Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#programma #omgevingsvisie

Goes

Het Klimaatprogramma uit 2018 wordt in Goes dorp- en wijkgericht uitgevoerd. Het dorp ’sHeer Hendrikskinderen en de wijk Goes-Oost trappen af. Hiervoor wordt gekeken naar het
instrument programma, waarbij een goede verbinding met de op te stellen Omgevingsvisie één
van de uitdagingen is.
Eind 2018 is het Klimaatprogramma van de gemeente vastgesteld en
gestart met de uitvoering. Het doel is om dit programma op wijk- en
dorpsniveau te implementeren. Er loopt al een project ‘dorpsgerichte
aanpak’ voor het dorp ’s-Heer Hendrikskinderen vanuit het Zeeuws
Energieakkoord. Deze aanpak wordt de komende tijd geëvalueerd.
Verder wordt er samen met stakeholders gekeken hoe
werkzaamheden binnen de wijk Goes-Oost op elkaar kunnen worden
afgestemd.
Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke Omgevingsvisie voorbereid en
gezocht naar concrete aanknopingspunten voor doelen. Klimaat is
zo’n aanknopingspunt. Hieraan gerelateerd zoekt de gemeente ook
naar de geschikte vorm en mate van participatie.
De volgende stap binnen de pilot is het evalueren van de
dorpsgerichte aanpak in ’s-Heer Hendrikskinderen en het uitwerken
van het klimaatprogramma in de wijk Goes-Oost en het verbinden
hiervan met de Omgevingsvisie.
OMGEVINGSWET | Omgevingsvisie in voorbereiding met intensief
participatietraject
ENERGIETRANSITIE | Klimaatprogramma 2019-2022 (oktober 2018) |
Toepassing Innovatieve duurzaamheidsmaatregelen (riothermie,
ijsbuffersysteem, WKO) | Geothermie en windenergie niet aan de
orde.
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Middelgrote gemeente
Type pilot: dorp/wijk landelijk
Inwoners: 37.650
Oppervlakte: 92,68 km2
Energieneutraal in  2045

Pilothouders
Liliane Solé

Beleidsmedewerker Klimaat &
duurzaamheid
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Remy Lemmens

Programmamanager
Omgevingswet

Pilotcoach
Jeroen van Broekhoven

Rho adviseurs

Specifieke onderzoeksvraag: 1. Hoe ziet een programma energietransitie, op het niveau van een
wijk, stadsdeel, gemeente eruit?
Hoe kun je die verbinden met de omgevingsvisie? Hoe gedetailleerd moet zo’n visie zijn en voor welke
participatie kies je?

Meeleer-vragen: 2. Hoe worden de transitievisie warmte en warmteplannen in het omgevingsplan
verwerkt? (Den Haag) 4. Vindt aanwijzing van gebieden voor aardgasloze wijken plaats in het
omgevingsplan? (Maastricht)

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

