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Energietransitie Gooi en Vechtstreek
In Gooi en Vechtstreek werken energiecoöperaties, netbeheerders (gas, water, elektra),
woningcorporaties en gemeenten sinds november 2017 samen aan de regionale energietransitie.
Onder het motto Samen op pad zijn intenties uitgesproken en afspraken gemaakt om te komen tot
een gezamenlijke strategie en aanpak voor een energieneutrale regio. Het regionale programma
Samen op Pad zet in op een langjarige intensieve samenwerking met partners. Focus ligt daarbij op
de gebouwde omgeving omdat hier de grootste energie- en warmte vraag zich voordoet. Gemeenten
nemen de regie, partners dragen bij aan het gezamenlijke programma met kennis en capaciteit.
Hieronder een korte samenvatting van de laatste ontwikkelingen. U bent op 26 november a.s. van
harte uitgenodigd hierover verder te praten tijdens het regiopodium.
Ontwikkelingen
In de nabije toekomst gebruiken we geen aardgas meer, dus we staan voor een grote uitdaging. De
dynamiek en de discussie rond de energietransitie voor de gebouwde omgeving staat op alle niveaus
op de verschillende agenda s en is inmiddels ook doorgedrongen tot in de huiskamers. In kort
tijdsbestek is de focus veranderd van een gebouw-gebonden opgave (energie besparen) naar een
integrale opgave op het gebied van wonen, infrastructuur en ruimte. Landelijke doelstellingen zijn
geformuleerd in het regeerakkoord: minimaal 49% CO2-reductie in 2030 en uiterlijk in 2050 een
aardgasvrije, energie-neutrale gebouwde omgeving. Er is een Klimaatwet gepresenteerd en een
Klimaatakkoord is in voorbereiding.
De thema s duurzaamheid en klimaat hebben ook een prominente plek gekregen in de
coalitieakkoorden van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. De ambities van Parijs
(klimaatconferentie 2015) en het Klimaatakkoord (in wording) vertalen zich lokaal naar concrete
doelen als aardgasvrije wijken, energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking.
Een tweetal recente ontwikkelingen vragen om de aandacht. Hierbij wordt een grote rol toebedeeld
aan gemeenten.
a. Gemeenten worden verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de landelijke
klimaatdoelstellingen via de RES (Regionale Energiestrategie). Van regio s wordt gevraagd
concreet te maken wat zij gaan besparen en realiseren aan de duurzame opwekking. Al medio
2019 wordt verwacht dat gemeenten hiervoor een eerste bod doen.
b. Gemeenten moeten een transitievisie warmte op stellen, die lokaal richting geeft aan
wijkuitvoeringsplannen om de bebouwde omgeving aardgasvrij te maken. In 2021 dienen
gemeenten al een prioritering aan te brengen: in welke wijken gaan we het eerste aan de slag
met verduurzamen en stoppen met aardgas. Dit betekent dat gemeenten al op relatief korte
termijn grootschalig en planmatig aan de slag gaan met die verduurzaming en het aardgasvrij
maken van de gebouwde omgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle gebouwen in de
regio geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame
energie.
Financiën
Deze energietransitie vraagt om extra capaciteit en middelen. Op dit moment is er vanuit het rijk nog
geen duidelijkheid over de middelen die beschikbaar komen in het kader van het Klimaatakkoord,
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waardoor een gedeelte van de financiën nog niet is geborgd. Voor het onderdeel stimuleren van
besparen en verduurzamen van de woningen komen middelen vrij vanuit het programma Regionale
Energiebesparingsprogramma s van de Provincie Noord-Holland. Om hierop een beroep te kunnen
doen dient in de eerste helft van 2019 een regionale besparingsaanpak te worden ontwikkeld en
vastgesteld, inclusief cofinanciering vanuit de gemeenten.
Programma energietransitie Gooi en Vechtstreek
Vanuit de bestaande samenwerking met de partners van Samen op Pad is in 2018 anticiperend op
hierboven genoemde ontwikkelingen verder gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
Energietransitie. Dit regionale programma is de vertaling van de huidige regionale
samenwerkingsagenda, waarin duurzame energie, besparen en energieneutraliteit speerpunten zijn.
Het programma Energietransitie Gooi en Vechtstreek is uitgewerkt in een aantal onderdelen,
waaronder:
Een vervolg op de energiebesparingsaanpak voor bewoners
Kennis delen en ervaring opdoen met wijkaanpak
Een energiekansenkaart voor de regio
Een kader met gedeelde uitgangspunten energietransitie, nodig voor onder andere de
regionale samenwerking binnen RES en de transitie visie warmte.
Komende periode en betrokkenheid van raden
Tijdens het regiopodium wordt nader ingegaan op genoemde ontwikkelingen, het proces, de
jaarplanning 2019 en de benodigde middelen en capaciteit. Ook wordt dan nader ingegaan op het
programma Energietransitie Gooi en Vechtstreek. De partners van Samen op Pad (zie hieronder)
hebben hier met elkaar aan gewerkt. Uitwerking en invulling vindt nog gedurende heel 2019 plaats. Wij
gaan hierover met u in gesprek.
Samenwerking partners
Afstemming tussen de partners Samen op Pad vindt plaats in het ambtelijke Regionaal
Energietransitie Team (RET) en het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek (BOEG).
Daarnaast is er uiteraard de afstemming tussen gemeenten onderling via het
portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein en het ambtelijk overleg Energietransitie.
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