
Ontwerp Omgevingsvisie 
 

 

D66 in de regio Gooi en Vechtstreek heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter visie gelegde 'Ontwerp 

Omgevingsvisie NH 2050". Wij zien kansen de visie krachtiger te formuleren voor de regio Gooi en Vechtstreek. Met 

onderstaande amendementen reageren de D66 Raadsfracties in de Gooi en Vechtstreek op dit voorliggende concept.  

 
 

 
 CONCEPT WIJZIGING 

CONCEPT 
TOELICHTING 

VISIE  
Balans tussen economische 
groei en leefbaarheid  
 

P. 15 Hierbij wordt rekening 
gehouden met de hinder 
voor omwonenden, het 
belang van 
werkgelegenheid van de 
vele Noord-Hollanders en 
het gebruik dat zij van de 
luchthaven maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiliteit 
 
p. 43  Vanuit de 

centrumsteden is een goede 

relatie met de eigen 
centrumkern van belang. 

Voor gemeenten als Hoorn en 

Alkmaar is dat Amsterdam/de 
MRA. Tegelijk is een goede 

verbinding tussen de 

centrumstad en omliggende 
kernen 

en regio’s van zeer groot 

belang. 

 
 
 
 
p. 5 Kansen ook om nieuwe 

mobiliteitsconcepten uit te 

proberen in een gebied met 
bereikbaarheidsopgaven. 

 

p. 12 "De provincie zet zich 

in voor het versterken van 

mobiliteitsopties die hieraan 
bijdragen, zoals goede 

OVverbindingen, uitstekende 

infrastructuur voor alle 

modaliteiten en 

technologische innovatie." 

 
Balans tussen 
economische groei 
en leefbaarheid  

P. 15 vervangen 
door: Hierbij wordt 
rekening gehouden 
met de hinder voor 
omwonenden, het 
belang van 
werkgelegenheid 
van de vele Noord-
Hollanders en het 
gebruik dat zij van 
de luchthaven 
maken. Waarbij 
beperken van de 
geluidsoverlast het 
meest prevaleert. 

 
Mobiliteit 
 
p. 43 toevoegen na 
de zin "Vanuit (...) 
belang."  "Voor 
gemeenten in de 
Gooi en Vechtstreek 
zijn de verbindingen 
met de omliggende 
steden Amsterdam, 
Almere, Amersfoort, 
Utrecht van belang, 
alsmede de goede 
verbindingen tussen 
de kernen in de Gooi 
en Vechtstreek." 
 
 
 
 
 
 
aanvulling: p. 12 "De 

provincie zet zich in 
voor het versterken 

van 

mobiliteitsopties die 
hieraan bijdragen, 

zoals goede 

OVverbindingen, 
uitstekende 

infrastructuur voor 

alle modaliteiten en 
technologische 

innovatie, zoals de 

zelfrijdende auto, of 
drones." 

 
 

 

 
 

 

In onze regio wordt de geluidsoverlast van het 
vliegverkeer al seen zeer grote vorm van overlast 

ervaren. Zeker kijkende naar de ontwikkelingen in 

Lelystad. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
verkeersslagaders A1 en A27 niet genoemd in 

concept. Vitaal voor bereikbaarheid Gooi en 

Vechtstreek & economisch functioneren MRA, 
Amersfoort, Utrecht, Flevoland; goede OV 

bereikbaarheid van de kernen noodzakelijk. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Waar in de visie p.10 rekening wordt gehouden 

met 'vervagende grenzen tussen 
verkeersmodaliteiten' keert dit niet terug in bv 

aandacht voor bv 

Zelfrijdende auto's 
-Constatering: Alle grote internationale 
technologiebedrijven investeren in zelfrijdende 
auto's.  
- motivatie: ze investeren in zelfrijdende auto's 
omdat ze hier toekomst in zien. 
Qua mobiliteit heeft de zelfrijdende auto twee 
voordelen: 
1. Minder files omdat meer auto's op eenzelfde 
snelheid dichter op elkaar kunnen rijden 
2. Automatische snelheidsbegrenzing mogelijk 
bijvoorbeeld als de fijnstofgrenzen worden 
overschreden 
 
 
de duiding van meer hybride vervoersconcepten 
zou in een visie tot 2050 ook wijzen op 
ontwikkelingen waardoor toenemend 



mogelijkheden ontstaan voor transport door de 
lucht naast alle de bestaande grondgebonden 
mogelijkheden. Vergelijk:  
https://www.drones.nl/nieuws/2018/05/uber-
toont-prototype-van-uberair-taxi 
 
 
 
 
 
 
 

UITWERKING Mobiliteit  
 

p. 67 het generieke 
ontwikkelprincipe waarbij 

nieuwe ruimtelijk 

economische ontwikkelingen 
zoveel mogelijk 

worden gesitueerd nabij 
knooppunten. 

 

p. 67 "Binnen het programma 
OV-knooppunten zijn 

drie prioritaire corridors 

benoemd: de Zaancorridor, de 
Kennemerlijn en de 

Schipholcorridor." 

Mobiliteit 
 
 

 

 

 

 
 

 

p. 67 wijzigen:  
"Binnen het 

programma OV-

knooppunten zijn 
vier prioritaire 

corridors benoemd: 

de Zaancorridor, de 
Kennemerlijn, de 

Schipholcorridor en 

de Gooicorridor." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 
OV Knooppuntontwikkeling ook door Almere 

oost, Hilversum en Utrecht, te verbinden als vierde 

prioritaire corridor, aan te vullen met een actie en 
uitvoeringsprogramma. De HOV verbinding 

Huizen-Hilversum is een eerste bouwsteen.  

Hierbij staat in de uitwerking een goede 
landschappelijke inpassing en leefkwaliteit centraal 

Tussen de kleine kernen mobility as a service en 

burgerinitiatieven voor de kleine kernen. 

 
Reservering van gelden via Provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport  (MIRT)  
 
 

- daily urban system verbinding Almere, Hilversum 

Utrecht 
- ondertunneling A1 

-aanleg, stimuleren en verbeteren van 

fietssnelpaden (N-Z & O-W,  bv langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal, en Provinciale wegen). 

- geluidwerende maatregelen voor woningen 
langs A1, A27 
- luchtverkeerslijnen van en naar Schiphol / 
Lelystad niet boven bewoond gebied in Gooi en 
Vechtstreek 
 

 
 CONCEPT WIJZIGING CONCEPT TOELICHTING 
VISIE  

 
Economie 
 
p.12 " We bieden 
daarom ruimte aan de 

ontwikkeling van 

circulaire economie, 
duurzame landbouw, 

energietransitie en 

experimenten." 
p. 35 onder Kritische 

succesfactoren: 

"Voldoende ruimte voor 
energietransitie en 

circulaire economie" 

p. 48 " Bij circulaire 
economie zijn het 

terugwinnen van 

grondstoffen, het 
inzetten van reststromen 

en verwaarding 

belangrijk." 
 

p. 44 " De 

 
 
Economie 
 
aanvullen p. 44 " De 

beweging richting circulaire 

economie moet versnellen, 

waarbij wij in het bijzonder in 
het Noordzeekanaalgebied 

en de Westas (grootschalige) 

kansen zien. Maar regionaal zijn 
er ook kansen voor de 

Boekelermeer en in de regio 

Gooi en Vechtstreek." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(circulaire ec / energietransitie onderd. 
duurzaamheid) 
 
Gooi en Vechtstreek zet in op circulaire economie.  

Dit is provinciaal onzichtbaar zie bv kaartje p. 45 

Maar de vraag is ook waarom koppelt de prov 
circulair zo sterk aan grootschaligheid en hinder? 

 

p.45 kaartje G&V niets zichtbaar van circulaire ec. 
& geen potentiële geothermie gebieden  

 
 
vgl.  grondstoffentransitie 
https://www.circulaireeconomienederland.nl/ 
ondertekenaars/regio+gooi+en+vechtstreek/de
fault.aspx 
 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/06/Strategie-
Circulaire-Regio-GV-2018-versie-jan18def.pdf 
 
 
 



beweging richting 
circulaire economie 

moet versnellen, 

waarbij wij in het 
bijzonder in het 

Noordzeekanaalgebied 

en de Westas 
(grootschalige) kansen 

zien. Maar regionaal zijn 

er ook kansen voor de 
Boekelermeer  

 

 
 
 
 
 
 
 
p. 43 Dorpskernen 
zorgen voor behoud van 

voorzieningen in het 

landelijk gebied 
Er worden door de 

regio’s keuzes gemaakt 

welke dorpskernen zijn 
en blijven 

voorzieningencentra?  

 
 
 
 
p.60 Strategisch gelegen 

tussen Amsterdam, 

Almere, Amersfoort en 

Utrecht is Gooi en 
Vechtstreek een 

aantrekkelijk 

vestigingsgebied voor 
innovatieve bedrijven en 

hun 

medewerkers. Een 
belangrijke economische 

pijler is het Mediapark 

in Hilversum, een grote 
creatieve sector 

Daarnaast biedt de Gooi 

en Vechtstreek een 
breed scala aan 

recreatiemogelijkheden, 

dichtbij de stad.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

p. 43 wijziging zin " Er worden 
door de regio’s keuzes gemaakt 

welke dorpskernen zijn en 

blijven voorzieningencentra?" 
in:  

" Waar nodig of wenselijk 

worden door de dorpskernen 
onderling keuzes gemaakt over 

de verdeling van voorzieningen 

centra binnen de regio." 

 
 
 
p. 60 
In plaats van de zin " 
Daarnaast (...) stad. " de zin: 
" Voldoende werkgelegenheid 

(creatieve industrie, zorg, 

toerisme, zakelijke 

dienstverlening) in de Gooi en  
Vechtstreek draagt bij aan het 

instandhouden van het 

voorzieningen niveau en kan 
bijdragen aan de reductie van 

(interregionaal) pendelverkeer 

en CO2 uitstoot." 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bij p. 43 laat lokale kernen zelf kiezen conform  p. 

67 " sturingsfilosofie (lokaal wat kan, regionaal 
wat moet)" 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Om geen groen graf te worden is voor de regio 

Gooi en Vecht van belang de structureel 

afkalvende werkgelegenheid om te buigen in een 

gezonde economische groei. Daarom investeren in 
schone werkgelegenheid: 

- creatieve industrie, zorg, recreatie, financiële 

dienstverlening. 

Tevens vanuit duurzaamheid raadzaam wonen-
werken dichter bij elkaar te brengen. 

UITWERKING Economie 
 
 

Economie 
 
p. 68 Nieuw programma 
toevoegen "Groei in de groene 
Gooi en Vechtstreek" 

 
 
p.68 beschrijft bestaand programma vd kop v 
NH. ; structureel afkalvende werkgelegenheid 
G&V streek met nieuw programma 
ondersteunen richting (groene) groei. 

 
 
 

 CONCEPT WIJZIGING CONCEPT TOELICHTING 
VISIE  

 
Wonen 
pp. 31, 42 

Binnen de metropoolregio Amsterdam speelt in 

een aantal deelregio’s eenzelfde vraagstuk als 
het gaat om het 

op peil houden van het voorzieningenniveau, de 

verhouding tussen centrumstad en omliggende 

 
 
Wonen 
 
p. 40 aanvulling in zin  
" Het is zaak dat regio’s vitaal 

blijven en zich verder kunnen 

ontwikkelen. Hiertoe maken zij 

kwalitatieve en 

 
 

woningbouw meer 

integraal benaderen. En 
dus niet alleen op basis 

van 'de vraag'. Dus ook 

andere factoren 
meewegen bij de 

beslissing wel/niet 



dorpen.  
 

p. 42 Het is zaak dat regio’s vitaal blijven en 

zich verder kunnen ontwikkelen. Hiertoe 
maken zij kwalitatieve en 

kwantitatieve afspraken over woningbouw 

(gebaseerd op demografische ontwikkelingen 
en prognoses), 

werklocaties en over de ontwikkeling en 

locaties van voorzieningen, zoals detailhandel. 
Of er mogelijkheden 

komen om te bouwen, hangt af van de vraag 

die er op dat moment is 

 
 
p. 42    12. Nieuwe ontwikkelingen van 
woningbouw en voorzieningen worden 

geconcentreerd in kernen, passend bij de rol 

van de kernen in het regionale netwerk, en 
voegen zich naar de vraag op dat moment  

(  ...  ) De omvang waarin dit gebeurt wordt 

ingegeven door de vraag die er op dat moment 
is. Deze wordt afgelezen aan de 

hand van demografische ontwikkelingen 
(afspraken over uitleglocaties worden aan de 

actuele prognoses aangepast), 

periodieke monitors over woonwensen en 
woonbehoefte-onderzoeken. 

 
 
p.43 
- Kritische succesfactoren  
• Regionale samenwerking en afstemming over 

verstedelijkingsopgaven 

• Gebiedsgericht maatwerk voor 
ontwikkelingen in kleine kernen 

• Herbestemming van erfgoed en waardevolle 

gebouwen 
• Bereikbaarheid op orde 

 

 
 

kwantitatieve afspraken over 
woningbouw (gebaseerd op 

demografische ontwikkelingen 

en prognoses), 
werklocaties en over de 

ontwikkeling en locaties van 

voorzieningen, zoals 
detailhandel. Of er 

mogelijkheden 

komen om te bouwen, hangt 
mede af van de vraag die er op 

dat moment is 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 43 aanvullen vd kritische 
succesfactoren met: 
* Natuurkwaliteit/ gezonde 

leefkwaliteit (// onvervangbare 
kernkwaliteiten***)   *** = 

woordgebruik gebruikt als 

expert oordeel vd G&V 
natuurwaarden te duiden in 

inventariserend rapport vd prov. 

over natuurgebieden. 
 

* 

* co2 reductie  

bouwen, zoals de 
schaarste van ruimte, de 

leefkwaliteit, 

natuurkwaliteit, 
mobiliteit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
misschien standaard 

overnemen uit landelijke 

klimaatbeleid bij de 

kritische succesfactoren? 
 

UITWERKING Wonen Wonen 
 
 

 

 
 
 

 CONCEPT WIJZIGING CONCEPT TOELICHTING 
VISIE  

 
 
Natuur/landschap 
 
p. 53 19. Natuurlijke processen zijn 

richtinggevend voor inrichting en beheer 

van nieuwe en bestaande natuurgebieden 
wel opsomming van kritische 

succesfactoren, maar geen duiding van 

randvoorwaarden 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Natuur/landschap 
 
 

p.53 na de kritische 
succesfactoren ook van 

randvoorwaarden invoegen: 

- C02 reductie 
- geluid (WHO normen) 
- fijnstof  
- waterberging 
/waterkwaliteit (KRW 
normen) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Gelet op toename van 
voortgaande 

verstedelijking en 

toename recreatie en 
MER bevindingen 

aanvulling van 

randvoorwaarden  
vgl ook p.66  In het 

Programma 

Metropolitaan Landschap 

is 'sterker maken' 
opgevat als verbinden 
met ruimtelijk-
economische groei  & 
veranderen van primair 
(puur) natuur of 
agririsch landschap 
naar multi-functioneel 
programmeerbaar 
groen-blauw. 



p.54   
Verbetering van de verbinding tussen 

natuurgebieden is een manier om de 

biodiversiteit te vergroten. Enerzijds 
werken we daarom aan een fijnere 

groenblauwe dooradering van zowel 

landelijk als bebouwd gebied. Anderzijds 
kan deze fijnmazige dooradering 

uitgroeien tot een robuuste verbinding 

van grotere ecosystemen in de gebieden 
waar veel natuurgebieden bij elkaar in de 

buurt liggen, zoals in Laag Holland en 

Gooi en Vechtstreek. 

 
 
 
p. 60 
Gooi en Vechtstreek is een regio 

waarbinnen hoge kwaliteit van leven 
centraal staat. Topografisch bekeken 

wisselen verstedelijkte delen zich af met 

bovenregionale landschappen: de 
Vechtstreek, de Randmeren en de 

Utrechtse Heuvelrug. 
 
 
 
 
p. 21 Goede bereikbaarheid van natuur- 

en recreatiegebieden via groenblauwe 

verbindingen in belang van het welzijn en 

de gezondheid van onze inwoners en 
bezoekers 

 
 

p.54 

Toevoeging bij randvooraarden 
van andere criteria  

- C02 reductie 
- geluid (WHO normering) 
- fijnstof 
 
 

 

 
p. 12 

"We spannen ons in om 

samen met onze partners 
zo spoedig mogelijk aan 

de KRW-normen voor 

water en aan de WHO-
normen 

voor luchtkwaliteit te 

voldoen, doch uiterlijk in 
2027 wat betreft de 

KRW-normen en 2050 

wat betreft de 
WHOnormen 

 
 
zie onder uitwerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over blauw keert ook 
nauwelijks iets terug 
mbt de G&V. (zie 
mogelijk 
aanknopingspunten 
opgesomd onder 
uitwerking 

UITWERKING Natuur/landschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 68 Metropolitane landschap van de 
MRA (bestaand programma) Om op 

duurzame wijze te groeien zal de 

Metropoolregio Amsterdam het 

landschap, als essentieel onderdeel van 
het 

metropolitane systeem, moeten 

versterken. Van primair natuur- en 
agrarisch gebieden ontwikkelt het zich 

naar een 

netwerk van groenblauwe longen met 
meer en verschillende functies. De ruimte 

voor ontwikkelingen verschilt per 

gebied en hangt af van de 
cultuurhistorische, ecologische en 

recreatieve waarde van de verschillende 

landschappen. 
Daarom werken we samen met de MRA-

partners in het (bestaande) programma 
Metropolitaan Landschap 

gebiedsgericht het ontwikkelprincipe 

verder uit. 
De opgave voor de komende jaren is om 

de ontwikkeling en het beheer van het 

metropolitane landschap sterker te 
verbinden met de ruimtelijk-economische 

groei van de metropoolregio en 

investeringsopgaven in beeld te brengen. 
Hierbij kijken we ook hoe deze groei op 

structurele wijze financieel kan bijdragen 

Natuur/landschap 
 
p. 60  

Verbindingen behouden en 
versterken tussen 
natuurgebieden. Nationaal 
Park Heuvelrug / UNESCO park 
 

 
bij p.68. 

In het metropolitane landschap 

van de MRA functioneert de 
Gooi en Vechtstreek met haar 

onvervangbare 

cultuurhistorische, ecologische 

en recreatieve waarden van de 

verschillende landschappen als 
groen blauwe longen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het onvervangbare 
karakter van de 
verschillende 
landschappen in de 
G&V streek staat 
beschreven in  de nota 
"Wezenlijke kenmerken 
en waarden van het 
NNN in Noord-Holland, 
7. Amstel, Gooi en 
Vechtstreek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aan versterking, uitbreiding en het 
beheer van het landschappelijke 

raamwerk (bijvoorbeeld door 

transformatie van het verouderde deel van 
glastuinbouwgebied Aalsmeer).   
 
 
 
 
p. 71 Meerjarenprogramma Groen 

waarbij we bestaande natuurgebieden 
verbinden en nieuwe natuurgebieden 

creëren en verwerven. 
 
het Programma natuurinclusieve 

landbouw en het Programma 

bodemdaling in veenweidegebieden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bijdrage aan 
-Nationaal landschapspark 
Utrechtseheuvelrug/ 
GEOPARK 
- herstel heide 
 - weidevogelgebieden 
 
 
 
- aanleg van de nieuwe 

vaarverbinding tussen de 

Naardertrekvaart en het 

Gooimeer 
- herontwikkeling van 

jachthavens. 

- historische (trek)vaarten 

weer beter bevaarbaar te 

maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aandacht voor blauw op 
basis van - nota Visie op 
waterrecreatie in 
Noord-Holland 2030, 
gebiedsgerichte 
opgaven Gooi en 
Vechtstreek  p. 30 "Bij 

gebiedsontwikkelingen 

moeten kansen voor 
waterrecreatie worden 

meegenomen." 
 

 

 
 

 CONCEPT WIJZIGING CONCEPT TOELICHTING 
VISIE  

 
 
Duurzaamheid 
 

p. 15 Uitgangspunt is – en daarop zal 
het verkeers- en vervoersnetwerk 
worden geoptimaliseerd – dat men zich 
effectief, veilig en efficiënt kan 
verplaatsen, waarbij de negatieve 
gevolgen van de mobiliteit op klimaat, 
gezondheid, natuur en landschap steeds 
nadrukkelijk meegewogen worden. 
Daarbij heeft men zo veel mogelijk 
keuzevrijheid in het bepalen van zijn of 
haar vervoerswijze.  

 

NIEUWE ENERGIE  

p. 44 Den Helder en het 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) zijn 
hiertoe bijzonder geschikt, vanwege 
hun potentiële functie als draaischijf 
(aanlanding, opslag, doorvoer en 
verdeling van duurzame energie) en de 

 
 
Duurzaamheid 
 

p. 15 vervangen door 
Uitgangspunt is – […] 
worden. Waarbij rekening 
gehouden moet worden dat 
bijv. ve verwachte groei van 
dhet aantal elektrische auto’s 
wel bijdraagd aan verlaging 
van de CO2, maar niet aan 
fijnstofreductie. Daarbij heeft 
men zo […] vervoerswijze.  

 
 
 
NIEUWE ENERGIE  
 
 
p. 44 Toevoegen nieuew 
alinea. Den Helder en het 
Noordzeekanaalgebied […] 
die al aanwezig is. 
 
De nieuwe energie opwek 
beperkt zich niet alleen tot het 

Fijnstof 
- constatering: Niet 
aangesneden vd Gooi 
en Vechtstreek. Wel 
een issue.  
- motivatie: denk aan 
vliegverkeer, A27, A1. 
En vergelijk ook dat 
elektrische auto's 
weliswaar de CO2-
uitstoot reduceren, 
maar ook fijnstof 
uitstoten. 
 
 
Energieopslag  
- Constatering: 
energieopslag komt 
amper aan bod in het 
stuk.  
- Aanbeveling: Een stuk 
over bijvoorbeeld 
opslag van zonne-
energie in 
warmtevaten of in 
ieder geval een 
verwachte beweging 
richting 2050 van 
denken in opwek naar 
denken in opslag zou 



energie-infrastructuur die al aanwezig 
is.  

 

 

gebied aan de kop van Noord-
Holland, maar bij alle 
nieuwbouwprojecten in de 
provincie. Bij dit soort 
projecten dient ook gekeken te 
worden naar nieuwe vormen 
van energieopslag. Hierbij kan 
gedacht worden aan opslag 
van elektriciteit in 
warmtevaten om wijken in de 
winter te verwarmen of 
andere nieuwe vormen van 
opslag die richting 2050 zeker 
te verwachten zijn. 
Vooral dient er rekening 
gehouden te worden met het 
moment van opwek en 
gebruik. Waar op dit moment 
de lokale opwek vooral 
overdag in de zomer plaats 
vindt d.m.v. zonnepanelen en 
met het afschakelen van het 
gasnetwerk het verbruik in de 
winter en de avond is het 
belangrijk om een beter 
balans te vinden tussen opwek 
en opslag om het lokale en 
landelijke netwerk in balans te 
houden. 

op zijn plaats zijn in 
deze visie. 
- Motivatie: Als we nu 
kijken zien we al dat 
DSOs en TSOs (de 
netbeheerders) het 
lastig hebben met de 
inflow van 
hernieuwbare energie 
uit zonnepanelen en 
windmolens. Ook 
wordt de meeste 
duurzame enrgie 
opgewekt gedurende 
de dag en verbruikt om 
de auto op te laden in 
de nacht. Daarnaast 
vind de meeste lokale 
opwek met 
zonnepanelen plaats in 
de zomer en zullen met 
het oog op het stoppen 
van gas CVs het meeste 
hiervan verbruiken in 
de winter.  
 
 
 

UITWERKING Duurzaamheid 
 
 

 

 
 

 

p. 70 Transitie Energie en Grondstoffen 
(TEG) 

De komende jaren geven wij verder 
uitwerking aan de ontwikkelprincipes 

voor Nieuwe energie. Deze richten zich 

op CO2, warmte en duurzame energie. 
 

 

opstellen van de Regionale Energie- en 
Klimaat Strategieën (REKS). In de REKS 

voor Noord-Holland Noord en MRA 

geven we samen met gemeenten en andere 
belangrijke actoren nadere invulling aan 

de optimale regionale energieen 

warmtemix. De strategie houdt rekening 
met de vraag en de potentie van het 

gebied, de economische kansen, 

het maatschappelijk draagvlak en de 
verdeling van kosten en opbrengsten 

 

 

Duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uitwerking van energieopslag 
in Regionale Energie- en 

Klimaat Strategieën (REKS). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D66 Hilversum 
D66 Gooise Meren 
D66 Wijdemeren 
D66 Huizen 
D66 Laren 
D66 Blaricum 


