
  

Amendement: Meer regie op geothermie

A21-185

De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 10 november 2021, behandelende agendapunt 8 
“Begroting 2022”,

overwegende dat:
• Hilversum niet of nauwelijks beschikt over alternatieve energiebronnen (zie transitievisie warmte);
• geothermie als enige bron wordt om omschreven als een bron met “grote potentie”
• er momenteel in de regio al private initiatieven lopen;
• zonne- en windenergie alléén, hoe mooi en belangrijk ook, nooit voldoende gaan zijn om de 

energietransitie van energie te voorzien;
• deze week in Glasgow, maar ook eerder in het IPCC rapport uitgesproken is dat echt tijd is voor méér 

actie dan we tot nu toe doen,

spreekt uit dat:
• de raad graag ziet dat de gemeente een actievere regierol speelt dan zij nu doet bij het zoeken naar 

kansen voor geothermie;
• het hoog tijd is om actie op (veel) grotere schaal te gaan ondernemen, aangejaagd door de overheid en 

uitgevoerd door de markt,

Besluit: 
Beslispunt 1 van het raadsbesluit, luidende:
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin € 283.315.588 lasten en € 284.830.374 baten 

met een voordelig saldo van € 1.514.786,

aan te vullen met:
a. in 2022 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar geothermie en deze lasten op te nemen in 

de begroting 2022 waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 50.000,-,

voorts:
• Op pagina 9 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema 

Energietransitie, duurzaamheid en afval (na de alinea ‘Vanaf 2022 gaan … individueel te ondersteunen’) 
een alinea op te nemen luidende:
o ‘De gemeente Hilversum gaat geothermie onderzoeken. Dit door middel van het aanjagen van 

onderzoek naar/uitvoer van geothermie in Hilversum en de directe omgeving. De gemeente gaat 
actief op zoek naar partijen en neemt proactief contact op met regio, provincie en rijk om ’t Gooi op 
de kaart te krijgen als proeftuin voor geothermie, om onderlinge verbindingen te leggen, subsidies op 
te zoeken en drempels weg te nemen. De ondernomen acties en vorderingen worden jaarlijks door 
het college per brief gerapporteerd aan de Raad. De kosten voor deze maatregel (€ 50.000,-) komen 
ten laste van het begrotingsresultaat 2022.’

http://www.hilversum.vvd.nl/
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