
Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Startnotitie RES en advies 
 

 

Gemeente Besluitvorming Motie/amendementen Advies 

Blaricum Vastgesteld op 24/9 -  

Gooise meren Vastgesteld op 18/9 -  

Huizen Vastgesteld op 30/9 Dictum motie: 

 

Regionaal te bepleiten dat de bestaande 

aardgasinfrastructuur wordt behouden met het 

oog op het toekomstige gebruik van duurzame 

gasvormige energiedragers, dit zo lang het niet 

duidelijk is welke nieuwe energiebron in de wijk zal 

worden aangelegd 

Liander heeft niet het voornemen om de 

bestaande aardgasinfrastructuur te verwijderen 

als woningen van het aardgas afgaan. Ze 

onderhouden het dan alleen niet meer. Ze 

koppelen i.v.m. de veiligheid wel de woning af 

van het bestaande gasnet. 

Aan dit amendement wordt dus feitelijk al 

voldaan. 

Advies: aan dit uitgangspunt wordt al voldaan. 

Er is geen extra actie nodig. Desgevraagd kan 

aan de raad van Huizen worden verteld dat er in 

lijn van de motie wordt gehandeld door Liander. 

Hilversum Vastgesteld op 25/9 Dictum amendement: 

(cursief de afwijkingen t.o.v. origineel)  

 

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 

a. Energiebesparing kan in de RES niet 

prioriteren boven de duurzame opwek. Beide is 

belangrijk. Energie die je niet gebruikt hoef je 

ook niet op te wekken. Daarom is besparen 

belangrijk. Maar via de RES hebben we ook de 

opgave om bij te dragen aan het grootschalig 

opwekken van duurzame hernieuwbare energie 

van de 35 TWh landelijk in 2030.  Onze regionale 

bijdrage staat verwoord in de RES. Dat is ook de 

essentie van de RES. Omdat de RES formeel niet 

gaat over energiebesparing kunnen we in de 

RES de besparingsopgave niet laten prioriteren 

boven de opwekking.  

Advies: energiebesparing een prominente plek 

geven in deel-RES Gooi en Vechtstreek (was al 



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. 

het voornemen).  

c. Toepassing van waterstof staat nog in de 

kinderschoenen. Bovendien is er nog geen 

groene waterstof beschikbaar. Voor 2030 is dit 

volgens deskundigen in ieder geval geen reële 

optie. In de toekomst liggen er mogelijkheden 

voor toepassingen in de industrie en zwaar 

transport.  Waterstof voor verwarming van 

woningen is ook energetisch en financieel niet 

aantrekkelijk/haalbaar. 

Advies:  Over de toepasbaarheid van waterstof 

zijn nog veel vragen, niet alleen in de raad van 

Hilversum. Daarom is het verstandig de 

(on)mogelijkheden van waterstof op te nemen in 

de RES.  

 

d. Innovaties zijn van groot belang in de 

energietransitie. Echter alleen reeds bewezen 

innovaties tellen mee in de RES. Innovatieve 

technieken zijn namelijk te onzeker. Maar 

innovaties kunnen uiteindelijk ook bewezen 

technieken worden. Hier is natuurlijk oog voor. 

Overigens innoveren windturbines en 

zonnepanelen ook elke dag.   

Nu nog te nieuwe innovaties kunnen in RES 2.0 

of latere versies misschien wel worden 

opgenomen. 

Advies: hoofdstuk over innovatie opnemen in 

RES en ruimte bieden voor 

toepassingsmogelijkheden van reeds bewezen 

innovaties (was ook al de bedoeling). 

 

e. Grootschalige toepassing van biomassa-

verbranding ligt sowieso niet voor de hand in 



onze regio. Maar energie uit biomassa en 

biogas telt niet mee in de RES.  

Advies: aan dit extra uitgangspunt wordt al 

voldaan en kan dus worden overgenomen.  

 

f. Dit is lokaal uitvoerbaar en heeft geen 

consequenties voor de Startnotitie RES en de 

gezamenlijke regiospecifieke uitgangspunten. 

Advies: hoeft niet meegenomen te worden in de 

deel-RES. College Hilversum kan dit lokaal 

uitvoering geven. 

 

g. Kosten en economische effecten worden 

meegenomen. Zowel in de scenario’s als in de 

uiteindelijk gekozen zoekrichting/oplossing 

zullen kosten en economische effecten worden 

meegenomen. Het detailniveau waarin zal 

samenhangen met het detailniveau van de 

gekozen oplossing. Maw het economisch effect 

van een zoekgebied zal minder nauwkeurig zijn 

dan het economisch effect van een 

projectlocatie. 

Advies: aan dit extra uitgangspunt wordt al 

voldaan en kan dus worden overgenomen. 

Laren VKA op 25/9 -  

Weesp Vastgesteld op 6 /11  Dictum motie: 

 

- De raad te informeren over de samenhang van 

de RES met het uitvoeringsplan duurzaamheid, 

de energiecoöperatie, platform Weesp 

Duurzaam, de prestatieafspraken met 

woningcorporaties en de wamtetransitievisie 

die elke gemeente in 2021 gereed moet 

Deze motie is lokaal uitvoerbaar en heeft geen 

consequenties voor de Startnotitie RES en de 

gezamenlijke regiospecifieke uitgangspunten. 

Advies: hoeft niet meegenomen te worden in de 

deel-RES. College Weesp kan deze motie lokaal 

uitvoering geven. 



hebben 

- De regio te nemen om bewoners van Weesp 

actief te betrekken bij het opstellen van de 

RES en de raad over het participatieproces te 

informeren. 

Wijdemeren Vastgesteld op 19/9 -  

 

 


