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Geachte raad, 

 

In Gooi en Vechtstreek werken overheden, energiecoöperaties, waterschap, water- en 

elektriciteitsnetbeheerders, huurdersverenigingen en woningcorporaties sinds november 2017 samen aan 

de regionale energietransitie. Onder het motto ‘Samen op pad’ bespreken zij de voortgang in het 

Bestuurlijk Overleg Energie Gooi en Vechtstreek (BOEG). Bij het opstellen van de nieuwe Regionale 

Samenwerkingsagenda 2019-2022 hebben alle gemeenteraden de energietransitie als speerpunt 

ingebracht. De gemeenten willen aansluiten bij de landelijke CO2 reductiedoelstelling en zien de regio 

Gooi en Vechtstreek als gewenst schaalniveau om de ambities te realiseren. Deze samenwerking richt 

zich op:  

1. het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving  

2. transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie  

In deze brief wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Gooi en 

Vechtstreek. Het gaat in op de verkenning naar bundeling van energiediensten, inzet op energiebesparing 

en de voorbereidingen voor een Regionale Energie Strategie (RES).  

 

Verkenning bundeling energiediensten 

Gooi en Vechtstreek heeft een hoog theoretisch besparingspotentieel van 46%  tot 2050. Dit betekent dat 

het energieverbruik ten opzichte van vandaag in 2050 bijna kan worden gehalveerd. Deels door inzet van 

efficiëntere technieken en anderzijds door bijvoorbeeld isolatie. Vanaf 2013 is er door de regiogemeenten 

onder de vlag van Energie Besparen Gooi en Vecht (EBGV) gewerkt aan het verduurzamen van woningen. 

In de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 hebben 7.133 huishoudens hun woning met 

minimaal 1 maatregel verduurzaamd via EBGV. Een versnelling van de aanpak is echter nodig om ons 

bespaarpotentieel te realiseren. In maart is samen met partners (woningcorporaties, energiecoöperaties, 

ondernemers en onderwijs) een verkenning gestart naar het bundelen van energiediensten die in de regio 

worden aangeboden. Het doel hiervan is het faciliteren en aanjagen van inwoners en bedrijven om op een 

hoogwaardige manier zogeheten no-regret besparingsmaatregelen te nemen (isoleren, elektrificeren, 

ventileren en kleinschalige opwek zoals zonnepanelen). De uitkomst van deze verkenning word in juli in 

het regionale portefeuillehoudersoverleg besproken.  

 
Regionale Energiestrategie (RES) 
In de RES worden keuzes gemaakt over de opwekking van duurzame elektriciteit. Een RES bevat de 

verdeling van warmtebronnen ten behoeve van de transitie naar aardgasvrij en de daarvoor benodigde 

opslag- en energie-infrastructuur. In de RES werken overheden samen met maatschappelijke partners, 

netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. De 

samenwerking met lokale partners en het streven naar maatschappelijk draagvlak is dan ook een 
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belangrijk uitgangspunt. Regio Gooi en Vechtstreek werkt aan een RES als deelregio binnen de RES-regio 

Noord-Holland Zuid. Zie https://regionale-energiestrategie.nl en het bijgevoegde informatieblad voor 

meer informatie over de RES).  

 

De RES vormt voor de gemeenten een gemeenschappelijke basis om tot een eigen Warmtetransitievisie 

te komen (de routekaart naar aardgasvrije wijken) én wijkuitvoeringsprogramma´s voor de wijken die als 

eerste (voor 2030) van het aardgas af gaan. Alle gemeenten dienen deze uiterlijk in 2021 vast te stellen.  

De RES zal tweejaarlijks geëvalueerd en herijkt worden. Dit biedt de mogelijkheid om nieuw beschikbare 

technieken in te voegen in het programma en de aanpak hierop bij te stellen.  

 

 
 

Energiekansenkaart 

Het project ‘energiekansenkaart’  is een van de eerste concrete resultaten van de samenwerking op 
energie. De energiekansenkaart bevat data die ons in staat stellen om afwegingen te maken met 

betrekking tot de volgorde waarin wijken in de toekomst worden afgekoppeld van het gasnet. De 

beschikbare data wordt vastgelegd in een geografisch informatie systeem (GIS). Hierbij houden we 

rekening met fysieke werken in de ondergrond (bijvoorbeeld vervanging van gas- en elektranetten, 

riolering, wegen en groot onderhoud aan corporatiebezit). Ook zijn deze kaarten de basis voor de keuze 

van welke warmtebron er in welke wijk het meest voor de hand ligt. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel 

mogelijk gebruik maken van bronnen die in de nabijheid beschikbaar zijn. Naast de geografische locatie 

van de bron speelt de temperatuur van de bron in relatie tot de warmtevraag een rol. 

 

Bij het maken van de energiekansenkaarten werken we intensief samen met partijen netbeheerders, 

waterschap, woningcorporaties, de provincie en de MRA. Ook maken we gebruik van data die landelijk 

beschikbaar wordt gesteld.  

 

Naast de kansen die op basis van de energiekansenkaarten worden geïnventariseerd worden ook de 

kansen vanuit beschikbare duurzame bronnen en kansen vanuit draagvlak geïnventariseerd. Deze kansen 

worden verder geanalyseerd waarbij de (maatschappelijke) kosten-baten afweging een belangrijk kader is 

om keuzes te maken op het gebied van bronnen en tijdspad. De toepassing van dit kader komt tot uiting 

in de gemeentelijke Transitievisie Warmte. 

 

Regionale subsidieaanvraag proeftuinwijken 

De regiogemeenten willen ervaring opdoen met wijkaanpakken voor aardgasvrije warmtevoorzieningen. 

In november 2018 is de wens uitgesproken om gezamenlijk (met gemeenten en partners) te werken aan 

aardgasvrije pilot wijken in de regio. Er lopen op dit moment verschillende pilots in de regio die toewerken 

naar ‘aardgasvrij’.  
 

https://regionale-energiestrategie.nl/
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In 2018 is door geen van de gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek een subsidieaanvraag ingediend bij 

het Rijk. In 2019 is er een nieuwe kans deze subsidie aan te vragen. Vanaf begin 2019 zijn gemeenten en 

partners samen begonnen met de inventarisatie welke wijken kansrijk zijn voor een eventuele 

subsidieaanvraag bij BZK; ‘het net ophalen’. Het uitgangspunt hierbij is dat de subsidieaanvraag aansluit 
op de projecten en ambities die we in de komende jaren concreet kunnen realiseren. Op dit moment zijn 

we in afwachting van publicatie van de regeling. De voorbereidingen voor een aanvraag gaan door op 

basis van de reeds beschikbare informatie.   

 

Betrokkenheid van raden en participatie komende periode 

In september/oktober wordt een raadsvoorstel startnotitie RES NHZ ter besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraden. Deze startnotitie beschrijft de “opdrachtomschrijving”;  de voorgenomen procesaanpak 

en de kaders en randvoorwaarden binnen dit proces. Na vaststelling van deze startnotitie begint een 

participatieproces voor lokale inbreng voor de RES en om de inwoners, (maatschappelijke) organisaties 

en ondernemers te betrekken bij de opgave van de RES. RES NHZ biedt ons ondersteuning om dit uit te 

voeren, in de vorm van bijeenkomsten met gebiedspartijen.  

 

In het najaar wordt u weer geïnformeerd over de voortgang van de regionale samenwerking op de 

energietransitie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Simon Miske, Regio Gooi en Vechtstreek, 

s.miske@regiogv.nl   

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Informatieblad Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Zuid 
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