
     

 

Kaders Startnotitie RES 

 
Amendement CDA HILVERSUM – CU Hilversum 25 september 2019  Nummer A19/89 

 

 

Onderwerp: Startnotitie RES 

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 25 september 2019,  

 

Constaterende dat: 

 de voorgestelde uitgangspunten niet volledige zijn als kader voor de deel-RES Gooi en Vechtstreek; 

 de raad zijn kaderstellende en controlerende rol in een complexe omgeving goed moet kunnen 

uitoefenen en daarbij proactief geïnformeerd dient te worden; 

 innovaties de sleutel kunnen zijn voor een betaalbaar en uitvoerbaar energieakkoord. 

 biomassacentrales grondstoffen verbranden die in de circulaire economie mogelijk kunnen worden 

hergebruikt; 

 

 

Besluit:  

Het in het raadsvoorstel voorgestelde besluit aan te passen in: 

 

1. in te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid, waarbij Gooi en 

Vechtstreek een van de zes deelregio’s is en een deel-RES vormt. 

 

2. om Regiospecifieke uitgangspunten mee te geven als kader voor de deel-RES Gooi en Vechtstreek. Dit 

betreft: 

a. De energiebesparingsopgave in de gebouwde omgeving heeft prioriteit ten opzichte van 

energieopwekking. 

b. De optimale hernieuwbare energiemix past bij de unieke regionale landschappelijke en 

gebiedskwaliteiten en de economische kansen (dit betreft opwekking van hernieuwbare 

energie in de ondergrond, op de bovengrond en in de bebouwde omgeving). 

c. De kansen voor geothermie en aquathermie voor energieopwekking en waterstof als 

opslag/transportmedium wegen volwaardig mee. 

d. Er wordt ruimte geboden aan innovatie. 

e. Grootschalige toepassing van biomassa-verbranding via biomassa centrales dient te worden 

voorkomen. 

f.     De raadsleden zijn betrokken gedurende het opstellen van de RES en nemen kaderstellende 

besluiten en worden proactief en op tijd door de wethouder geïnformeerd. We werken samen 

met onze partners van “Samen op Pad” en bewoners aan de energietransitie. 

g. Tijdens het opstellen van de RES wordt de financiële (deel)investering in relatie tot het beoogde 

(deel) effect meegenomen in de afweging en toegelicht bij elk beoogd besluit. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Gerben van Voorden     Tjerk Pelsma            Annemarie den Daas       Hidde Fennema 

CDA Hilversum              ChristenUnie           D66         VVD 
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