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Algemeen 
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Verspreiden Nee 
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Eenheid Sturing 
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Kenmerk 19.0000998 
Datum 14 februari 2019 

 
Voorstel 
1. Bespreken van het concept uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek 

bestaande uit drie lijnen: 
a. Versnellen besparen en verduurzamen gebouwde omgeving; 
b. Verkennen hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte)  en komen tot een RES-bod; 
c. Verkennen tijdspad en besluitvorming zero emission regionaal vervoer (openbaar vervoer, 

doelgroepenvervoer, GAD-vervoer). 
 

2. Een principebesluit nemen om uiterlijk 1 juli 2019 gezamenlijk vanuit Regio Gooi en Vechtstreek 
een subsidieaanvraag á € 685.344 (totaal) voor 2019, 2020 en 2021 in te dienen gericht op het 
subsidieprogramma ‘Regionale Energiebesparingsprogramma’s’ van Provincie Noord-Holland.  
De aanvraag is gericht op het bundelen van de (lokale en regionale) inzet op energie besparen van 
woningen, waarbij de gemeentelijke cofinanciering als volgt is opgebouwd: 
a. Gemeentelijke bijdrage € 635.344 (verdeeld naar inwonertal, verdeeld over de jaren 2019, 

2020 en 2021); 
b. Bijdrage Regiobegroting/RSA € 100.000 in 2019. 

 
3. Een principebesluit nemen om het spoor hernieuwbare energie en warmtetransitie vanuit de 

Regio Gooi en Vechtstreek vorm te geven en hieraan bij te dragen:  
a. Gemeentelijke bijdrage 2019 € 157.000 (verdeeld naar inwonertal); 
b. Gemeentelijke bijdrage 2020 € 307.000 (verdeeld naar inwonertal); 
c. Gemeentelijke bijdrage 2021 € 227.000 (verdeeld naar inwonertal); 
d. Bijdrage Regiobegroting/RSA € 300.000 in 2019. 

 
4. In het voorjaar van 2019 lokaal in gesprek gaan met de gemeenteraden Gooi en Vechtstreek over 

de opzet van concept uitvoeringsprogramma in het algemeen en de RES in het bijzonder.  
 

5. Jan Kastje als regionaal portefeuillehouder energietransitie voor te dragen om deel te nemen in 
de stuurgroep RES Noord-Holland Zuid. 
 

6. 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 geven de portefeuillehouders richting aan de voortgang van de energietransitie.  
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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 28 februari 2019 is bedoeld om inzicht te geven in de stand van zaken 
en richting te krijgen voor het vervolg.  
 
2 en 3: een principe besluit nemen over de benodigde financiën behorend bij het 

uitvoeringsprogramma energietransitie 
De energietransitie vraagt om forse investeringen van inwoners, bedrijven maar ook van de overheid. 
Om de komende jaren stappen te zetten is het nodig om de financiële inzet te borgen. Een belangrijke 
deadline is 1 juli 2019, waarop de subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland moet zijn ingediend. 
Om de gemeenten in gelegenheid te stellen om de benodigde financiën voor 2020 e.v. beschikbaar te 
stellen, ligt het zwaartepunt van de financiering in 2019 bij de Regiobegroting/RSA. Zo kan er gestart 
worden met de benodigde maatregelen.  
 
Met dit besluit spreken alle gemeenten zich uit om het huidige energieloket in gezamenlijkheid door te 
ontwikkelen en uit te voeren, en het gesprek aan te gaan met de raden om extra middelen beschikbaar 
te stellen.  
 
4. In het voorjaar van 2019 lokaal in gesprek gaan met de gemeenteraden Gooi en Vechtstreek over de 

RES (grootschalige opwek duurzame energie) vanwege de impact op de ruimte en het proces, en 
concept uitvoeringsprogramma in het algemeen gelet op de gevraagde extra middelen.  

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, voor definitieve vaststelling. 
 
5. Kennisnemen van de deelname van de bestuurlijk trekker Energietransitie, Jan Kastje, 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.  
 
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.  
 
7. 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. 
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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 
Zie bijgevoegde begroting voor sporen 1 en 2. Ten aan zien van spoor 3 ‘Verkennen Zero emission 
regionaal vervoer’, dit zit nog in een verkenningsfase. De financiële consequenties zijn nog niet 
bekend.  
 
Belangrijk:  
Op basis van de verkenning naar bundeling van de energiediensten wordt hier uitvoering aangegeven. 
Het begrootte bedrag bestaat in 2020 en 2021 voor 50% uit cofinanciering van provincie Noord-
Holland.  Naast de (voorlopig) tijdelijkheid van deze cofinanciering gaat het hier om een structurele 
taak die structurele financiering behoeft vanaf 2022. 
 
Aanvullende middelen 
Het is op dit moment nog niet bekend of en hoeveel aanvullende middelen er vanuit het rijk en de 
provincie beschikbaar worden gesteld. Hier kan daarom nog niet op worden geanticipeerd.  
 
Uitvoering 
De uitvoering van het uitvoeringsprogramma energietransitie is belegd bij de Regio. Gemeenten maken 
ambtelijk onderdeel uit van projectteams en zien bestuurlijk via het portefeuillehoudersoverleg fysiek 
domein toe op de voortgang. De komende periode wordt het uitvoeringsprogramma verder ontwikkeld 
in samenspraak met experts vanuit gemeenten en partners.  
 
Bijlage(n) 

- Concept uitvoeringsprogramma energietransitie Gooi en Vechtstreek 2019-2021 
- Concept begroting energietransitie 2019-2021 
- Gebiedsgerichte aanpak historische gebouwen Gooi en Vechtstreek 


