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Organisatie
Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SDE) is opgezet
door de Provincie Noord-Holland als vehikel om de energietransitie
te ondersteunen en te versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus
gelegd op de gebouwde omgeving en de ontwikkelingen omtrent
aardgasvrije 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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Inleiding

Met trots presenteren we hierbij ons vierde en laatste jaarplan van deze aanbestedingsperiode.
Wat drie jaar geleden begon als een buitengewoon boeiend avontuur heeft nog niets van zijn
aantrekkingskracht verloren. De energietransitie, en in het bijzonder de warmtetransitie, is en
blijft uiterst relevant en zeker nu de aanpak steeds concreter wordt en de eerste resultaten
zichtbaar worden. Dat echter neemt niet weg dat er een hoop veranderd is. Als servicepunt in
onze huidige samenstelling zijn we in de afgelopen jaren steeds meer gegroeid in de rol die wij
vervullen en staan we met ons netwerk binnen de provincie in nauw contact met alle gemeenten
en regio’s in Noord-Holland. We hebben we een ontwikkeling doorgemaakt van het duiden van
externe ontwikkelingen naar het mede vormgeven van de uitgangspunten. Zo zijn we als vaste
gesprekspartner binnen en namens de provincie betrokken bij tal van (landelijke) ontwikkelingen.
Dit jaarplan is van deze groei een uiting en toont de groei in de afgelopen jaren.
We staan op de drempel van een nieuwe en spannende fase waarin steeds meer plannenmakerij
ingeruild wordt voor actie en gemeenten de wijken intrekken om de warmtetransitie vorm
te geven. Dat betekent dat wij als servicepunt ook volop aan de slag gaan om naast deze
gemeenten te gaan staan en te ondersteunen waar nodig. 2020 wordt dan ook een jaar vol met
nieuwe en complexere vraagstukken dan die we in de afgelopen jaren reeds zijn tegengekomen.
Vraagstukken waar we onze tanden graag op stuk bijten.
In dit jaarplan treft u een uitbreiding aan van de analyse zoals we deze vorig jaar hebben gemaakt
en in het jaarplan 2019 hebben opgetekend. En die als referentiekader dient voor ons handelen.
Daarnaast zijn er een groot aantal nieuwe activiteiten opgenomen waarmee het servicepunt ook
dit jaar weer aan de behoeften van de gemeenten tegemoet wil komen en op die manier ook aan
zal sluiten bij de laatste trends en inzichten.
2020 belooft het meeste spannende jaar voor het servicepunt tot nu toe te worden en wij zijn
er klaar voor. Klaar om met u allen door te pakken en de energietransitie in Noord-Holland te
versnellen.
Het servicepuntteam

Wat is het Servicepunt Duurzame Energie?

Het Servicepunt Duurzame Energie (hierna servicepunt) is door de provincie Noord-Holland
opgezet om gemeenten, regio’s, woningcorporaties en uitvoeringsdiensten in de provincie
Noord-Holland te ondersteunen in de energietransitie. Door bijeenkomsten, gesprekken,
informatieverstrekking via de website www.servicepuntduurzameenergie.nl en een nieuwsbrief
verspreidt het servicepunt kennis over concrete aanpakken binnen de energietransitie in de
gebouwde omgeving. Onze focus ligt daarbij voornamelijk op de warmtetransitie. Daarnaast
initieert en stimuleert het servicepunt in samenwerking met gemeenten en andere partijen in de
regio’s verschillende projecten om de energietransitie te versnellen.
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Hoe is het Servicepunt Duurzame Energie ingericht?

De adviesbureaus Over Morgen en Andersson Elffers Felix geven gezamenlijk invulling aan het
servicepunt. Het servicepunt zet zich in om onderwerpen en werkzaamheden die ze uitvoeren
provinciebreed toegankelijk te maken en actief aan te bieden. De inhoudelijke focus en praktische
inzet van het servicepunt zijn uitgewerkt in drie programmalijnen:
• Faciliteren: het bieden van deskundig advies, waar nodig in samenwerking met de bestaande
energieloketten en uitvoeringsdiensten.
• Aanjagen en initiëren: het actief benaderen van stakeholders met als doel een scherper en
gedeeld beeld over de strategie op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Daarnaast
maken we gedragswetenschappelijke inzichten toegankelijk om toe te passen in de praktijk.
Doel van deze programmalijn is dat er wordt gestart met concrete aanpakken.
• Leren: het monitoren van effecten, delen van geleerde lessen, bouwen van een netwerk.
Het team van het servicepunt bestaat uit:

Ingrid Giebels

Jacco Oskam

Peter-Paul Smoor

Mark Valkering

Martijn van Lier

Rosa Goossens

Yannick Lataster

Lana Askari

Maarten van Poelgeest

Leeswijzer

Gertjan Wolleswinkel

In vergelijking met het jaarplan 2019 is het jaarplan 2020 niet heel veel gewijzigd daar waar het
de aanleiding, opgave of thema’s en uitdagingen betreft. Sterker nog, een deel is heel bewust
hetzelfde want hoewel er van alles beweegt in de energie- en warmtetransitie blijft de opgave
vrijwel onveranderd. In hoofdstuk 2 geven wij een korte terugblik van de activiteiten van het
servicepunt in 2019. In hoofdstuk 3 en 4 maken wij inzichtelijk wat de thema’s en uitdagingen
zijn die op gemeenten en regio’s afkomen in het komende jaar. In hoofdstuk 5 geven we aan hoe
het servicepunt hieraan kan bijdragen en wat u van ons kunt verwachten in 2020. In hoofdstuk 6
beschrijven wij onze communicatiestrategie en hoe we u op de hoogte houden. Tot slot beschrijven
we in hoofdstuk 7 en 8 hoe we het budget denken te gaan inzetten en wanneer resultaten
verwacht mogen worden.
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Terugblik op 2019

Inleiding

2019 was een enerverend jaar. Met de totstandkoming van het concept klimaatakkoord in
december 2018 en de presentatie van het definitieve klimaatakkoord in de zomer van 2019, is
de opgave van de energietransitie op ieders netvlies gebrand. Het heeft ervoor gezorgd dat de
urgentie om aan de slag te gaan vrijwel overal wordt gevoeld en tegelijkertijd heeft dit een schok
teweeg gebracht nu de volle omvang van de transitie duidelijk begint te worden. Het effect
hiervan voor het servicepunt is dat de vraagstelling van onze doelgroep steeds meer verschuift van
‘WAT’ naar ‘HOE’ en juist op die verschuiving heeft het servicepunt het afgelopen jaar ingezet.
Ondertussen hebben diezelfde gebeurtenissen ook een ander effect teweeggebracht dat niet
onopgemerkt is gebleven. Gemeenten zijn, al dan niet onder druk van landelijk geldende deadlines,
uit de startblokken geschoten om de benodigde besluitvorming op tijd in gang te zetten en al
het hieraan voorafgaande voorwerk te verrichten. Zo is iedereen betrokken bij het opstellen van
een RES en zijn veel gemeenten al gestart met het opstellen van een transitievisie warmte. Al
deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er diverse andere loketten en ondersteunende
structuren zijn ontstaan. Deze overlappen deels met elkaar en ‘strijden’ om de beperkte tijd van
dezelfde doelgroep. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat bijeenkomsten soms minder
druk bezocht werden dan verwacht. Om hier goed op in te spelen hebben we een deel van onze
activiteiten dan ook tussentijds bij- of uitgesteld.
Wat we als reactie hierop ook hebben gedaan is de nadruk leggen op de onderlinge relatie
met andere initiatieven (Regionale Energie Strategieën (RES), Kennis- en Leerprogramma (KLP),
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Expertise Centrum Warmte (ECW)). In eerste instantie op
het proces (afstemming van de planning van onderlinge activiteiten) en al snel en in toenemende
mate ook op de inhoud (afstemming van de inhoud van de activiteiten). Daarin valt op dat de
onderlinge expertises verschillen en er synergievoordelen mogelijk zijn als afstemming, en waar
mogelijk samenwerking wordt nagestreefd. Een inzicht dat ook is meegenomen in de opzet van
het jaarplan voor 2020.

Jaarplan 2019

Jaarplan
2019
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Van de activiteiten die in het jaarplan 2019 zijn opgenomen (zie pagina
20) zijn de meeste activiteiten uitgevoerd. Wel is ervoor gekozen om,
gezien de context, vaker voor één grotere bijeenkomst te kiezen voor
de hele provincie of op de schaal van Noord-Holland Noord en NoordHolland Zuid dan voor 7 kleinere bijeenkomsten in alle deelregio’s.
Om voldoende interactie te hebben en het gewenste leereffect te
bereiken bij bijeenkomsten is de opkomst namelijk vaak een belangrijke
succesfactor. Met deze ingreep heeft het servicepunt zich in vrijwel alle
gevallen van voldoende opkomst weten te verzekeren.
Belangrijke thema’s in 2019 waren de energiemixen 2050,
communicatie en participatie, het komen tot transitievisies warmte
en technische thema’s zoals warmtenetten, geothermie, aquathermie
en waterstof. Ook zijn we verder gegaan met het vormgeven van
een lerend netwerk in de provincie Noord-Holland onder de naam
‘Platform Aardgasvrije Pioniers’.
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Een andere belangrijke toevoeging ten opzichte van voorgaande jaren is de focus op lokale
bestuurders als nieuwe doelgroep van het servicepunt. Wethouders zijn de komende
jaren in gemeenten het meest herkenbare gezicht van de energietransitie. Uit bestuurlijke
gesprekken komt echter ook steevast naar voren dat zij worstelen met deze nieuwe rol en de
daaraan gekoppelde verwachtingen. In een eerste serie bijeenkomsten is het afgelopen jaar
verkend waar de behoefte bij deze doelgroep zit en op welke manier zij ondersteund kunnen
worden. Het valt daarbij op dat daar waar er voor de ambtelijke professionals een groot
aantal ondersteuningsstructuren ontstaat, er voor de bestuurlijke professional maar weinig
ondersteuning is.

Addendum jaarplan 2019

Onderdeel van de aanpak van het servicepunt is het constant in
gesprek blijven met de verschillende (deel)regio’s in de provincie
om geplande activiteiten te finetunen en behoeften op te halen.
Geconfronteerd met een veranderende, en vooral drukkere, context
en een hernieuwde articulatie van de behoeften door gemeenten is in
de zomer van 2019 het jaarplan geüpdatet. Hierbij is ook het budget
dat gereserveerd was voor de tweede helft van het jaar toebedeeld
aan diverse, deels nieuwe activiteiten. De update is in de vorm van
een addendum op het jaarplan gepresenteerd. In dit addendum is
naast een begrotingswijziging vooral aandacht besteed aan kleine
veranderingen in de opzet van bestaande projecten en de presentatie
van enkele nieuwe projecten waaronder het congres: ‘Ronde van
Nederland’ dat uiteindelijk op 30 oktober plaatsvond en dat in
samenwerking met het ministerie van BZK, VNG, PBL en RVO (via de
structuren KLP, PAW en ECW) is vormgegeven.

Addendum
jaarplan

2019

Inleiding
In maart 2019 heeft de provincie Noord-Holland als opdrachtgever van het
Servicepunt Duurzame Energie (hierna: servicepunt) het jaarplan 2019 voor
het servicepunt vastgesteld. Een jaarplan dat op basis van input van de
opdrachtgever én het (werk)veld tot stand is gekomen en waaraan reeds
vanaf januari 2019 invulling is gegeven. Recente ontwikkelingen rondom het
klimaatakkoord en bijbehorende Regionale Energie Strategieën nopen echter
tot een bijstelling van het jaarplan. Daarnaast was, net als voorgaande jaren,
bij de start van 2019 een post ‘reservering 2e helft 2019’ opgenomen als ruimte
om bij te sturen n.a.v. veranderende behoeften. Middels dit addendum en de
bijbehorende begrotingswijziging doen we ook een voorstel voor de invulling
van deze post.
In dit addendum presenteren we bijgestelde en nieuwe producten en diensten die de functie van
het servicepunt, het versnellen van de warmtetransitie door professionals bij gemeenten, regionale
samenwerkingsverbanden en woningcorporaties te ondersteunen, versterken. Na vaststelling van de
addendum ( juli 2019) zal dit het leidende programma worden voor het servicepunt.

Context

De aanleiding tot een bijstelling van het jaarplan 2019 zijn gelegen in de ontwikkelingen
op het gebied van de Regionale Energie Strategieën (RES) en de ontwikkeling van landelijke
ondersteuningsstructuren. We zien dat de afgelopen periode veel (afstemmings-)sessies en
regionaal ondersteunende activiteiten zijn georganiseerd.
De werkwijze van het servicepunt is gericht op het (faciliteren van het) overdragen van kennis
en ervaring op het gebied van de warmtetransitie. Dit geeft het servicepunt vorm doormiddel
van publicaties (toolkits, nieuwsbrief/website, nota’s etc.), individuele ondersteuning en
regionale/provinciale werksessies in verschillende vormen en over verschillende onderwerpen.
Met name dit laatste aanbod (werksessies) zorgt voor een relatief groot tijdsbeslag van de
deelnemers. De urgenties van de RES op dit moment zorgt ervoor dat ook op dit onderwerp
(hetgeen buiten de scope van het servicepunt valt) op verschillende niveaus en door verschillende
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Enkele andere projecten betreffen een energiecafé waarvan er dit jaar één georganiseerd is rond
het thema energiebesparing en het project ‘zon op dak’. Hiervoor heeft het Servicepunt een tool
ontwikkeld die inzichtelijk maakt waar grote daken zich bevinden. Communicatie hierover volgt in
december.
Tot slot is ook aandacht besteed aan de belangrijkste politieke gebeurtenis in Noord-Holland in
het afgelopen jaar, namelijk de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord en een nieuwe
coalitie. Hoewel de inhoud ervan nog niet volledig duidelijk was ten tijde van het opstellen van het
addendum, is in het addendum wel in kaart gebracht wat de effecten van het bestuursakkoord
zijn op de inzet van het servicepunt. De uitkomsten van deze exercities zijn bedoeld om niet alleen
het komende jaar vooruit te kijken (de vertaling daarvan vindt u in dit jaarplan) maar ook om
de provincie te ondersteunen in een beleid voor de komende jaren. Uitgangspunt daarbij is het
optimaliseren van de meerwaarde die het servicepunt als trouwe partner van de Noord-Hollandse
(deel)regio’s en gemeenten kan bieden en voorzichtige uitbreiding van onze scope en doelgroepen.

Evaluatie

Om goed inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van ons werk heeft de provincie in oktober/
november een enquête uitgezet onder de primaire doelgroep van het servicepunt, namelijk de
ambtenaren duurzaamheid bij alle gemeentes in Noord-Holland. De respons was hoog met 34
ingevulde formulieren. Dat komt overeen met 37% van alle aangeschrevenen.
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Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat het werk van het servicepunt erg gewaardeerd
wordt. We krijgen een 7,5 als waardering van onze medewerkers voor de diensten en producten
in het algemeen. De bijeenkomsten in het kader van de lokale en regionale energiemixen
krijgen als waardering een 7,2, de sessies rond communicatie en bewonersparticipatie een 7,7 en
onze kennissessies een 7,8. De inhoudelijke lezingen binnen het lerend netwerk zijn wat lager
gewaardeerd. De respons daarop is echter niet representatief met 2-4 respondenten. Het lerend
netwerk hebben we zelf ook tussentijds geëvalueerd waarna we in de tweede helft van 2019 in een
nieuwe opzet door zijn gegaan. In 2020 kunnen we zien hoe dit gewaardeerd wordt. Het landelijke
congres ‘Ronde van Nederland’ dat we samen met BZK, VNG, PBL en RVO hebben georganiseerd in
Noord-Holland kreeg een 6,6 en ons recente energiecafé kreeg als waardering van alle aanwezigen
een 7,9.
In 2019 zijn we ook gestart met het opnemen van kennissessies om zo te zorgen dat deze
kennis beschikbaar is voor iedereen. Hiermee willen we ons bereik van de sessies nog verder te
vergroten. We merken dat de weg hiernaartoe nog niet altijd gevonden wordt en dat het aantal
weergaven flink verschillen per kennissessies. Zo zijn de video’s van de kennissessie Geothermie
& Aquathermie erg goed bekeken met gemiddeld 51 weergaven per video. De kennissessies
Warmtenetten en Biomassa & Waterstof zijn een stuk minder goed bekeken met gemiddeld 4 en
7 weergaven per video. We hebben naar aanleiding van de grote verschillen in weergaven gekeken
naar mogelijke oorzaken, zodat we volgend jaar effectievere mailings kunnen uitsturen.
Het aantal geabonneerden op onze nieuwsbrief is hoog (325 in 2019). Ongeveer 85% van de
respondenten op de enquête zijn geabonneerd en 90% leest de nieuwbrief ook. Als waardering
krijgt de nieuwsbrief een 7,3. Onze website wordt door 47% van de respondenten ook nog apart
bezocht. Zij geven aan dat de website overzichtelijk is en informatie eenvoudig te vinden is.
Ook wordt de website als volledig ervaren - 88% geeft aan dat ze geen informatie missen. Onze
publicaties op de website (notities, factsheets en praktijkvoorbeelden) worden door 21 - 38% van de
respondenten gevonden en overall gewaardeerd met een 7,3.
Wat opvalt is dat in 2019 slechts 24% van de respondenten individueel advies heeft gevraagd
bij het Servicepunt. Het advies dat gegeven wordt krijgt gemiddeld een 7,5 als waardering. De
waardering van de kennis van onze medewerkers is een 7,9 en waardering van de omgang met het
team krijgt een 8,0.
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3

Wat komt er op ons af?

We vorderen langzaam maar zeker in het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. De tijd van experimenteren is voorbij. We moeten met zijn allen hard
gaan werken aan opschaling van beproefde oplossingen en gaan toewerken naar
concrete resultaten. Dat blijkt ook uit de doelstellingen die de regering gesteld
heeft en de opgaves die daaruit voortvloeien.

De duurzaamheidsopgave in het kort

We willen in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in
1990 deden. In 2050 hebben we ons als doel gesteld om deze uitstoot met 95% te reduceren. Dit is
vastgelegd in de Klimaatwet. Dat betekent een forse opgave. In 2020 komen we naar verwachting
uit op een reductie van rond de 20% aldus de laatste inschatting van het PBL. Onderdeel van de
opgave is het energieneutraal en dus aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dat betekent
dat alle woningen en gebouwen aangepakt moeten worden. Hiervoor hebben we nog 30 jaar.
De eerste belangrijke stap daarin is de transitievisie warmte die gemeenten uiterlijk in 2021
moeten vaststellen. Hierin wordt het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd vastgelegd.
Dat betekent dat gemeenten dan ook een keuze gemaakt moeten hebben voor de eerste wijken
die ze gaan aanpakken. Voor deze wijken moet vervolgens een wijkuitvoeringsplan worden
opgesteld. Al deze plannen moeten verankerd worden in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen
- een inhoudelijke puzzel waarbij draagvlak essentieel is. Zowel bij de bewoners als andere
stakeholders waarbij de corporatiesector als stakeholder een bijzonder plek inneemt. Zij zijn
tenslotte aangewezen als ‘startmotor’ en spelen zodoende een belangrijke aanjagersrol.
In 2019 is ook het proces om tot een Regionale Energiestrategie (RES) te komen van start gegaan.
Daar waar het eerst de bedoeling was dat nog in 2019 de eerste concept-RES’en zouden worden
opgeleverd, is deze deadline ondertussen verschoven naar juni 2020. Dat betekent dat men in
beide Noord-Hollandse RES-regio’s op dit moment druk in de weer is deze concept-RES’en op
te stellen. Deze worden opgebouwd uit de RES’en die de verschillende deelregio’s opstellen en
die uiteindelijk samengebracht moeten worden tot de concept-RES Noord-Holland Noord en de
concept-RES Noord-Holland Zuid. De positie die iedere RES-regio van nature heeft kan al voor
spanning zorgen. Zo heeft Noord-Holland Zuid met alle grote industrie en de meeste inwoners
ook de grootste energievraag terwijl er maar beperkt ruimte is om te voorzien in de eigen
energiebehoefte. In de RES-regio Noord-Holland Noord is de energievraag relatief laag maar is er
een grote potentie aan opwekcapaciteit. Deze spanning wordt verder gevoed met de landelijke
deadlines en proceseisen en het risico dat bij onvoldoende toegezegde capaciteit er vanuit de
landelijke overheid een aanwijzingsbevoegdheid bestaat die tekorten in het gezamenlijke RESbod kan toewijzen aan specifieke gebieden. Binnen deze context en met deze spanningen zullen
gesprekken binnen (deel)regio’s en gemeenten plaatsvinden en ambtenaren én bestuurders voor
grote inhoudelijke en procesmatige vraagstukken stellen.
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4
4.1

Uitdagingen voor de komende tijd
Vier grote opgaven

Van Hollands Kroon tot Blaricum. Van Velsen tot Edam-Volendam. Het servicepunt komt op veel
verschillende plekken en raakt met veel mensen in gesprek. Wij zien veel verschillende uitdagingen
op de (semi-)publieke organisaties in Noord-Holland afkomen en zien door de oogharen heen vier
grote opgaven die goed omschrijven wat er de komende tijd nodig blijft om de energietransitie te
versnellen.

Sturen in onzekerheid
Tussen systeem- en leefwereld
Tastbare resultaten
Tijdmanagement
Sturen in onzekerheid

De overheid moet steeds wendbaarder zijn in een wereld die continu aan het veranderen is.
Steeds minder is er sprake van lineaire beleidsprocessen waarbij de beleidscyclus weloverwogen
doorlopen kan worden en van de overheid als primaire realisator van resultaten en effecten. Voor
de energietransitie in de gebouwde omgeving geldt onverkort dat er geen zekerheden zijn maar
wel een hoop afhankelijkheden. Lokale situaties zijn zeer verschillend, technische innovaties volgen
elkaar snel op, de beleidsomgeving verandert continu en de betrokken stakeholders zijn talrijk.
Tegelijkertijd wordt van gemeenten verwacht dat zij in de energietransitie in de gebouwde
omgeving de regie nemen. Regie nemen in een omgeving die continu in beweging is, doet een
beroep op speciale competenties van individuele ambtenaren en bestuurders, maar ook op die van
de gemeentelijke organisatie als geheel.
De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt vaak nog primair gezien als een technisch
vraagstuk. De nadruk ligt veel op analyse en het begrijpen van de opgave. De neiging bestaat
om op basis van de analyse te komen tot tastbare interventies. Het idee hierachter is dat de
samenleving kenbaar en maakbaar is en er sprake is van lineaire processen. Na analyse volgt dan
instructie en het opstellen van concrete interventies waarvan het beeld is dat deze ons verder
brengen. Hier tegenover staat het idee van een samenleving die zich niet laat kennen. Daarbij is
experimenten met aanpakken en het bewust laten ontstaan van variatie in de manier waarop de
energietransitie aangepakt wordt de winnende strategie. Zo kunnen er op basis van ervaringen
met wat wel en wat niet werkt, aanpakken geselecteerd worden voor verdere opschaling. Maar
wat is nou goed? En hoe kies je hierin een goede mix?

Jaarplan 2020
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Tussen systeem- en leefwereld

De besluitvorming over de energietransitie in de gebouwde omgeving zit op dit moment nog
sterk aan de kant van de systeemwereld. Het maken van strategische keuzes, het creëren van
overzicht en het bepalen van de (nieuwe) energie-infrastructuur op een groot schaalniveau is wat
de beleidsmakers bezig houdt. Daaruit komen vragen voort als: Hoe zit de energievraag in elkaar?
Wat zijn alternatieven voor fossiel? Wat betekent dit voor de uitfasering van aardgas en voor onze
elektriciteits- en gasnetwerken?
Maar de energietransitie in de gebouwde omgeving komt de komende jaren steeds dichter bij
de leefwereld van mensen. Wijken gaan van het aardgas. Mensen moeten hun woningen gaan
isoleren en niet meer koken op gas. Dat roept andere vragen op zoals: Hoe neem je bewoners mee
in deze transitie? Hoe krijg je ze in de actiemodus? Voor welke alternatieven staan bewoners open?
Wat is mijn rol als gemeente hierin? In de leefwereld vinden er steeds meer lokale initiatieven
plaats en komen er veel creatieve ideeën op.
Systeemwereld en de leefwereld passen niet automatisch op elkaar. Gemeenten hebben de
taak om systeem- en leefwereld op een productieve manier met elkaar te verbinden. Want juist
daar waar deze twee werelden elkaar vinden gebeuren bijzondere dingen. Daar ontstaan de
noodzakelijke lerende netwerken en adaptieve opschalingsmethodes. En daar valt nog veel over te
leren. Bijvoorbeeld over wat effectieve methodes zijn om een bewoners mee te krijgen en tot actie
over te laten gaan.

Tastbare resultaten

Het wordt de hoogste tijd om de energietransitie in de gebouwde omgeving ‘van het papier’ af
te krijgen. Er worden (verplicht) veel plannen gemaakt en visies geschreven. De (grootschalige)
uitvoering in de praktijk moet echter nog beginnen. Nu meer gemeenten (politieke) ambities
hebben en ook geld hebben vrij gemaakt, zal de roep om tastbare resultaten ook gaan toe nemen.
Deze druk komt ook van het Rijk door het Klimaatakkoord en vanwege subsidies die vereisen dat
de schop spoedig de grond in gaat. Dat zet druk op de zaak. Het verlangen is groot om snel met
iets te komen. De transitie is echter niet in een korte klap geregeld. Sterker nog, de investeringen
van morgen zullen pas op langere termijn (klimaat)winst opleveren. Het vraagstuk is hoe publieke
organisaties een route kunnen uitstippelen waarin een mix van tastbare resultaten op korte
termijn en inspanningen die renderen op lange termijn gaan leiden tot synergie. En hoe neem je
ondertussen de woningeigenaar, huurders en andere inwoners mee in een transitie die jaren gaat
duren?

Tijdmanagement

Met het toegenomen urgentiebesef en de aanvullende eisen die aan gemeenten worden gesteld,
groeit ook de vraag naar capaciteit. Daar waar in de installatie- en bouwsector al een aantal jaar
wordt gewaarschuwd voor tekorten aan voldoende ‘handjes’, dreigt ook op beleidsniveau een
tekort. Kleine gemeenten ervaren dat zelfs al op dit moment en kunnen om die reden vaak niet de
stappen zetten die nodig zijn om de landelijke en lokale ambities in te vullen.
Een belangrijk risico dat daarmee gepaard gaat is dat de tijd die ook nodig is om kennis op te doen
en ervaringen uit te wisselen niet hiervoor aangewend kan worden. De gestelde verplichtingen en
de waan van de dag consumeren veel van de beschikbare tijd. Dit heeft op zijn beurt weer effect op
de kwaliteit van de energietransitie. Want juist in de energietransitie, waar veel nog onbekend is,
heeft het uitwisselen van kennis en ervaring een grote meerwaarde.
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Als servicepunt ondervinden we de effecten van deze vier uitdagingen op een dagelijkse basis
in de mate waarin gebruik gemaakt (kan) wordt(en) van onze dienstverlening. Dat betekent
dat in het aanbod van het servicepunt rekening gehouden moet worden met enerzijds de
realiteit waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd en anderzijds een goed afgestemde
kennis- en ervaringsuitwisseling. In het vervolg van dit jaarplan zullen we aan de hand van onze
voorgenomen activiteiten de omgang met deze uitdagingen schetsen.
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Wat gaan we doen in 2020?

Werkwijze

Het servicepunt heeft als primaire focus de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving
te versnellen. Hiervoor bieden wij advies en denken wij graag mee bij beleidsmatige, technische
en financiële vraagstukken, vragen over duurzame energieopwekking en algemene vragen over de
energietransitie in de gebouwde omgeving.
Het team van het servicepunt werkt samen over verschillende thema’s heen. Hierdoor zorgen
we ervoor dat we op een goede manier in verbinding blijven met elkaar. Door een flexibele
werkhouding kan het team van het servicepunt zich optimaal inzetten bij actuele vraagstukken in
de provincie.
Daarnaast zal het servicepunt ook in 2020 gebruik maken van expertise van buiten. Zo zal de
samenwerking met SayKnowMore t.b.v. het Lerend Netwerk (hierna: Platform Aardgasvrije
Pioniers) gecontinueerd worden. Ook zal er specifieke inhoudelijke kennis van buitenaf ingevlogen
worden waar dat wenselijk is. Afgelopen jaar is dat o.a. gebeurd in samenwerking met dr. Reint Jan
Renes en prof. dr. Anke van Hal. Hiermee organiseren we als servicepunt op een efficiënte manier
meerwaarde en toegang tot state-of-the-art kennis en kunde die niet direct binnen de metiers van
Over Morgen en AEF geborgd zijn.

Activiteiten in 2020

Met onze activiteiten die hieronder geschetst worden willen we gemeenten ook in 2020 helpen
bij de eerder genoemde opgaves en ons aanbod afstemmen op de nieuwe gemeentelijke
context. Deze opgaves brengen tal van uitdagingen en hobbels met zich mee die wij samen
met gemeenten en andere stakeholders in de regio’s willen aanpakken. Tegelijkertijd blijven
we aandacht houden voor veranderende behoeften bij gemeenten en zullen we zo nodig onze
activiteiten daarop bijsturen of aanpassen. Zo blijven we wendbaar en sluiten we goed aan op de
vragen uit de provincie.
Faciliteren
• Ondersteuning aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken
Van begin december 2019 tot en met 1 april 2020 kunnen gemeenten een aanvraag doen voor
een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door het ministerie
BZK via het Programma Aardgasvrije wijken. We verwachten dat de belangstelling groot is en
veel gemeenten met een aanvraag willen komen. In deze ronde is landelijk plek voor ongeveer 25
proeftuinen. De criteria voor een aanvraag zijn strenger dan in de vorige ronde. Het is dus zaak
de aanvragen vanuit de provincie van hoge kwaliteit zijn, maar ook dat we efficiënt werken. Daar
hoort ook bij dat we duidelijk zijn tegen gemeenten die weinig kans maken op toekenning. Wat
we gaan doen is het organiseren van twee workshops van een halve dag waarin we deelnemers
praktische tips en ondersteuning geven om te komen tot een aantrekkelijke aanvraag. Aan
verschillende expertisetafels zullen we ingaan op specifieke vragen van deelnemers. Vooraf
inventariseren we waar gemeenten nu staan en waar behoefte aan ondersteuning m.b.t. een
aanvraag vooral ligt. Op deze manier kunnen we de workshops goed inrichten.
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• Ondersteuning kleine(re) gemeenten
Kleine(re) gemeenten worstelen net zo goed met de warmtetransitie als grote gemeenten maar
lijken het servicepunt minder makkelijk te vinden. In 2020 zal er daarom extra aandacht besteed
worden aan deze doelgroep en zullen zij nadrukkelijk worden uitgenodigd om ondersteuning van
het servicepunt te vragen. De vorm waarin deze ondersteuning wordt gegoten kan verschillend
zijn maar zal meer één-op-één plaatsvinden en faciliterend van karakter zijn. Een optie is om
middels een multidisciplinair team een concreet vraagstuk van een gemeente op te pakken en uit
te werken zodat dit vervolgens ook direct in de organisatie ingebracht kan worden.
• Algemeen
Uiteraard zijn we in 2020 ook beschikbaar voor diverse vragen vanuit gemeenten, regio’s en
omgevingsdiensten rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vragen die bij ons
binnenkomen zullen we oppakken. Indien nodig verwijzen we daarbij door naar andere partijen.
Aanjagen & initiëren:
• Kennissessies
In navolging op de kennissessies in 2019 staan er voor 2020 ook een reeks kennissessies
gepland. Wij zien namelijk een grote behoefte aan meer kennis en informatie rond diverse
onderwerpen. Hierbij valt te denken aan thema’s als: ontwikkelingen m.b.t. warmtepompen,
warmtenetten: gunning en marktordening, realisatie van wind- en zonprojecten, incorporatie van
de energietransitie in de Omgevingswet, klimaatadaptatie, en circulaire economie. Welke thema’s
het gaan worden zullen we gedurende het jaar bepalen afhankelijk van de behoefte. Deze sessies
vinden plaats bij een gemeente met een best practice. Ook worden ze opgenomen om achteraf
ter beschikking te stellen. Net als vorig jaar zullen voor deze sessies ook experts van buiten
het servicepunt worden uitgenodigd om hun kennis te delen. Daarmee ontstaat er een breder
onderbouwd verhaal en worden de gemeenten ook geïntroduceerd in een breder netwerk. Ook
zullen betrokkenen bij het KLP, PAW of ECW worden uitgenodigd om de Noord-Hollandse aanpak
ook landelijk op de kaart te zetten en kruisbestuiving mogelijk te maken.
• Ontwerpateliers
Een ander type sessies die we willen organiseren zijn ontwerpateliers. Daarin gaan we samen
met gemeenten actief aan de slag om een aanpak te ontwerpen of aan te scherpen. Dat kan
bijvoorbeeld rond communicatie en participatie. Beide onderwerpen blijven gemeenten bezig
houden want juist in het contact met de burger ontstaat spanning.
Het aspect communicatie loont zich om de stap te zetten van de theoretische doordenking naar
de praktische uitwerking. Daarbij gebruikmakend van de ervaringen die gemeenten ondertussen
opdoen. Daarnaast zijn we in het kader van communicatie ook aan het bezien in hoeverre
verschillende campagnes die ontwikkeld zijn (bijv. in Noord-Holland Noord) samengebracht of
uitgebreid kunnen worden naar andere regio’s.
Ook m.b.t. participatie willen we gemeenten ondersteunen om dit concreet vorm te geven en
daarbij te leren van andere gemeenten die al een stap verder zijn. Leren kan ook door eerdere
succesvolle wijkaanpakken op andere terreinen te bekijken en deze te vertalen naar een aanpak
rond bijv. een aardgasvrije wijk of rond energiebesparing.

Jaarplan 2020
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• Energiecafés
In navolging van het succesvolle energiecafé rond energiebesparing in december 2019 willen we
ook in 2020 één of twee energiecafés organiseren. In een informele setting reiken we enerzijds
kennis aan maar gaat het vooral ook om het uitwisselen van ervaringen. We geven hierbij genoeg
ruimte om te netwerken met bijv. werkvormen als ‘speeddaten’. Geschikte onderwerpen hiervoor
bepalen we in de loop van 2020.
• Bestuurlijke intervisie
Zoals reeds aangegeven in de terugblik 2019 heeft het servicepunt het afgelopen jaar de te
bedienen doelgroepen uitgebreid met de doelgroep bestuurders. Hoewel de betrokkenheid (en
daarmee opkomst) van bestuurders een aandachtspunt is, gaven de deelnemende bestuurders
aan dat met het aanbod van het servicepunt voorzien wordt in een behoefte. Daarbij spitst deze
behoefte zich met name toe op de interregionale uitwisselingen van kennis en ervaringen en het
ontwikkelen van een netwerk. In 2020 is het servicepunt daarom voornemens om bestuurders de
gelegenheid te bieden zich aan te melden voor intervisietrajecten. De bedoeling is dat in groepjes
van maximaal 6 personen, samengesteld uit bestuurders uit verschillende regio’s, het gesprek
gevoerd wordt aan de hand van in te brengen casussen. De planning van deze bijeenkomsten
en het aantal worden afgestemd op de deelnemers per groepje en voor de locaties worden de
deelnemende gemeenten gekozen. Daarmee wordt het ook niet langer alleen een dienst van het
servicepunt maar ontstaat er gedeeld eigenaarschap en uiteindelijk ook voldoende commitment.
De rol van het servicepunt is het faciliteren van de organisatie en het begeleiden van de sessies.
• Woningcorporaties
Een andere belangrijke speler om in de warmtetransitie daadwerkelijk stappen te kunnen gaan
zetten zijn woningcorporaties. Zij hebben immers veel vastgoed in bezit in gemeenten en kunnen
daarmee een aanjagende rol spelen. Deze rol is echter nieuw voor corporaties. Ook vraagt dit
dat de omslag wordt gemaakt van beleidsvorming op complexniveau naar gebiedsniveau in
samenspraak met gemeenten. In 2020 willen we aan deze doelgroep dan ook extra aandacht
besteden. Op basis van gesprekken met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, het
Ecoplatform (actief in Noord-Holland Noord), en bestaande netwerken van corporaties vanuit
de OD IJmond en Gooi en Vechtstreek willen we komen tot een passende aanpak. Eerste ideeën
daarbij zijn om bijv. best practices naar boven te halen en te delen evenals het opzetten van een
lerend netwerk of serie bijeenkomsten voor en door woningcorporaties. Uit de eerste verkennende
gesprekken komt naar voren dat hier ook daadwerkelijk behoefte aan is. Daarnaast zullen we een
gebiedsgerichte vastgoedscan maken voor de corporaties in de Gooi en Vechtstreek in afstemming
en samenwerking met de gemeenten in deze regio.
• Energiecoöperaties
Een nieuwe doelgroep voor het servicepunt waar we in 2020 ook een aantal kennissessies of
energiecafés voor willen organiseren zijn energiecoöperaties. Ook op hen wordt een groot beroep
gedaan door gemeenten om ook de warmtetransitie mede vorm te gaan geven en actief bij te
dragen aan energiebesparing door het mobiliseren van bewoners.
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Leren
• Platform Aardgasvrije Pioniers
In 2019 is de eerste ronde van het Lerend Netwerk afgerond en is de tweede van start gegaan
onder de noemer Platform Aardgasvrije Pioniers. Op basis van de evaluatie van de eerste serie is
het programma aangepast en is er variatie aangebracht in de vormen waarin informatieoverdracht
plaatsvindt. Daarnaast is ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan met SayKnowMore
die een ruime ervaring hebben in het opzetten en begeleiden van lerende netwerken. Deze
samenwerking zal in 2020 gecontinueerd worden, in ieder geval tot juni 2020 als deze serie ten
einde loopt. Afhankelijk van de evaluatie in de zomer van 2020 bestaat er de mogelijkheid om in
het najaar nog een aantal aanvullende sessies te organiseren.
• Leren van wijkaanpakken
Steeds meer gemeenten zijn aan de slag in wijken om met bewoners en woningcorporaties de
slag naar aardgasvrij te gaan maken. We zijn ervan overtuigd dat het zinvol is als hier nog meer
van geleerd gaat worden. Daartoe willen we als servicepunt nog actiever betrokken zijn bij deze
experimenten. We willen zien hoe een gemeente te werk gaat, en leren van hetgeen goed gaat
maar ook van hetgeen minder goed werkt. Om dit te kunnen doen willen ons graag inlezen in de
aanpakken van gemeenten en bijv. ook een interviewronde doen. Daarnaast kunnen we als het
kan ook een keer meelopen met gemeenten die al daadwerkelijk aan de slag zijn. De kennis die
we opdoen zullen we op diverse manieren ter beschikking stellen aan de rest van de provincie: via
nieuwsbrieven, via onze website en/of via bijeenkomsten. In de tweede helft van 2020 willen we
kijken of we onze opgedane kennis nog actiever in kunnen zetten bij de ontwikkeling van (nieuwe)
wijkaanpakken in gemeenten.
Communicatie
• Congres
In mei of juni willen we graag een provinciebreed bestuurlijk congres organiseren. Hier willen
we in Q1 samen met de provincie invulling aan geven. Mogelijk zoeken we daarbij ook de
samenwerking met landelijke organisaties als het KLP, PAW of ECW op.
• Ontwikkelen toolkit
Een belangrijk product dat het servicepunt de afgelopen jaren heeft (door)ontwikkeld
betreft de toolkit. In de toolkit zijn documenten te vinden zoals bijvoorbeeld inspirerende
praktijkvoorbeelden, video’s van kennissessies en verdiepingsdocumenten. Ook in 2020 voorziet
het servicepunt dat er updates en mogelijk zelfs hele nieuwe onderdelen worden toegevoegd.
Deze toolkit stellen we ter beschikking via onze website op de themapagina’s. Ook sturen we hier
aparte mailings over rond naar gemeenten zodra er nieuw materiaal beschikbaar is.
• Afstemming met andere netwerken
Ook in 2020 zullen we actief afstemming zoeken met andere netwerken die actief zijn binnen de
energietransitie en waar gemeenten in Noord-Holland mee te maken hebben. We denken daarbij
aan het programma RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, de MRA, het Warmte &
Koude programma van de MRA en de programma’s energietransitie en circulaire economie van de
provincie. Daarnaast onderhouden we ook actief contact met de landelijke relevante netwerken
zoals het KLP, PAW en ECW. Op deze manier kunnen we zorgen dat het servicepunt maximaal
waarde toe kan voegen.
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Hoe houden we u op de hoogte?

Zichtbaarheid is belangrijk voor het servicepunt. Via heldere communicatie en
gebruik van verschillende media maken wij kenbaar aan stakeholders in de
gemeenten waar wij mee bezig zijn. Daardoor weten zij ons beter te vinden.
Ook zorgen we actief voor verspreiding en het ontsluiten van kennis.

Communicatie van het servicepunt in 2020

Ook in 2020 blijven we de website van het servicepunt doorontwikkelen. Regelmatig wordt
nieuwe informatie geplaatst m.b.t. de activiteiten van het servicepunt. Maandelijks plaatsen we
nieuwsberichten op de website en vier keer per jaar bundelen we de meest interessante artikelen
tot een nieuwsbrief. In 2020 verwachten we ons bereik nog verder te vergroten.
Het servicepunt is daarnaast actief op Twitter. Dat kanaal gebruiken we om aandacht te genereren
voor onze activiteiten en publicaties. En via dit platform nemen we deel aan actuele discussies op
social media.
Ook zal het servicepunt in 2020 de mogelijkheden van video en online sessies verder verkennen.
De ervaringen afgelopen jaar met het opnemen en ter beschikking stellen van kennissessies zijn
zeer positief. In 2020 zal dit nog verder worden uitgebreid naar onderdelen die op dit moment nog
niet zijn opgenomen.

Congressen

Ook zullen we vanuit het servicepunt actief deelnemen aan relevante congressen. De kennis die we
daar opdoen brengen we weer verder de provincie in. Waar mogelijk zullen we ook een rol spelen
door een lezing te verzorgen, dagvoorzitter te zijn of een workshop te leiden.

Programmamanagement

Om het servicepunt optimaal te laten functioneren overleggen we eenmaal per maand met
de provincie. We bespreken daar wat we willen gaan doen, leggen verantwoording af over de
activiteiten die we hebben gedaan en bespreken de financiële realisatie tot dan toe. Daarnaast
vindt er een paar keer per jaar uitwisseling plaats met het energietransitieteam en het team
wonen van de provincie Noord-Holland.
Elk kwartaal komen we met (een groot deel van) het team samen in een teamoverleg waar we
invulling geven aan activiteiten, de taken verdelen, de voortgang delen en controle houden
over ons budget. Elk jaar maken we een jaarplan met activiteitenoverzicht dat de basis vormt
voor hetgeen we gaan doen. We hebben hiervoor input opgehaald bij de provincie via een
vertegenwoordiging uit alle regio’s en met onze opdrachtgever, de provincie Noord-Holland,
zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Gelijktijdig met het jaarplan leveren we een beknopt
jaarverslag op waarin we terugkijken op afgelopen jaar. Tweemaal per jaar stemmen we ook af
met de betrokken gedeputeerden Edward Stigter en Cees Loggen.
Ook is er eenmaal per jaar een officieel evaluatiemoment waarbij we met de provincie terugkijken
op hetgeen we tot dan toe hebben opgeleverd en waarbij besloten wordt tot continuering of
stopzetting van de huidige uitvoering van het servicepunt. Dit jaar zal, aangezien dit het laatste
jaar van de lopende aanbesteding is, het evaluatiemoment niet in oktober plaatsvinden maar na
afronding van de volledige opdracht.
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Budget

Om de hierboven beschreven activiteiten binnen het bestaande budget uit te kunnen voeren, zijn
de middelen, op basis van een inschatting bij het opstellen van dit jaarplan, over de verschillende
activiteiten verdeeld. In de onderstaande tabel is deze verdeling weergegeven en is tevens
inzichtelijk gemaakt welke externe financiering verwacht wordt.
Op maandelijkse basis zal de opdrachtgever geïnformeerd worden over de realisatie op financieel
vlak en eventuele veranderingen in de budgetverdeling. Indien nodig wordt er op kwartaalbasis
besloten of een aanpassing van de begroting noodzakelijk is en zal door het servicepunt een
begrotingswijziging worden voorbereid en ter besluitvorming aan de opdrachtgever worden
toegestuurd.
Post

Budget (€):

Ondersteuning proeftuin aardgasvrije wijken

€ 30.000

Algemeen

€ 20.000

Faciliteren

Ondersteuning kleine(re) gemeenten

€ 30.000

Aanjagen en initiëren
Kennissessies

€ 40.000

Energiecafés

€ 15.000

Ontwerpateliers

€ 40.000

Bestuurlijke intervisie

€ 20.000

Woningcorporaties

€ 25.000

Energiecoöperaties

€ 15.000

Leren

Platform Aardgasvrije Pioniers

€ 15.000

Leren van wijkaanpakken

€ 40.000

Communicatie
Congressen

€ 30.000

Ontwikkeling toolkit

€ 30.000

Social media | website | nieuwsbrief

€ 40.000

Afstemming met andere netwerken

€ 10.000

Programmamanagement

Team- en opdrachtgeversoverleggen

€ 30.000

Reservering 2e helft 2020

€ 50.000

Aansturing servicepunt

€ 20.000

Totaal

€ 500.000

Jaarplan 2020
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Planning

Activiteiten:

Faciliteren

Ondersteuning proeftuin aardgasvrije wijken
Ondersteuning kleine(re) gemeenten
Algemeen

Aanjagen en initiëren
Kennissessies

Ontwerpateliers
Energiecafés

Bestuurlijke intervisie
Woningcoprporaties
Energiecoöperaties
Leren

Platform Aardgasvrije Pioniers
Leren van wijkaanpakken
Communicatie
Congres

Ontwikkeling toolkit

Afstemming met andere netwerken
Social media | website | nieuwsbrief
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Q1

Q2

Q3

Q4

Bijlage
Activiteit

Onderwerp

Datum

Locatie

Doelgroep

Energiemix
Amsterdam
West-Friesland

Doorloop- Maand
tijd

energiemix
regionale energiemix

Q1
Q1

januari
januari

Amsterdam
Hoorn

Kop Noord-Holland

regionale energiemix

Q1

IJmond-Zuid Kennemerland regionale energiemix
Regio Alkmaar
regionale energiemix

Q1
Q1

januari/
februari
januari
februari

09-jan
14 januari, 7 februari, 13
maart
14 januari en 28 februari
29-jan
6 en 11 februri

Beverwijk
Heerhugowaard

SED-gemeenten
Werkgroep RES NHN
Stuurgroep RES NHN
Gooi en Vechtstreek
Zaanstreek-Waterland

Q1
Q1
Q1
Q1
Q1/Q2

februari
februari
februari
maart
maart/april

11-feb
12-feb
27-feb
05-mrt
15 maart en 12 april

Bovenkarspel
Den Helder
Den Helder
Bussum
Zaanstad

ambtelijk
ambtelijk en
bestuurlijk
ambtelijk en
bestuurlijk
ambtelijk
ambtelijk en
bestuurlijk
ambtelijk
ambtelijk
bestuurlijk
ambtelijk
ambtelijk en
bestuurlijk

Q2

20-mei

20-mei

Haarlem

Wonen

Q2

02-jul

02-jul

Haarlem

Wonen

Q2

18-jun

10-okt

MRA

Wonen

Q2

Mei/Juni

26-sep

Schagen

Wonen

Q2

Mei/Juni

19-sep

Hoorn

Wonen

Q2

11-jun

11-jun

Alkmaar

Wonen

Q2

Juni / juli

08-jul

Q2

Juni / juli

08-jul

Q2

Juni / juli

04-jul

Q2

juni

26-jun

Omgevingsdienst
Beverwijk
Omgevingsdienst
Beverwijk
Bussum, regio
kantoor
RUD

Q2

juni

26-jun

RUD NHN, Hoorn

Q2

juni

26-jun

RUD

Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid

Q3

Oktober

1 okt 13.30 - 16.30

Q3

Oktober

1 okt 13.30 - 16.30

Q3

Oktober

15 okt 9.00 - 12.00

Omgevingsdienst
Beverwijk
Omgevingsdienst
Beverwijk
Bussum,
regiokantoor

energiemix
energiemix NHN
energiemix NHN
regionale energiemix
regionale energiemix

Aanjagen en initiëren
Regionale ambtelijke werksessie
RAW: Wonen (aansluiten bij RAP overleg)
Coördinatorenoverleg RAP
PNH
IJmond-Zuid Kennemerland Energietransitie en
prestatieafspraken
Amstelland Meerlanden
Energietransitie en
prestatieafspraken
Kop van Noord-Holland
Energietransitie en
prestatieafspraken
West-Friesland
Energietransitie en
prestatieafspraken
Regio Alkmaar
Energietransitie en
prestatieafspraken
RAW: Participatie & communicatie
IJmond-Zuid Kennemerland Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
Amstelland Meerlanden
Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
Gooi en Vechtstreek
Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
Kop van Noord-Holland
Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
West-Friesland
Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
Regio Alkmaar
Bewoners in beweging:
de wijkaanpak
RAW: Communicatie & Particpatie
IJmond-Zuid Kennemerland Communicatie &
particpatie
Amstelland Meerlanden
Communicatie &
particpatie
Gooi en Vechtstreek
Communicatie &
particpatie

Jaarplan 2020

Schagen

Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
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Kop van Noord-Holland
West-Friesland
Regio Alkmaar
Kennissessies
Kennissessie
Kennissessie
Kennissessie
Bestuurlijke sessies
Bestuurlijke sessies

Communicatie &
particpatie
Communicatie &
particpatie
Communicatie &
particpatie

Q3

Oktober

10 okt 14.00- 17.00

Hoorn, OD NHN

Q3

Oktober

10 okt 14.00- 17.00

Hoorn, OD NHN

Q3

Oktober

10 okt 14.00- 17.00

Hoorn, OD NHN

Warmtenetten
Geothermie &
aquathermie
Biomassa en waterstof

Q2
Q3

Mei
Juli

21-mei
08-jul

Alkmaar
Wognum

Duurzaamheid
Duurzaamheid

Q3

September

17-sep

Purmerend

Duurzaamheid

Sturen in onzekerheid

Q3-Q4

oktober

10 en 16 oktober

Velsen - Zuid

wethouders
duurzaamheid

Woningcorporaties
Ronde langs koepels
Faciliteren
Algemeen

Q3 – Q4
Q4

Leren
Lerend Netwerk
Lerend Netwerk: Platform
Aardgasvrije Pioniers
Communicatie
Ontwikkeling Toolkit
bestaande bouw

Social Media | Website |
Nieuwsbrief | Podcasts
Congressen
Ronde van NL

Energiecafé
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Corporaties

Q1 – Q4

Ondersteuning bij BZKaanvragen en subsidie WUP

Q4

Koplopende gemeenten Q1-Q2

Jan-juni

Hoe pak je het aan om
een gemeente / wijk
aardgasvrij te maken?

oktober november

Q3 – Q4

Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid
Comms/part/
duurzaamheid

Techniek,
Q1 – Q3
transitievisie warmte,
wijkuitvoeringsplannen,
participatie en
communicatie
Q1 – Q4

diverse vragen uit regio’s
/ vanuit gemeenten,
pakken we op als ze
binnenkomen
met voorbereiding bezig,
pakken we op zodra BZKronde opengaat

gemeenten en
regio’s

15 januari, 12 maart,
23 april, 4 juni
17 oktober, 21 november

duurzaamheid

duurzaamheid,
comms/part

Haarlem

aantal mailings
met toolkit; toolkit
toegankelijk gemaakt
via themapagina’s op
website Servicepunt
3 nieuwsbrieven, diverse
mailings mbt video’s
kennissessies

Leidraad TVW, BZKsubsidie aardagsvrije
wijken

Q4

Oktober

energiebesparing

Q4

December

30 oktober, met ECW
(RVO), KLP (VNG),
PAW (BZK), PNH en
Servicepunt
03-dec

duurzaamheid

duurzaamheid

gemeenten,
regio’s, PNH

PNH, Haarlem

duurzaamheid

Amsterdam

duurzaamheid
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