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• Uitgangspunten
• Duurzame bronnen
• Verwachte ontwikkelingen
• De belangen van de burger

Intro



Elementen visie op energietransitie

Duurzame bronnen
• Zon
• Wind
• Gas (interim)
• Waterstof
• Biogas
• Kernenergie
• Geothermie
• Aquathermie

Energiesysteem
• Warmte
• Koeling
• Opslag
• Electriciteit

Mogelijke oplossingen
• All electric
• Warmtenetten
• WKO
• Warmtepompen
• Hybrid
• Waterstof

• Samen of alleen

Gebouwde omgeving
• Verschillende temperatuurregimes
• Verschillende isolatieregimes

Heldere sturing
• Rollen, verantwoordelijkheden
• Wijkuitvoeringsplannen
• Landelijke regie
• Nieuwe wetgeving

Financiële transparantie
• Kosten
• Prijsstelling
• Financiering

Lokaal initiatief
Lokaal beheer

Van klein
Naar groot

Doelstelling
• CO2 reductie
• Stap voor stap

Innovatie Keuzevrijheid



Doelstellingen

Reductie CO2 uitstoot

Besparen op energiegebruik

Opwekken energie



Thema: Een integraal energiesysteem 

Warmte
Koeling
Opslag
Elektriciteit

Ron Hagen



Het integrale energiesysteem

Schone bronnen
Distributie
Organisatie en expertise

Warmte
Koeling
Opslag
Elektriciteit



Mogelijke warmte oplossingen

Schone bronnen



Mogelijke scenario’s en kosten

Afhankelijk keuzes van bewoners en eigenaren



Thema: Denk vanuit de gebruikers

Van klein naar groot
Lokale energie / Lokaal beheer en waar mogelijk eigendom

Annelies Huygen



Keuzevrijheid
• Leverancier
• Wanneer iets doen
• Hoe in de toekomst verwarmen

Realisme en betaalbare maatregelen om energie te besparen

Realiteit voor woningen en gebouwen



Realisme nodig met mogelijke 
energiebesparingen

Kosten maatregelen
Moeten redelijk zijn

5 groepen bouwjaren

Eigenaar/bewoner
Eigenaar/huurder

VVE
Corporaties

Etc.

Aanpak:
Huis voor huis

Gebouw voor gebouw

Eigendom

Vrijstaand
Rijtjeshuis
Laagbouw
Hoogbouw

Etc.

Bouwtype

Bouwhistorie
Bouwregelgeving

Bouwbesluit
Vergunningen
Monumenten

Beeldbepalend

Regelgeving
Grote/kleine ramen

Koudebruggen
Wel/geen spouw

Wel/geen kruipruimte
Balkons
Serres

Uitbouw

Issues

Complexe situatie



Beslisboom



Lokale energie / lokaal beheer en waar mogelijk eigendom

Begin met een invididuele woning / gebouw

Van daaruit volgende stap naar een klein netwerk

Bij lokale oplossingen is het nodig om goede afspraken te maken over 
verrekeningsmechanismen. Daarbij gaat het niet alleen om de benodigde investeringen 
maar ook de volgende aspecten: 
 Levering energie (electriciteit, warmte en koeling)
 Gebruik opslag
 Afname energie (electriciteit, warmte en koeling)



Thema: Heldere sturing

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegheden

Alfons van Marrewijk



Betrokken partijen

De volgende partijen spelen allemaal een rol in de energietransitie:
 Landelijk:

o Ministerie EZ en Klimaat (Klimaat en Energie)
o Ministerie Infra en Waterstaat
o Ministerie OCW (monumenten)
o Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
o Electriciteit Infra landelijk (Tennet)
o Gas infra landelijk (Gasunie) 
o Expoitanten van Geothermie bronnen (b.v. Shell)

 Provinciaal:
o Provincie ZH
o Hoogheemraadschap Rijnland (riothermie en aquathermie)

 Gemeentelijk
o Gemeente
o Warmte infra en leverancier (Vattenfall)
o Elektriciteit Infra locaal (Alliander)
o Gas infra locaal (Alliander)
o Woningcorporaties
o Burgers / eigenaren / huurders (wijken, buurten, straten)
o Ondernemers



Belangen

De gemeente dient de belangen van de bewoners, eigenaren en huurders te borgen. 
Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van duurzame energie, de betrouwbaarheid 
van de levering en betaalbaarheid. 



Organisatie

Landelijk Expertise Centrum Energie

Gemeentelijk Expertise Centrum Energie

Wijken organiseren



Thema: Wijkuitvoeringsplan

Optimalisatie woningen en gebouwen

Lisanne Havinga



Toekomstig
energie
netwerk

Optimalisatie
woningen en

gebouwen

Opslag Opslag
BronBron

Gas

Warmte

Electriciteit

Wijkuitvoeringsplan

Energietransitie Houtkwartier



Beslisboom

Energienetwerk
Scenario’s

Distributienet
Investeringskosten

Aansluitkosten

Jouw woning / gebouw

Wijkkaart 

Optimalisatie woning / 
gebouw

Wijkcijfers: 
# Energie opwekking
# Energie besparing
# Energie behoefte
# Behoefte koeling
# CO2 reductie

# Energie opwekking
# Energie besparing
# Energie behoefte
# Behoefte koeling
# CO2 reductie
Kosten verbruik
Kosten vastrecht

Wijkuitvoeringsplan

Opstellen wijkuitvoeringsplan

Univ Leiden

TUE

Wijk

Gemeente

Bewoner



Advies  woning / gebouw

Jouw woning / gebouw
Gegevens woning/gebouw
• Basis gegevens
• Status info
• Huidige verbruikscijfers
• Specials

Nieuwe maatregelen
Nieuwe verbruikscijfers
Besparingen
Planning maatregelen

Advies combi maatregelen
Haalbaarheid wensen
Investeringskosten
Total Cost of Ownership

Wensen
• energiebron
• Comfort (zomer en winter)
• Energiebesparing
• CO2 reductie
• Ventilatie

Optimaliseren woning / gebouw

Univ Leiden

TUE

Wijk

Gemeente

Bewoner



Thema: Publieke regie bij energietransitie

Wim Scholten



Organisatie van de energietransitie

• STOP de versnipperde aanpak van de energietransitie

• STOP met de 30 regio’s, die geen enkele juridische status hebben

• Standaardiseer de aanpak van de energietransitie



Model voor nieuwe organisatie energietransitie

Op landelijk niveau:
 Landelijk infrastructuur electriciteit
 Windparken opwekken electriciteit
 Zonnepanelen parken opwekken electriciteit (ook 

vanuit buitenland)
 Opslag electriciteit
 Landelijke infrastructuur gas (inkoop uit buitenland)
 Waterstof
 Kernenergie (kleinschalig en grootschalig)
 Strategie en aanpak binnen een gemeente
 Juridische spelregels + wetgeving
 Financiële spelregels + wetgeving
 Sociale spelregels
 Landelijk Expertise Centrum Energie (warmte, koeling, 

opslag en electriciteit)
Landelijk doen wat landelijk moet.

Op gemeentelijk niveau
 Locale infra electriciteit
 Locale infra gas / waterstof
 Locale opslag energie
 Locale infra warmte en koeling
 Laadpalen infra 
 Electrisch vervoer
 Gemeentelijk Expertise Centrum Energie (warmte, 

koeling, opslag en electriciteit)
Wat kan op gemeentelijk niveau wordt op dat niveau 
gedaan

Plan per woning / gebouw
 Verduurzamen
 Isolatie, ventilatie, zonnepanelen, elektrisch koken
 Elektrisch Vervoer (bus, auto, fiets, etc.)


