Oegstgeest 2030
Onze leefomgeving verandert voortdurend. Het aantal inwoners groeit, ons leefklimaat verandert en we zijn op zoek naar
duurzamer manieren om energie op te wekken. Oegstgeest verandert mee. Samen met u geven wij graag de toekomst vorm.
En beantwoorden wij samen vragen als: welke veranderingen komen er op ons af? Wat maakt Oegstgeest bijzonder? Hoe
ziet ons dorp er over 10 jaar uit? Op dit moment werken we aan drie thema’s.
Medio 2021
RES 1.0 gereed

Regionale
Energiestrategie

2030
49% CO2 reductie

2050
95% CO2 reductie

2030
Omgevingsvisie herzien
Omgevingsvisie
Eind 2021
Omgevingsvisie gereed
Transitievisie
warmte

2050
alle wijken van het aardgas af

2030
Eerste wijken van het aardgas af

Eind 2021
Transitievisie gereed

Regionale Energiestrategie (RES)

Omgevingsvisie

Transitievisie warmte (TVW)

Schaal: regionaal

Schaal: lokaal

Schaal: lokaal

In de RES staat hoe wij met de regio
Holland Rijnland invulling geven aan
de doelen van het Klimaatakkoord.
We beschrijven hoe we van nu tot
2050 duurzamer energie gaan opwekken, gaan besparen en gebouwen
gaan verwarmen.

In de Omgevingsvisie staat hoe wij
de toekomst van onze leefomgeving
in ons dorp zien: het wonen, werken,
erfgoed, de voorzieningen, zorg, het
groen & water, verkeer en vervoer.

In de TVW staat hoe wij de gebouwen
in ons dorp beter gaan isoleren en
aardgasvrij gaan maken. Hierin staat
ook wanneer wij dat voor welke
wijken gaan doen. En welke warmtebron passend is.

Hoe gaan we duurzame energie
opwekken? Wat vindt u belangrijk?

Hoe ziet u de toekomst? Denkt u mee?

Wat zijn uw ideeën hierover? Denkt
en doet u mee?

Planning

Planning

Eind 2020
		

participatie over de
RES

Begin 2021

opstellen RES 1.0

Medio 2021
besluitvorming RES
		(13 gemeenten,
		
provincie, Hoog		heemraadschap)

Planning

Begin 2021
participatie over
		Omgevingsvisie
		
Oegstgeest

Eind 2020
		

participatie over
concept-TVW

Begin 2021

aanpassen TVW

Medio 2021
		

opstellen
Omgevingsvisie

Voorjaar 2021 besluitvorming TVW
		
(gemeenteraad)

Eind 2021
besluitvorming
		Omgevingsvisie
		
(gemeenteraad)

Daarna
per wijk uitvoerings		plannen maken

Denkt u mee over de toekomst van Oegstgeest?
Kijk op doemee.oegstgeest.nl of op oegstgeest.nl/oegstgeest2030

