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Amendementsvoorstel RES

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1juli 2020,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor

de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d.19 mei 2020, nr. 9, betreffende ‘Concept Regionale Energie

Strategie (RES)”,

overwegende dat:

• een groot deel van de deelregio Regio Gooi en Vechtstreek gelegen is in of zeer nabij (potentieel)

werelderfgoed, Natura 2000 en NNN;

• oog moet worden gehouden voor landschappelijke waarden;

• voorzichtigheid moet worden betracht met de onomkeerbaarheid van oplossingen, terwijl

toekomstige technieken nog niet kunnen worden meegewogen;

• de invulling van het klimaatakkoord met de RES als gevolg van de gerechtelijke Urgenda

uitspraak geen vrijblijvende invulling verdraagt;

• onvoldoende resultaat een aanwijzing vanuit het Rijk tot gevolg kan hebben, waarmee het

gemeentebestuur buitenspel kan worden gezet in de besluitvorming;

• de concept RES nog slechts globale zoekgebieden aanwijst;
• het realiseren van meer zonne-energie op daken onder de beschermde status van ons cultureel

erfgoed volgens de ervaring van energiecorporaties al zeer lastig is gebleken;

• het realiseren van meer zonne-energie op bedrijfsdaken op basis van vrijwilligheid volgens de
ervaring van energiecorporaties eveneens zeer lastig is gebleken;

• er meerdere formaten windturbines zijn, ook kleinere varianten met een goed rendement;

• windmolens een veel hoger rendement leveren dan zonnepanelen en er dus minder nodig zijn;

• de kosten voor de energietransitie aanzienlijk hoger zullen uitvallen wanneer er geen
evenwichtige balans is tussen wind- en zonne-energie;

• de vorm die windenergie kan krijgen in de RES nog niet bepaald is, maar een zorgvuldige
inpassing juist het onderwerp van onderzoek is;

• het landschap juist gespaard wordt wanneer we instaat zijn functionele combinaties te maken
met verschillende (bestaande) objecten;

besluit:
aan het door het college voorgestelde besluit een derde beslispunt toe te voegen dat als volgt luidt:

3. de gemeente Huizen respecteert de voorwaarden die voor specifieke natuurgebieden gelden en
maakt bi] de definitieve keuzes een zorg vuldige afweging tussen landschap, diversiteit en
duurzame energieopwekking.
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