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Geachte raad,
In deze informatiebrief informeren we u over wat er in de komende maanden, april tot en met september,
op uw en onze agenda staat en wanneer u wat kan verwachten ten aanzien van de Regionale Energie
Strategie (RES). Het mag daarbij duidelijk zijn dat ook in dit proces de effecten van het coronacrisis
voelbaar zijn. Hoewel we zoveel mogelijk proberen om de planning vast te houden en iedereen zo goed
mogelijk willen informeren, kan het voorkomen dat de informatie in deze brief door de realiteit wordt
ingehaald.
Status van de Regionale Energie Strategie
In de energieregio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van is, is de afgelopen tijd
hard gewerkt aan het samenstellen van de concept-RES op basis van de opbrengsten van de lokale
bijeenkomsten, technische analyse, zogenoemde ambtelijke kaart- en schrijfsessies, en bestuurlijke
afstemming in de stuurgroep. In februari jl. hebben we u met een raadsinformatiebrief hier het laatst over
geïnformeerd. De concept-RES Noord-Holland Zuid is nu gereed en wordt de komende maand(en) in de
colleges (veelal 21 april) en dagelijks besturen vastgesteld.
Met het vaststellen van de concept-RES in de colleges en dagelijks besturen is deze in principe voor
iedereen openbaar (vanaf 22 april) en kan door het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de
Leefomgeving een tussentijdse kwalitatieve analyse en doorrekening worden gemaakt. Daarnaast zal
binnen het programma een peer-review met de andere 29 RES-regio’s worden uitgevoerd. Op deze wijze
kunnen ervaringen van andere energieregio’s worden gedeeld en kunnen de regio’s elkaar versterken.
Hiermee is fase 4 van het RES proces (zie onderstaand figuur) afgerond en start het toetsen van de
concept-RES en ophalen van wensen en bedenkingen. De wensen en bedenkingen van raden, Staten,
algemeen besturen van de waterschappen én van deelnemers aan het proces tot nu toe worden in de
aankomende maanden geïnventariseerd. Dit is belangrijk om te bepalen of we op de goede weg zitten.
Tegelijkertijd wordt gestart met de voorbereiding van de drie ‘verrijkingsstappen’ (stap 5) op weg naar de
RES 1.0.

De landelijk gewijzigde planning door de coronacrisis
Het Nationaal Programma RES heeft op woensdag 8 april de deadline voor het inleveren van de conceptRES vanwege de coronacrisis verschoven van 1 juni naar 1 oktober. De deadline voor de RES 1.0 is
verschoven naar 1 juli 2021. De planning is hiermee verruimd. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg
Milieu & Duurzaamheid heeft er voor gekozen de planning van het proces in onze regio ten aanzien van
stap 4 niet te wijzigen. Dit om de rol, invloed en betrokkenheid van de gemeenteraden, Provinciale Staten
en de algemeen besturen van de waterschappen te kunnen blijven waarborgen.
De landelijke verschoven planning heeft als voordeel dat er meer tijd is voor de vervolgstappen zoals het

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring.
Regio Gooi en Vechtstreek | Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G | BTW NL 0019.37.194.B01

concretiseren van de zoekgebieden.

De wensen & bedenkingen procedure
Als gevolg van de coronacrisis zal, nadat de colleges en dagelijks besturen de concept-RES hebben
vastgesteld, er online een toelichting op de concept-RES beschikbaar worden gesteld. Tevens is er vanaf
22 april de gelegenheid tot het online stellen van technische vragen. De vragen en de antwoorden worden
anoniem gedeeld op www.energieregionhz.nl. Daarnaast komt er op deze website een aantal filmpjes die
de concept RES nader toelichten. Dit allemaal ter voorbereiding op de wensen en bedenkingenprocedure.
Vervolgens zal in juni de concept-RES worden behandeld in de raden van de regio Gooi en Vechtstreek en
zullen de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden worden opgehaald. De geplande
reflectiebijeenkomst van 20 mei gaat door de huidige omstandigheden niet door. Gekeken wordt naar een
andere vorm en tijdstip.
Parallel aan de voorbereiding op de wensen en bedenkingenprocedure kunnen deelnemers uit stap 1 t/m
3 de komende periode een reactie geven op de concept-RES. Zij krijgen medio mei de concept-RES per email toegestuurd met daarbij het verzoek online hun reactie te geven via een vragenformulier. Ook de
eventuele reflecties van deze deelnemers op de concept-RES worden meegenomen in de uitwerking naar
de RES 1.0.
De concept-RES wordt na behandeling in raden, Staten en algemeen besturen formeel aangeboden aan
het Nationaal Programmabureau (NP RES). Verwachting is dat Provinciale Staten op 5 oktober als laatste
haar wensen en bedenkingen uit.

Start voorbereiding fase 5 en 6: van concept naar RES 1.0
Na het vaststellen van de concept-RES door de colleges start vanaf medio mei de voorbereiding
op het proces van de drie genoemde deelstappen onder stap 5:
5a. aanpassingen n.a.v. reacties en wensen en bedenkingen
5b. nadere concretisering zoekgebieden
Pagina 2

5c. verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit
Aanpassingen n.a.v. reacties en wensen en bedenkingen (stap 5a)
In het najaar worden alle reacties van deelnemers, alternatieve plannen en visies, de wensen en
bedenkingen van de raden, Staten en algemeen besturen integraal tegen elkaar afgewogen in een
reactienota. Naar verwachting besluiten de colleges in november over deze nota.
Nadere concretisering zoekgebieden (stap 5b)
Ook wordt een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of
windturbines concreter te maken. Ieder zoekgebied vraagt een eigen aanpak. Hierbij worden inwoners en
andere belanghebbenden betrokken. Ook het betrekken van lokale initiatieven, onderzoeken van
(on)mogelijkheden voor social return en lokale participatie (draagvlak) horen hierbij. Het is een eerste
stap in een langjarig proces om uiteindelijk tot vergunningverlening te kunnen overgaan.
De gemeenten en regio Gooi en Vechtstreek zijn hierin primair aan zet. Zij worden daar waar nodig
ondersteund door het programmabureau van de RES NHZ en de Participatiecoalitie Noord-Holland (een
samenwerking tussen de energiecoöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland).
Verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit (stap 5c)
Ten slotte wordt de koppeling gelegd met de andere thema’s uit het Klimaatakkoord. Het doel van deze
verrijking is tweeledig: Het verbeteren van het integrale beeld van het energiesysteem in de RES-regio,
zowel voor het heden als de toekomst. En inzicht krijgen op welke terreinen, bij welke projecten en op
welk moment, afstemming tussen de verschillende sectoren mogelijk en nodig is.
Naar 1.0 (stap 6)
De informatie uit stap 5a, b en c levert informatie op waarmee het huidige document wordt
verbeterd, verrijkt en concreter wordt gemaakt. Het eindresultaat is de RES 1.0. Deze ligt in mei/juni
2021 ter besluitvorming bij gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de
waterschappen. De RES 1.0 wordt voorzien van een uitvoeringsparagraaf waarin wordt beschreven hoe
de regio NHZ de doelstellingen voor 2030 gaat halen.
Plannen, visies en initiatieven van derden
In de afgelopen periode hebben natuur- en milieuorganisaties en Staatsbosbeheer hun visie op de
mogelijkheden en onmogelijkheden van grootschalige opwek met zon- en windenergie in onze provincie
gepubliceerd. Daarnaast hebben verschillende belangenorganisaties hun input gegeven en is LTO met
een aanbod gekomen. In het RES-proces is ruimte om visies, plannen en voorstellen van
belanghebbenden een plek te geven. Deze worden samen met de concept-RES aangeboden aan het
Nationaal Programma RES. Op deze wijze doen we recht aan het door ons doorlopen open en
transparante proces en stellen we het Nationaal Programma RES in de gelegenheid om tot een volledige
afweging te komen van het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak voor de concept-RES.

Agenda
Concept-RES openbaar
Eind april/begin mei: de colleges besluiten 21 april, GS uiterlijk 19 mei en de waterschappen 12 en 19 mei
over de concept-RES. Vanaf 22 april is de concept-RES openbaar en voor iedereen toegankelijk via
www.energieregionhz.nl/conceptRES. Lokale en regionale media worden via een persbericht hierover
geïnformeerd.
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Technische vragen
Vanaf 22 april kunnen volksvertegenwoordigers technische vragen stellen via de website
www.energieregionhz.nl.
Wensen en bedenkingen
Juni / begin juli: behandeling wensen en bedenkingen in de gemeenteraden

Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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