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Voorstel 
In het pfho van 16 mei a.s. wordt de Startnotitie RES Noord-Holland Zuid (RES NHZ) besproken. 
Behandeling richt zich op twee aspecten: 
 
A. Betrekken van de raad 
De startnotitie wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de raden. Portefeuillehouders 
bespreken op 16 mei op welke wijze de raad op korte termijn wordt betrokken. Dit kan via een 
presentatie in een themauur/commissie of middels een raadsinformatiebrief.  
 
B. Aanzet tot kaders 
In de startnotitie staan enkele algemene uitgangspunten, hieraan kunnen enkele kaders worden 
toegevoegd.  
 
Een aanzet: 
1. De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek vormen een deelregio binnen RES NHZ.  

 
2. Voor de voorgestelde zoekgebieden of maatregelen in de RES, wordt in beeld gebracht hoe dit 

zich verhoudt tot gemeentelijk ruimtelijk beleid.   
 
3. De regionale optimale energiemix voor opwekking van hernieuwbare energie in de ondergrond, op 

de bovengrond en in de bebouwde omgeving past bij de regionale landschappelijke en 
gebiedskwaliteiten en de economische kansen.  

 
4. De RES wordt verankerd in het omgevingsbeleid van de gemeente en uiteindelijk in een 

Omgevingsplan.  
 
Kernboodschap 
In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk 
gebracht. Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen RES Noord-Holland Zuid. De startnotitie is 
technisch van aard, het betreft de doelstellingen, aanpak en kaders om te komen tot een gedragen 
energiestrategie.  
 
Aanleiding 
Naar verwachting wordt in halverwege 2019 het nationaal Klimaatakkoord gesloten; de Nederlandse 
uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In het akkoord worden afspraken 
gemaakt over de invulling van de doelstelling om een reductie van de CO2 uitstoot te bereiken van 49% 
in 2030, ten opzichte van 1990. Als onderdeel van het Klimaatakkoord (specifiek voor de klimaattafels 
elektriciteit en gebouwde omgeving) hebben de decentrale overheden - gemeenten, provincies en 
waterschappen - afgesproken om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen die bijdraagt aan 
deze doelstelling; een regionale aanpak leidt tot de beste kansen, oplossingen en inzichten, op basis 
van de mogelijkheden in de omgeving. Dit gebeurt op het schaalniveau van de regio Noord-Holland 
Zuid. 
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Doel 
De Regionale Energie Strategie of RES is een document wat beschrijft hoe onze regio Noord-Holland 
Zuid deze omslag maakt en hoe de energietransitie wordt vormgegeven. Concreet komt de regio met 
een voorstel voor: 

1. Het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Als bijdrage aan de landelijke doelstelling 
om 35 TWh duurzame energieopwekking op land te realiseren in 2030. Er komen afspraken in 
te staan over de hoeveelheid opwek van elektriciteit door wind en zon op land, de elektriciteits-
infrastructuur en de ruimtelijke inpassing; 

2. De regionale verdeling van warmte met daarin opgenomen wat het warmteaanbod is 
(industrie, geothermie etc.), de warmtevraag, de infrastructuur en de ambitie.  

 
De RES is een uniek samenwerkingsverband tussen alle regionale partijen om daarmee te komen tot 
gezamenlijk gedragen keuzes voor gebieden, voor projecten en voor de implementatie en uitvoering 
van die projecten. Het gaat om gezamenlijk gedragen keuzes van de gemeenten, de provincie, 
waterschappen, de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
burgerinitiatieven /bewoners. De RES wordt uiteindelijk opgenomen (geborgd) in de ruimtelijke 
plannen van de deelnemers. Elke twee jaar worden de gemaakte keuzes in de RES opnieuw 
afgewogen.  
 
Argumenten 
1. De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek vormen een deelregio binnen RES NHZ.  
De RES is een regionale opgave waarbij gemeenten, de Provincie en Waterschappen in de regio 
Noord-Holland Zuid deze samen vormgeven. Elke gemeente heeft invloed en inbreng op de 
uiteindelijke RES; de gemeente bepaalt zelf welke mogelijke maatregelen binnen de gemeentegrens 
genomen (kunnen) worden. 
 
2. Voor de voorgestelde zoekgebieden of maatregelen in de RES, wordt in beeld gebracht hoe dit zich 

verhoudt tot gemeentelijk ruimtelijk beleid.   
 
3. De regionale optimale energiemix voor opwekking van hernieuwbare energie in de ondergrond, op 

de bovengrond en in de bebouwde omgeving past bij de regionale landschappelijke en 
gebiedskwaliteiten en de economische kansen.  

Bij de opzet van de RES wordt de ‘energieladder’ gebruikt en wordt de opbrengst ten opzichte van de 
impact op het gebied in beeld gebracht. Het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek en het Onderzoek 
energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek vormen de kwalitatieve onderlegger voor deel-
RES Gooi en Vechtstreek.  Om recht te doen aan de unieke landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten 
van Gooi en Vechtstreek wordt het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek en het Onderzoek 
energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek gebruikt als inbreng voor de kernkwaliteiten.  
 
4. De RES wordt geïncorporeerd in het omgevingsbeleid van de gemeenten en uiteindelijk in een 

Omgevingsplan.  
In regionaal verband wordt samengewerkt op het onderwerp omgevingsvisie. Momenteel wordt 
gewerkt aan een analysefade. Na de analysefase wordt bepaald of en in welke vorm de samenwerking 
een vervolg krijgt. Voor het thema energietransitie is de impact van energiewinning op 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten onderzocht. Dit onderzoek is ook een bouwsteen 
voor de RES. 
 
Kanttekeningen 
Hoe groot de opgave voor de RES NHZ is, is niet duidelijk. Partijen hebben afgesproken bij de start van 
de RES nog geen verdeling van deze opgave te maken. De regio’s kunnen zo dus zelf hun eigen 
ambitieniveau bepalen. Indien blijkt dat bij oplevering van de concept RES-en vanuit de 30 
energieregio’s er te weinig plannen zijn om de 35 TWh te realiseren zal er alsnog een 
verdeelsystematiek in werking treden. Deze systematiek wordt in de loop van 2019 uitgewerkt op 
nationaal niveau . 
 
Financiën 
De voorbereidingskosten voor de deel-RES Gooi en Vechtstreek worden gefinancierd uit de 
regiobegroting.  
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Uitvoering 
Het proces om de RES tot stand te brengen begint met een startnotitie die in de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en algemeen besturen van de Waterschappen wordt gebracht. De startnotitie 
beschrijft de voorgestane procesaanpak en de kaders en randvoorwaarden binnen het proces. Na de 
vaststelling van de startnotitie wordt een participatieproces gestart. Lokaal (gemeente) en per 
(deel)regio worden thematische en ruimtelijke ateliers georganiseerd, om informatie en input op te 
halen voor de RES en de samenleving te betrekken bij de opgave van de RES.  
 
De werkzaamheden voor 2019 zijn met name het vinden van zoekgebieden voor de opwek van 
hernieuwbare energie, om vanuit de regio bij te dragen aan de landelijke opgave voor 35 TWh aan 
duurzame energie in 2030. Bestaande opstellingen voor wind en zon tellen mee in de 35 TWh aan 
duurzame energie dat in 2030 moet worden opgewekt.  
 
Bijlage(n) 

1. Informatieblad RES NHZ 
2. Startnotitie Regionale energie strategie NHZ 

 


