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Voorstel 

1. Kennisnemen van de stand van zaken van de Energiekansenkaart, die vanuit de samenwerking 
op energietransitie vanuit ‘Samen op Pad’ is ontwikkeld. 

 
Kernboodschap 
De energietransitie staat hoog op de agenda van gemeenten in Gooi en Vechtstreek. De “data op orde” 
krijgen, gezamenlijk met partners vanuit ‘Samen op pad’, faciliteert belangrijke strategische keuzes 
binnen de energietransitie. De Energiekansenkaart 1.0 is de eerste versie van de GIS-viewer waarin 
deze data worden verzameld. 
 
Aanleiding 
Een belangrijke opgave voor elke gemeente is de verplichting om een Transitievisie Warmte (TVW) 
vast te stellen vóór eind 2021. Daarnaast wordt in 2019/2020 een Regionale Energiestrategie (RES) 
opgesteld, vanuit de deelregio Gooi en Vechtstreek binnen RES-regio Noord-Holland Zuid. Het 
verzamelen van lokale gegevens van gemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en andere 
belanghebbenden is van groot belang voor het kunnen maken van realistische plannen voor deze 
opgaven. Door de data op orde te krijgen wordt een goed beeld verkregen van specifieke wijken en de 
wijze waarop werk-met-werk mogelijkheden bij het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan de 
orde zijn. 
 
In mei 2018 heeft Overmorgen een advies uitgebracht over “Data op orde” voor de warmtetransitie in 
Gooi en Vechtstreek. Naar aanleiding hiervan heeft structureel overleg plaatsgevonden met een 
‘dataclub’ met afgevaardigden vanuit het Regionaal Energietransitieteam (RET): netbeheerders, 
drinkwaterbedrijven, woningcorporaties, Waternet en gemeenten. Relevante gegevens van deze 
partijen over bestaande (ondergrondse) infrastructuur  en onderhoudsplanningen zijn in beeld 
gebracht. Ook is gezamenlijk geanalyseerd welke gegevens nog meer meegenomen moeten worden 
bij strategische keuzes op het vlak van de energietransitie en welke inzichten deze gegevens bieden.  
 
De volgende gegevens zijn in de Energiekansenkaart ingeladen: 
 Ondergrondse infrastructuur (riolering, gasleidingen, waterleidingen); 

 Woningcorporaties (corporatiebezit, Energie-Index en indien bekend duurzaamheidsmaatregelen); 

 Energieverbruik (huidig, op PC-4 niveau); 

 Relevante projecten en geplande werkzaamheden (woningbouw, geplande werkzaamheden); 

 Algemeen (Gebouwen, topografie, demografie); 

 (Potentiële) energiebronnen en energie-infrastructuur (energiebronnen, WKO, warmtenetten). 

 
Doel 
Het opbouwen van een dynamische GIS-viewer met gegevens die meegenomen zouden moeten 
worden bij strategische keuzes op vlak van de energietransitie in Gooi en Vechtstreek. Daarnaast 
wordt een proces geborgd met de partners vanuit ‘Samen op Pad’ waarin deze gegevens worden 
geanalyseerd. 
 
 
Kanttekeningen 
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Ook vanuit het Rijk, de provincie en de RES-regio worden verschillende gegevens verzameld en 
aangeleverd om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij het maken van een RES en TVW. Zo zijn de 
volgende gegevens relevant: 
 

• RES analysekaarten: een set basisgegevens met betrekking tot energiegebruik, -productie en  
-infrastructuur, die door het Programma RES beschikbaar worden gesteld. Deze kaarten 
bieden onder andere aanvullende informatie over de potentie voor grootschalige zonne- en 
windenergie. Zodra de GIS-bestanden van deze RES analysekaarten beschikbaar zijn, worden 
deze in de Energiekansenkaart ingeladen. 
 

• Leidraad aardgasvrije wijken. Deze wordt door het Expertise Centrum Warmte beschikbaar 
gesteld, naar verwachting vanaf oktober, en bestaat uit twee componenten:  

o Technisch-economische analyse met 6 warmte-opties per wijk (op basis van 
maatschappelijke en individuele kosten); 

o Handreiking met richtlijnen om het model te kunnen verrijken met eigen, lokale data. 
In deze component kunnen de lokale gegevens die in de Energiekansenkaart zijn 
opgenomen worden verwerkt. 
 

• Ondersteuning inhoudelijke uitwerking RES: de provincie heeft een consortium de opdracht 
gegeven om de inhoudelijke ondersteuning voor het opstellen van de RES voor Noord-Holland 
Zuid vorm te geven. Hierbij worden voor elke deelregio relevante gegevens ten behoeve van de 
RES in beeld gebracht en geanalyseerd. Binnenkort wordt meer duidelijkheid verwacht in de 
precieze ondersteuning die hierin kan worden verwacht.  

 
Uitgangspunt is om geen dingen dubbel te doen en de samenhang tussen inventarisaties van 
relevante gegevens op alle schalen goed te borgen. Anderzijds bestaat ook de wens om vaart te 
maken op vlak van de energietransitie en geen afwachtende rol aan te nemen. De Regio zorgt, in 
nauwe samenwerking met de dataclub, dat de komende periode meer duidelijkheid wordt verkregen 
omtrent de hierboven genoemde zaken. Vervolgens wordt een plan van aanpak voorgesteld voor het 
vervolg van de dataclub en Energiekansenkaart, ten behoeve van ondersteuning voor de 
Transitievisies Warmte en Regionale Energiestrategie.  
 
Financiën 
De Energiekansenkaart is tot stand gekomen vanuit een samenwerking van de partners binnen ‘Samen 
op Pad’. In het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek (BOEG) is afgesproken dat 
door de betrokken organisaties capaciteit wordt vrijgemaakt om aan deze werkzaamheden invulling te 
geven.  
 
Bijlage(n) 
- 


