RESUMÉ
Overleg Stuurgroep Milieu en Duurzaamheid
Algemeen
Omschrijving
Aanwezig

Afwezig
Contactpersoon
E-mail
Vertrouwelijk
Kenmerk

19 juli 2017

N. van Vroonhoven (voorzitter), L. Boersen-de Jong, G. Struik, J.J. de Kloet, G. Pas,
H. Tuning, M. Maassen (secretaris), Y. Walinezjadasl (notulen), M. Boddeke, D.
Walkot, I. van Gelderen, R. Klein Egelink.
E. Roest
M. Maassen
m.maassen@regiogv.nl
Nee
17.0009592

Bestuurlijke vertegenwoordiging
Met ingang van 19 juli vertegenwoordigt dhr. H. Boland de regiogemeenten in de Schiphol
overleggen BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) en ORS (Omgevingsraad Schiphol). Mevr. N. van
Vroonhoven gaat de regio vertegenwoordigen in het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van
de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Zij vervangt dhr. E. Roest, die de stuurgroep verlaat in
verband zijn burgemeesterschap in de gemeente Bloemendaal.
Regionale energiestrategie
De regionale energiestrategie is in ontwikkeling. Medio september vindt er via een
raadsinformatiebrief een terugkoppeling plaats aan de raden over de voortgang van dit project, het
verdere proces en de geplande energieconferentie. Deze vindt plaats op 24 november a.s., tijdens
het regiopodium. Bedoeling is hier de regionale strategie en routekaart te presenteren. Over dit
onderwerp wordt tijdens het regiopodium van 2 oktober kort een en ander toegelicht. Bij de
voorbereiding van de conferentie tijdens het regiopodium is namens de raden de focusgroep
Duurzaamheid betrokken.
VANG
Het VANG project van de GAD is in volle gang. Na de zomer wordt de uitrol van de eerste fase
(Huizen en Laren) geëvalueerd. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het
vervolgtraject.
Bezoek gedeputeerden Noord-Holland aan Gooi en Vechtstreek
Op 13 juli jl. was er een bestuurlijke ontmoeting met gedeputeerden Geldhof en Van der Hoek van
Provincie Noord-Holland en de bestuurders Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit en Wonen.
De ontwikkelingen op zowel provinciaal als regionaal niveau op het gebied van duurzaamheid en de
warmte- en energietransitie in de bebouwde omgeving zijn onderling gedeeld. Provincie en Gooi en
Vechtstreek vinden elkaar en kunnen elkaar versterken als het gaat om het ontwikkelen van een
integrale blik op de energietransitie, het streven naar aardgas loos, leerprojecten met verschillende
stakeholders, de wijkaanpak en het betrekken van de inwoners. Ook is de noodzaak benadrukt van
samenwerking tussen regiogemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en woningeigenaren bij
de energietransitie. Provincie was onder de indruk van de samenwerking in de regio en de
proactieve houding ten aanzien van de ontwikkeling van een regionale energiestrategie. Komende
periode wordt onderzocht hoe de strategie en programma’s van de Provincie en onze regio nog
beter op elkaar kunnen aanhaken.
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