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AGENDA  Voorjaars-ALV HET 2020/1 
gevolgd door leden-consultatie over voorstellen RES zoekgebieden 
versie DEF22: LETOP, deze is op enkele details aangepast ten opzichte van de eerder verstuurde agenda  
 
Datum: 30 juni 2020 

• Inloop: vanaf 19.15 
• ALV HET van 19.30-20.30 
• bespreking en leden-consultatie over voorstellen RES zoekgebieden 20.45 – 22.00 

Locatie: Online ALV via GoToMeeeting platform 
 

Genodigden:  
• voor de ALV van HET:  

o alle leden van HET, bestuur, Maatschappelijke Adviesraad (Mar) 
o geïnteresseerden zijn welkom als toehoorder (of je kunt ook ter plekke lid 

worden van HET en je stem echt laten meetellen!) 
• RES-toelichting en bespreking: deze staat open voor alle geïnteresseerden in een 

duurzamer Hilversum 

Programma:  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALV (van 19.30 tot 20.30): 

1. Opening: Jos Snels, voorzitter 
 

2. Vaststellen agenda: Jos Snels, voorzitter 
 
3. Verslag ALV 2019/2, 28 november 2019 (bijlage 1): Jos Snels voorzitter 

• Verzoek aan ALV: vaststellen verslag 
 

4. Voorstel twee nieuwe bestuursleden (bijlage 2: bindende voordracht 2 nieuwe 
bestuurders): Justine Ros en Ruud van Bokhorst. 

• Verzoek aan ALV: 2 x besluit over bindende voordracht   
 

5. Jaarverslag 2019 (inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening, bijlage 3):  
• Toelichting jaarverslag: Jos Snels en Jeroen Pool, coördinator 
• Toelichting jaarrekening en resultaat, Marcel Jairam, penningmeester 
• Bespreken negatief resultaat 2019: verschillende oplossingsrichtingen 

(toelichting ter vergadering) 
• Voorstel instellen kascommissie en kandidaten:  
• Verzoek aan ALV: 

i. Al dan niet instellen kascommissie en samenstelling 
ii. Accorderen jaarverslag en jaarrekening of uitstel tot na advies 

kascommissie  
iii. Akkoord leden met oplossingsrichting tekort 2019 
iv. Decharge van bestuur voor gevoerde beleid in 2019  

 

6. Update voortgang en resultaten 2020, onder meer onder invloed van de Corona-
crisis: 

• Inhoudelijke update: Jeroen Pool 
• Financieel perspectief 2020 en aangepaste begroting: Marcel Jairam 
• Koersbepaling rest 2020 in verband met neerwaartse financiële 

verwachtingen 
• Verzoek aan ALV: voeding naar bestuur over oplossingsrichtingen     

7. Wvttk en volgende vergadering 
 
 

Pauze 20.30 tot 20.45 
 
 

zoz        zoz        zoz    
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Deel 2: Bespreking en leden-consultatie over voorstellen RES-zoekgebieden 
 
Toelichting: 
In het kader van het klimaatakkoord is in 2019 een decentraal proces in gang gezet om te 
komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon 
en warmte. Ofwel de uitwerking van Regionale Energie Strategieën, kortweg RES-sen. Dit 
gebeurt in 30 zogenaamde RES-gebieden, die bij elkaar de benodigde extra opwek van 
duurzame energie van 35 TJ, ofwel terra Joules moet gaan opleveren.  
 
Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vachtstreek, en die regio maakt weer 
onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog 5 andere subregio’s.  
 
Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de concept-plannen 
gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om 10 zogenaamde 
zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste 
zonnepanelen geplaatst kunnen worden, windmolens geplaatst en warmte opgewekt kan 
gaan worden. Die liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het 
moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de 
RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden 
met reacties die zijn gegeven.  
 
Opzet bespreking: 

- Korte toelichting RES-proces: Jeroen Pool 
- Toelichting RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek en specifiek rond/in Hilversum: 

Ivo Booijink 
- Reacties en vragen 
- Samenvattend beeld: Rode draad uit reacties 

 
Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek, nrs 7-10 in en om Hilversum 

 

 


