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Organisatie
Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SDE) is opgezet door de Provincie Noord-Holland
als vehicel om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus
gelegd op de gebouwde omgeving en de ontwikkelingen omtrent aardgasloze bebouwing (nieuwbouw
en bestaande bouw). Het Servicepunt ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en
uitvoeringsdiensten met het uitwerken van plannen en het opzetten van projecten. De opgedane
kennis en ervaring worden door het Servicepunt verzameld en ter beschikking gesteld binnen de
provincie. Over Morgen en AEF zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Servicepunt.
Contactgegevens
Vragen over het Servicepunt Duurzame Energie of over deze publicatie kunt u aan ons toesturen via
ons e-mailadres: info@servicepuntde.nl
Servicepunt Duurzame Energie
Kleine koppel 26
3812 PH Amersfoort
Eigendomsrechten
De inhoud van onze publicatie mag alleen na schriftelijke toestemming van het Servicepunt
Duurzame Energie worden vermenigvuldigd. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt via:
info@servicepuntde.nl
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Beleidscontext: energietransitie in de gebouwde omgeving
Het Servicepunt Duurzame Energie richt zich, in lijn met nationaal en provinciaal beleid, op de CO 2arme verwarming van de gebouwde omgeving.

Nationaal beleid
In het Nationale Energie Akkoord (2013) wordt de ambitie uitgesproken een energieneutrale
gebouwde omgeving te bereiken in 2050. In de Nationale Energie Agenda (2016) wordt binnen de
functionaliteit ‘Lage temperatuur warmte’ de CO2-arme verwarming van bestaande woningen en
gebouwen als grootste opgave aangemerkt. Aan deze opgave werkt het Servicepunt mee.

Provinciaal beleid
De Provincie Noord-Holland heeft in haar Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 als doel gesteld
de CO2 uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Hiervoor
zet de Provincie in op zeven sectoren, waaronder gebouwde omgeving (zie fig. 1).

Figuur 1

Binnen de gebouwde omgeving kiest de Provincie voor een focus op woningen.
“Binnen de gebouwde omgeving verbruiken we de meeste energie in woningen. Daarom richt de
provincie haar beleid vooral daarop. De focus ligt op de bestaande woningen. We streven naar
woningen die zeer energiezuinig zijn, zelf energie opwekken en in de toekomst ook zelf energie
kunnen opslaan. Dat is goed voor het klimaat, maakt woningen comfortabeler en levert
werkgelegenheid op.” (Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020)
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Focus
Wij willen het werk van het Servicepunt scherp richten. Inhoudelijk richten we ons primair op het
verduurzamen van de gebouwde omgeving. Andere sectoren zoals mobiliteit, landbouw en industrie
vallen buiten de scope van onze opdracht. Binnen de gebouwde omgeving richten we ons vooral op
de bestaande woningen. Hier zit de grootste opgave: grofweg 80-90% van de bestaande woningen
zal er in 2050, wanneer de gebouwde omgeving energieneutraal moet zijn, nog staan. Wij besteden
daarom in 2017 zo’n 80% van onze tijd aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, en
20% aan nieuwbouw.
In onze aanpak richten we ons op partijen met ambitie en op projecten met potentie om ook
daadwerkelijk het verschil te maken. We willen snel meters maken. We denken dat actieve
gemeenten, actieve regio’s en woningcorporaties de achterblijvers zullen motiveren. We merken dat
ook kleinere gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning bij de uitwerking van hun
duurzaamheidsplannen. Hier trekken wij samen op met regionale uitvoeringsdiensten en
omgevingsdiensten. Daarnaast willen we met de koplopers werkende aanpakken ontwikkelen waar
anderen straks hun voordeel mee kunnen doen. Bij het ontwikkelen van aanpakken zullen we sterk
letten op de schaalbaarheid van een aanpak. Bovendien willen we vanaf het begin het leren goed
verankeren en ook toegankelijk maken voor anderen.
Het Servicepunt is er niet voor het grote publiek, maar bedient professionals in dienst van gemeenten,
woningbouwcorporaties, regionale uitvoeringsdiensten (RUD), omgevingsdiensten (OD),
samenwerkingsverbanden en marktpartijen. Middels bijeenkomsten, gesprekken, een website en een
nieuwsbrief wordt kennis over beleid en concrete aanpakken gedeeld.
Voor wat betreft de organisatie zullen we zoveel mogelijk aansluiten op bestaande overlegstructuren.
Het in het leven roepen van een nieuwe overleg zullen we alleen bij hoge uitzondering doen. Tot slot,
het is niet de rol van het servicepunt om partijen bij te staan bij het schrijven subsidieaanvragen. Er
zijn voldoende marktpartijen die hierin kunnen voorzien.
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Programmalijnen Servicepunt Duurzame Energie
Het Servicepunt organiseert haar activiteiten langs drie programmalijnen: Faciliteren, Aanjagen &
Initiëren, en Lerend Netwerk.
1. Faciliteren: Het bieden van deskundig advies, waar nodig in samenwerking met de bestaande
energieloketten
2. Aanjagen & initiëren: Het actief benaderen van stakeholders met als doel dat enerzijds een
scherper en gedeeld beeld ontstaat over de strategie op weg naar een aardgasloze
gebouwde omgeving en dat anderzijds gestart wordt met concrete aanpakken.
3. Leren: Het monitoren van effecten, geleerde lessen delen, toegankelijk maken van
gedragswetenschappelijke inzichten en opschaalbaar maken van de projecten.

In de figuur hieronder worden de activiteiten per programmalijn op hoofdlijnen weergegeven.
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Faciliteren

•Aansluiten bij overleggen
•Behoefte polsen
•Vraagbaak
•Kennsisessies

Aanjagen
& initiëren

Lerend
netwerk
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•Beleidsbeïnvloeding
•Stimuleren samenwerking
•Proactief (strategisch)
advies
•Pilotprojecten
•Praktijkgemeenschappen

•Opzetten leeromgeving
•Monitoring pilots en
aanpakken
•Ontsluiten
gedragswetenschappelijke
kennis

Activiteiten 2017
Faciliteren
Gedurende het jaar zullen vragen en verzoeken van verschillende partijen bij het Servicepunt binnen
komen. Wij verwachten dat het aantal verzoeken gedurende het jaar zal toenemen. Een deel van de
gemeenten is reeds in beweging en is ook bekend met het Servicepunt, maar voor een deel van de
gemeenten geldt dit nog niet. Dat gaat veranderen. Steeds meer partijen zien de noodzaak om aan
de slag te gaan met de energietransitie. Bovendien vraagt uitvoering van het door Nederland
ondertekende akkoord van Parijs om meer actie en is te verwachten dat een nieuw kabinet met veel
ambitie aan de slag gaat.
Daarnaast weten ook andere partijen ons steeds beter te vinden. We verwachten dan ook meer
vragen vanuit woningcorporaties. Bovendien willen we kijken of we op sommige vlakken met name
rond uitfasering van aardgas samen op kunnen trekken met bijvoorbeeld Liander en HVC die ook al
met veel gemeenten samenwerken.
Op een binnenkomende vraag die past binnen de eerder geschetste focus zal snel een inhoudelijk
gedegen antwoord volgen. Mochten we merken dat meerdere vragen over eenzelfde thema gaan,
dan zullen we proactief middels een korte notitie, presentatie of een webdossier relevante kennis
toegankelijk maken. Voor het bereiken van relevante professionals wordt gebruik gemaakt van een
nieuwsbrief en een toegankelijke website.
Een binnenkomende vraag zullen we ook opvatten als een start van een dialoog. Op die manier willen
we meer bieden dan alleen maar ‘u vraagt, wij draaien’.
Aanjagen & initiëren
Voor 2017 willen we twee inhoudelijke, meer beleidsmatige interventies centraal stellen. In de eerste
plaats ligt er voor elke gemeente een opgave om een warmtevisie te ontwikkelen. Wanneer de
gebouwde omgeving van het gas af moet en niet meer warm gestookt kan worden met fossiele
energie, dan ligt er een cruciale rol voor de gemeente om hierin de regie te nemen. Welke delen van
de gemeenten worden het eerst afgekoppeld van het gasnet? Wat zijn de alternatieven voor het
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gasnet? Hoe zorgen we er voor dat alle relevante stakeholders een gedeelde strategie hebben? En
hoe gaan we met bewoners hierover in gesprek?
Het globale beeld per regio is op basis van de studie van CE Delft bekend. De invulling per gemeente
waarbij ook bekeken moet worden welke oplossingen regionaal georganiseerd moeten worden, liggen
er nog niet. Uiteindelijk zullen alle gemeenten toe moeten werken naar een warmtevisie en
uitvoeringsagenda. Onze interventie is erop gericht om per regio of groep van gemeenten een proces
te starten waarin helderheid en overeenstemming tussen alle relevante stakeholders komt over de
oplossing op langere termijn (de punt op de horizon), over de weg daarna naar toe (de strategische
koers) en over concrete acties en aanpakken die op zeer korte termijn gestart kunnen worden.
Waar mogelijk sluiten we aan op bestaande regionale overleggen om over dit thema het gesprek te
start. Waar nodig zullen we samen met stakeholders zelf een regionale bijeenkomst organiseren (zie
‘Agenda’). Daarnaast zullen we middels optredens op congressen en bijeenkomsten die door anderen
worden georganiseerd steeds aandacht vragen voor dit thema.
Een tweede beleidsmatige interventie richt zich op de sector Wonen. Niet overal is de urgentie van de
verduurzamingsopgave van de woningvoorraad voldoende doorgedrongen. Veelal staan binnen het
woondomein opgaven als betaalbaarheid en beschikbaarheid hoger op de agenda. Gemeenten gaan
de komende jaren woonvisies vaststellen op basis waarvan prestatieafspraken gemaakt zullen
worden met woningcorporaties. Op die manier kunnen gemeenten meer gaan sturen op het gebied
van Wonen. Dat betekent ook dat er afspraken gemaakt kunnen worden over de verduurzaming van
corporatiewoningen. Zowel de gemeenten als de corporaties hebben hier belang bij op langere
termijn. Per RAP-regio willen we met gemeenten en woningcorporaties hierover in gesprek.
Naast deze interventies gericht op beleid, willen we ook een aantal concrete aanpakken in gang
zetten. Voor wat betreft nieuwbouw denken wij dat het niet nodig is op bindende wetgeving te
wachten met het standaard bouwen van aardgasvrije woningen. Dat kan vanaf morgen. We hebben
een korte notitie in voorbereiding waarin geschetst wordt hoe gemeenten dit kunnen aanpakken. Zo
nodig kunnen wij gemeenten helpen bij gesprekken met ontwikkelaars. Ook kunnen we helpen om
binnen een regio over een aanpak aardgasvrije nieuwbouw afspraken te maken en kennis hierover te
delen.
Naast aanpakken gericht op nieuwbouw willen we in samenwerking met diverse gemeenten op wat
langere termijn een aantal verschillende wijkgerichte pilots van de grond krijgen. In deze pilots komen
alle relevante aspecten voor een effectieve aanpak samen: techniek, een klantvriendelijk aanbod,
financiering, motivering van bewoners. Hier is nog een hele wereld te winnen. De pilots hebben
daarom een experimenteel karakter en zijn ook bedoeld om te leren door te doen. Bij mogelijk
werkende aanpakken zal een volgende stap moeten worden gemaakt die op zichzelf ook weer lastig
is: opschaling. De horizon daarvoor is 2018 en verder.
In 2017 willen we 2 type pilots voorbereiden. Bij het eerste type pilots gaat het om verschillende
aanpakken waarbij de ambitie is dat een hele wijk redelijk snel van het aardgas af gaat (binnen 10
jaar). Een apart punt is hoe bewoners hierbij betrokken worden. Bij het tweede type pilots gaat het om
aanpakken die erop gericht zijn huiseigenaren te stimuleren hun woning (in fases) te verduurzamen
en gereed te maken voor het verwarmen zonder aardgas.
Wij bieden gemeenten die aan de slag willen, een ontwerpsessie aan. Hiervoor is een team
deskundigen van verschillende disciplines (technisch, juridisch, gedragswetenschappelijk e.d.)
beschikbaar die samen met een groep van gemeente een aanpak ontwerpt. De kosten van een
dergelijke ontwerpsessie worden gedeeld.
Leren
We willen een leeromgeving inrichten waar voor professionals gedragswetenschappelijke inzichten en
ervaringen bij concrete aanpakken toegankelijk wordt gemaakt. We denken hierbij in eerste instantie
aan een offline invulling. Gaandeweg nemen we hier ook ervaringen opgedaan in de pilots in op. We
kiezen ervoor om vanuit het Servicepunt te starten met een redelijk eenvoudige variant in de vorm
van een ‘foto’ waarbij we een projectvoorstel of wijkaanpak van een gemeente onder de loep nemen.
We willen kijken of andere partijen ook geïnteresseerd zijn. De betreffende kennis is immers ook
buiten Noord-Holland relevant. In dat geval kunnen we kiezen voor meer ambitie.
Voor de deelnemers aan de Green Deal Aardgasvrije wijken willen we, bij gebleken behoefte, een
lerend netwerk organiseren. Binnen dit netwerk wordt kennis uitgewisseld over concrete aanpakken
en resultaten. Het netwerk richt zich zowel op bestuurders als ambtenaren.
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Activiteitenkalender
Door het jaar heen
Beantwoording van alle binnenkomende vragen die binnen de gekozen scope van het Servicepunt
passen.
Productie van twee inhoudelijke notities n.a.v. inhoudelijke vragen. De eerste over ‘aardgasvrije
nieuwbouw’ is in de maak.
Deelname aan gemiddeld 3 bestuurlijke gesprekken per maand met wethouders duurzaamheid en
wethouders wonen. De gesprekken zijn bedoeld voor kennismaken, het ophalen van input, het verder
aanjagen van activiteiten en het onderhouden van het netwerk.
Deelname aan of agendalid van relevante overleggen die georganiseerd worden in diverse regio’s
zoals het Eco Platform, PORA, het regionaal overleg om te komen tot een regionale energiestrategie
in de Gooi- & Vechtstreek en de warmtetafels van Haarlemmermeer en Hilversum.
Daarnaast willen we zichtbaar zijn bij relevante congressen, seminars en dergelijke en waar mogelijk
hier ook spreken of een workshop verzorgen.

Planning rest 2017
De planning hieronder is indicatief. Er kan nog geschoven worden met data. Als blijkt dat er meer
behoefte is aan het ene type bijeenkomst dan de andere dan zullen we daarin keuzes maken en op
die manier aansluiten bij de wensen van onze klanten.
Grofweg denken we aan het organiseren van of bijdragen aan een 20-tal bijeenkomsten dit jaar
inclusief een drietal ontwerpsessies (1e was in maart). We beseffen dat dit zeer ambitieus is. Mocht
de komende maanden blijken dat dit te ambitieus is dan gaan we kijken hoe we toch onze doelen
kunnen bereiken in minder sessies.
Qua regioindeling en organisatie van de diverse bijeenkomsten zoeken we aansluiting bij de
bestaande regio-indelingen (zie bijlage I).

Maand

Activiteit

Juni

Notitie ‘Aardgasvrije nieuwbouw’
1 regionale bijeenkomst op bestuurlijk niveau over aardgasvrije nieuwbouw
(West-Friesland en nader te bepalen regio)
Verschijnen eerste nieuwsbrief
Lancering nieuwe website
Gesprek met BZK over mogelijke participatie bij inrichten leeromgeving

Juli

1 regionale bijeenkomst op ambtelijk niveau over aardgasvrije nieuwbouw
(West-Friesland en nader te bepalen regio)
1e bijeenkomst Lerend Netwerk rondom Green Deal aardgasvrije wijken
Regionale bijeenkomst voor woningcorporaties gericht op aardgasvrije
woningvoorraad (mogelijk bij AFWC in Amsterdam)

Augustus

Verder uitbouwen van onze communicatie

September

Ontwerpsessie met zes gemeenten
Regionale bijeenkomst warmtevisie met groep gemeenten, als opvolging
van CE Delft rapport (regio nog bepalen)
Regionale bijeenkomst op ambtelijk niveau over aardgasvrije nieuwbouw
(nader te bepalen regio)
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Regionale bijeenkomst voor woningcorporaties gericht op aardgasvrije
woningvoorraad (regio nog nader te bepalen)
Oktober

2e nieuwsbrief
1 regionale bijeenkomst warmtevisie met groep gemeenten, als opvolging
van CE Delft rapport (regio nog bepalen)
Regionale bijeenkomst op ambtelijk niveau over aardgasvrije nieuwbouw
(nader te bepalen regio)
Regionale bijeenkomst voor woningcorporaties gericht op aardgasvrije
woningvoorraad (regio nog nader te bepalen)

November

Regionale bijeenkomst voor woningcorporaties gericht op aardgasvrije
woningvoorraad (regio nog nader te bepalen)
Wonen & Klimaat, twee regionale gesprekken tussen wethouders en
corporatiedirecteuren (regio’s nog bepalen)
2e bijeenkomst Lerend Netwerk Green Deal aardgasvrije wijken
Mogelijke start van 1 of 2 pilots gericht op isolatie in 1 of 2 gemeenten (kan
schuiven naar 2018)

December

Ontwerpsessie met zes gemeenten
Mogelijke start van 2 pilots gericht op ‘de wijk van het gas af’ (kan schuiven
naar 2018)
3e nieuwsbrief
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Sociale return
Een van het budget wordt ingezet voor social return. Over de gehele contractperiode zal een bedrag
van 75.000 ingezet worden om iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen. We doen dat
steeds voor een jaar, met de bedoeling dat iemand na een jaar door kan stromen naar een reguliere
baan. Eventueel kan een aanstelling één keer worden verlengd. Dat zal dan gebeuren in overleg met
de opdrachtgever. We maken tijd vrij om iemand zowel in het werk te begeleiden als om iemand te
stimuleren een volgende stap te zetten. Vanaf 1 juli nemen we Paulus de Wilt aan. Paulus zal deels
regelwerk op zich nemen, maar daarnaast ook de communicatie verzorgen (nieuwsbrief en website).
Bovendien kan Paulus als oud-bestuurder een ondersteunende rol spelen bij het onderhouden van
een bestuurlijk netwerk.
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Budget
Omschrijving

Kosten

Faciliteren
Projectleider (20)

4.000

Projectmedewerkers (650)

91.000

Projectsecretaris (320)

35.200

Website (inclusief eenmalige kosten voor nieuwe opzet)

11.000

Nieuwsbrief

5.800

Subtotaal

147.000

Aanjagen en initiëren
Projectleider (160)

32.000

Projectmedewerkers (800)

112.000

Projectsecretaris (450)

49.500

Directe kosten regionale bijeenkomsten (18 maal €1.250)

22.500

Externe deskundigen voor ontwerpsessies (3 maal)

27.000

Subtotaal

243.000

Leren
Projectleider (60)

12.000

Projectmedewerkers (100)

14.000

Projectsecretaris (200)

22.000

Opzetten leeromgeving gedragswetenschap, inhuur externe
deskundige

12.000

Subtotaal

60.000

Algemene kosten (w.o. social return)
Social return

25.000

Overhead

25.000

Subtotaal

50.000

Totaal
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500.000

Bijlage I

Bijlage Overzicht regio-indeling Noord-Holland
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