
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

RES: kan rekenen op draagvlak en heeft brede oriëntatie 

Vergaderdatum:  
 

11 december 2019 

Agendapunt (nr en naam): 
 

1.1 Vreemd aan de orde van de dag 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Roept het college op: 

 
Bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid, te (blijven) benadrukken: 
 
1. dat concrete oplossingen en locaties worden voorgesteld; 
2. dat voorstellen op draagvlak van inwoners moeten kunnen rekenen; 
3. dat waar mogelijk bij het voorstellen van oplossingen en locaties het draagvlak ook getoetst wordt; 
4. dat de RES zich breed blijft oriënteren op alternatieve energiebronnen en -technieken om bij positieve beproeving snel te 

kunnen overschakelen, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting 

 
Constaterende dat: 

1. De gemeenteraad van Gooise Meren op 18 september jl. de startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 
unaniem heeft vastgesteld; 

2. Op 30 oktober tijdens het tweede Toekomstatelier Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek bij de Groene Afslag 
een drietal scenario’s is voorgelegd; 

3. Deze scenario’s ook extreme varianten verkennen, zoals zonnepanelen op het Gooimeer en de Loosdrechtse Plassen, 
aanzienlijke weilanden met zonnepanelen en windmolens in elke dorpskern; 

4. De RES een horizon heeft tot 2030 (met een doorkijk naar 2050) en de duurzame elektriciteitsopwekking inzet op 
bewezen grootschalige technieken, zoals wind en zon op land; 

 
Overwegende dat: 

5. Draagvlak alleen goed gemeten kan worden wanneer sprake is van concrete oplossingen op concrete locaties; 
6. Innovatie op tal van aspecten in de energietransitie tot snel opeenvolgende ontwikkelingen leidt met mogelijk 

beperktere, ruimtelijke nadelen; 
7. Energiebesparing en andersoortige energieopwekking (zoals kleinschalige opwekking op daken) niet meetellen in de 

kwantitatieve beoordeling, terwijl wel een trend waarneembaar is naar decentrale energienetwerken, daartoe mede 
aangemoedigd door fiscale maatregelen; 

8. Er weliswaar tweejaarlijks wordt herzien, maar dat de RES 1.0 na vaststelling wordt verankerd in omgevingsbeleid; 
9. Regio’s er voor kunnen kiezen ook andersoortige energieplannen binnen de RES-en inzichtelijk te maken. 
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