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Bezoek gedeputeerden Noord-Holland aan Gooi en Vechtstreek 
Op 13 juli a.s. komen gedeputeerden Geldhof en Van der Hoek van Provincie Noord-Holland op 
bezoek in de regio. De stuurgroep Milieu & Duurzaamheid en een vertegenwoordiging vanuit 
Ruimte en Wonen zijn aanwezig bij het bezoek. Centraal staat het onderling delen van de 
ontwikkelingen op provinciaal en regionaal niveau op het gebied van duurzaamheid en de warmte- 
en energietransitie in de bebouwde omgeving.  

 
 
Business case textiel 
De mogelijkheden voor het in de regio grof sorteren (in o.a. herdraagbare kleding en herbruikbare 
grondstoffen) van ingezameld textiel, afkomstig van huishoudens is onderzocht. In de regio sorteren 
leidt tot een positief resultaat, ook zorgt dit voor werkgelegenheid en meer circulariteit. Meer textiel 
(gescheiden) inzamelen versterkt dit resultaat. De stuurgroep Milieu & Duurzaamheid geeft 
opdracht het scenario ‘inzamelen en sorteren textiel in de regio’ nader uit werken.  

 
Regionale energiestrategie 
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek ontwikkelen een regionale energiestrategie. Vertrekpunt 
hierbij is ‘de wijk’. In onze regio wordt in de bebouwde omgeving de meeste energie gebruikt. 
Verreweg het grootste deel van deze energie is nodig voor de warmtevoorziening van woningen. De 
regionale strategie geeft richting naar een aardgasloze en energieneutrale regio. Gemeenten 
kunnen de energietransitie niet solistisch tot stand brengen. Samenwerking met o.a. 
woningcoöperaties, netbeheerders (elektriciteit, warmte, water, riolering), energiecoöperaties en 
inwoners, als ook met de Provincie NH, MRA (Metropoolregio Amsterdam) kennisinstellingen en 
Rijk, is nodig. Op dit moment vinden verkenningen met deze stakeholders plaats. Dit moet leiden 
tot een gezamenlijke  strategie door alle partijen in 2017. Doel is dit resultaat te communiceren 
tijdens een energieconferentie. De regioambassadeurs hebben aangegeven dat het Regiopodium 
van 24 november hiervoor een geschikt moment is.  
 
Hier wordt ook de strategie en samenwerking tussen de betrokken partijen gepresenteerd. De 
voorbereiding wordt gedaan in afstemming met de betreffende focusgroep.    

 
 
 


