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Waarom een Servicepunt?
De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten op energietransitiegebied 
middels het Servicepunt Duurzame Energie. Het Servicepunt bestaat inmiddels  
al 17 jaar. In het begin ging het om relatief eenvoudige vragen over het stimuleren 
van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Tegenwoordig helpen  
we gemeenten met complexe vragen die gaan over de energietransitie en het 
CO2-neutraal maken van de gebouwde omgeving. 

Het Servicepunt werkt langs drie programmatische lijnen:
•  Faciliteren: Concrete vragen van gemeenten en andere professionals worden snel en helder 

beantwoord;
•  Aanjagen: Gemeenten worden gestimuleerd om actief aan de slag te gaan, kennis wordt 

overgedragen;
•  Leren: Ervaringen worden onderling gedeeld en (praktijk) kennis wordt ingebracht.

De behoeften van gemeenten staan centraal in de filosofie van het Servicepunt. Geen voorge-
kookte programma’s en producten maar samen met gemeenten, en vooral met de regio’s, 
werken aan oplossingen voor de grootste gemeentelijke uitdaging in de energietransitie: de 
warmtetransitie. Hoe wordt de gebouwde omgeving (aard)gasvrij?

Het realiseren van de warmtetransitie is een gezamenlijke opgave en vraagt om een uitwisseling 
van kennis en ervaring. Tegelijkertijd vraagt het ook om moed. Moed van de Provinciale Staten om  
de warmtetransitie als speerpunt te benoemen. Moed van lokale bestuurders om hun gemeente 
mee te nemen in een vaak nog onduidelijke toekomst. Moed van de bewoners - van Texel tot 
Hilversum - om mee te doen en aan de slag te gaan. 
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Wat doet het Servicepunt?
Het Servicepunt heeft in de afgelopen jaren verschillende activiteiten en 
projecten uitgevoerd en processen begeleid. Dit gebeurt op verschillende niveaus 
– zowel regionaal, gemeentelijk als provinciaal. Deze notitie biedt inzicht in de 
hoofdactiviteiten van het Servicepunt van de afgelopen twee jaar. 

Aardgasvrije nieuwbouw
In voorbereiding op de wetswijziging inzake de afschaffing van de verplichte gasaansluiting 
bij nieuwbouw (wet VET) per 1 juli 2018 heeft het Servicepunt in alle regio’s van Noord-Holland 
regionale sessies georganiseerd. Deze nieuwe opdracht stelt gemeenten voor de uitdaging om 
versneld aardgasvrije nieuwbouw te realiseren. Een uitdaging die gemeenten voor tal van vragen 
stelt op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening en financiën. Vragen waarbij tijdens deze sessies 
uitgebreid stil is gestaan. Een belangrijke conclusies voor de gemeenten is dat aardgasvrije 
nieuwbouw financieel haalbaar is waarmee een belangrijke barrière is geslecht. 

Er zijn echter niet alleen conclusies getrokken en kennis gedeeld. De belangrijkste leerpunten 
en behoeften zijn vertaald en verwerkt en hebben uiteindelijk geleid tot een toolbox waarin 
verschillende producten zijn opgenomen die gemeenten direct kunnen gebruiken in de eigen 
dagelijkse werkzaamheden zoals uitgewerkte college- en raadsbesluiten. Hiermee worden 
gemeenten in staat gesteld om zelfstandig vervolgstappen te zetten. Bij een aantal gemeenten 
verdeeld over alle regio’s heeft het Servicepunt ook ondersteuning verleend bij gesprekken met 
projectontwikkelaars. Gemeenten vonden het zeer waardevol om hierbij een onafhankelijke 
deskundige partner aan tafel te hebben. 

Begin 2018 hebben de gemeenten in zowel Noord-Holland Noord als in de MRA een intentie-
verklaring ondertekend om geen nieuwbouw met gasaansluitingen meer te realiseren. Een grote 
stap voorwaarts waarmee de provincie Noord-Holland zich definitief onder de landelijke koplopers 
heeft geschaard. Dit komt ook tot uiting in de recente cijfers die Liander bekend heeft gemaakt. 
Van alle aanvragen voor een aansluiting die binnen zijn gekomen in het derde kwartaal van dit 
jaar is gemiddeld 60% zonder  aansluiting voor aardgas. Hierin loopt de provincie Noord-Holland 
met Flevoland voorop. Van alle aanvragen in Noord-Holland is 67% aardgasvrij.

Deelnemers: Gooise Meren, Heemskerk, Heerhugowaard, Hilversum, Hoorn, 
Medemblik, Stede Broec, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Uithoorn, Waterland, 
Aalsmeer, Langedijk, Drechterland, Velsen, Huizen en Weesp
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Aardgasvrije bestaande bouw
De meeste gemeenten in Noord-Holland willen de komende jaren grote stappen zetten in het 
realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving - een grote en complexe opgave. Net 
als voor aardgasvrije nieuwbouw is ook voor bestaande bouw een toolkit in ontwikkeling die 
gemeenten en regio’s handvatten geeft om de eerste stappen te kunnen zetten. 

In het nieuwe klimaatakkoord wordt naar verwachting afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 
2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. In deze visie wordt in beeld gebracht wat de 
alternatieve warmteoplossingen zijn voor de verschillende buurten, dorpen en wijken. Bovendien 
wordt in het plan de koers uitgezet voor meerdere jaren: de wijken die voor 2030 aardgasvrij 
moeten zijn worden aangewezen. Tegelijkertijd is er op dit vlak nog veel in beweging en zal de 
komende jaren ook in beweging blijven. Technische mogelijkheden veranderen continu en ook de 
wettelijke omgeving staat niet stil. De  behoefte aan kennis en procesmatige ondersteuning zal bij 
gemeenten dan ook alleen maar toenemen. Het Servicepunt wil in samenwerking met bestaande 
regionale samenwerkingsverbanden (RUD Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst IJmond-Zuid-
Kennemerland, Regio Gooi & Vechtstreek, MRA etc.) gemeenten hierin blijven ondersteunen.

Afgelopen najaar zijn er voor de aanpak van de bestaande bouw regionale ambtelijke werk-
sessies georganiseerd waarin kennis gedeeld is op het gebied van verplichtingen voortvloeiend 
uit klimaatakkoord: RES, transitievisies warmte en wijkaanpakken. Daarnaast is ook aandacht 
besteed aan de competenties die gemeenten nodig hebben om deze transitie in goede banen te 
leiden. Voorbeelden daarvan zijn de uitgebreide kijk op de inrichting van het proces, het gebruik 
van gedragswetenschappelijke inzichten en domein overstijgend werken. Hierbij maakt het 
Servicepunt gebruik van een uitgebreid netwerk van experts uit zowel de praktijk als de academische 
wereld. Ook heeft het Servicepunt een dagvoorzitter geleverd voor de bijeenkomst van IPO, Unie 
van Waterschappen, VNG en provincie Noord-Holland op 3 oktober over Klimaatakkoord en RES. 
Daarnaast maken we ook een ronde langs de portefeuillehoudersoverleggen duurzaamheid in alle 
regio’s binnen Noord-Holland waarin we ook de wethouders meenemen in de opgave die op hen 
afkomt. En zijn we gevraagd een bijdrage te leveren aan diverse regionale Raadsavonden zodat ook 
alle nieuwe raden goed snappen wat er gevraagd wordt van gemeenten op dit gebied. Inmiddels 
worden we ook door diverse gemeenten benaderd om intern een sessie te houden en zo ook 
ambtelijk iedereen mee te nemen. De informatiebehoefte is erg groot momenteel.  

Een van de manieren waarop we ook concreet in de praktijk ondersteuning  hebben geboden is bij het 
vormgeven van de aanvragen voor de subsidie in het kader van de proeftuinen aardgasvrije wijken 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Hiertoe hebben we eind 2017 - begin 2018 gewerkt 
aan een intentieverklaring tussen 10 gemeenten in Noord-Holland plus de provincie die gezamenlijk 
op wilden trekken in een subsidieaanvraag. Uiteindelijk heeft het ministerie van BZK voor individuele 
aanvragen gekozen. In dat traject is het Servicepunt, aangevuld met specialisten op specifieke onder-
delen, bij een aantal gemeenten die aanvragen in voorbereiding hadden langs geweest. Daarbij 
hebben we kennis en ervaring ingebracht en de plannen die de gemeenten voor ogen hadden, kritisch 
bekeken en verrijkt met extra informatie. De aanvraag van de gemeente Purmerend is inmiddels ook 
gehonoreerd als één van de 27 proeftuinen aardgasvrij. Hiermee zal een deel van de wijk Overwhere-
Zuid de komende jaren aardgasvrij gemaakt worden. Daarnaast heeft ook Amsterdam succesvol een 
aanvraag ingediend. Deze gemeente gaat aan de slag in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. De 
aanpak en vorderingen in beide wijken zullen we vanuit het Servicepunt nauwgezet volgen. Op deze 
manier willen we deze kennis ook verder verspreiden in Noord-Holland.

Deelnemers: Zaanstad, Purmerend en Heerhugowaard.
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Leren
Met veel van wat de gemeenten te wachten staat, is nog nooit ervaring opgedaan. Leren van elkaar 
is daarom van groot belang. Het Servicepunt deelt daarom graag geleerde lessen – zowel vanuit 
praktijkervaring (ook buiten Noord-Holland) als wetenschappelijke inzichten. Een voorbeeld van de 
manier waarop het Servicepunt dat doet is het Lerend Netwerk Aardgasvrij – een samenwerking 
tussen de MRA, RVO en Servicepunt – om door middel van kennisoverdracht en netwerkvorming 
de warmtetransitie te versnellen en van een kwalitatieve impuls te voorzien. Er is hierbij gekozen 
om dit netwerk te starten met koplopende gemeenten uit de hele provincie. Het uitgangspunt van 
het Lerend Netwerk is dat dit een product vóór en dóór gemeenten is waarbij de organiserende 
partijen slechts optreden als facilitators. Van de deelnemende gemeenten wordt nadrukkelijk 
commitment gevraagd om actief te participeren in dit netwerk. Elke bijeenkomst staat een thema 
centraal. Daarnaast wordt er met intervisie gewerkt. Daartoe brengen gemeenten zelf casussen 
in in relatie tot het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Een netwerk dat nu onder 
de vleugels van deze samenwerking tot stad komt maar het ook mogelijk maakt om daarbuiten 
sneller elkaars expertise op te zoeken en in te schakelen.

Deelnemers:  Alkmaar, Almere, Amstelveen, Den Helder, Haarlem, Heerhugowaard, 
Hilversum, Hoorn, Purmerend, Zaanstad
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Energiemix 2050
Uit het Klimaatakkoord volgt dat er een dertigtal regio’s in Nederland worden gevormd die een 
Regionale Energiestrategie (RES) moeten opstellen. In deze RES doen deze regio’s een bod aan het 
Rijk voor de opwek van duurzame energie in haar regio. Ook maakt zij inzichtelijk welke duurzame 
bronnen voor warmte beschikbaar zijn. Als startpunt voor de Regionale Energiestrategieën die 
in Noord-Holland moeten worden opgesteld, maakt het Servicepunt voor elke gemeente een 
energiemix 2050. De Energiemix geeft inzicht in het huidige energieverbruik, het mogelijke 
energieverbruik in 2050 en de opgave die dit oplevert in duurzame bronnen. Deze mixen worden 
opgesteld met behulp van het Energie Transitiemodel (ETM) van Quintel. Het ETM is volledig online 
en open source. Hierdoor is het voor alle gemeentes en regio’s mogelijk om hun mix in te zien en 
aan te passen aan eventuele nieuwe inzichten. Doordat elke regio begint met een Energiemix 
opgesteld volgens dezelfde systematiek heeft iedereen een gelijk startpunt dat aansluit bij de 
Nationale standaarden. Eind 2018 zullen voor alle gemeenten Energiemixen zijn opgesteld. In 
januari - februari 2019 zullen de definitieve gemeentelijke en de regionale Energiemixen gedeeld 
worden in een zevental regionale sessies. Ook komt dan de provinciale Energiemix beschikbaar.



Faciliteren
Het Servicepunt biedt ook ondersteuning op maat aan door regio’s, gemeenten of omgevings-
diensten te faciliteren bij concrete vraagstukken over de lokale praktijk. Het betreft hierbij niet 
alleen vragen over de warmtetransitie maar ook over de energietransitie in zijn geheel – variërend 
van de ontwikkeling van zonneweides, de mogelijkheden voor energiebesparing tot vragen met 
betrekking op de relatie met woningcorporaties.

 
Woningcorporaties
Het Servicepunt werkt met woningcorporaties aan kennisontwikkeling energieneutraal 
corporatiebezit. In werksessies met het Ecoplatform, corporaties in de regio Zaanstreek-Waterland 
en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is aandacht besteed aan de route 
naar CO2-neutraal woningbezit. Het gaat daarbij niet alleen om de ondersteuning bij het maken 
van het Routeplan van Aedes, maar vooral om de vertaalslag te maken naar een plan van aanpak 
waarmee corporaties en gemeente een transitievisie warmte kunnen gaan opstellen. Daarbij zijn 
een drietal doelen geformuleerd: 

• Betere samenwerking (kennisdeling, aanpak, strategie en aanbesteding);
• Inhoudelijke input leveren voor de transitievisie warmte van gemeentes;
• Langjarige prestatieafspraken maken inzake de opgave aardgasvrij en CO2 neutraal.

Het Servicepunt blijft deze activiteiten uitbreiden en houdt kansen in de gaten om regionale 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
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Verduurzaming bedrijventerreinen
Door het Servicepunt is een samenwerking aangegaan met het Projectbureau Herstructurering 
Bedrijventerreinen (PHB) van het Schiphol Area Development Company (SADC) en het 
Ontwikkelings bedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Vanuit deze samenwerking is aansluiting 
gezocht en zijn gesprekken gevoerd met bedrijven en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen 
en met diverse gemeenten waaronder Haarlem, Hoorn en Zaanstad en het samenwerkingsverband 
VVRE van de gemeenten in West-Friesland. Tevens is geïnventariseerd welke partijen actief zijn in 
de verduurzaming van bedrijventerreinen en welk aanbod zij leveren. 
Daarnaast heeft het Servicepunt bijgedragen aan meerdere werksessies met vertegenwoordigers 
van bedrijventerreinen in samenwerking met PHB en OHNH. In 2018 heeft het Servicepunt in 
samenwerking met PHB en ONHN nog enkele bijeenkomsten georganiseerd.

Op de website van het Servicepunt is de pagina ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ ingericht. 
Deze bevat relevante links, inspirerende voorbeelden en een programma aanbod vanuit ontwikkel-
bedrijven in samenwerking met gemeenten (en omgevingsdiensten) en het Servicepunt.
Ten tweede is er een beleidsscan uitgevoerd van al het beleid van de gemeenten in Noord-Holland 
ter ondersteuning of stimulering van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ook dit wordt via 
de website ter beschikking gesteld. Momenteel wordt er in overleg met de provincie geen vervolg 
gegeven aan activiteiten op dit gebied.



Energiebesparing     
Landelijk moeten we 1,5% energie per jaar besparen om doelstellingen van het klimaatakkoord te 
halen. Deze besparing zal voor een deel uit de gebouwde omgeving moeten komen. Het isoleren 
van woningen draagt het meeste bij aan deze besparing die niet alleen een doel op zich is maar 
ook een voorwaarde voor een succesvolle warmtetransitie. Duurzame alternatieven voor aardgas 
houden de woning alleen warm wanneer deze voldoende is geïsoleerd. Het Servicepunt heeft deze 
ontwikkeling vooralsnog op een tweetal manieren ondersteund.

Allereerst is er, samen met de aannemers van Bouwend Nederland regio Midden-Holland, onder-
zocht welke maatregelen geadviseerd kunnen worden op de verzoeken en vragen waarmee 
gemeenten door hun bewoners worden geconfronteerd. Dit heeft er mede toe geleid dat samen 
met de energieloketten Greenhome en Duurzaambouwloket, lokaal adviserende experts en de 
RUD NHN de flyer “no-regret maatregelen voor bewoners”  is opgesteld. Een flyer die gemeenten  
in staat stelt bruikbaar advies te kunnen geven aan hun bewoners.

Daarnaast ondersteunt het Servicepunt de provincie door de informatievoorziening te organiseren 
rondom de subsidieregeling energiebesparing. Door middel van een uitgekiende campagne, in 
samenspraak met de energieloketten, worden samenwerkende gemeenten geattendeerd op de 
mogelijkheden om collectieve acties en campagnes op te starten. Joke Geldhof spoort op frisse 
wijze in een vlog de ambtenaren aan om gebruik te maken van de subsidie. Zo worden nog meer 
particulieren gestimuleerd om hun woning te verduurzamen.
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Communicatie
Een belangrijk deel van de activiteiten van het Servicepunt zijn afhankelijk van een effectieve 
en efficiënte communicatie. Het Servicepunt investeert daarom niet alleen in verschillende 
communicatiekanalen (website, nieuwbrief, twitter) maar ook in een kwalitatief hoogstaande 
verslag- en berichtgeving. Voor een aantal uur per week is hiervoor een communicatiespecialist 
vrijgemaakt die uitvoering geeft aan een breder communicatieplan waarin naar doelgroepen en 
thema’s de communicatie verder is gedifferentieerd. 

Ook brengen we elk jaar een aantal notities uit waarin we verdieping bieden op relevante thema’s 
rond de warmtetransitie. Tot nu toe zijn de volgende notities verschenen:
• Aardgasvrije nieuwbouw – verplichten en verleiden;
• Duurzame warmte – techniek van de warmtetransitie;
• Duurzame warmte – proces van de warmtetransitie;
• Sociale huurwoningen aardgasvrij en CO2-neutraal maken.

Binnen communicatie wordt ook invulling gegeven aan de social returnverplichting voortvloeiende 
uit het contract met de Provincie. Deze communicatiespecialist had namelijk een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hij is aangetrokken binnen Over Morgen en wordt naast het Servicepunt ook 
ingezet voor andere activiteiten. 

https://servicepuntduurzameenergie.nl/
https://twitter.com/servicepuntde
https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2018/08/Aardgasvrije-nieuwbouw-verplichten-en-verleiden.pdf
https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171212-duurzame-warmtevoorziening.pdf
https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2018/06/Proces-van-de-warmtetransitie.pdf


Waardering van het Servicepunt door gemeenten 
Halverwege 2018 heeft de Provincie de werkzaamheden van het Servicepunt geëvalueerd. 
Dit is gedaan door het telefonisch interviewen van een zestiental gemeenten, regio’s en 
uitvoeringsdiensten. Deze enquête was opgezet om een beeld te krijgen over het functioneren 
van het huidige Servicepunt en of men wensen of suggesties heeft voor aanpassingen of 
verbeteringen voor de komende periode. De meeste geïnterviewden geven een positief tot zeer 
positief eindoordeel voor het Servicepunt. Redenen die hiervoor zijn genoemd zijn onder andere: 
goede kennis van zaken, goede inhoudelijke informatie en adviezen en prettige mensen. 

Ook wordt aangegeven dat het fijn is dat de Provincie dit ondersteunt. Verder komt naar voren 
dat het Servicepunt goed bekend is binnen de provincie en daarmee dus voldoende zichtbaar en 
aanspreekbaar is. De producten die de ondervraagden het meest zijn bijgebleven zijn de regionale 
bijeenkomsten, individuele adviezen en de toolkits. Van deze producten wordt vooral de kwaliteit 
van de inhoud en de toepasbaarheid in de praktijk gewaardeerd. Als aandachtspunten kwam 
naar voren dat de behoefte van gemeenten verschuift van nieuwbouw naar bestaande bouw en 
dat deze verschuiving ook bij het Servicepunt wenselijk is. Daarnaast miste er nog een duidelijk 
overzicht van alle producten die het Servicepunt biedt. Beide verbeterpunten worden op dit 
moment opgepakt.

Organisatie
Het Servicepunt Duurzame Energie wordt momenteel verzorgd door de bureaus Over Morgen en 
AEF.  Dankzij deze samenwerking heeft het Servicepunt een breed arsenaal aan kennis en kunde 
aan boord – zowel op praktisch, technisch, beleidsmatig en procesmatig vlak. Omdat AEF en Over 
Morgen ook op andere plekken actief zijn met het beleid en de uitvoering van de energietransitie, 
beschikt het Servicepunt over actuele kennis gebaseerd op concrete ervaringen.

Financiën
Het jaarlijkse budget voor het Servicepunt vanuit de provincie bedraagt 500.000 euro. Daarnaast 
wordt er ook gebruik gemaakt van incidentele budgetten en zijn er externe budgetten ter beschik-
king gekomen als gevolg van aangegane samenwerking bijvoorbeeld met de MRA en RVO of voor 
specifieke opdrachten.
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