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VOORSTEL 

Algemeen 

Onderwerp Overleg- en projectstructuur Bestuurlijk Overleg Energietransitie (BOEG) en 
Regionaal energietransitie team (RET)  

Verspreiden Nee 
Contactpersoon Marc Maassen 
Eenheid Sturing 
E-mail m.maassen@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0000749 
Datum 30 januari 2019 

 
Voorstel 
Het BOEG wordt op 14 maart a.s. gevraagd in te stemmen met de gewijzigde overleg- en 
projectstructuur voor het bestuurlijk overleg energietransitie Gooi en Vechtstreek (BOEG) en het RET 
(regionaal energietransitie team). Via deze structuur wordt projectmatig samengewerkt met onze 
partners ‘Samen op Pad’ aan de versnelling van de energietransitie in onze regio. De structuur geeft 
duidelijk aan wie waarover gaat, wie waar mee bezig zijn en hoe de samenhang is geborgd.  
 
Kernboodschap 
In het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek van 12 november 2018 is afgesproken 
dat er een voorstel wordt gedaan voor een effectieve overlegvorm en projectstructuur op basis van de 
lopende projecten binnen ‘Samen op pad’. De samenwerking nieuwe stijl bouwt voort op de 
oorspronkelijke sporen van ‘Samen op Pad’ (‘basis op orde’; ‘aan de slag’ en ‘nader onderzoeken’). De 
voorgestelde samenwerking hieronder en de drie werkgroepen/ projecten vormen de basis voor de 
besparingsaanpak, de transitievisie warmte / wijkuitvoeringsplannen en duurzame opwek en 
warmtevoorziening in onze regio.    
 
Uitgangspunten 
a. Bestuurlijke drukte verminderen: gevraagd is een stuurgroep overleg (‘klein BOEG’) te vormen met 

een vertegenwoordiger vanuit de verschillende geledingen, daarnaast blijft er een algemeen overleg 
(waar alle deelnemers kunnen aansluiten), en waar besluitvorming plaatsvindt.  

b. Uitvoering (RET): we verleggen de focus van de samenwerking binnen RET naar een drietal 
werkgroepen (op basis van lopende projecten waarop we nu samenwerken binnen ‘Samen op Pad’) 

c. Afstemming over de voortgang van de werkgroepen vindt plaats in het RET. 
d. Alle partners leverende benodigde capaciteit/ organiseren benodigde input ten behoeve van de 

projectgroepen vanuit de verschillende organisaties. 
e. Geef indicatie van benodigde capaciteit voor deelname overleggen en werkgroepen. 
f. Regio zorgt voor projectleiders/ trekkers. 
g. Regio zorgt voor financiering (in 2019) van de projecten (een nieuw voorstel wordt voorbereid in de 

2e helft van 2019 voor de periode 2020-2021). 
h. Regio zorgt voor communicatie, -plan en –strategie. 
 
 
Voorgestelde nieuwe structuur ‘Samen op Pad’: 
RET: 
 
Overleg RET (uitvoeringsorgaan ‘Samen op Pad’) 
Doel:  

 onderling afstemmen / borgen samenhang werkgroepen en projecten te weten 
 a. besparen gebouwde omgeving (aan de slag);  b. data – systeem en kaarten t.b.v. ET (basis 

op orde); c. opwek, ruimte en doen van een ‘bod’ in kader RES (nader onderzoeken)  
 voorbereiden advisering richting bestuurlijk overleg BOEG 

Deelname Vertegenwoordiging van (ambtelijk) adviseurs/ ondersteuners van alle partners 
Frequentie: 4 keer per jaar – 2 uur 
Tijdsinzet overleg 8 uur en voorbereiding 2 uur per keer (16 uur per jaar)  
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Werkgroepen (RET): 
 

a. Werkgroep ‘Besparen & verduurzamen gebouwde omgeving’ (aan de slag) 
Doel:  

 Ontwikkelen  ‘gezamenlijk verhaal energietransitie in de regio, voor en vanuit de inwoners/ 
doelgroepen’ 

 Ontwikkelen regionaal loket voor ontzorgen inwoners en bedrijven bij het verduurzamen 
woningen en gebouwen (met o.a. maatwerk voor  particulieren, VVE’s, monumentale 
woningen, huurders, bedrijven, instellingen) 
Beide doelen hangen samen. 

  
Deelname Vertegenwoordiging gemeenten, energiecoöperaties, , huurdersverenigingen, 

woningcorporaties, bouwbedrijven, -opleidingen, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi 
en Vechtstreek. 

Frequentie: 6-8 keer per jaar – 2 uur 
Tijdsinzet 8 uur per maand (80 uur per jaar) 
Trekker Regio 
Budget Regio/gemeenten 
 
 

b. Werkgroep Data/kaarten (basis op orde) 
Doel:  

 Basis data infra (ondergronds en bovengronds) bijeen brengen voor hele regio/ van alle 
stakeholders, in één systeem/ structuur 

 Adviseren over (wijk)pilots 
 Omgevingsdata/ ruimte data verzamelen (in afstemming met werkgroep hieronder) 
 Viewer/ kaarten ontwikkelen als bouwstenen voor warmte- en wijkuitvoeringsplannen 

gemeenten, waaronder   
 Regionale Energiekansenkaart 
 Input leveren ten behoeve van RES 

Deelname Vertegenwoordiging gemeenten (openbare ruimte), (drink)water-, en netbeheerders, 
woningcorporaties 

Frequentie: 6-8 keer per jaar – 2 uur 
Tijdsinzet 8-16 uur per maand (80-160 uur per jaar) 
Trekker Regio 
Budget Regio/gemeenten (tbv o.a. projectleiding/ datasysteem/ viewer/ advies) 
 
 

c. Werkgroep Grootschalige opwek, warmtenetten en ruimte (nader onderzoeken) 
Doel:  

 Vraag en aanbod duurzame energie in beeld brengen: onderzoek bronnen, benodigde warmte 
en energie infra 

 Omgevingsfactoren/ruimte in relatie tot opwek-infra in beeld brengen 
 Voorbereiden bod in kader RES richting Rijk (besparen, opwek duurzame energie) 
 Regionale Strategie Warmte 
 Monitoringssystematiek 
 Afstemming bovenregionaal (Provincie, NHZ, Rijk) 

Deelname Regio, gemeenten, AGV-waternet/ netbeheer Alliander-PWN-Vittens/ Provincie 
Frequentie: 6-8 keer per jaar – 2 uur 
Tijdsinzet 8-16 uur per maand (80-160 uur per jaar) – 2-4 keer per maand dagdeel bij regio 
Trekker Regio 
Budget beschikbaar vanuit regio (tbv projectleiding/ nader onderzoek/ advisering), in nauwe 

afstemming met provincie NH/ RES NHZ (VNG en Rijk) 
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Bestuurlijk Overleg Energietransitie G&V (stuurgroep) en groot 
 
BOEG stuurgroep 
Doel:  

 Afstemming/ bewaking voortgang programma 
 Capaciteit en middelen 
 Bovenregionale afstemming (mede overheden, waaronder Provincie/ NHZ RES) 

 
Deelname Vertegenwoordigers: 

- Waterschap AGV 
- Voorzitter milieu en duurzaamheid Regio Gooi en Vechtstreek 
- Provincie  
- Dir. Bestuurder namens woningcorporaties 
- Dir./vertegenwoordiger namens netbeheerders 
- Afgevaardigde namens de gemeenten 
- Programmacoördinator Regio (secretaris) 

Frequentie: 6 keer per jaar (waarvan 4 x combi BOEG groot) 
Voorzitter Regionaal bestuurder milieu en duurzaamheid 
 

BOEG groot  
Doel:  

 Evaluatie samenwerking 
 Voortgang programma/ projecten 
 Besluitvorming ‘Samen op Pad’ 

Deelname Alle partners ‘Samen op pad’ 
NB: Naast leden stuurgroep BOEG (hierboven), sluiten aan 

- vertegenwoordigers namens OFGV, Energiecoöperaties, 
huurdersverenigingen, bouwbedrijven en opleidingsinstellingen 

- alle leden ‘Samen op Pad’ kunnen aanschuiven 
Frequentie: 4 keer per jaar, waarvan 1 combi excursie/ en op verzoek thematische verdiepingen 

aansluitend op het overleg 
Voorzitter Regionaal bestuurder milieu en duurzaamheid 
 

 
(voorlopige) Agenda BOEG 2019 (data nog nader in te vullen) 
 
14 maart BOEG 
• Vaststellen Samenwerking, capaciteit en middelen uitvoeringsprogramma “Samen op Pad” 

2019 
 
April/mei  BOEG 
• Concept subsidieaanvraag regionale energiebesparen aanpak 2019-2021 bij provincie NH 

(deadline 1 juli) 
• Eventuele aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Binnenlandse Zaken (BZK) (deadline juni) 
• Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) 
 
September BOEG 
• Uitkomsten eventuele aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Binnenlandse Zaken (BZK) en  

subsidie aanvraag Provincie NH 
 
November/dec BOEG          
• Eerste bod concept-RES (grootschalige opwek en startnotitie Regionale Structuur Warmte) 
• Programma vaststellen “Samen op Pad” 2020-2021 


