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DUURZAME
SERVICEPUNT

Online avondsessie 
voor raadsleden: 
Snel van het gas af?
12 mei 2022

Welkom! 
We starten om 19:30 uur



Welkom

Introductie 
energietransitie in de 

gebouwde omgeving –
hoe komen we van het 

gas af?

Gefeliciteerd 
met jullie 

benoeming! 

Kennismaking en 
introductie van het 

Servicepunt 
Duurzame Energie



PROGRAMMA
19:30 – 19:45 Opening en introductievragen

19:45 – 20:00 Introductie Servicepunt Duurzame Energie (SPDE)
Video – boodschap voor raadsleden – deel 1

20:00 – 20:15 Landelijke Aanpak Klimaat en Energietransitie

20:15 – 20:45 Thematische deelsessies – Ronde 1
1. Samen met bewoners
2. Ken je transitievisie warmte

20:45 – 20:50 Pauze

20:50 – 21:20 Thematische deelsessies – Ronde 2
3. Wijkaanpak aardgasvrij
4. Het lokale isolatieprogramma

21:20 – 21:30 Afsluiting
Video – boodschap voor raadsleden – deel 2



HET SERVICEPUNT

• Wij ondersteunen gemeenten en partners in Noord-
Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving.

• We werken in opdracht van Provincie Noord-Holland.

• We werken vraaggestuurd en signaleren gemeente-
overstijgende vraagstukken

• We zetten sterk in op kennisdelen en leren via 
kennissessies, workshops, leertrajecten en ontwikkelen 
leerproducten

Bron van kennis en expertise, ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen, 
gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders. 



HET TEAM

Jacco Oskam  
Communicatie

Robertjan Spaans
Techniek & wijkaanpak

Maarten Poelgeest
Bestuurlijk gezicht

Jade Oudejans
Programmamanager

Ilse Hennemann
Programmasecretaris & Leren

Niels Götz
Bewoners & wijkaanpak



WAT HEBBEN WIJ
TE BIEDEN?

STRIPPENKAART
VOOR 1- OP-1 

ONDERSTEUNING
Elke gemeente en regio 
+/- een dag advies op 

maat van experts

LEERLABS

Bestuurlijke en ambtelijke 
leergroepen, met 
gemeenten in een 

vergelijkbare situatie

KENNISSESSIES & WORKSHOPS
Altijd met interactie, ook creatieve 

werkvormen als gaming

WEBSITE & NIEUWSBRIEF
Inspiratie en best practices, 

leerproducten, video’s, 
(data)tools. Bijvoorbeeld: online 
toolkit wijkaanpak met stappen, 

checklists en voorbeelden.

Raadsleden zijn 
ook welkom!



www.servicepuntduurzameenergie.nl/



Video 
Wat weten de inwoners van Noord-Holland over aardgasvrij wonen?



ENERGIE
DUURZAME
SERVICEPUNT

Landelijke Aanpak 
Klimaat en 
Energietransitie
12 mei 2022



KLIMAATAKKOORD
• Gesloten in 2018
• Getekend door een veelheid van partijen: Overheden, Bedrijfsleven, 

Milieubeweging, Vakbonden, Bouwers etc.
• Over-all doelstelling: 49% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990 te realiseren in 2030
• Over-all doelstelling vertaalt in extra besparingen Mton CO2 bovenop een autonoom 

pad verdeeld over vijf sectoren:
• Industrie
• Elektriciteit
• Landbouw
•Mobiliteit
• Gebouwde Omgeving

• Per sector doelstelling besparing extra Mton CO2 in 2030 vertaalt in maatregelen 
pakket



Coalitieakkoord
• Volgt dezelfde indeling als klimaatakkoord (dus vijf sectoren)
• Verhoogt de doelstelling: tussen de 55% en 60% besparing t.o.v. 1990 in 2030 (was 

49%)
• Verhoogde doelstelling en bij behorende maatregelenpakket niet uit onderhandeld 

met een breed veld van stakeholders. Gaat om ambities van de Rijksoverheid.
• Opmaat naar verhoogde doelstelling wel vanuit de verschillende sectoren 

geagendeerd. Ook verkend met het rapport Van Geest
• Er wordt gestuurd op rest emissie per sector (dus niet meer om extra Mton bovenop 

autonoom pad)



Ambitie Gebouwde Omgeving heel 
hoog
• Eerder rapport van Ecorys in opdracht van tafel gebouwde omgeving liet zien dat de 

oude doelstelling uit Klimaatakkoord onder oude condities niet haalbaar was:
• Geen woonlasten neutraliteit
• Afsluitbevoegdheid nog niet over naar gemeente
•Werkelijkheid weerbarstiger (ervaringen PAW)

Coalitieakkoord verhoogt én de ambitie én de middelen:
• Restemissie Klimaatakkoord in 2030 was ongeveer 15,5 Mton (nu 24 Mton) en 

gaat naar 10 tot 11 Mton
• Middelen: vele miljarden aan subsidie voor isolatie, uitfaseren slechte labels, 

warmtenetten, uitvoeringscapaciteit



Bewegen langs drie hoofdsporen
• Gebiedsspoor: Niet alle woningen en gebouwen kunnen op 1 januari 2050 van het 

gas, een deel moet eerder. 
• Gebouwspoor: Op natuurlijke momenten kleine en grote stappen zetten
• Bron & Systeem: Zorgen voor voldoende duurzame warmte die ook ontsloten is



Programmatisch werken



Wat wordt van de gemeente 
verwacht?
• Regie voeren over de lokale warmtetransitie
• Veel regie is nodig langs gebiedsgerichte spoor. Afsluitbevoegdheid komt 

daarvoor naar gemeente
• Langs gebouwspoor past meer een strategie van voorlichten en verleiden
• Bron & Systeem, samen 

• Gemeente krijgen uiteindelijk 700 tot 800 miljoen structureel geld voor 
uitvoeringskosten

• Voornemens van gemeente slaan neer in Transitievisie Warmte



• info@servicepuntde.nl
• www.servicepuntduurzameenergie.nl

CONTACT

mailto:info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

