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Regionale Energiestrategie
Een regionaal projectteam ‘energiestrategie’ voert gesprekken met netbeheerders,
woningcorporaties en andere stakeholders over het ontwikkelen van een regionale energiestrategie.
De transitie naar duurzame warmte en energie in Gooi en Vechtstreek is een complexe opgave, die
meerdere beleidsvelden raakt en alleen in afstemming met andere stakeholders kan worden
opgepakt. Een eerste concept van de strategie is besproken en wordt nader uitgewerkt. Het
projectteam energiestrategie brengt nader in kaart welke inzet nodig is om de energiestrategie uit
te voeren.
Op 24 november 2017 wordt tijdens het regiopodium de regionale energiestrategie gepresenteerd,
aan raadsleden, bestuurders en andere stakeholders. Het programma voor 24 november wordt
afgestemd met de focusgroep duurzaamheid (samengesteld uit raadsleden) en het projectteam.
Een raadsinformatiebrief gaat uit en een extra regiopodium zal op 16 oktober plaatsvinden.
Raadsleden worden daarbij nader geïnformeerd over het proces van het ontwikkelen van de
energiestrategie en kunnen input leveren.
Gooi en Vechtstreek onderzoekt of zij als regio kan aansluiten op de Green Deal Aardgasvrije Wijken
met onder andere het Ministerie van EZ.
Circulaire economie/ grondstoffen transitie
Vanuit economie en duurzaamheid werkt een projectteam aan een visie en strategie voor de
circulaire economie/ grondstoffen transitie in Gooi en Vechtstreek. Naast circulariteit zijn als thema’s
benoemd: lokale werkgelegenheid, participatie en efficiënte inzameling. Doel is nog dit jaar een
richtinggevend kader voor de circulaire economie (CE) in onze regio te laten vaststellen. Een en
ander dient als paraplu voor de lopende projecten (uitvoeringsprogramma) en die nog in
ontwikkeling zijn. In de strategie CE moet tot uiting komen waar de kracht in de regio ligt, hoe
lokale overheden kunnen sturen en faciliteren op ‘circulariteit’ (bijvoorbeeld als eigenaar van
grondstoffen en via inkoop van producten) en hoe ‘lokaal en bovenlokaal’ (bijvoorbeeld de
Metropoolregio Amsterdam en het Rijksbeleid) zich onderling verhouden.
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