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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Gooise Meren in het kader
van concept Regionale Energiestrategie van de RES regio Noord-Holland Zuid volgens de procedure
van wensen en bedenkingen besloten een zienswijze mee te geven aan de stuurgroep RES NoordHolland Zuid. De zienswijze betreft de hoogte van het bod van de deelregio Gooi en Vechtstreek
binnen de concept RES Noord-Holland Zuid.
De gemeenteraad van Gooise Meren heeft kennis genomen van het concept bod van de deelregio Gooi
en Vecht in de RES ter hoogte van 0,32 Twh. De raad is van mening dat dit bod niet voldoende bijdraagt
aan de ambities van de regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten en maatschappelijke partners in de Gooi
en Vechtstreek hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om een energieneutrale regio te worden in
2050. Het verbruik aan elektriciteit en warmte van de gebouwde omgeving in de regio Gooi en
Vechtstreek bedraagt omgerekend 3,2 Twh: dat is dus 10 maal zoveel als dat we met dit bod denken op
te wekken. Ook ziet de raad dat het totale bod van de 6 deelregio’s in de RES regio Noord-Holland Zuid
2,7 Twh beslaat en dat het bod van de regio Gooi en Vechtstreek daarbinnen onevenredig laag is.
De gemeenteraad van Gooise Meren ziet goede mogelijkheden om het bod van de deelregio te
verhogen en wenst opdracht te geven om in de RES 1.0 het aantal bouwstenen te vergroten. De
bouwstenen zon op dak, zon en wind langs infrastructuur en zon op parkeerplaatsen zijn in de lokale
RES ateliers veelvuldig genoemd en dienen maximaal benut te worden. Daarnaast wenst de
gemeenteraad van Gooise Meren de opdracht mee te geven om in de RES 1.0 zoekgebieden toe te
voegen.
Het is de raad bekend dat op dit moment alleen grootschalige zon- en windenergie meetellen in het
bod aan het rijk. Toch vindt de raad van Gooise Meren het een gemiste kans dat in het RES proces tot
nu geen andere vormen van hernieuwbare energie worden voorgesteld. De raad wenst de opdracht
mee te geven om in de RES 1.0. te laten zien welke mogelijkheden er in onze regio zijn om op
innovatieve manieren hernieuwbare energie op te wekken, met name op locaties waar door restricties
geen grootschalige opwek mogelijk is. De suggesties die in de lokale RES ateliers hiervoor zijn gedaan
moeten serieus worden onderzocht.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris
Bijlage:

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Raadsvoorstel Zienswijze concept RES Noord-Holland Zuid

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

