
Amendementsvoorstel uitzonderen zoekgebieden in of
grenzend aan natuurgebieden van de RES

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1 juli 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:
• in de concept-RES een 10-tal zoekgebieden is opgenomen in de Gooi

en Vechtstreek voor de opwekking van zon- en windenergie;
• zoekgebieden weliswaar niet vastliggen, maar wel de denk- en

zoekrichting vormen voor de ontwikkeling van RES 1.0;
• als hoofdpunten (opgehaald uit de bijeenkomsten, werksessies en

ateliers) voor de concept-RES worden genoemd:
a. dat oog moet worden gehouden voor landschappelijke waarden;
b. dat voorzichtigheid moet worden betracht met de

onomkeerbaarheid van oplossingen, terwijl toekomstige technieken
nog niet kunnen worden meegewogen;

c. dat er geen/weinig steun is voor zon/wind in natuurgebieden en
cultuurhistorisch landschap;

d. grote delen van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn aangemerkt als
(potentieel) werelderfgoed, Natura 2000, stiltegebied en
Natuurnetwerk Nederland (NNN);

• in de Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ maatschappelijk
draagvlak als leidend principe is meegegeven voor ‘kwaliteit RES’;

• een aantal zoekgebieden van de deelregio Regio Gooi en
Vechtstreek zijn gelegen in of zeer nabij (potentieel) werelderfgoed,
Natura 2000 en NNN;

• Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland met de drie
gebiedsbeheerders Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten
en Goois Natuurreservaat, in februari 2020 pleitten geen
zoekgebieden aan te wijzen in de rode zones van de Visiekaart Wind
Regionale Energie Transitie Noord-Holland, waaronder het Gooi,
terwijl andere gebieden wel geschikt werden geacht.
Zie:
https://www.vogelbescherminq. nI/actueel/bericht/natuurorganisaties



geen-plaats-voor-zonnepanelen-en-meer-windmolens-in
ijsselmeergebied

• het Gooimeer als mogelijk experimenteergebied voor wind- en zonne
energie wordt aangemerkt;

• in andere concept-RESsen reeds voldoende experimenteergebieden
zijn opgenomen

besluit:

aan het door het college voorgestelde besluit de volgende beslispunten
toe te voegen die als volgt luiden:

3. De gemeente Huizen pleit er voor dat het algemeen bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek zich in de RES-regio Noord-Holland Zuid
expliciet uitspreekt tegen zoekgebieden voor zon- en windenergie in de
RES 1.0, voor zover deze gelegen zijn in of aangrenzend aan
beschermde natuurgebieden.

4. De gemeente Huizen pleit er voor dat het algemeen bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek zich in de RES-regio Noord-Holland Zuid
expliciet uitspreekt tegen het aanmerken van het Gooimeer als
experimenteergebied
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