
Motie “In gesprek over de RES” 

Agendapunt: Regionale Energiestrategie
M20/52

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, behandelend de 
concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid,

constaterende dat:
 het college het zoekgebied voor windturbines bij de A27, afslag 33 (zoekgebied 9 in 

het concept RES d.d. 22 april 2020) geschrapt wil zien;
 door dit zoekgebied te schrappen er substantieel minder duurzame energie in en om 

Hilversum zal worden opgewekt;
 er wellicht nog andere onbenutte kansen zijn in de regio Gooi en Vechtstreek voor 

het opwekken van zonne- en windenergie, zoals ook genoemd in de 
commissievergadering van 25 juni jl; 

 het advies dat de adviesraad RES heeft gegeven niet is opgenomen in de concept-
RES;

 Rijkswaterstaat momenteel met andere RES-regio’s in gesprek is over energie-
opwekkingsprojecten, maar (nog) niet met de stuurgroep RES Noord-Holland Zuid;

 Rijkswaterstaat geen projecten aangaat met één afzonderlijke gemeente of RES-
regio, maar wel in samenwerking met verschillende RES-regio’s tezamen, voor 
bijvoorbeeld de A1 van Amsterdam tot Amersfoort of de A27 van Almere tot Utrecht,

overwegende dat:
 de gemeente Hilversum verantwoordelijkheid wil nemen door lokaal en regionaal (in 

samenspraak met de regio G&V) zoveel mogelijk energie op te wekken zonder 
daarbij de natuur aan te tasten;

 de stuurgroep RES –nog- niet in gesprek is geweest met Rijkswaterstaat over de 
mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen/bij 
afslagen;

 Hilversum zo veel mogelijk zelf duurzame energie wil opwekken zodat zij 
zelfvoorzienend kan zijn,

verzoekt het college: 
1. in gesprek te gaan met de verschillende bij de RES betrokken partijen (m.n. 

HilverZon, HET, Adviesraad RES, Stichting Hilversumse Meent, de initiatiefgroep 
Duurzaam Kerkelanden, de Ondernemersvereniging Hilversum ZuidWest, GNR, de 
gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek) over verschillende onbenutte kansen 
voor opwekking van zonne- en windenergie in Hilversum én de regio Gooi en 
Vechtstreek;

2. te onderzoeken (in samenwerking met de regio GV en de RES-regio) wat de 
mogelijkheden zijn om voor de A1 en de A27 een project op te starten met 
Rijkswaterstaat;

3. te onderzoeken hoe en in welke mate de gemeente Hilversum zelf kan gaan voorzien 
in de vraag naar duurzame energie;

4. de raad terugkoppeling te geven over de uitkomsten van de gesprekken en de 
onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.
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