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Uitnodiging deelname aan de klankbordgroep
“Samenwerken aan de Energietransitie”

Geachte dames en heren,
In vervolg op de brief van 17 april 2019 waarin wij de wens uitspreken om met u in gesprek te gaan over
de kaders waarbinnen de energietransitie in Hilversum zich moet voltrekken nodigen wij een afvaardiging
van uw fracties uit om deel te nemen aan de klankbordgroep “Samenwerken aan de Energietransitie: De
Routekaart”.
De energietransitie leent zich niet voor een blauwdruk. Met de kennis, wetten en regels en technische
mogelijkheden van nu kunnen we de opgave niet klaren.
Waar we naar toe willen is duidelijk, Aardgasvrij in 2040 en CO2 neutraal in 2050. Door tal van factoren
is vaak nog niet duidelijk hoe we daar kunnen komen. We weten niet precies welke acties we wanneer
precies kunnen nemen en welke instrumenten we nog moeten ontwikkelen om de transitie eerlijk, haalbaar
en betaalbaar te laten verlopen.
Daarom gaan we
werken met een dynamische uitvoeringsagenda; De Routekaart voor de energietransitie in Hilversum.
De Routekaart wordt het sturend kader voor de energietransitie in Hilversum en daarom willen wij deze
graag in nauwe samenwerking met u tot stand brengen. Hiervoor willen wij een klankbordgroep voor u
faciliteren. Deze klankbordgroep zal hetzelfde functioneren als die voor de invoering van de
Omgevingswet.
In de klankbordgroep wordt u gefaciliteerd op inhoudelijke beeldvorming en kunnen wij inhoudelijk met
elkaar in gesprek over inhoud, opties, kaders en instrumenten.
Dit kunt u gebruiken voor de oordeelsvorming en politieke afweging in uw fracties. Uiteraard vinden
besluitvorming en advisering aan het college plaats in de gebruikelijke gremia, Raad en Commissies.

VERVOLGBLAD

2
Planning en programma
Het voorstel is om de volgende planning en onderwerpen aan te houden.
onderwerpen
We starten met individuele interviews van de deelnemers aan de klankbordgroep om de kennisbehoefte te
peilen (Augustus-September). Op basis van de interviews worden om te beginnen een 5tal klankbordgroep
bijeenkomsten gepland en gefaciliteerd:
1) Bepalen vertrekpunt en doelstelling van de klankbordgroep. Beeldvorming bij de energietransitie.
Gesprek op hoofdlijnen over de uitgangspunten, mogelijke rollen voor de gemeente, stakeholder,
ander besluitvormende gremia, tempo, betekenis van het klimaatakkoord etc. Medio september
2) Regionale Energie strategie; Opwekking duurzame energie en warmte in relatie tot ruimtelijke
inpassing (oktober)
3) Regionale energiekansenkaarten; inzicht in vraag en aanbod van duurzame energie,
onderhoudsplanningen van nutsinfrastructuur, corporatiebezit en onze gemeentelijke projecten
(december)
4) Lokale afweging volgorde wijken; Welke lokaal specifieke kwaliteiten en koppelkansen laten we
meewegen om een afweging voor de volgorde van de wijkaanpak te kunnen vaststellen. (februari)
5) Warmte transitie visie; integraal beeld voor Hilversum over volgorde van wijkaanpak en de meest
waarschijnlijke toekomstige bron van warmte die aangeboden zal worden. (april)
6) Wijkuitvoeringsplannen; gedetailleerd programma en planning van activiteiten voor alle wijken
die op enig moment binnen tien jaar van het gas afgekoppeld zullen worden (juni)
Frequentie
1 keer per 2 maanden
Tijd : 20.00-22.00 uur
Bezetting bestuurlijk en ambtelijk
 Wethouder
 Programmamanager (voorzitter)
 Inleider/werkvormleider
 Verslaglegger
Genodigden
 Raadsleden
 Commissieleden
Publicatie en archivering
 agenda, verslag en informatie via Ibabs
Opzet Avond
 Sessies worden ingeleid door expert om in een tweede deel - via o.a. casussen en of werkvormen gesprek op gang brengen.
Uitnodiging
Als datum voor de eerste klankbordgroep is 24 september 2019 beschikbaar op de activiteitenplanning van
de raad.
Ik nodig u daarom van harte uit voor de eerste klankbordgroep bijeenkomst op 24 september en om mij te
laten weten wie van uw fractie deel zal nemen aan de klankbordgroep. Op zo kort mogelijke termijn wordt
er met hem of haar dan een interviewafspraak gemaakt.

Hoogachtend,
J. Kastje
Wethouder

