
  
 

Pagina 1 van 1 

VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Besluitvorming Startnotitie RES  

Verspreiden Nee 

Contactpersoon Simon Miske 

Eenheid Sturing 

E-mail s.miske@regiogv.nl 

Kenmerk  

Datum 27 november 2019 

 
Voorstel 
In te stemmen met voorgestelde inhoudelijke behandeling en reactie op moties en amendementen die 
zijn aangenomen bij vaststelling Startnotitie RES in de raden. 
 
Aanleiding 
Dit najaar is de Startnotitie RES, inclusief de regiospecifieke uitgangspunten, ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraden. In drie gemeenten zijn er door de raad in totaal twee moties en 
één amendement aangenomen. Vraag is wat dit betekent voor de kaders van de deel-RES Gooi en 
Vechtstreek.  
 
Doel 
Dit voorstel geeft aan hoe om te gaan met de moties en het amendement en wat de consequenties 
zijn voor de deel-RES Gooi en Vechtstreek. 
 
Argumenten 
Het advies is in lijn met de vraag van het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid. 
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid op 31 oktober jl. is gesproken over hoe 
om te gaan met de verschillende moties en amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling 
van de Startnotitie RES door de gemeenteraden. De portefeuillehouders hebben aangegeven behoefte 
te hebben aan advies met een pragmatische (inhoudelijke) benadering. 
 
Aan de vastgestelde moties en amendement wordt recht gedaan 
Per dictum en per onderdeel van de moties en het amendement is aangegeven (zie bijlage) hoe hier 
mee om te gaan. Een aantal onderdelen hebben geen invloed op de inhoud van de RES, een andere 
punten waren al voorzien in de RES en één punt (over waterstof)  zorgt voor een aanvulling (maar geen 
koerswijziging) binnen de RES. Dit sluit ook aan bij de vele vragen die er zijn binnen de andere raden 
over dit onderwerp.  
Door de moties en het amendement inhoudelijk en pragmatisch te benaderen, en te bepalen welke 
consequenties dit heeft voor de RES, wordt een procesmatige discussie vermeden (bijv. wat betekent 
een aangenomen amendement in de ene gemeente voor de andere zes gemeenten) en wordt recht 
gedaan aan de raden van Hilversum, Huizen en Weesp.  
 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
Indien PFO conform besluit wordt het advies hoe om te gaan met de moties en het amendement 
gedeeld met de programmaleider van RES Noord-Holland Zuid en wordt het advies verwerkt in de deel 
RES Gooi en Vechtstreek.  
 
Bijlage(n) 
Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Startnotitie RES en advies 
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