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Energiebesparing bedrijven selectie van twee branches starten met uitvoering en 
rapportage

scholen onderzoek mogelijkheid afsluiten 
regionale Green Deal voor scholen

starten met het uitvoeren van 
energiescans bij 
basisscholen

bedrijventerreinen starten met: 
•  investarisatie bedrijven
• organiseren  
informatiebijeenkomst
•  uitvoeren 
duurzaamheidsprofiel 
bedrijventerein 

MKB starten met: 
•  Inkoop energiescans
• uitvoerenv van scans
• verslaglegging

gemeentelijk vastgoed regionale informatie en 
inspiratie bijeenkomst 

opstellen van 
meerjarenonderhoudsplannen voor 
twee gescande gebouwen per 
gemeente

woning gebonden gebouwde 
omgeving

beginnen met uitvoeren van 
wijkgerichte aanpakken 

Ruimte werkvorm per 
gemeente/regio/subregio 

Atelier Ruimte en 
Energie

lokaal/subregionaal 
ruimtespel met 
belangenorganisaties/
gemeenteraden

ontwerpend onderzoeken van 
locaties 

Conceptkaart op basis van de 
ambtelijke ateliers 

opzetten van sociaal -, 
econoomische kaders 

 concept lijst van kaders vaststelling van de kaders

regionale zienswijze opstellen zienswijze voor de 
regio

Zon op daken woco's terugkoopelingsessie met 
woco's

voorbereiding Green Deal vaststellen en 
ondertekenen Green 
Deal

scholen subregionale bijeenkomsten aanpak scholen

sportverenigingen  oplevering pilot aanpak sportverenigingen

bedrijven B2B bijeenkomst opleverig advies aanpak B2B

collectieve aanpak opstellen menukaart 
bedrijven

brede daken conferentie
met diverse doelgroepen

Warmte vraag en aanbod lokaal lokale warmtevisie 
goedgekeurd door de 
Stuugroep 

opstellen kaders (format) selectie 
wijken

vastellen  procesaanpak 
(format) Lokale Warmtevisie 

rapportage/tussenstand 
gemeenten door 
warmteteam 

•  start implementatie lokale 
vertaling van warmtevisie 
door gemeenten
•  werksessies per 
gemeenten

vraag en aanbod regionaal Themacafé Warmte opstellen Regionaal plan voor 
de Warmtevoorziening door de 
werkgroep 

beslismoment SG Regionaal 
plan voor de 
Warmtevoorziening 

concept Regionaal plan 
voor de Warmtevoorziening

iconische projecten vastellen monitoringscriteria • voortgangsrapportage 
opbrengst pilots
• starten met het definieren 
van mijlpalen

voortgangsrapportage 
opbrengst pilots

beleidsontwikkeling vaststellen Beleidskader 
Nieuwbouwontwikkeling

instemmen met (format) 
gemeentelijke kaders

vaststellen warmteplan

Greenports energiebesparing plan van aanpak energiebijeenkomst 
Greenports 

ondertekenen 
Energieakkoord

warmte start van:
• energiemonitoring
• communicatie
• informatie bijeenkomsten

/Green Deal

mobiliteit 

Duurzame mobiliteit faciliteren elektrische auto's  regionale plankaart snellaad voorstel voor 
lokale besluitvorming

implementate 
proces lokale 
overheden

icoon project Solaroad of Solaroad 
(of ander icoon)

Easypath Solarpath 

informatiecampagne campagneplan pilotjaar

lokaal beleid en realisatie 
deelauto's 

opzet lokaal beleid en 
uitvoering

marktdialoog

inkoop duurzaam transport martconsulatie inkoopbeleid 



2017 2018
nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Overkoepelende 

thema's

Communicatie communicatiestrategie en -plan keuze gemaakt voor een 
bureau 

concept communicatieplan

Lobby planning en aanpak beslissing over aanpak

Monitoring implementeren monitoring Opstellen van een monitoringplan keuze over 
monitoringssysteem

Investeringen keuze ondersteuning keuze over ondersteuning besluit over regionale wijze 
van financiering

Algemeen Stuurgroep akkoord gegeven 
op de PvA's en het 
uitvoeringsprogramma 


