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Voorstel 
 

Ten behoeve van het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de regio en het 
doen van een subsidieaanvraag ‘verduurzamen woningvoorraad’ bij de provincie NH, een verkenning 
uit te voeren naar: 
 
1. het bundelen van energiediensten, verduurzamingsleningen, subsidies in de regio; 
2. het door ontwikkelen van het huidige loket door Regio Gooi en Vechtstreek. 

 
3. Daarbij als uitgangspunten te hanteren: 

a. gebundelde dienstverlening voor inwoners en mkb-bedrijven waarbij de kracht van lokale 
(inwoner)initiatieven wordt ondersteund en versterkt; 

b. 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; 

c. bouwkundig en financieel advies zijn op maat (toegespitst op het gebouw) en indien nodig 
op locatie; 

d. verbonden energiecoaches en bouwkundigen zijn gecertificeerd, zodat installateurs en 
aannemers kunnen vertrouwen op het advies / bestek (kwaliteitslabel); 

e. voorzien in een opschaalbare aanpak (tot significante aantallenwoningen per jaar) 
f. betrekken van scholing en arbeidsmarktoeleiding in samenwerking met 

onderwijsinstellingen en het werkgeversservicepunt (WSP). 
 

Kernboodschap 

De regionale 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 daaraan 3) 
de warmtetransitie willen voegen. Dit voorstel vraagt opdracht te geven voor een verkenning om te 
komen tot betrouwbare en hoogwaardige gebundelde dienstverlening nodig voor het versnellen van 
het verduurzamen van de gebouwde omgeving in onze regio (spoor 1).  
 

Doel 

Zorgen voor betrouwbare en hoogwaardige gebundelde dienstverlening voor het versnellen van het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving in onze regio en dit als onderdeel meenemen in de 
subsidieaanvraag richting provincie NH. 
 

Argumenten 

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 huidige 
aanpak energiebesparen Gooi en Vecht (EBGV), het duurzaam bouwloket (DuBoloket) en de 
samenwerking met partners binnen ‘Samen op Pad’ vormen de basis voor deze doorontwikkeling. 
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Planning 

Looptijd februari tot juni 2019 
1. verkenning scenario’s / aanpak bundeling energieadvisering / energieloketten 

a. Verkenning (bestaande) energieloketten 
b. Inventarisatie wijze van bundeling bestaande onderdelen  

(duurzaam bouwloket, energiecoaches / energiecoöperaties, monumenten, VVE’s bedrijven, 
etc.) 

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

d. Uitwerking mate van bundeling services  
(digitaal advies, mondeling advies, bouwkundige keuring, financieel advies, technische offerte-
uitvraag, realisatie) 

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

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

2. Verkenning  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) 
 

Financiën 

Voor het uitvoeren van de nadere verkenning wordt financiering vanuit de Regiobegroting/RSA budget 
beschikbaar gesteld.  
 

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.  


