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Geachte voorzitter, 

 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in de regio Gooi en Vechtstreek. 

Het maakt daarom ook onderdeel uit van de pijler ‘duurzaam Gooi en Vechtstreek’ van de Regionale 

Samenwerkingsagenda 2019-2022 (RSA). Dit sluit aan bij het Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat 

in 2030 de CO2-uitstoot met 49% is verminderd (en 95% in 2050). Daarom zetten we lokaal en regionaal 

stevig in op energiebesparing door onder andere het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel bij 

woningen als ook bij bedrijven. Het besparingspotentieel is groot maar wordt nog onvoldoende benut. Dat 

geldt ook voor de benutting van grote bedrijfsdaken voor het opwekken van duurzame energie, een 

belangrijke bouwsteen uit de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. Bescherming van het 

unieke landschap en het vervallen van zoekgebieden voor wind, leggen de focus op de gebouwde 

omgeving. Zon op grote daken levert in het concept RES veruit de grootste bijdrage aan duurzame 

energie, namelijk 73 GWh verdeeld over 45 ha dakoppervlak. Hoewel zonne-energie bezig is aan een 

opmars, blijven de meeste bedrijfsdaken vooralsnog onbenut.  

 

Project Energieopwek en –besparing bij bedrijven 

Door in te zetten op doelgerichte ondersteuning en ontzorging van ondernemers, en gebruikmakend van 

het lokale netwerk,  willen we een stevige impuls geven aan de realisatie van zonnesystemen op grote 

daken in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze aanpak is gekoppeld aan stimulerend toezicht op de 

energiebesparingsplicht (Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer) die een besparing van 20-25% mogelijk 

maakt. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met gemeenten, provincie, de lokale 

bedrijvenkringen, de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek, OFGV en de lokale energiecoöperaties.  

 

Financiering  

De totale kosten bedragen €223.088, - voor 2 jaar. Gemeenten dragen €54.508,- bij, de provincie Noord-

Holland €80.000, - en de bedrijven dragen zelf €88.580, - bij. De financiële bijdrage van de gemeenten aan 

dit pilotproject is nog niet opgenomen in de begroting 2021. Via een begrotingswijzigingsprocedure wordt 

dit nu geformaliseerd.   
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Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken 

Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om de financiering van totaal €54.508,- verdeeld over 

2021 – 2022, te verwerken in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. De  financiering is verdeeld 

over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal grote daken (>1000 m2) in de gemeenten. 

Concreet gaat het om de volgende bedragen:  

 

Overzicht gemeentelijke financiële bijdrage 

gemeenten aantal grote daken 2021 2022 

Blaricum 19 € 698 € 698 

Hilversum 388 € 14.251 € 14.251 

Huizen 120 € 4.408 € 4.408 

Laren 45 € 1.653 € 1.653 

Weesp 170 € 6.244 € 6.244 

 

Omdat de financiële bijdrage van de bedrijven pas kan worden geïnd als de zonnepanelen op het dak van 

het bedrijf zijn gerealiseerd, dienen de projectkosten voorgefinancierd te worden. De kosten gaan ook hier 

voor de baten uit. De voorfinanciering (in totaal €88.580,-) is ook verdeeld op basis van het aantal grote 

daken per gemeente en over de jaren 2021 en 2022.  De ontvangen financiële bijdragen van bedrijven 

vloeien vervolgens weer terug naar gemeenten.   

 

Overzicht gemeentelijke voorfinanciering (lening) 

gemeenten aantal grote daken 2021 2022 

Blaricum 19 € 1.134 € 1.134 

Hilversum 388 € 23.160 € 23.160 

Huizen 120 € 7.163 € 7.163 

Laren 45 € 2.686 € 2.686 

Weesp 170 € 10.147 € 10.147 

 

Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage zijn de gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze 

kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Regio. Wij verzoeken u om op uiterlijk 18 maart 2021 

eventuele zienswijze(n) op bijgevoegde begrotingswijziging bij het Algemeen Bestuur van de Regio in te 

dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 15 april 2021.  

 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Simon Miske, 

bereikbaar op (06) 13123413 of s.miske@regiogv.nl.  

 

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 14 januari 2021 genomen besluit, 

de bestuurssecretaris,  
 
 
 
J.J. Bakker 
 
 
Bijlagen:  

1. Begrotingswijziging 2021-1 nr. 20.0007081 
2. Besluit AB voor 15 april 2021 nr. 20.0007073 
3. Samenvatting project Energie opwek- en besparing nr. 20.0007077 
4. Voorstel Begrotingswijzing 2021-01 Energietransitie nr. 21.0000097 
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