Even voorstellen
Wij zijn bewoner, netbeheerder, waterschap, gemeente, woningcorporatie en nemen onze
verantwoordelijkheid voor de energietransitie in Gooi en Vechtstreek.

Daar tekenen we voor

naar een energieneutrale regio

Op 24 november tekenen we ervoor om op basis van onze vertrekpunten langs de drie
sporen samen op pad te gaan.
In januari 2018 komen we weer bij elkaar om concreet met de strategie aan de slag te gaan.

Wij zijn (in willekeurige volgorde):
Woningcorporatie Ymere, Woningcorporatie De Alliantie, PWN, Woningbouwvereni
ging Van Erfgooiers, Vitens, Woningcorporatie Gooi en Omstreken, Waternet, Woning
corporatie Dudok Wonen, Energiecoöperatie Hilverzon, Woningstichting Naarden,
Alliander, Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk, Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek, Energiecoöperatie Watt Nu, Huurdersvereniging De Vecht
stroom, Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek, Huurdersbelangenvereniging De
Alliantie Gooi en Vechtstreek, Energiecoöperatie (i.o.) Energie Wijdemeren, Huurders
belangenvereniging Gooi en Omstreken, gemeente Hilversum, gemeente Wijdemeren,
gemeente Gooise Meren, gemeente Weesp, gemeente Huizen, gemeente Laren,
gemeente Blaricum.
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Waar willen we naar toe
De ambitie van Gooi en Vechtstreek is
een energieneutrale regio. Alle in de regio
benodigde energie wordt dan duurzaam
opgewekt. Het is onze stip op de horizon

 We wachten niet af maar gaan samen

De locaties verschillen qua vraagstuk.

aan de slag waar we kansen zien.

Door af te stemmen met elkaar en slim

 We maken het probleem niet groter,

gebruik te maken van het momentum

nieuwe ontwikkelingen zijn daar waar

en van ervaringen elders werken we

mogelijk aardgasloos.

aan oplossingen en doen we geen

 We proberen het thema energie zoveel

zaken dubbel. We communiceren

waarbij we ons in eerste instantie richten

mogelijk te verbinden met andere

dezelfde boodschap en wie aan de slag

op de gebouwde omgeving. Een enorme

thema’s.

wil met zijn woning, wordt geholpen. En

en complexe opgave: het betekent dat
de gehele gebouwde omgeving inclusief
ondergrond moet worden getransformeerd.
Het gaat om duizenden woningen per jaar.

 We trekken lering uit ervaringen elders

onze nieuwbouw is daar waar mogelijk

opgedaan.

vrij van aardgas. Besparen blijft top

 We kennen een open organisatie

prioriteit.

structuur. Wie wil aansluiten en wil

3. Nog nader te onderzoeken

bijdragen is welkom.

Sommige vraagstukken vergen nader

 Onze focus voor de komende jaren is de

onderzoek voordat we aan de slag

energieneutrale wijk.

kunnen. Zo kijken we naar de juiste rol

 We haken aan op de ontwikkelingen om

voor de energiecoöperaties en naar de

ons heen bij provincie en Rijk.

wijze waarop we onze samenwerking

 We laten zien wat we doen en profileren

nader vorm willen geven. Verder onder

ons als Gooi en Vechtstreek.

Onze aanpak langs drie
sporen

Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich door

In gesprek met elkaar zijn we tot een

de consequenties zijn van de energie

een kwalitatief hoogwaardige woon

Regionale Energiestrategie gekomen.

transitie voor ons huishoudboekje en

omgeving, monumentaal en groen.

Het is een document ‘in progress’ en zal in

onze leefomgeving.

De energietransitie heeft impact op deze

2018 verder geconcretiseerd worden. Onze

kwaliteit. De kunst is om hier vanuit de

strategie kent een drietal sporen, namelijk:

energietransitie nieuwe dimensies aan toe

1. Basis op orde
In 2018 brengen we de huidige situatie
en opgaven in beeld. Ook spannen we

het schaalniveau van Gooi en Vecht

Onze focus: de energieneutrale wijk, de bewoner
daarbij centraal

streek. Regionaal waar het kan, lokaal

De bewoner is cruciaal voor het welslagen

We gaan op zoek naar een aantal

waar het moet.

van de energietransitie en de grootste

locaties in Gooi en Vechtstreek waar we

opgave ligt in de gebouwde omgeving.

aan de slag gaan. Leren door te doen

gezamenlijke opgave. We hebben

De focus voor de komende jaren leggen we

is ons motto. Op die manier maken we

elkaar nodig.

op de energieneutrale wijk.

meters en doen we ervaring op.

 We organiseren de energietransitie op

 We zien de energietransitie als een

en energiebronnen in Gooi en Vecht

Groen, creatief en
monumentaal

te voegen en ja dat vraagt om creativiteit.

Onze vertrekpunten

zoeken we de potentie van de warmte

ons in om voldoende middelen en capa
citeit beschikbaar te stellen.
2. Aan de slag

streek. Tot slot willen we beter in beeld
brengen wat de ruimtelijke impact is en

