
Deze leeswijzer is als losse bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

energie-infrastructuur. Er worden aanbevelingen gedaan voor de manier waarop het net hierop kan worden

Katern rollen en beleidskaders
Dit katern beschrijft het lokale en regionale beleid op het gebied van de energietransitie. In het bijzonder wordt
verwezen naar hoofdstuk 2 (Gooi en Vechtstreek) en daarbinnen § 2.4 (Huizen).

Hierin staat hoe invulling is gegeven aan het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, waarbij

Katern Energie-infrastructuur

Alle documenten zijn eveneens beschikbaar via https://enerqiereqionhz.nl/documenten.

RES 1.0 Noord-Holland Zuid
Leeswijzer en specifieke tekstonderdelen voor Gooi en Vechtstreek en de gemeente Huizen

Katern RES-proces: van startnotitie tot RES 1.0
Hierin zijn de processtappen beschreven die hebben geleid tot de RES 1.0.

Sn^Sröftde^er êringen in het energiesysteem van Noord-Holland Zuid als geheel, met een focus 
op de energie-infrastructuur. Er wordt onder meer ingegaan op de huidige en toekomstige energievraag, 
energieopslag, waterstof en ‘smart grids'. Dit katern houdt uiteraard verband met de netimpactanalyse.

Bijlage 1: Rapportage (hoofddocument)
Het hoofddocument geeft uitleg over wat de RES 1.0 is (hoofdstuk 1). bevat het aanbod aan duurzame 
energieopwekking van de energieregio Noord-Holland Zuid en beschrijft welke globale zoekgebieden in het 
gebied zijn bepaald (hoofdstuk 2). De Regionale Structuur Warmte is opgenomen in hoofdstuk 3, met in § 3.6 de 
beschrijving hiervan voor Gooi en Vechtstreek. De ven/olgstappen naar de RES 1.0 zijn in hoofdstuk 4 
opgenomen. De hoofdstukken 5 t/m 10 bevatten het aanbod per deelregio. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op 
het aanbod van de deelregio Gooi en Vechtstreek.

Opbouw en indeling
De RES 1.0 Noord-Holland Zuid bestaat uit drie documenten, in het raadsvoorstel als bijlagen 1, 2 en 3 benoemd;

• bijlage 1: de rapportage (hoofddocument)
• bijlage 2: de kaarten met zoekgebieden
• bijlage 3: de netimpactanalyse.

Daarnaast zijn er zes katernen met achtergrondinformatie. Deze katernen zijn geen onderdeel van de 
besluitvorming. De katernen zijn toegankelijk via links in het hoofddocument (bijlage 1):

• Katern thematafels
• Katern rollen en beleidskaders
• Katern RES-proces: van startnotitie tot RES 1.0
• Katern innovatie
• Katern MER en Milieueffecten
• Katern energie-infrastructuur.

Bijlage 2: Kaarten met zoekgebieden
In het bijzonder wordt verwezen naar de overzichtskaart (pagina 2) en de kaart voor de deelregio Gooi en 
Vechtstreek (pagina 5).

Katern thematafels
Voor specifieke onderwerpen (o.a. lokaal eigendom, jongeren) zijn thematafels georganiseerd. De weergave 
hiervan is opgenomen in dit katern.

Katern MER en Milieueffecten

het stappenplan in het advies van de commissie is vergeleken met de processtappen van de RES 1.0.

Bijlage 3: Netimpactanalyse ... . u ■
In de netimpactanalyse is beschreven in hoeverre de ambitie voor duurzame opwekking past bij de huidige

toegerust. Pagina’s 61 Vm 68 bevatten de analyse voor de deelregio Gooi en Vechtstreek.


