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Voorstel 
1. Kennisnemen van het concept uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek 
2. De raden in Gooi en Vechtstreek in april-mei te consulteren op basis van het concept programma 
3. Opdrachtgeven voor een business case voor gezamenlijk betrouwbare dienstverlening om het 

verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen.   
4. Kennisnemen van de deelname van de voorzitter milieu & duurzaamheid aan de Stuurgroep RES 

Noord-Holland Zuid 
5. Kennisnemen van de gebiedsgerichte aanpak historische gebouwen Gooi en Vechtstreek 

 
Kernboodschap 
De samenwerking op de energietransitie bestond uit twee sporen: 1) besparen en 2) duurzaam 
opwekken. De zienswijzen van de gemeenten in het kader van de regionale samenwerkingsagenda 
laten zien dat de gemeenten door willen pakken op deze sporen en daarbij de warmtetransitie bij 
willen voegen. Dit voorstel geeft de voortgang weer en vraagt opdracht te geven voor een business 
case om te komen tot betrouwbare dienstverlening bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.  
 
Doel 
Met dit voorstel nemen de portefeuillehouders kennis van de voortgang van de energietransitie op de 
schaal van Gooi en Vechtstreek.  
 
Argumenten 
 
1. Kennisnemen van het concept uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek 
Het uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek is nog volop in ontwikkeling maar 
bestaat uit bouwstenen die meermaals zijn besproken. Het stuk is geagendeerd in het 
portefeuillehoudersoverleg van 14 februari 2019 is bedoeld om inzicht te geven in de stand van zaken 
en richting te krijgen voor het vervolg.  
 
2. De raden in Gooi en Vechtstreek in april-mei te consulteren op basis van het concept 
    uitvoeringsprogramma 
De energietransitie raakt iedere inwoner en bedrijf. Het is een actueel thema, waarbij er nog veel 
onduidelijk is maar er ook veel inwoners en bedrijven zijn die aan de slag willen. Het 
uitvoeringsprogramma wordt ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden. Om de raden zo 
goed mogelijk en tijdig in het proces te betrekken wordt voorgesteld om in april-mei de 
raadscommissies te consulteren. 
 
3. Opdrachtgeven voor een businesscase naar gezamenlijk betrouwbare dienstverlening om het 
    verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen 
De portefeuillehouders hebben de wens geuit om te versnellen op het besparen en verduurzamen van 
de gebouwde omgeving. De aanpak is nu versplinterd en zonder gezamenlijke coördinatie. Momenteel 
wordt verkend hoe vanuit bestaande initiatieven kan worden gewerkt aan het effectief en duurzaam 
faciliteren van inwoners (incl. VVE’s, particulieren, monumenten huurders en bedrijven).  De aanpak 
energiebesparen Gooi en Vecht en het duurzaam bouwloket vormt de basis voor deze 
doorontwikkeling. 
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Businesscase (zie pagina 6 in uitvoeringsprogramma) 
De gemeenten Gooi en Vechtstreek willen samen met het duurzaam bouwloket, de 
energiecoöperaties, installateurs / aannemers en geldverstrekkers (SVN / BNG) in Gooi en Vechtstreek 
komen tot een betrouwbare en gebundelde (keten)dienstverlening /service voor inwoners en bedrijven, 
waarbinnen inwoners antwoord krijgen op de volgende vragen: 
1. Welke no-regret besparingsmaatregelen kan nu het beste nemen? 
2. Welke investering(en) moet ik hiervoor doen?  
3. Wat zijn mijn financieringsmogelijkheden?  
4. Welke partijen kunnen voorgaande adviezen gegarandeerd uitvoeren?  
 
Uitgangspunten 
 Inwoners en bedrijven kunnen in alle stappen van de keten vertrouwen op een betrouwbaar 

kwaliteitslabel: een eenduidige organisatie/label voor de energietransitie Gooi en Vechtstreek. 
 Inwoners en bedrijven bepalen zelf de energiebesparingsdoelstelling waar zij zich aan willen 

committeren. 
 Bouwkundig en financieel advies zijn op maat (toegespitst op het gebouw) en indien nodig op 

locatie.  
 Verbonden energiecoaches en bouwkundigen zijn gecertificeerd, zodat installateurs en 

aannemers kunnen vertrouwen op het advies / bestek (kwaliteitslabel).  
 Verbonden aannemers en installateurs zijn bereid om garantie te geven op de vastgelegde 

energiebesparingsdoelstelling.  
 Gemeente/overheid financiert (een deel van) het advies. 
 Inwoners/bedrijven financieren de realisatie van de energiebesparingsmaatregelen (evt. met 

lening gemeenten/overheid). 
 

Looptijd februari tot juni 2019 
1. Business case / aanpak bundeling energieadvisering / energieloketten 

a. Inventarisatie wijze van bundeling bestaande onderdelen  
(duurzaam bouwloket, energiecoaches / energiecoöperaties, monumenten, bedrijven, etc.) 

b. Inrichten / uitwerken van de klantreis  
(digitaal vooronderzoek, 1ste advies thuis, definitief advies/bestek, financieel arrangement, 
selectie aannemer / offerte, realisatie incl. garantie 

c. Uitwerking mate van bundeling services  
(digitaal advies, advies mond op mond, bouwkundige keuring, financieel advies, technische 
offerte-uitvraag, realisatie) 

d. Kosten – baten analyse 
(uitwerking uitvoeringskosten, garantiestellingen en financieringsmodellen) 

e. Inrichting organisatie 
(uitwerking en advies bestuurlijke en organisatorische inrichting > volledig publiek, coöperatief 
of privaat) 

 
2. Business case bundeling verduurzamingsleningen/subsidies 

a. Inventarisatie wijze van bundeling bestaande onderdelen 
(verordening + lokale subsidies / leningen + uitvoeringsorganisatie) 

b. Kosten – baten analyse 
(Uitvoeringskosten leningen, omvang krediet, omvang garantiestellingen) 

c. Inrichting organisatie 
(gebundelde gemeentelijke serviceorganisatie voor duurzaamheidsleningen) 
 
 

4. Kennisnemen van de deelname van de voorzitter milieu & duurzaamheid aan de Stuurgroep RES 
    Noord-Holland Zuid 
Op 30 januari jl. vond op uitnodiging gemeente Amsterdam de Workshop: opgave RES plaats. Provincie 
Noord-Holland richt zich op twee RES-en: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze RES-en 
bestaan uit deel-RES-sen, waarvan Gooi en Vechtstreek er één is. Er wordt een stuurgroep RES Noord-
Holland Zuid gevormd. Regio Gooi en Vechtstreek is gevraagd om één bestuurder af te vaardigen. 
Door de voorzitter milieu & duurzaamheid af te vaardigen is de verbinding tevens gelegd naar 
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algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek, wat van meerwaarde is aangezien dit onderwerp 
een integrale benadering vraagt.  
 
Aandachtspunt: in september hebben wij kenbaar gemaakt aan onze bovenregionale partners dat de 
schaal van Gooi en Vechtstreek voor ons het vertrekpunt vormt. Dat is de schaal waarop wij 
samenwerken met partners aan de opgaven rondom de energietransitie. De afgelopen periode hebben 
onze partners (netbeheerders, woningbouwcorporaties, waterschap, energiecoöperaties) dit 
onderstreept.  
(H)erkenning van de deelregio Gooi en Vechtstreek binnen het grotere verband (in dit geval RES Noord-
Holland zuid is voor ons als regiogemeenten en partners dus een belangrijk aandachtspunt.  
 
 
5. Kennisnemen van de gebiedsgerichte aanpak historische gebouwen Gooi en Vechtstreek 
 In de regio hebben we veel historische gebouwen. Het verduurzamen hiervan vergt een gerichte 
aanpak. Bovendien is het belangrijk om welstand mee te nemen in de energietransitie. Doel van deze 
aanpak is: 
1) Monumenteneigenaren en eigenaren van woningen voor 1945 mee te nemen in de 

verduurzamingsmogelijkheden die ze kunnen maken en tegelijkertijd inzichtelijk maken welke 
regelgeving en financiële mogelijkheden daarbij horen. Groene Grachten heeft de groene 
menukaart ontwikkeld, waar in deze tool al deze facetten geborgd zijn. Bewoners hebben altijd 
toegang tot deze digitale tool (eigenlijk een monumenten loket). Hiervoor brengen we 2 
typologieën in de regio in kaart. Deze worden gevisualiseerd en zijn te zien op 
www.degroenemenukaart.nl. De typologieën bepalen we samen met welstandscommissies en 
RO medewerkers van de gemeenten. 

2) De kennis te vergroten bij commissies van welstand en RO medewerkers over de mogelijkheden 
om historische gebouwen te verduurzamen. Daartoe organiseren we in najaar 2019 een 
collegeachtige tour met onderwerpen over o.a. de energietransitie, innovatieve 
verduurzamingstechnieken. 

 
Financiën 
De energietransitie vraagt om extra capaciteit en middelen. In het concept uitvoeringsprogramma is 
een concept begroting opgenomen. Op dit moment is er vanuit het rijk nog geen duidelijkheid over de 
middelen die beschikbaar komen als gevolg van het Klimaatakkoord. Een gedeelte van de benodigde 
financiën is nog niet geborgd. Voor het onderdeel ‘stimuleren van besparen en verduurzamen van de 
woningen’ komen middelen vrij vanuit het programma ‘Regionale Energiebesparingsprogramma’s’ van 
de Provincie Noord-Holland (€785.000). Om hierop een beroep te kunnen doen dient in de eerste helft 
van 2019 een regionale besparingsaanpak te worden ontwikkeld en vastgesteld, inclusief 
cofinanciering vanuit de gemeenten. 
 
Financiële uitgangspunten 
1. Provinciale subsidie energiebesparingsprogramma woningen 2019 – 2021 

a. Regionale aanvraag 
b. Regionaal beheer 

 
2. Financiering RSA gelden 

a. 500.000 voorfinanciering (AB besluit) 
b. Vanuit prioritering RSA > dekking voor opstart en versnelling 

 
3. Gemeentelijke bijdrage 

a. Gezamenlijke of lokale keuze voor omzetten bestaande middelen/subsidie naar gebundelde 
aanpak of nieuwe middelen (algemene middelen of Rijksgelden) 

 
Uitvoering 
De uitvoering van het uitvoeringsprogramma energietransitie is belegd bij de Regio. Gemeenten maken 
onderdeel uit van projectteams. De komende periode wordt het uitvoeringsprogramma verder 
ontwikkeld in samenspraak met experts vanuit gemeenten en partners.  
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Bijlage(n) 
- Concept uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek 2019-2021 
- Gebiedsgerichte aanpak historische gebouwen Gooi en Vechtstreek 


