schrappen uit RES
A21-65
Regionale Energie Strategie NHZ 1.0
ingediend
2.0

Bovengenoemd(e) raadslid stelt het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester
en wethouders met nummer 2186771
Besluit het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Besluit:
1. De RES 1.0 van de energieregio NoordHolland Zuid, voor zover deze betrekking
heeft op het grondgebied van Gooise
Meren, vast te stellen en te besluiten dat de
RES 1.0 als resultaat uit het regionale
proces ook namens de gemeente Gooise
Meren wordt aangeboden aan het
Nationaal Programma RES.
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect
hebben op gemeente Gooise Meren, mee te
nemen bij de uitwerking van de
uitvoeringsinstrumenten voor
omgevingsbeleid.

Besluit:
1. De RES 1.0 van de energieregio NoordHolland Zuid, voor zover deze betrekking
heeft op het grondgebied van Gooise
Meren, vast te stellen en te besluiten dat de
RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces
ook namens de gemeente Gooise Meren
wordt aangeboden aan het Nationaal
Programma RES, met dien verstande dat
het zoekgebied ‘Bastion Nieuw Molen’
(Naarden Vesting) voor de plaatsing van
zonnepanelen boven de bestaande
parkeerplaatsen wordt geschrapt (zie
kaart RES 1.0 NHZ deelregio G&V).
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect
hebben op gemeente Gooise Meren, mee te
nemen bij de uitwerking van de
uitvoeringsinstrumenten voor
omgevingsbeleid.

Toelichting
Overwegende dat:
1. Bastion Nieuw Molen in Naarden Vesting is meegenomen als een van de zoekgebieden voor de plaatsing van
zonnepanelen boven de (bestaande) parkeerplaatsen;
2. Zoekgebieden in de RES uitsluitend bedoeld zijn voor grootschalige opwekking van duurzame energie en locatie
Bastion Nieuw Molen daar gelet op de omvang niet aan lijkt te kunnen voldoen;
3. Als het college, al dan niet op deze plek, ook kleinschalige energieopwekking wenst te onderzoeken, dit dus op
een andere manier bij de raad geagendeerd zou moeten worden.
Voorts overwegende dat:
4. Naarden Vesting van grote cultuurhistorische betekenis is, als een van de mooiste en grotendeels in takt
gebleven vestingsteden ter wereld;
5. Het zeer aannemelijk is dat de (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen afbreuk doet aan de cultuurhistorische
waarde en het aangezicht van de vesting van Naarden;
6. Er met het schrappen van locatie ‘Bastion Nieuw Molen’ nog ruim dertig zoeklocaties voor de plaatsing van
zonnepanelen boven parkeerplaatsen overblijven.

