
 

 

Participatie sector- en keteninitiatieven 2020  
Gemeente Hilversum 
 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 
branche spelen. 

1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Gemeente 
Hilversum is de website van de SKAO geraadpleegd 
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken 
met de projectleider en met het management. Aangezien Gemeente Hilversum al aan een  
initiatief deelneemt is dit ter inspiratie geraadpleegd. In de toekomst wordt nog overwogen van 
meerdere initiatieven deel uit te gaan maken. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 
de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 
werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 
de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 
initiatief. 

2.1 Initiatief Regionale Energie Strategie (RES) 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief Regionale Energie Strategie (RES) 
Noord-Holland Zuid, middels Regio Gooi en Vechtstreek. Dit initiatief richt zich op Gemeenten, 
de provincie Noord-Holland, de waterschappen en de netbeheerders. Zij bepalen met elkaar in 
welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Daarbij wordt eerst gekeken 
naar de opwek met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Wethouder Bart Heller neemt 
deel vanuit Hilversum voor de deelregio Gooi en Vechtstreek. 

2.2 Bestuursoverleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek (BOEG) 

Dit is een overleg met vertegenwoordigers op bestuurlijk/directieniveau namens de gemeenten 
in de regio Gooi en Vechtstreek, energienetbeheerder, waterbeheerders, woningcorporaties, 
energiecoöperaties en huurdersverenigingen. Doel is afstemming en samenwerking aan de 
energietransitie in de Gooi en Vechtstreek. Dit gaat zowel om energiebesparing, duurzame 
energie en energie-infrastructuur. Namens gemeente Hilversum neemt wethouder Bart Heller 
deel. 



 

 
2.3 Regionaal Energietransitieteam (RET) 

Het Regionaal Energietransitieteam (RET) is samengesteld uit vertegenwoordigers op 
ambtelijk/adviseursniveau namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, 
energienetbeheerder, waterbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en 
huurdersverenigingen. Doel is afstemming en samenwerking aan de energietransitie in de Gooi 
en Vechtstreek. Dit gaat zowel om energiebesparing, duurzame energie en energie-
infrastructuur. Namens gemeente Hilversum nemen Rob van Menen en/of Marjolein van Dongen 
deel. 
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