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Hoofdstructuur programma energietransitie 
Samen met de partners ‘Samen op Pad’  (vanuit het RET, Regionaal Energietransitie Team) is de 
hoofdstructuur van een gezamenlijk programma Energietransitie voor 2018-2022 uitgewerkt. Ter 
vergadering wordt de hoofdstructuur gepresenteerd en toegelicht. Het portefeuillehouderoverleg 
wordt gevraagd in te stemmen met de hoofdstructuur en nadere uitwerking daarvan, waaronder een 
tijdpad en de financiering van het programma.  
 

 
 
De verschillende hoofdlijnen binnen het programma leiden tot de volgende resultaten: 

- Besparingsaanpak/ o.a. loket voor inwoners (doorontwikkeling huidige loket) 
- Gezamenlijk verhaal  
- Ervaring en kennis m.b.t. wijkaanpakken/ proefwijken 
- Energiekansenkaart (o.a. bronnen en infra) 
- Regionaal beleidskader voor 

o Transitievisie warmte (basis voor wijkuitvoeringsplannen) 
o RES regio G&V (juni 2019) 
o Communicatie strategie 

 
Samenwerking en afstemming partners: BOEG 
Op 12 november vindt het BOEG (Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek) plaats. 
Voorgesteld wordt in het BOEG: 

- de hoofdstructuur van het energietransitie programma vast te stellen 
- vanuit de bestaande samenwerking door te ontwikkelen naar RES regio, daarbij af te stemmen 

bovenregionaal 
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- samen met partners en vanuit het RET de hoofdlijnen van het programma nader uit te werken, 
in eerste instantie voor 2019 

- daarbij de focus de komende periode te leggen op het realiseren van een besparingsaanpak, 
het gezamenlijke verhaal, een energiekansenkaart (infra en bronnen), een transitievisie 
warmte en de selectie van een aantal kansrijke wijken/ kanseneilanden als proeftuinen/ 
leerplekken 

- regio neemt daarbij de regie en zorgt voor aansturing en zet zich in voor capaciteit en 
financiering van het programma 

- partners dragen bij met kennis en capaciteit 
- gelet op efficiënt gebruik van tijd, een bestuurlijk overleg te vormen met vertegenwoordigers 

namens de verschillende stakeholder groepen 
- daarnaast jaarlijks een vergadering met alle vertegenwoordigers.  

 
Vervolg: 
Een verdiepingsslag (proces/ uitwerking concrete projecten/ tijdpad 2019/ financiering) zal worden 
uitgevoerd vanuit het ambtelijk overleg en komt terug in het DO Fysiek van 8 november en het  pfho 
M&D van 22 november. Op 26 november wordt de hoofdstructuur van het programma energietransitie 
gedeeld tijdens het regiopodium. In het vorige portefeuillehoudersoverleg is gesproken over het 
betrekken van raden door een presentatie/gesprek in commissies. Nadere uitwerking en invulling vindt 
nog gedurende heel 2019 plaats in afstemming met de gemeenten en partners.  
 
Financiën en capaciteit 
In het DO Fysiek is vastgesteld, dat voor het kunnen uitvoeren van het programma Energietransitie 

extra capaciteit en middelen nodig zijn. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of en op welke 

manier enveloppegelden van het rijk hiervoor kunnen worden ingezet.  

 


