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EEN GREEP UIT DE MEDIA



DUURZAAMHEIDSAGENDA 2018-2022



DOELEN

Ambitie 1: Thema Energie: Op weg naar een Energieneutrale gemeente
Doel 2022: 35% (800 TJ = 222.000 MWh ) van het totale energieverbruik (1) besparen, (2) duurzaam opwekken of 

(3) compenseren. Vertaald naar CO2:  we besparen 61 kton
CO2 in 2022.

Ambitie 2: Thema Klimaatadaptatie: Toekomstbestendige gemeente
Doel 2020: Edam-Volendam heeft in beeld gebracht waar risico’s rondom klimaatverandering liggen en welke 

maatregelen er genomen kunnen worden om toekomstbestendig te worden.

Ambitie 3: Thema Circulaire Economie: Afval wordt grondstof
Doel 2022: 75% scheiding huishoudelijk afval en max 100 kg restafval per persoon per jaar. (VANG doelstellingen en 

beleidsplan afvalbeheer Edam-Volendam 2017-2022.)

Ambitie 4: Thema Duurzaam Toerisme
Doel 2022: Duurzaam verblijfstoerisme neemt toe en draagt bij aan een meetbare versterking van de economie van 

Edam-Volendam

Ambitie 5: Thema Duurzame gemeentelijke organisatie
Doel 2022: Edam-Volendam realiseert 100% duurzame inkoop conform criteria maatschappelijk verantwoord inkopen, 

met bijzondere aandacht voor circulair inkopen en circulair inkopen GWW. Actieplan verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed gereed. 



REALISATIES 2018

• Energieloket: www.duurzaambouwloket.nl

• Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

• Collectieve inkoopacties 

• Sportstroom

• Groene Grachten

• Inloopavonden en informatiebijeenkomsten

• Verduurzaming gemeentelijke organisatie

• Aansluiting bij landelijke initiatieven, zoals Duurzame huizenroute, Operatie 
Steenbreek

• (Elektrisch) auto- en fietsdelen

http://www.duurzaambouwloket.nl/


KLIMAATAKKOORD 2018



Kaders: VN (Parijs) – Europa - Nederland
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Regelgeving
in
ontwikkeling

Functie
1- Energie-
behoefte
kWh/m2.jr

2- Primair 
fossiel 
energie-
gebruik
kWh/m2.jr

3 -
Aandeel 
hernieuw
bare 
energie 
%

Woningbouw 25 25 50

Utiliteitsbouw 50 25 50

Onderwijs 50 60 50

Gezondheids-
zorg

65 120 50
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BENG

 

Regelgeving Bestaande bouw Nieuwbouw 
2017 Bedrijven 

Verplicht om 
energiebesparende 
maatregelen te nemen bij 
terugverdientijd <5jr 

 

1 juli 2018  Woningen (kleinverbruik <40m3/h, G25) 

AARDGASVRIJ 
2019  Overheidsgebouwen 

BENG (=Bijna Energie Neutraal Gebouw) 
2020 Corporatiewoningen 

Gemiddeld energielabel B 

Woning- en utiliteitsbouw 

BENG 
2023 Kantoren 

Minimaal energielabel C 

 

2030 Utiliteitsbouw 

Minimaal energielabel A 

 

2050 Alle gebouwen 

BENG (≈aardgasvrij en energieneutraal) 

 



Waar staan we nu ? Europa vs Nederland
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Hernieuwbare energie 2017: 6,6 % 
(in 2014 5,5 %)
Moet in 2020 14 % zijn 

Energieverbruik 1990-2017 bijna 10% toegenomen, 



Tafels Klimaatakkoord 2018
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Klimaatakkoord 2018 – enkele voorbeelden

• Energiebelasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag

• Gebouwgebonden financiering

• Woningcorporaties benoemd als startmotor

• Opschaling geothemie en aquathermie

Kritiek: ambities sectortafels Industrie en mobiliteit te vrijblijvend.
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EEN KENNISTEST

- Wie heeft er een warmtepomp thuis?
- Wie is er in het bezit van zonnepanelen?
- Wie gelooft dat een warmtepomp een goede oplossing is voor de woningbouw in 
het algemeen?
- Wie voorziet het ontstaan van collectieve warmtenetten binnen onze gemeente?
- Wie kent het verschil tussen bodemenergie en geothermie?
- Wie heeft er wel eens gehoord van aquathermie?
- Wie gelooft dat waterstof een oplossing gaat bieden voor de verwarming van 
woningen?
- Wie vind de inzet van biomassa verantwoord en toekomstgericht?
- Wie denkt dat biogas een toepassing kan zijn voor het verwarmen van 
woningen?



Klimaatakkoord 2018:

de energietransitie in 3 stappen

1. Regionale Energie Strategie (RES):

gereed 1 juli 2019

2. TransitieVisieWarmte (TVW):

gereed 2021

3. WijkUitvoeringsPlannen (WUP’s):

gereed 2021

13

 
  

TVW (TransitieVisieWarmte) 
Gemeente Edam-Volendam 

in afstemming met stakeholders 
Oplevering: eind 2021 

 Voorsorteren alternatieve warmteopties 
(onderzoek en vastlegging per wijk) 

 Volgorde en tijdpad aardgasvrije wijken 

RES (Regionale Energie Strategie) 
Regio Zaanstreek-Waterland 

Oplevering: 1 juli 2019 

 Theoretische en werkelijke potentie 
duurzame bronnen (warmte en elektra) 

 Inzicht ruimtelijke impact en energie-
infrastructuur 

Wijkuitvoeringsplannen t/m 2030 
Gemeente Edam-Volendam 

breed participatieproces met 
burgers/ondernemers/partners 

Oplevering: eind 2021 

 Definitieve selectie van het 
warmtealternatief per wijk 

 Kaders voor investeringsbeslissingen 

Omgevingsvisie 
Provinciaal (POVI) en 
gemeentelijk (GOVI) 

Leidraad – landelijk 
 Feitelijke transparante en gevalideerde 

data en gegevens 

 Rekenkundige uitgangspunten en 
aannames 

 Eenduidigheid in aanpak en format 

Monitoring – landelijk, regionaal, lokaal 
 Systeemkeuzes en tempo van de 

energietransitie 

 Eenduidige monitoring voortgang 



Regionale Energie Strategie



STAP 1: Regionale Energie Strategie (RES)

Techniek opleggen zorgt voor weerstand (wind op land)
Regionale samenwerking werkt: bundelen kennis, capaciteit, slagkracht
Complexe opgave: vraagt om gebiedsgerichte, integrale aanpak. 
Afwegen van meerdere (ruimtelijke) belangen.
Oplossingen over gemeente grenzen heen, maatwerk regio. 

Greendeal RES 2016-2017: 7 pilotregio’s

Landelijke doelstellingen Regionaal uitwerken. 
Klimaatopgave = 49% CO2 reductie in 2030!  

RES (Regionale Energie Strategie)

Regio Zaanstreek-Waterland
Oplevering: 1 juli 2019

 Theoretische en werkelijke potentie 

duurzame bronnen (warmte en elektra)

 Inzicht ruimtelijke impact en energie-

infrastructuur



Regionale energie strategie

In Regionale Energie Strategieën (RES) 

worden de nationale afspraken uit het 

Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit 

gebeurt in een landsdekkend programma 

van circa dertig regio’s. In de RES werken 

overheden met maatschappelijke partners, 

netbeheerders, het bedrijfsleven en waar 

mogelijk bewoners regionaal gedragen 

keuzes uit voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in 

de gebouwde omgeving en de daarvoor 

benodigde opslag- en energie-

infrastructuur. 



STAP 2: TransitieVisieWarmte (TVW)

• Inzicht in aardgasvrije warmteopties per wijk, fasering in tijd, (maatschappelijke)
kosten en baten en besliskader voor afwegingen

• Gedragen door stakeholders (corporaties, netwerkbedrijf + producenten)
• Koppeling met andere thema’s: brandveiligheid, omgevingsvisie/-wet,

verduurzaming bedrijven en industrie
• Kaart koppelbaar gemeentelijk GIS-systeem
• Advies invulling regierol, proces en participatie

TVW (TransitieVisieWarmte)

Gemeente Edam-Volendam
in afstemming met stakeholders

Oplevering: eind 2021

 Voorsorteren alternatieve warmteopties 

(onderzoek en vastlegging per wijk)

 Volgorde en tijdpad aardgasvrije wijken



Vanuit het klimaatakkoord

• Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin 
het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.

• Wijkuitvoeringsplannen



Participatie







Naar een breed gedragen visie met

• Woningcorporaties

• Netbeheerders

• Huurders

• Woningeigenaren 

• Bedrijven

• GEMEENTE: riolering, openbare werken, wonen en sociaal domein



OVERALL-PLANNING – STAND VAN ZAKEN

• STAP 1: Regionale Energie Strategie (RES)

- 2019

• STAP 2: TransitieVisieWarmte (TVW)

- 2019/2020

• STAP 3: WijkUitvoeringsPlannen (WUP’s)



WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?



Vragen?

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


