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Milieu en duurzaamheid
Concept Regionale Energiestrategie (RES)
In de energieregio Noord Holland Zuid wordt invulling gegeven aan de landelijke opgave uit het
Klimaatakkoord om vorm te geven aan een transitie naar opwekking van hernieuwbare (nietfossiele) energie. De energieregio bestaat uit 29 gemeenten, drie waterschappen, de netbeheerders
en de provincie Noord-Holland. In bijeenkomsten met experts, ondernemers en maatschappelijke
organisaties zijn zoekgebieden geformuleerd. Een volgende stap is concretisering van de
zoekgebieden. De vraag of er meer mogelijk is dan nu aangegeven maar ook andersom, of wat nu
aangegeven is wel gerealiseerd kan worden wordt dan verder uitgewerkt.
Op 26 maart is de 70% versie van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Op basis
van deze bespreking wordt nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Aangegeven is bijvoorbeeld
dat er berperkte mogelijkheden zijn bij het Hilversumse Wasmeer en dat er zoekgebieden zijn
aangegeven die ook weidevogelgebied zijn. Gewezen is op de beperking tot zonne- en windenergie
terwijl er ook andere energievormen te onderzoeken zijn, zoals geothermie of kernenergie. In het
Klimaatakkoord is afgesproken om voor de energietransitie de focus te leggen op het opwekken van
hernieuwbare energie met bewezen technieken die al grootschalig worden toegepast. Kernenergie
is niet hernieuwbaar. Aquathermie en Geothermie zijn warmtebronnen. Deze hebben al een plek
binnen de concept RES maar krijgen bij de verdere uitwerking van de Regionaal Structuur Warmte
een prominentere plek in de RES 1.0. maar ook in de Transitievisie Warmte.
Geconstateerd is dat er spanning is tussen de (lokale) ambitie om zoveel mogelijk bij te dragen aan
de energietransitie enerzijds en de bescherming van het cultuur- en natuurlandschap anderzijds.
Zowel natuur als de (historische) kernen hebben vaak een beschermde status.
Er is vooraf geen doel geformuleerd voor de RES. De invulling van de RES is een
inspanningsverplichting waarin de regio’s aanbieden wat ze kunnen. Er wordt door de
portefeuillehouders verschillend gedacht over de balans tussen ambitie, draagvlak en de
mogelijkheden.
Op 9 april is de 100% versie van de concept RES besproken, met daarin o.a. een bijgestelde (meer
realistische) totale potentiele opwekking. Deze wordt ter vaststelling aan de colleges voorgelegd en
daarna ter informatie naar de raden gezonden. In dit overleg was ook de gedeputeerde vanuit de
provincie aanwezig (Edward Stigter). Met de gedeputeerde is besproken hoe de provincie kijkt naar
het spanningsveld tussen de ambitie en de beschermde status van gebieden. De gedeputeerde
complimenteert Regio Gooi en Vechtstreek met het bod dat er nu ligt. Het is een ingewikkeld gebied
waar veel beschermingsregimes gelden. De provincie wil in de uitwerking vanuit een constructieve
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en flexibele opstelling kijken naar deze beschermingsregimes. De ruimte hierin hangt af van de
geldende regelgeving; bij Europese beschermingsregels is er minder flexibiliteit mogelijk. De
invulling is maatwerk. De provincie kijkt hierbij naar de samenhang tussen de deelregio’s binnen
Energieregio Noord Holland Zuid. Zo wordt bijvoorbeeld voor het hele gebied gekeken naar de
mogelijkheid van duurzame energie op het water.
Het beleid met betrekking tot 600 meter afstand tussen windturbines en woningen is een richtlijn en
geen harde eis. Ook hier is sprake van maatwerk in de invulling. De provincie gaat in gesprek met
gemeente Wijdemeren over een mogelijke bouwlocatie die grenzend is aan het zoekgebied
Aetsveldsepolder. Met betrekking tot zon op grote daken is de provincie bereid om samen met
Regio Gooi en Vechtstreek in gesprek te gaan over een gezamenlijke pilot voor zon op grote
bedrijfsdaken, gecombineerd met energiebesparing.
Bestuursopdracht verkenning kansen werkgelegenheid en circulaire economie
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 28 februari is gesproken over de kansen om sociale
werkgelegenheid te verbinden met duurzaamheid en circulaire economie door samenwerking. De
opbrengsten van dit gesprek zijn vertaald in een concept bestuurlijke opdracht voor een verkenning.
De kansen die gevonden worden moeten leiden tot extra werkgelegenheid en een impuls voor de
circulaire economie en een impuls voor duurzaamheid. De verkenning richt zich op concrete
projecten en activiteiten die op korte termijn ingezet kunnen worden. Reeds lopende initiatieven
worden hierbij betrokken. Barbara Boudewijnse is bestuurlijk trekker voor deze bestuursopdracht.
Startmemo grondstoffenvisie
Op 31 oktober 2019 hebben portefeuillehouders ingestemd met de start van de ontwikkeling van
een nieuwe grondstoffenvisie. In februari 2020 is het procesvoorstel om tot deze visie te komen
vastgesteld. De bedoeling was om in mei/juni 2020 input voor deze visie op te halen bij de raden.
Door corona wordt dit uitgesteld tot na de zomer 2020. Er is nu wel al een startmemo opgesteld
waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de nieuwe grondstoffenvisie zijn geformuleerd.
Dit startmemo vormt de basis voor de lokale participatie. Deze memo is opgesteld vanuit het kader
dat het Rijk heeft opgesteld voor de transitie naar een circulaire economie.
Het startmemo wordt vastgesteld en met een raadsinformatiebrief ter informatie naar de
gemeenteraden gestuurd. In het najaar 2020 worden de uitgangspunten en randvoorwaarden met
de raden afgestemd.
Plan van aanpak Transitievisie Warmte
In het Landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie
Warmte (TVW) opstellen. Afgesproken is om voor de analysefase samen op te trekken en zo tot
gemeenschappelijke uitgangspunten en afwegingskader te komen. Gemeente Hilversum heeft
buiten deze afspraak een eigen traject opgestart. De overige gemeenten roepen Hilversum op om
zoveel mogelijk bij het gezamenlijke traject aan te sluiten.
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