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RAADSINFORMATIEBRIEF 

 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid 

Van Marc Maassen 

Datum 14 september 2017 

Verspreiden Ja 

Kenmerk 17.0010802 

 

Uitnodiging raadsleden voor gesprek over de Regionale Energiestrategie op 16 oktober a.s. van 

18.00 tot  19.30 op het Regiokantoor. 

 

Geachte raadsleden, 

 

Begin 2017 is in een bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren de aftrap gegeven voor het 

ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie als onderdeel van de RSA (regionale 

samenwerkingsagenda).  

Graag gaan wij daarover op 16 oktober a.s. van 18.00 – 19.30 uur op het Regiokantoor met u in 

gesprek. De bijeenkomst is voor alle raadsleden. Er wordt gezorgd voor een lichte maaltijd. 

 

Na een korte aftrap gaan we met elkaar in gesprek over de energiestrategie, waar we staan en is er 

gelegenheid om input te leveren. 

 

De bedoeling is om later dit jaar,  tijdens het regiopodium van 24 november, de Regionale 

Energiestrategie (die nu ontwikkeld wordt) met de verschillende stakeholders (netbeheerders, 

woningcorporaties, Provincie, etc.) te ondertekenen. 

 

Achtergrond 

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken intensief samen op het thema duurzaamheid. Met het 

amendement dat in alle gemeenteraden in februari 2016 is aangenomen, is de RSA (Regionale 

Samenwerkingsagenda), op duurzaamheid nog steviger aangezet. 

 

Energieneutrale wijk als focus 

Het voorstel is om de focus te leggen op de energie neutrale wijk en de regio. Een keuze die om een 

aantal redenen logisch is. 

 Er is al een regionale aanpak en samenwerking als het gaat om energiebesparing. 

 Het overgrote deel van het energiegebruik (ruim 70%) zit in de gebouwde omgeving en met name 

de woningen. Daar ligt dus de grootste opgave voor alle gemeenten. 

 Er is een steeds sterkere roep om wijken van het aardgas te ontkoppelen en om niet meer te 

investeren in de aardgasinfrastructuur. De keuze voor de energie neutrale wijk sluit hier perfect op 

aan. 

 Het centraal stellen van de wijk in de energiestrategie biedt allerlei mogelijkheden voor verbinding 

met andere thema’s en agenda’s. 
 

Ontwikkelen van de strategie is een gezamenlijke opgave 

Nadrukkelijk is gekozen om de energiestrategie samen met de stakeholders in de regio te ontwikkelen. 

Om die reden zijn en worden er gesprekken gevoerd met netbeheerders, woningcorporaties, Provincie 

e.d.). Onderwerpen die in deze gesprekken aan de orde komen zijn onder andere:  

 Het idee van een gezamenlijke regionale energiestrategie 

 De keuze om de focus te leggen bij de energie neutrale wijk 
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 Rol en bijdrage aan de strategie 

 

 

De raden als belangrijke stakeholder 

Ook de gemeenteraden in de regio zijn een belangrijke stakeholder als het gaat om de energietransitie 

in de regio. Graag gaan we daarom met u in gesprek komen over de op te stellen Regionale 

Energiestrategie op 16 oktober a.s. op het Regiokantoor. 

 

Ons voorstel is om voor dit gesprek alle gemeenteraadsleden uit te nodigen. We hebben dit 

besproken met de informele groep raadsleden rond duurzaamheid: de focusgroep Duurzaamheid.  

 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het gesprek over de op te stellen 

Regionale Energiestrategie wellicht ook een mooie aanleiding om de (concept) 

verkiezingsprogramma’s nog eens door te lopen op het thema duurzaamheid. Het zou mooi zijn als de 
gemeenschappelijke lijn uit de verkiezingsprogramma’s straks goed aansluit op de Regionale 
Energiestrategie. In die zin is de bijeenkomst ook een mooie gelegenheid om elkaar wederzijds van 

relevante input te voorzien. 

 

 

We hopen op uw komst. 

 


