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• Regio Amersfoort?

• Historie: waar komen we vandaan

• Organisatie: hoe zijn we nu georganiseerd

• Ontwikkeling: hoe doen we het nu?



Regio Amersfoort?



Historie: waar komen we vandaan?

- 50 jaar samenwerking

- Gewest Eemland

- “licht tot vederlicht”

- Geen overgedragen bevoegdheden

- Gewestraad

- 3 takken van dienst

- 10 jaar Regio Amersfoort



Organisatie: hoe zijn we nu 
georganiseerd



Ontwikkeling: hoe doen we het 10 
(50) jaar later?



Waarom een Strategische Agenda? 



Maar hoe?



En de raden dan?



En de raden dan?

– Niet over…….maar MET



Methodiek van De Dialoog



Wat is daar voor nodig?



Rollen in De Dialoog



En de raden dan?
Onderwerpen
beschrijven
ophalen
kiezen

1. Energietransitie
2. Woningbouw – kwalitatief
3. Arbeidsmarkt



En de raden dan?

Vragen aan Dialooggroepen

Energietransitie 

Opdracht: De dialooggroep ontwikkelt aanvullend op wat al loopt een actieplan om te komen tot een 

CO2 reductie van 50% in 2030 (t.o.v. 1990).  

Het actieplan geeft antwoord op de volgende deelvragen: 

- Welke alternatieve energiebronnen kunnen hiervoor worden ingezet? 

- Hoe borgen wij innovatie, kennis en financieringsconstructies? 

- Hoe wordt draagvlak gecreëerd?  

- Hoe maken we het SAMEN betaalbaar? 



En de raden dan?

Kaderstelling

Aan de voorkant

Niet te ruim

Niet te krap

Over inhoud, proces en geld

De raad blijft “de baas”

Kaders Energietransitie 

 
Proces 

• Het plan is uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar 

• Alle belangen (dus niet: alle partijen) doen mee in de Dialooggroep 

• Alle deelnemers aan de Dialooggroep committeren zich vooraf expliciet aan deze opgave en 
kaders 

 
Inhoudelijk 

• Het plan is concreet over de opwekking, opslag, distributie en ruimtelijke inpassing 

• Het plan is concreet over wie (marktpartijen en overheden) welke actie uitvoert 

• In het plan worden meetbare tussendoelen opgenomen die aantoonbaar per te noemen 
datum realiseerbaar zijn 

• De verduurzaming van woningen is geen onderwerp voor de Dialooggroep (elders belegd) 

• Verduurzaming van woningen is WEL onderwerp 

• Verduurzaming mobiliteit is geen onderwerp  

• De broeikasgasvermindering via verduurzaming van woningen mag worden beschouwd als 
bijdrage aan de strategische opgave. 

• CO2 vermindering die bereikt wordt via het thema “Circulaire economie” mag worden 
beschouwd als bijdrage aan de strategische  

• opgave. 

• Te streven naar zoveel mogelijk lokaal, en dus regionaal, energie op te wekken, maar ook 
zeker niet denken in grenzen  

• Rekening houden met WHO normen schone lucht  
 
Financieel 

• De acties worden gefinancierd door zowel markt als overheid: 

• De acties zijn aantoonbaar financieel haalbaar voor marktpartijen en overheden 



Dialoog

– De maatschappij aan zet

– Procesbegeleiders vanuit alle gemeenten

– Tegenstrijdige belangen aan tafel

– Commitment aan het proces

– Aansluiting met achterban

– X 9!



En de raden dan






