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N. van Vroonhoven (voorzitter, Hilversum); G. Struik (Gooise Meren); J.J. de Kloet
(Wijdemeren); L Boersen – de Jong (Blaricum); T. Smit (Laren); Herman Tuning
(Weesp); M. Maassen (secretaris, Regio G&V), Sanne Carrière (2rd New Economy)
eerste uur; I. van Gelderen (GAD); D. Walkot (GAD); M. Boddeke (projectleider
energiestrategie, Regio G&V) laatste uur; J. Blaauwbroek (prov. NH).
Met kennisgeving: G. Pas (Huizen) en H. Boland (Gooise Meren)
Marc Maassen (secretaris/programmacoördinator M&D)
m.maassen@regiogv.nl
Nee
17.0013984

Circulaire economie/ grondstoffen transitie
De ’Strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek’ is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van
circulaire bedrijvigheid en werkgelegenheid rondom herbruikbare producten, materialen en
grondstoffen die in onze regio vrijkomen. Vertrekpunt daarbij is: ‘lokaal wat kan, bovenregionaal
indien nodig’. Resterende grondstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. De
gemeenten en Regio hebben daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld als het gaat om
grondstoffen hergebruiken afkomstig uit de openbare ruimte en de huishoudens, maar ook als het
gaat om het aanschaffen van producten en materialen. De strategie vormt het vertrekpunt voor de
verdere samenwerking in de toekomst en verbindt lopende projecten. De strategie wordt samen
met inwoners en lokale ondernemers nader uitgewerkt en vertaald in een gezamenlijke routekaart
naar een circulaire Gooi en Vechtstreek.
VANG/ GAD
De eerste fase van het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma is de afgelopen periode door
de GAD geëvalueerd. De opgedane ervaring en inzichten worden vertaald naar een op onderdelen
aangepast uitrol in fase 2. De GAD zal voorafgaand aan de tweede fase hierover met de betreffende
gemeenten afspraken maken. Uitkomsten van de evaluatie zijn onder andere het eerder betrekken
en communiceren met inwoners, het beter en gerichter verstrekken van praktische informatie (zoals
over inzameldagen en extra uitleg geven over PMD inzameling voor ‘starters’) en meer maatwerk
ten aanzien van de ‘grootte’ van de verstrekte minicontainers.
Regionale Energiestrategie en regionale energieconferentie
Op 24 november jl. ondertekenden regiogemeenten, woningcorporaties, netbeheerders en
energiecoöperaties in bijzijn van Rijk, Provincie Noord-Holland en de MRA (Metropoolregio
Amsterdam) de Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek. Met de ondertekening spraken de
partijen af om gezamenlijk de uitdaging van een energieneutrale Gooi en Vechtstreek aan te gaan.
Hiermee is een belangrijke stap gezet, ook ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeenten
onderling. Gemeenten en regio geven samen vorm aan de regie en uitvoering van het
vervolgtraject. In het eerste kwartaal van 2018 staat een vervolgsessie met alle stakeholders gepland.
Dan staat de organisatie van de samenwerking, de uitwerking van de regionale aanpak en de focus
op concrete energieprojecten centraal.
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