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N. van Vroonhoven (voorzitter, Hilversum), G. Struik (Gooise Meren), J.J. de Kloet
(Wijdemeren), M. Maassen (secretaris, Regio G&V), L Boersen – de Jong
(Blaricum), G. Pas (Huizen), Marijn den Uijl (Regio G&V), I. van Gelderen (GAD), D.
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m.maassen@regiogv.nl
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Regionale Energiestrategie en regionale energieconferentie
Kern van de gezamenlijke energiestrategie is dat de stakeholders in de regio, waaronder de
regiogemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders (zoals Waternet en
Alliander), verenigingen van eigenaren en inwoners, straks samen de schouders zetten onder het
energieneutraal maken van de regio en specifiek de woningen in de wijken. Om de energietransitie
in de regio in gang te zetten is samenwerking tussen alle stakeholders nodig. Tot eind oktober
vinden vervolggesprekken plaats met stakeholders.
Op 24 november vindt de eerste regionale energieconferentie plaats van 16.00-19.30 uur in Spant!
in Bussum. Tijdens deze bijeenkomst wordt de regionale energiestrategie gepresenteerd en
onderschreven. Uitgangspunt van de conferentie is veel interactie tussen de aanwezigen en de
sprekers en ruimte om elkaar te ontmoeten. Afstemming over het programma van de conferentie
vindt plaats met de focusgroep duurzaamheid.
Circulaire economie/ grondstoffen transitie
Een kader en routekaart moet de regio richting geven aan de verschillende wegen naar circulariteit.
Vertrekpunt daarvoor is een gedeelde waarde van de circulaire economie in Gooi en Vechtstreek en
een gedragen perspectief voor verdere ontwikkeling. Aanhaken op de ontwikkelingen om ons heen,
zoals het grondstoffenprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Nationale
Grondstoffen akkoord en de veranderende grondstoffenmarkt is daarbij belangrijk. De routekaart
naar een circulaire economie wordt 29 november aan de stuurgroep Milieu en Duurzaamheid
gepresenteerd. Bij goedkeuring kan worden overgegaan op het uitwerken van de routes behorende
bij de strategie.
In MRA verband wordt nu al vanuit Gooi en Vechtstreek aangesloten op een aantal projecten. Zo is
onze regio betrokken bij onderzoeken en voorbereiden van verbetervoorstellen ten aanzien van de
inzameling en verwerking van de stromen luiers, plastic en textiel en slimme grondstoffen logistiek.
Vertrekpunt hierbij is ‘lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’.
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