
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

RES deelregio Gooi en Vecht: geen zoekgebieden in natuurgebied 

Vergaderdatum:  

 

10 juni 2020 

Agendapunt (nr en naam): 
 

3b2 Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 

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 het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen zich in de regio Noord-Holland-zuid expliciet uit te spreken 
tegen drie (van de tien) zoekgebieden voor zon- en windenergie in de concept-RES gelegen in, of direct aangrenzend aan (voor wind-), 
beschermde natuurgebieden. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

 

Constaterende dat: 
1. dat in de concept-RES een 10-tal zoekgebieden is opgenomen in de Gooi en Vechtstreek voor de opwek van zon- en 

windenergie; 

2. zoekgebieden weliswaar niet vast liggen, maar wel de denk- en zoekrichting vormen voor de ontwikkeling van RES 1.0; 
3. Als hoofdpunten (opgehaald uit de bijeenkomsten, werksessies en ateliers) voor de concept-RES worden genoemd: 

a)  dat oog moet worden gehouden voor landschappelijke waarden; 
b) dat voorzichtigheid moet worden betracht met de onomkeerbaarheid van oplossingen, terwijl toekomstige technieken 

nog niet kunnen worden meegewogen; 
c) dat er geen/weinig steun is voor zon/wind in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap; 

4. grote delen van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn aangemerkt als (potentieel) werelderfgoed, Natura 2000, stiltegebied en 

Natuurnetwerk Nederland (NNN); 
5. in de Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ maatschappelijk draagvlak als leidend principe is meegegeven voor 

‘kwaliteit RES’; 
6. het Klimaatakkoord – zonder wettelijke – de bevoegdheid voor de concept-RES niettemin heeft belegd bij het college en niet 

bij de gemeenteraad (https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raad -krijgt-res-straks-door-de-
strot-geduwd.13139554.lynkx). 

 
Overwegende dat: 

7. de windmolens, waarmee wordt gerekend als het gaat om het vermogen, een aanzienlijke hoogte hebben, die de 
Televisietoren van Hilversum evenaart of te boven gaat;  

8. een aantal zoekgebieden van deelregio Regio Gooi en Vechtstreek zijn gelegen in of zeer nabij (potentieel) werelderfgoed, 

Natura 2000 en NNN; 
9. de gezamenlijke opwek van de 30 regio’s de totale opgave voor de transitie nu al blijkt te overtreffen, terwijl toekomstige 

technieken nog niet zijn meegenomen; 
10. in een ateliergroep van volksvertegenwoordigers van deelregio Gooi en Vecht op 30 oktober 2019 met enige ontzetting is 

gereageerd op het meest ambitieuze scenario van drie dat werd gepresenteerd; 
11. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland met de drie gebiedsbeheerders Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en 

Goois Natuurreservaat in februari 2020 pleitten geen zoekgebieden aan te wijzen in de rode zones van de Visiekaart Wind 
Regionale Energie Transitie Noord-Holland, waaronder het Gooi, terwijl andere gebieden wel geschikt werden geacht. 

 
Is van mening dat: 
12. deelregio Regio Gooi en Vechtstreek zich namens de deelnemende gemeenten expliciet moet uitspreken tegen genoemde 

zoekgebieden uit de concept-RES zoals die nu zijn opgenomen, ook als dat leidt tot een lager energie-bod. 
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