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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Regionale Energiestrategie (RES) 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon M. Maassen 
Eenheid Sturing 
E-mail m.maassen@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0008160 
Datum 14 september 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Kennisnemen van de ontwikkelingen zoals aangegeven in bijgevoegde memo 

‘Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek’, zoals die worden 
vormgegeven door VNG/IPO/UvW en Rijk  

Voorstel 2.  Het advies over te nemen om het eigen proces en de samenwerking daarbij 
binnen de regionale energiestrategie ‘Samen op Pad’ met partners als 
vertrekpunt te nemen voor de ontwikkeling van een RES voor Gooi en 
Vechtstreek  

Voorstel 3.  Nader in beeld te brengen hoe de RES zich verhoudt tot de huidige regionale 
samenwerking en energiestrategie in Gooi en Vechtstreek 

Voorstel 4.  Vanuit deze bestaande samenwerking in Gooi en Vechtstreek daarbij de 
verbinding te leggen met andere RES-sen in ontwikkeling, zoals binnen prov. 
NH, MRA en Flevoland 

Voorstel 5.  De provincie NH en betrokken samenwerkende overheden hierover te 
informeren 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
13-09-18 Directie-overleg Adviseren Zie toelichting 
27-09-18 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is afgesproken om een meerjarige programmatische 
nationale aanpak met landsdekkend integrale regionale energie strategieën (RES) uit te werken. 
Regio’s nemen daarbij de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen, dat eind 2019 de bottom-up 
ontwikkelde regionale strategieën optellen tot de nationale opgave. Provincie NH wil graag op korte 
termijn weten van Gooi en Vechtstreek hoe men hier tegenover staat. 
Gebleken is uit een aantal verkennende gesprekken (zowel ambtelijk als bestuurlijk als met partners) 
dat er in Gooi en Vechtstreek veel draagvlak is voor de doorontwikkeling vanuit de ‘eigen ‘RES’, en 
bestaande samenwerking, en om van daaruit de verbinding te leggen met andere regio’s.  
 
Bespreking in DO fysiek domein 
Gevraagd wordt of hier nog een keuze in te maken is. Dat is wel het geval. Het is aan de gemeenten 
en provincie om hier een voorstel over te doen. Op 27 september bespreken de bestuurders de 
keuze in het pfho.  Er is verschil van inzicht over de haalbaarheid van een eigen RES, de meeste 
directeuren adviseren positief. Vanuit de eigen behoefte kan zo worden samengewerkt met 
omliggende gebieden.  
Belangrijk daarbij: de partners waarmee we samenwerken in 'samen op pad' geven de voorkeur aan 
een RES op de schaal van Gooi en Vechtstreek. De energietransitie heeft een grote financiële 
impact. Gooi en Vechtstreek moet hoe dan ook een beeld vormen van hoe energieopwekking en 
verbruik zich tot elkaar verhouden. 
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Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Memo Regionale Energiestrategie (RES) regio Gooi en Vechtstreek, nr 

18.0007938 
 


