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Welkom HET

Hilversumse energiecoöperaties zijn voorstanders van
concept-RES

Verbazing over snelle
windturbine-mening van
Hilversum
3 uur geleden

" 6 minuten

Natuur en Milieu

# voorlezen

De conclusie om geen windturbines te
willen plaatsen bij afslag 33 langs de A27 is
veel te voorbarig. Volgens de Hilversumse
lokale energiecoöperaties HilverZon en
Hilversumse Energie Transitie (HET)
heeft het college van burgemeester en

Inzet op meer
zonne-energie van
Hilversum is goed,
maar dat moet
wel in combinatie
gaan met
windenergie,
aldus HilverZon
en HET.

heeft het college van burgemeester en
wethouders (B&W) de komst van
windenergie onder het mom van
'maatschappelijke weerstand' te snel
afgeschreven. Dat is hun mededeling aan
politiek Hilversum.

B

ij John Dietz (voorzitter Hilverzon) en Jeroen Pool (coördinator HET)
gingen de wenkbrauwen behoorlijk omhoog op dinsdag 26 mei; de dag
dat B&W aangaven de windturbines uit de conceptversie van de Regionale
Energie Strategie (RES) geschrapt te willen zien. De locatie langs de snelweg is
aangewezen als een zoekgebied. Na publicatie van de voornemens hebben
diverse partijen hun bezwaren kenbaar gemaakt van de beoogde plaatsing van
windmolens. Het gaat onder andere over vier bewonersverenigingen, het Goois
Natuurreservaat en de VVD.
Zelf zijn de twee vertegenwoordigers van de Hilversumse energiecoöperaties,
die in dit verhaal gezamenlijk optrekken, juist heel blij met de concept-RES. Zij
pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien
zoekgebieden in de Gooi en Vechtstreek, waarvan er vier dicht bij Hilversum
liggen. Het college kan de ideeën voor locaties van de RES-adviesraad, waarin
inwoners van de gemeente zitten, goed gebruiken. Verdieping van de RES is
hard nodig, luidt de hartenkreet van HilverZon en HET.

Valse tegenstelling
Er is namelijk veel meer mogelijk dan op het eerste oog lijkt en de RES-zaken
liggen ook genuanceerder dan tot nu toe is voorgesteld, stellen Dietz en Pool.
Daarnaast vinden zij dat er een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven
bijvoorbeeld in de discussie over de windturbines. Zij spreken van een valse
tegenstelling. VVD-raadslid Hidde Fennema was er na de presentatie van het
RES-concept als de kippen bij om te melden dat het gaat om windmolens van
200 meter hoog op enkele honderden meters van Hilversumse wijken af. "Er
zijn ook veel kleinere windmolens waarmee veel energie opgewekt kan
worden", gee! Pool aan. "Een kleine windmolen van 3 megawatt levert
ongeveer hetzelfde op als tienduizend zonnepanelen. Zo'n zonnepark zou al
snel vier voetbalvelden in beslag nemen."
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Ook op het gebied van de inrichting van
zonneparken is veel meer mogelijk dan alleen
Een kleine
duizenden zonnepanelen bij elkaar te zetten,
windmolen van 3
zoals dat het geval is langs de A1 bij Eemnes.
megawatt levert
Beiden wijzen naar zonneparken in het oosten
ongeveer hetzelfde
van het land, waar het met recht parken zijn.
op als tienduizend
Daar is eveneens plek voor groen, rust en
recreatie. Gezien de aanwezigheid van het vele
zonnepanelen
groen in de regio zijn er op dat gebied genoeg
kansen. Maar hoe creatief zijn de Gooiers? "Juist
het Gooi hee! een naam hoog te houden. Je zou er zeker hier een unique
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het Gooi hee! een naam hoog te houden. Je zou er zeker hier een unique
selling point kunnen maken."

Honderdduizend zonnepanelen
Hilversum zelf wil veel meer gaan inzetten op het opwekken van zonne-energie.
Wethouder Bart Heller (GroenLinks) sprak dat hardop uit op 26 mei. Dietz en
Pool scharen zich helemaal achter dit plan van het college. Hun voorstel is om
alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen binnen nu en tien jaar.
Binnen nu en anderhalf jaar is al een grote slag te maken. HilverZon en HET
willen binnen die tijd tienduizend zonnepanelen neerleggen. Volgens Pool is
dat aantal snel bereikt. Vier jaar later hopen de twee dat er honderdduizend
panelen liggen op de gebouwen in Hilversum.
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Voorwaarde is wel dat de gemeente
medewerking verleend. Er is instrumentarium
HilverZon en HET
nodig. Als voorbeeld geven zij dat er in het
willen voor eind
Bouwbesluit in het kader van duurzaamheid
2021 tienduizend
opgenomen moet worden dat er panelen op de
zonnepanelen
woningen, en complexen komen te liggen. "Het
neerleggen in
is noodzakelijk dat de gemeente de
stimulerende, faciliterende en als het nodig is de
Hilversum
handhavende rol hierin pakt. Dit is vooral om
dakeigenaren over de streep te trekken." Daar
weten ze bij HET alles van. Op het laatste moment, terwijl alles in kannen en
kruiken was, zijn twee grote zonnedakprojecten afgeblazen omdat de eigenaar
toch afzag van plaatsing.

Verdeelde pijn
Alles valt of staat bij de verplichting serieus werk te willen maken van
verduurzaming en daarin tot een zo'n optimale verdeling te komen. En ja, zo
realiseren Dietz en Pool zich terdege, ergens gaat het pijn doen. Dat is
onvermijdelijk. Met een zorgvuldig zoekproces moet die pijn verlicht worden en
moet de landschap- en natuurhistorie zo goed mogelijk in acht worden
genomen. Als zoekgebieden afvallen, bijvoorbeeld die voor zonneweiden in de
Gooise natuur, dan moeten er alternatieven zijn. En daar liggen zat kansen,
onder meer langs de snelwegen (A1 en A27). Dietz stelt voor het zoekgebied
voor beide Rijkswegen uit te breiden omdat het plaatsen van zonnepanelen op
geluidsschermen over het gehele gebied duurzame zoden aan de dijk zet.
Een ander alternatief is het realiseren van zonneparkeerplaatsen. Via zonneopwek stimuleert de gemeente daarmee het elektrisch rijden. Teven spelen
beide coöperaties met het idee zonneweides te beginnen op minder
productieve (uitgedroogde) landbouwgrond. Daarmee tackle je meerdere
problemen met één oplossing. Deze zonneweides kunnen dienen als bu"er
tussen natuur en landbouw. Daarnaast levert het de boer een vaste bron van
inkomsten op. Natuur en economie zijn hierbij geholpen. "Klimaatverandering
is alom bekend als de grootste bedreiging van onze natuur, landbouw en
economie", stelt Dietz. "Extreme droogte kost miljarden en bovendien; we
moeten nú alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks überhaupt geen
natuur of landbouw meer mogelijk is, want dáár hebben we het over."

190 voetbalvelden
Dat Hilversum volle bak wil inzetten op zonne-energie is goed. Alleen op dat
paard inzetten, is niet voldoende als er voor 2030 - zoals de RES beoogd - flinke
stappen moeten zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Om het cijfermatig
in kaart te brengen gaat het in de concept-RES voor dit gebied volgens Dietz en
Pool om 38 windmolens of 190 voetbalvelden (460.000 zonnepanelen). Hierin
moet balans worden gevonden tussen beide. Daarom is inzet op beide vlakken
belangrijk.
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"Zon en wind zijn beide nodig om over het hele
jaar een evenwichtige duurzame
Zon en wind zijn
energieopwekking te realiseren", zegt Pool. "De
beide nodig om
stroomproductie van windturbines en
over het hele jaar
zonnepanelen vullen elkaar goed aan in de tijd."
een evenwichtige
Stroomproductie daar gaat het om in het RESduurzame
concept. Opwekken kan via de zon en de wind.
Dat de VVD in dit kader steeds hamert op
energieopwekking te
alternatieven als aqua- en geothermie
realiseren
vertroebelt het debat. Deze alternatieven gaan
namelijk over het verwarmen van woningen en
niet over het opwekken van stroom, aldus spreekbuizen van de coöperaties.
Morgen spreken Dietz en Pool in bij de gezamenlijke commissie en brengen zij
deze punten en nog meer onder de aandacht van de elf fracties. De
Hilversumse politiek bespreekt het Concept Regionale Energie Strategie NoordHolland-Zuid, zoals het document o"icieel heet. De vergadering begint om
20.00 uur en is te volgen via de live-stream.
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'Prachtige dier was eindelijk
weer terug in het Naardermeer'
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Verrassende ontdekking

'Concreet plan' Hilversum

Natuurclubs in 't Gooi

weer terug in het Naardermeer'

Grote schok voor
Natuurmonumenten: otter
sneuvelt op A1

Verrassende ontdekking
in Anna's Hoeve: de grote
gele kwikstaart

Nog zo veel vragen na twaalf uur
discussiëren over sleutelgebied

'Concreet plan' Hilversum
tegen eikenprocessierups

Natuurclubs in 't Gooi
tevreden over afgelopen
weekend

In najaar in meerdere sessies
input ophalen voor gewenste
visie

Hilversumse energiecoöperaties
zijn voorstanders van conceptRES

HAP-cyclus over het
Hilversum in 2040

Verbazing over snelle
windturbine-mening van
Hilversum

Voorstel niet rijp voor raad; eerst
praten met de inwoners

Instanties op de hoogte van alle
problemen; woensdag
bijeenkomst

Hilversumse politiek
verwijst
verstedelijkingsplan naar
prullenbak

Vandalisme en vervuiling:
maat is vol voor
bewoners Liebergerweg
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Opnieuw een lange avond, dinsdag volgt deel 3
van deze discussie
Hilversumse politiek kritisch over voorstel
Sleutelgebied en bouw duizenden woningen
'Op slimme manier techniek inzetten'

Hilversum introduceert in juli
druktemeter voor het centrum

'Zelfde kwaliteit als gebouw in beton qua
sterkte-eisen maar ook duurzaam'

Nieuwe politiebureau misschien wel
eerste volledig houten gebouw van
Hilversum

Tevens zorgen bij commissie en insprekers over
parkeren in en rond het bedrijventerrein
Vernieuwd Masterplan Arenapark roept op tot
discussie over hoogbouw

Vooral tegenstanders aan het woord over plan
voor 10.000 woningen
'Gemeenteraad wordt onder het mom van corona
snoeihard gepasseerd'

Roep om integrale kijk bouwhoogtes is politiek
hoorbaar

Veel enthousiasme na alternatief
schaaktoernooi vanuit Lapershoek

Als Hilversum wil verstedelijken
dan is hoogbouwvisie nodig

Online versie HSG Open smaakt
naar meer

College adviseert twee keer negatief én positief
over wensen in burgerinitiatiefvoorstel
'Houd uitwerken MRA-scenario's niet aan'

Lezing van inspreker en wethouder staan
haaks op elkaar

Ieder weekend klassieke concerten in
achtertuin aan Javalaan
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Tuinconcerten bij Henk van

niet betrokken bij masterplan 2.0?

Zonneveld: 'We voorzien in een
behoefte'

Broertjes sluit wietwoning Jan van
Galenstraat 13:04

Doorlooptijd hypotheken kan uiteenlopen
12:28

Janneke Brink-Daamen benoemd als
voorzitter raad van bestuur Tergooi 10:15

'Ruime meerderheid omwonenden HOV-werk
(zeer) tevreden' 7:00
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Man zou in totaal 11.000 euro hebben verdiend
aan de verkoop

Minke Maat misschien wel de nieuwe
stadsdichter van Hilversum

Tevens zorgen bij commissie en insprekers
over parkeren in en rond het bedrijventerrein

Hilversummer de cel in voor
drugshandel

'Ik merk de laatste jaren steeds
meer dat ik mensen kan raken'

Vernieuwd Masterplan Arenapark
roept op tot discussie over
hoogbouw

'Je vraagt je wel de hele tijd af naar welke
camera je moet kijken'

Afstand houden is lastig; wel rustiger
vaarwater

Optredens van onder meer Paul de Munnik en
Jett Rebel

Hilversumse groep 8-leerlingen
schitteren in Podium De Vorstin
tijdens eindmusical

GGD en Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek roepen op: 'Hou vol'

Reeks intieme zomerconcerten in
Podium De Vorstin

Meer laden

Nieuws
Agenda
Overzicht
Activiteiten
Insturen
Krant
Digitale editie
Niet ontvangen
Bezorger worden
Ingezonden brief
Adverteren
Mogelijkheden
Kleintjes
ABONNEER

Gooi en Eembode Extra

Digitale krant

Met het Gooi en Eembode Extra willen we onze lezers
informeren over wat er in hun leefomgeving speelt. Dat
doen we op journalistieke wijze.
Enter Media

Enter Media is de uitgever van lokale nieuwsbladen en
nieuwssites in de regio Gooi- en Vechtstreek en
Diemen. Onze titels: BussumsNieuws, DiemerNieuws,
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