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In deze kaart zijn globale zoek-
gebieden ingetekend als on-
derdeel van de concept-RES 
Noord-Holland Zuid. Deze zoek-
gebieden komen voort uit een 
technische analyse van de mo-
gelijkheden en randvoorwaarden 
in de regio. Verder zijn de uit-
komsten van (lokale) bijeenkom-
sten met stakeholders en be-
langhebbenden meegenomen. 
Ook politieke keuzes bepaalden 
mede deze zoekgebieden. De 
concept-RES geeft weer wat 
de ambitie van de regio is voor 
de komende jaren en waar zij 
zich voor zal inspannen. Nieuwe 
initiatieven buiten de zoekge-
bieden worden niet uitgesloten 
en worden ook onderzocht op 
haalbaarheid.

Zoekgebieden GWh
2030

hectares of
turbines

Zon op grote 
daken

73 45 ha.

Zon op parkeerp-
laatsen

14 9 ha.

Zon op geluid- 
schermen e.d.

1 1 ha.

Zon 7 11 ha.

Wind 76 8 tur.

Zon + wind

Totaal potentiële
opwekking (GWh)

Totaal potentiële
opwekking (TWh)

129

300

0,30

16 ha.
9 tur

Deelregio 
Gooi en Vechtstreek

Bestaande duurzame 
opwekking (GWh)

21
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Het aanbod van de regio Gooi en Vechtstreek 

is opgebouwd uit de volgende zoekgebieden: 

01   A1 Muiden. De A1 ter hoogte van Muiden 

biedt mogelijkheden voor de opwek van 

zonne-energie op zowel geluidsschermen 

als in de berm.

02   Bloemerdalerpolder. Mogelijkheden 

kunnen verkend worden voor 

de opwek van windenergie in de 

Bloemendalerpolder in Weesp.

03   Spoordriehoek Weesp. Het gebied tussen 

de spoordriehoek bij Weesp leent zich 

mogelijk voor de opwek van zonne-

energie.

 04   Aetsveldsepolder. Ten zuiden van 

Weesp is een zoekgebied voor 

windenergie gedefinieerd. Gezien dit 

een weidevogelkerngebied is zal ook 

hier nadere verkenning in overleg met 

provincie en natuurorganisaties moeten 

plaatsvinden. Het gebied behoort tevens 

tot de Stelling van Amsterdam, Unesco-

Werelderfgoed. Ook grenst het gebied 

aan een zoekgebied van Amsterdam, 

waardoor eventuele ontwikkeling in 

samenhang zal worden bezien.

05   Gooimeer. Het Randmeer is aangewezen 

als zoekgebied voor wind- en zonne-

energie, mits dit als experimenteergebied 

wordt aangemerkt, waarbij naast opwek 

ook gestreefd wordt naar het verbeteren 

van de biodiversiteit.

 06   Stichtste Brug. De strook ten oosten 

van de Stichtse Brug is aangemerkt als 

zoekgebied voor windenergie op land. 

07   Ten oosten van Anna’s Hoeve. Ten 

noorden van Hilversum is een zoekgebied 

voor de opwek van zonne-energie 

gedefinieerd.

08   A27. De A27 ter hoogte van Hilversum 

biedt mogelijkheden voor de opwek van 

zonne-energie op zowel geluidsschermen 

als in de berm.

09   A27, afslag 33 Hilversum. De A27 ter 

hoogte van de afslag Hilversum is een 

zoekgebied voor windenergie.

10   Vliegveld Hilversum. Ten zuiden van 

Hilversum kunnen op het vliegveldterrein 

Hilversum de mogelijkheden voor de 

opwek van zonne-energie op land 

verkend worden.


