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Vooraf
In de komende decennia gaat Zaanstad een energietransitie doormaken, waarbij de fossiele
brandstoffen uit beeld verdwijnen en worden vervangen door duurzame energie. Schone energie, bij
voorkeur lokaal opgewekt. De gemeente Zaanstad wil met de bewoners en ondernemers in gesprek
over de wijze waarop wij in onze samenleving die transitie gezamenlijk doorvoeren. Hoe zorgen we
dat de overgang naar duurzame energie wordt versneld? Hoe voorkomen we dat de ongelijkheid in
de samenleving door die transitie groter wordt? Hoe maakt het Zaans bedrijfsleven gebruik van de
transitie om de werkgelegenheid in de streek te versterken en meer toekomstbestendig te maken?
Dat zijn thema’s waarover het college van Zaanstad het gesprek met de stad aan wil gaan.
In deze notitie presenteren wij een voorzet voor de discussie, bouwstenen om de komende vier jaar
stappen te zetten richting een CO2 neutraal Zaanstad. Op basis van het gesprek met de stad in de
komende maanden zullen deze bouwstenen steeds meer vorm krijgen en uiteindelijk eind 2018
landen in het Zaans Klimaatakkoord waar door alle betrokkenen mee ingestemd is.
Scope & Context
Klimaatneutraal is een heel breed begrip en wordt vaak gebruikt in de discussie rondom
duurzaamheid en energie. Klimaatneutraal omvat eigenlijk alles: van afvalscheiding en
klimaatadaptatie tot eiwittransitie, van consuminderen tot de energietransitie. Op veel van die
thema’s wordt al actie ondernomen in Zaanstad, zoals recentelijk het grondstoffenplan dat de
afvalscheiding in heel Zaanstad verbetert. We weten echter dat we als samenleving veel meer
moeten doen om de gewenste veranderingen teweeg te brengen. De grootste slag die we als
samenleving kunnen maken is om in te zetten op het stoppen van vlees eten, geen gebruik meer
maken van het vliegtuig en minder consumentenartikelen vanaf de andere kant van de wereld hier
naartoe halen. Op deze thema’s hebben we als gemeente echter weinig of geen invloed, ook omdat
het (inter)nationale bewegingen betreft.
We maken de keuze om in te zetten op die vormen van uitstoot waar we als gemeente wél invloed
op kunnen uitoefenen: de energietransitie van fossiele naar duurzaam energiegebruik- en duurzame
schone opwekking van energie. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het CO2 neutraal maken
van Zaanstad.
Wat is CO2 en wat is CO2 neutraal in relatie tot klimaatneutraal?
Het gas koolstofdioxide, of CO2, is samen met een aantal andere gassen van nature in de atmosfeer aanwezig. Maar als
gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar sterk toegenomen. Door de
toename van CO2 is de verhouding van gassen in de atmosfeer veranderd en ontstaat het broeikaseffect wat zorgt voor de
opwarming van de aarde en de huidige klimaatverandering. De toename van CO2 wordt veroorzaakt door de intensieve
veehouderij en door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Fossiele brandstoffen worden nu
ingezet voor verwarming van woningen en bedrijven, voor de productie van elektriciteit, en om vervoersmiddelen als auto's,
schepen en vliegtuigen aan te drijven.
De ambitie ‘CO2-neutraal’ betekent dat wij geen netto CO2 meer uitstoten waardoor wij geen bijdrage meer leveren aan de
toename van het broeikaseffect veroorzaakt door CO2.
De term ‘klimaatneutraal’, die ook wel wordt gehanteerd, is breder, die raakt alle aspecten van duurzaamheid, zoals ook het
verminderen van vleesconsumptie om de veehouderij minder intensief te maken. In deze notitie richten we onze aandacht
op de transitie van fossiele naar duurzame energie, vandaar de keuze om CO2 centraal te stellen.

Achtergronden van het Zaanse beleid gericht op de energietransitie
Het besef dringt steeds meer door dat wij als samenleving moeten leren om anders om te gaan met
(fossiele) energie. Het bewustzijn groeit dat de mensheid door het ongeremd verstoken van fossiele
brandstoffen bezig is om het klimaat op aarde fors te veranderen. De verandering gaat in een tempo
dat wereldwijd ecosystemen in gevaar brengt, de levensomstandigheden van honderden miljoenen
mensen bedreigt en op termijn de veiligheid van ons allen aantast. Het Klimaatakkoord van Parijs uit
2015 was een belangrijke stap in de richting van een duurzamere manier van leven. De belangrijke
reductie in de uitstoot van broeikasgassen die daar werd overeengekomen geeft richting aan ons
beleid voor de komende decennia.
In Nederland is de klimaataanpak inmiddels centraal komen te staan in het landelijke beleid. Op vele
fronten wordt nu gewerkt aan de vertaling van de internationale afspraken. De Klimaatwet die eind
juni door de Tweede Kamer is besloten legt allerlei klimaatdoelen vast, het Klimaatakkoord dat nog
in de maak is (op basis van het recent gepresenteerde Voorstel voor hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord) moet de praktische plannen erbij leveren. De noodzaak om de gaswinning in
Groningen versneld terug te brengen geeft daarbij extra urgentie. Op deelgebieden zijn al ‘Green
Deals’ afgesloten, die bijvoorbeeld mikken op het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving.
Zaanstad is betrokken bij meerdere van dergelijke afspraken, vaak samen met de andere gemeenten
van de Metropoolregio Amsterdam. Het rijk bereidt bovendien een nieuwe ‘decentralisatie’ voor,
waarbij naar verwachting meer verantwoordelijkheid voor de energietransitie bij gemeenten zal
worden gelegd, zoals verwoord is een het recent gepresenteerde Voorstel voor hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord
Zaanstad zette de afgelopen jaren met de Zaanse Energie Agenda de eerste stappen in het CO2 neutraal maken van de stad. De Zaanse gemeenschap doet steeds meer ervaring op met de overgang
naar duurzame energie. Burgers en bedrijven kiezen voor zelf opgewekte zonne-energie en werken
actief aan energiebesparing. Het Zaanse Warmtenet wordt voor en door partijen gerealiseerd, we
werken toe naar het hergebruik van industriële restwarmte uit de Zaanstreek voor verwarming van
woningen en instellingen, en een Zaanse energiemaatschappij is in oprichting. De trend naar ‘groen’
is onmiskenbaar. Toch constateren we met elkaar dat we over de hele linie nog veel te weinig vaart
maken met de energietransitie om het doel van CO2 neutraal te kunnen halen. Daarbij dreigt er een
tweedeling te ontstaan, waarbij sommigen de vruchten plukken van hun investeringen in
energiebesparing en duurzame energie, terwijl andere Zaankanters niet mee kunnen doen,
bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of middelen. Door de ervaringen van de afgelopen jaren zijn wij
ons des te meer bewust geworden hoe groot de opgave is die we met zijn allen moeten aangaan.
Dit document laat zien wat de keuzes zijn waar de Zaanse gemeenschap de komende jaren in deze
transitie voor staat en waar de mogelijkheden liggen om snel resultaten te boeken. In hoofdstuk 2
staat de opgave in beeld centraal en wordt haarfijn uitgelegd waarom deze omwenteling zo complex
én essentieel is. In hoofdstuk drie staat de inhoud van de maatregelen centraal om de samenleving in
beweging te krijgen. De nieuwe coalitie beseft dat de gemeente daarbij een voorbeeldfunctie heeft
en stelt in het nieuwe Collegeakkoord: “Duurzaamheid moet in alle besluiten die de gemeente neemt
een belangrijke rol spelen,”. Tevens noemt men de verduurzaming van het eigen energiegebruik als
speerpunt. Vandaar dat in dit plan van aanpak hoofdstuk 4 is gewijd aan het bewustzijn en de
verduurzaming van de eigen gemeentelijke organisatie.
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Missie en visie van de gemeente Zaanstad

Missie van de gemeente Zaanstad
De missie van Zaanstad is om de hele gemeente CO2 neutraal te krijgen, uiterlijk tussen 2030 en
2040.
CO2 neutraal betekent dat alle activiteiten in de gemeente tezamen genomen geen impact hebben
op het klimaat. Het energiegebruik in de gemeente is daarbij de belangrijkste factor, daarnaast
spelen ook andere menselijke activiteiten een rol, zoals mobiliteit en landbouw en veeteelt – denk
aan de uitstoot van CO2 door veranderingen in het veenweidegebied.
Voor de aanpak in deze coalitieperiode zoeken we aansluiting bij het rijk en leggen we de focus op de
energie gerelateerde CO2 opgave.

Visie op de rol van de Zaanse overheid
Het nieuwe college van de gemeente Zaanstad heeft als leidend principe dat de verduurzaming van
de stad in de praktijk gerealiseerd moet worden door (semi)marktpartijen en niet in de eerste plaats
door de lokale overheid. Innovatie en economische kracht ontstaat bijvoorbeeld doordat eigenaren
van woningen een samenwerking aangaan met leveranciers van groene energieproducten. Wanneer
de markt effectief en intelligent inspeelt op de behoeften en dat tegen een goede prijs/kwaliteit
verhouding doet, ontstaat een win-win situatie: de woningbezitters verdienen hun investering in een
beperkt aantal jaren terug. De overheid heeft wel een aanwijsbare voorbeeldfunctie, vooral als het
gaat om de verduurzaming van de eigen organisatie en gebouwen. Daar zet het nieuwe college dan
ook vol op in.
Duurzaamheid is de verbindende schakel die maatschappelijke, stedelijke en economische winst
oplevert.
Onmisbaar bij het realiseren van het ambitieuze doel om een CO2 neutrale stad te bereiken, zijn de
kennis en daadkracht van georganiseerde verbanden, actieve burgers en maatschappelijk
verantwoord ondernemende bedrijven. De opgave is dusdanig groot dat ze samenwerking vereist,
van lokaal tot internationaal. De samenwerking moet leiden tot zichtbare en concrete resultaten.
Daarbij ziet de gemeente (waar de markt niet ontwikkeld is of faalt) voor zichzelf verschillende rollen
weggelegd. Vooral speelt ze de rol van regisseur/netwerker, soms aanjager, soms facilitator en in
voorkomende gevallen is de gemeente ook handhaver.
Een voorbeeld waar Zaanstad een rol speelt in verschillende (semi-overheids)bedrijven op
energiegebied is het aandeelhouderschap van de gemeente in Alliander, maar ook bijvoorbeeld in
HVC en het Zaanse Warmtenet. In deze rol kan de gemeente invloed uitoefenen op de strategie van
deze organisaties, en stimuleren dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie in
Zaanstad.
Zaanstad gaat uit van de kracht van de samenleving en de kracht van de eigen medewerkers. De
gemeente brengt intern en extern mensen bij elkaar (‘coalition of the willing’), levert kennis en kan
meedenken over externe financiering van acties die door andere partijen worden uitgevoerd. Daar
hoort een voorbeeldfunctie bij van de gemeentelijke organisatie zelf.
Kortom:
• Iedereen moet meedoen aan de Energietransitie
• Iedereen moet kúnnen meedoen aan de Energietransitie
• De gemeente neemt daartoe regie, maar neemt geen taken over
• We bieden maximaal ruimte aan de samenleving en lopen daarbij niet in de weg
• Gemeente geeft het goede voorbeeld
• De gemeente heeft oog voor succesfactoren als onderwijs- en arbeidsmarkt
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De opgave in beeld

De missie van Zaanstad is om de hele gemeenschap CO2 neutraal te krijgen. Wij noemen daarvoor
bewust geen tussenstappen, maar willen wel dat het doel ergens voor 2040 wordt bereikt. Als
gemeente CO2 neutraal worden met alle inwoners en alle bedrijven is een enorme opgave. Naar
verwachting zal de gemeente in de komende decennia groeien met tienduizenden woningen, tot
meer dan 200.000 inwoners. Daarmee komt de lat nóg hoger te liggen. De volgende tabel laat zien
hoe groot de opgave per week feitelijk is uitgaande van die 200.000 inwoners. Bedenk daarbij dat we
dit tempo elke week moeten volhouden als we 2040 willen halen.
Activiteit
Aantal woningen van het gas af
Aantal substantieel te isoleren woningen
Aantal woningen aansluiten op het warmtenet
Aantal woningen all-electric
Aantal woningen nieuwe fundering
Aanschaf auto’s die 100% elektrisch zijn
Aantal te plaatsen zonnepanelen
Aantal bedrijven van het gas af
Tabel: opgave in aantallen

Aantal PER WEEK
tot 2040
60
32
32
28
9
56
916
5

Willen we dit tempo en volume realiseren, dan moeten we ons beseffen dat we zowel als
samenleving, maar ook als organisatie ingrijpend moeten veranderen. Achter deze cijfers zit namelijk
een opgave verstopt die complex is, niet zomaar past binnen de bestaande processen en patronen
en niet altijd goed zichtbaar is voor de ketenpartners en inwoners en de gemeente. Er komt – om
maar een voorbeeld te noemen - een heleboel kijken bij het afkoppelen van woningen van het gas en
het aansluiten op een andere energiebron. In dit document worden in de hoofdstukken 3 en 4 een
aantal inhoudelijke en organisatorische voorbeelden gegeven van die complexiteit en een aanzet om
tot een fundamenteel andere oplossing te komen.
De context van rijksmaatregelen
Op een aantal terreinen biedt het duurzaamheidsbeleid van het rijk houvast. Zo worden de eisen aan
de nieuwbouw steeds verder aangescherpt, we gaan versneld naar gasloze en ‘bijna energieneutrale’
woningen en gebouwen. Tegelijkertijd worden grote energieverbruikers in het bedrijfsleven
(waaronder ook meerdere Zaanse bedrijven) onder druk gezet om alternatieven te vinden voor het
Groningse aardgas en in sneller tempo te verduurzamen.
Het rijk vraagt ook van ons als gemeente meer inzet. Gemeenten krijgen naar verwachting een
regisserende rol in de energietransitie; dit is ook verwoord in het recent gepresenteerde rapport
Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Aan het eind van de komende coalitieperiode
(2021) moet elke gemeente beschikken over een Energietransitieplan, met als belangrijkste thema
het gasvrij maken van de bestaande woningvoorraad. Maar ook omvorming van het energieverbruik
in de industrie en de inpassing van schone bronnen vragen gezamenlijke inzet. Die nieuwe eisen van
het rijk sluiten aan op de praktijk in Zaanstad. Onze gemeente heeft met de Zaanse Energie Agenda
al gekozen voor een actieve en regisserende rol op energiegebied, onder het motto ‘lokaal, schoon
en betaalbaar’.

CO2 neutraal in relatie tot de opgaven van de stad
De energietransitie is direct verbonden met een aantal thema’s die centraal staan in het beleid van
de gemeente Zaanstad, zie ook het nieuwe Collegeakkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad
van morgen’. Het gaat om de thema’s Prettig wonen, Gezond leven, De welvarende stad, Duurzaam
en groen en tenslotte Krachtige kernen en wijken. Dit betekent dat de opgave om CO2-neutraal te
worden effect heeft op al deze opgaven, en daarmee valt onder de verantwoordelijkheid van
meerdere bestuurders en opdrachtgevers. Binnen de gemeente willen we dat oplossen door het
aanstellen van een coördinerend wethouder CO2.
CO2 uitstoot van de Zaanse gemeenschap
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de CO2 uitstoot in Zaanstad (2015). CO2 is het belangrijkste
broeikasgas en speelt zoals toegelicht een grote rol bij de opwarming van de aarde. De
Klimaatmonitor van de rijksoverheid geeft structureel inzicht in de bronnen die dit gas produceren.
De grafiek laat goed zien hoe groot de bijdrage is van de gebouwde omgeving en de industrie in de
CO2-uitstoot van Zaanstad: samen meer dan 80%.

Gebouwde Omgeving
Verkeer en Vervoer
Industrie, Energie, Afval en Water
Landbouw, Bosbouw en Visserij
Totaal bekende CO2-uitstoot
Tabel: opgave in kton CO2-uitstoot

Kiloton CO2 (2015)
409.713
160.294
349.972
8.082
927.105

Energieverbruik in Zaanstad
Wat veroorzaakt deze CO2 uitstoot? Vooral het verbruik van fossiele brandstoffen die energie
produceren in de vorm van warmte, elektriciteit en voortstuwing (mobiliteit). De volgende gegevens
bieden inzicht in het huidige energieverbruik in Zaanstad (2015):

Het totale energieverbruik in Zaanstad bedraagt nu iets meer dan 12.000 Terajoule. Het overgrote
deel daarvan wordt opgewekt door aardgas (61%), ongeveer gelijk verdeeld over de industrie en de

gebouwde omgeving. Elektriciteit voor woningen en bedrijven omvat iets meer dan 20%. De rest
wordt besteed aan vervoer en transport 1.
Het verminderen en verduurzamen van dit energieverbruik vraagt een grote inspanning van allen.
Bedenk daarbij dat het aantal woningen en het aantal inwoners van Zaanstad in de komende
decennia nog met ongeveer een kwart zal toenemen. Dat betekent concreet : wanneer wij als
collectief erin slagen 25% efficiënter te worden in ons energieverbruik blijven we qua CO2-uitstoot
toch nog op hetzelfde niveau. Naast energiebesparing moet er dus ook een volledige transitie
plaatsvinden naar duurzame energiebronnen. We moeten voor verwarming en licht overschakelen
op hergebruik van industriële afvalwarmte, of op energie uit zon, wind en biomassa.
Naar een duurzame energievoorziening
Onderstaande grafiek geeft een indicatie hoe een duurzame energievoorziening voor Zaanstad eruit
zou kunnen zien, ergens tussen 2030 en 2050. Het gaat hier om de bestaande stad: woningen,
scholen, instellingen, bedrijven. Bij deze berekening is er van uitgegaan dat in de komende decennia
33 procent besparing op het totale energiegebruik wordt gerealiseerd. Vervolgens gaat het erom (bij
voorkeur lokaal) de duurzame bronnen te vinden waarmee de benodigde hoeveelheid energie kan
worden opgewekt.
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Zie onderzoek Servicepunt Duurzame Energie/Overmorgen 2018

Het Zaanstad van de toekomst
In het Zaanstad van de toekomst wordt veel minder aardgas verstookt en gebruiken we in plaats
daarvan meer elektriciteit (globaal tweemaal zoveel). Voor het grootste deel is die elektriciteit
afkomstig van windturbines, van zonnepanelen op daken en in zonneparken, en van biogas- of
biomassacentrales.
De opgave is fors, maar ook weer niet onhaalbaar groot. Kijk bijvoorbeeld naar de bijdrage van wind
en zon. Wanneer we erin slagen om plaats te bieden aan 15 windturbines (van 3 MW) op het land
kunnen we op duurzame wijze voldoen aan een deel van de Zaanse vraag naar elektriciteit.
Aan zonne-energie mikken we op ongeveer 800.000 zonnepanelen in totaal. Als de Zaanse
gebouweigenaren alle geschikte daken vol (laten) leggen, moet daarnaast nog zo’n 70 hectare (140
voetbalvelden) aan zonnepanelen worden gerealiseerd. Ook dat lijkt niet onhaalbaar.
Daarnaast moeten we als samenleving dan nog steeds voor ongeveer 30% een beroep doen op
elders opgewekte elektriciteit. Er is eenvoudigweg niet voldoende ruimte voor opwek in de
gemeente. Dit is een equivalent van bijvoorbeeld ruim dertig zeer grote windturbines (van 10 MW)
op zee. In die zin is dus niet sprake van een geheel lokale energievoorziening.
In het nieuwe energiesysteem kunnen marktpartijen mogelijk business ontwikkelen met de tijdelijk
opslag van elektriciteit, zodat we die op een ander moment kunnen gebruiken – bijvoorbeeld
wanneer de zon niet schijnt. Daarmee worden we in toenemende mate lokaal zelfvoorzienend en
maken Zaankanters werk van en met nieuwe energie.
Onderdeel van de opgave en ook het beeld van Zaanstad in de toekomst is collectiviteit. De Zaanse
samenleving investeert zelf in windturbines, zonnepanelen en zonneparken. Zo delen we als
gemeenschap de kosten en de energieopbrengsten en wellicht zelfs in de financiële opbrengst van
die energie die we lokaal opwekken.
De warmtevraag in huizen, gebouwen en bedrijven wordt in de toekomst voor ongeveer de helft
opgevangen door het Zaanse Warmtenet, dat gebruik maakt van industriële restwarmte en andere
lokale warmtebronnen. Gebouwen die niet op het warmtenet kunnen worden aangesloten gaan
over op elektrische systemen (all-electric). Alleen waar het echt niet anders kan wordt nog aardgas
verstookt. Op deze wijze wordt in de gebouwde omgeving nauwelijks of geen CO2 meer
geproduceerd. Een belangrijke stap voorwaarts om te komen tot een CO2 neutrale stad.
Om als stad helemaal CO2 neutraal te worden moet er naast de energietransitie nog meer gebeuren.
In het Zaanstad van de toekomst leveren onze lokale vervoersbewegingen geen CO2 uitstoot meer
op. Door je minder en anders te verplaatsen, en indien toch met een auto, dan een auto op schone
brandstof.
Het onderdeel met een relatief lage impact maar daarmee niet minder belangrijk is de CO2 uitstoot
van het veenweidegebied. Een oplossing hiervoor is het veenweidegebied onder water te zetten, dit
draagt ook bij aan de bestrijding van de bodemdaling. Dit vergt wel een andere kijk op het
land(bouw)gebruik in onze stad.
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De Zaanse samenleving komt in beweging

Het bereiken van CO2 neutraliteit is een grote opgave voor onze samenleving, zo hebben we
inzichtelijk gemaakt in het vorige hoofdstuk. Er moet op veel fronten tegelijkertijd vooruitgang
worden geboekt, vele actoren moeten in actie komen en ook nog liefst gezamenlijk.
Tegelijk zijn er ook veel kansen in deze omwenteling, zowel economisch als maatschappelijk gezien.
Denk bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid in de nieuwe economie die gaat ontstaan wanneer op
grote schaal zonnepanelen geïnnoveerd, gebouwd, geïnstalleerd moeten worden. Bedrijven die zich
juist in Zaanstad willen vestigen door het aantrekkelijke vestigingsklimaat dat samenhangt met de
energietransitie leveren nieuwe ideeën, productiemogelijkheden en arbeidsplaatsen. Dat effect
wordt nog krachtiger wanneer het onderwijs in de stad zich krachtig positioneert als leverancier van
goed opgeleide (vak)leerlingen. Tot slot is lokaal geproduceerde energie een uitgelezen mogelijkheid
om sociale cohesie te versterken: betaalbaar voor elke beurs door collectiviteit te organiseren in de
buurt en de wijk. De gedacht is: energie produceer je samen en gebruik je samen, een aanlokkelijk
perspectief lettend op de leefbaarheid en kansengelijkheid in de stad.
Zelf in beweging komen
Inmiddels hebben we in Zaanstad ervaring opgedaan met allerlei maatregelen waarbij investeringen
worden voorgeschoten of leningen worden verstrekt tegen lage rente. Dat helpt, maar mensen
moeten wel zelf besluiten om in actie te komen. Het gaat om het inzicht dat energiebesparing en het
aanboren van duurzame energiebronnen een aanlokkelijk en noodzakelijk perspectief is. Dat
betekent activiteiten organiseren om kennis te vergroten, nut en noodzaak te ervaren en
handelingsperspectief duidelijk te maken. Hiervoor wordt een communicatiestrategie gemaakt met
de afdeling communicatie, en in samenspraak met de belanghebbenden en ketenpartners in de stad.
Lokale collectiviteit
Een van deze aanlokkelijke perspectieven om een duurzame en toekomstbestendige stad te bouwen,
is om dit te verbinden aan de Zaankanters zelf, met de typisch Zaanse (collectieve) zelfredzaamheid
waar we al zoveel voorbeelden van om ons heen zien. Het gaat dan om lokale energiecoöperaties als
ZEK en Zaanse Groene of aan de gezamenlijke projecten van ondernemers op Molletjesveer en
Noorderveld om zonnepanelen op hun daken te leggen. De samenleving heeft veel meer van
dergelijke initiatieven nodig. Want uiteindelijk zijn zij – de bewoners, de instellingen en de
ondernemers – aan zet om Zaanstad te verduurzamen, met de gemeente als goed voorbeeld.
Financiële mogelijkheden
CO2 neutraal worden is een buitengewoon grote opgave voor een stad die in de gebouwde omgeving
al zoveel opgaven heeft. Naar verwachting komen extra middelen beschikbaar zoals vanuit de
Rijksregeling aardgasvrije wijken, maar daar moeten we wel wat voor doen. We maken maximaal
gebruik van de nu reeds beschikbare ruimte in de Crisis- en Herstelwet. We oefenen met het
doorvoeren van de energietransitie, bijvoorbeeld in het aardgasvrij maken van de bestaande bouw.
Dat gaat zicht bieden op een gestructureerde aanpak voor het vervolg, waarbij innovatie (lokale
samenwerking, financiering, techniek, juridisch kader) wordt aangemoedigd.
Optreden in het algemeen belang
In de grote opgave die Zaanstad heeft om CO2 neutraal te worden is een belangrijke rol weggelegd
voor de gemeente, als hoeder van het algemeen belang. Onze aanpak blijft daarbij dezelfde: de

gemeente kiest expliciet voor zichtbare en haalbare zaken. Wij stimuleren collectieve initiatieven en
netwerken in de samenleving, zoals energiecoöperaties. Daarnaast willen wij de transitiekansen
grijpen die het weefsel van Zaanstad biedt: de sterke menging van wonen en werken en de
woningbouwopgave vanuit de Metropool. We mikken vanuit onze publieke taak vooral op de
noodzaak tot bundeling van de krachten in de samenleving. Maar dat gaat nog niet vanzelf. Daarbij
zetten we niet in de eerste plaats geld in, al proberen we wel subsidiestromen van andere overheden
aan te spreken en te geleiden naar duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers. Zelf
projecten financieren doet Zaanstad alleen op die onderwerpen waar de markt het zelf nog niet kan.
Een ander publiek belang betreft de ruimtelijke ordening. Ook hier neemt de gemeente een actieve
verbindende rol in. Daarnaast heeft de omslag naar CO2-neutraal grote impact op de arbeidsmarkt
en de concurrentiekracht van onze regio. Hier speelt de gemeente Zaanstad ook in regionaal verband
actief mee.

De concrete uitwerking
Hoe gaan we als Zaanse samenleving de energietransitie vorm geven? De CO2 uitstoot kan langs
verschillende wegen worden verminderd, met de inzet van diverse duurzame technieken. Zoals we
hierboven al zagen staan we nog maar aan het begin van een proces dat tientallen jaren gaat duren,
waarbij Zaanstad steeds minder fossiele energie gaat gebruiken en overschakelt op duurzame
bronnen – afvalwarmte, geothermie, zon, wind en biomassa uit de Zaanstreek.
Hieronder geven we een overzicht van de verschillende ‘energiepaden’ en de maatregelen we
kunnen nemen om op dat gebied vooruitgang te boeken. In Bijlage 1 vindt u een gedetailleerd
overzicht van de maatregelen, het budget dat daarvoor beschikbaar is en de partijen die ze gaan
uitvoeren.
Wanneer we alle maatregelen en acties doorvoeren in lijn met het coalitieakkoord, is het totaalbeeld
als volgt.
Effectdoelstelling 2022:

De CO2-uitstoot van Zaanstad verminderen met 55.000 ton, dat is 6%
van de totale uitstoot van circa 925.000 ton
Investeringen samenleving
€300 mln, waarvan naar schatting €30 mln onrendabel(*)
Gemeentelijke Investeringen: €10 mln
Beschikbaar budget:
€1,5mln, her-prioritering €2.0mln in jaar 1, daarna €1,2mln
(*) Onrendabel betekent hier: duurder dan het ongewenste fossiele (bestaande) alternatief.
Ingrepen in bijvoorbeeld de belastingstructuur (energiebelasting of CO2-taks) verkleinen dat ‘onrendabele’ deel
van de investeringen.

Dit doel willen we met de samenleving bereiken langs de volgende ‘energiepaden’:
Isoleren en energie besparen (potentieel: daling van 33% van het totale verbruik)
Dit is naar verhouding de ‘eenvoudigste’ weg om te komen tot verlaging van de CO2-uitstoot: het
verbruik van fossiele brandstoffen verminderen door betere isolatie van woningen en gebouwen,
toepassen van zuiniger technologie en verstandiger omgaan met energie. Met rijksbeleid zoals de
stijgende energiebelasting op gas krijgt deze aanpak rugwind. Overigens zijn veel van deze
maatregelen ook nu al direct rendabel en blijft het zaak om deze mogelijkheden onder de aandacht
te brengen in de stad.
Langs de volgende wegen willen we de komende vier jaar concrete resultaten boeken:
1. Bestaande bouw
- Grootschaliger aanpak van isolatie.
- Overleggen met de woningbouwcorporaties over hun aanpak bij de isolatie van hun woningbezit.
- Daarnaast stimuleren we onder huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaren de aanleg van
warmtepompen, zonneboilers en systemen om warmte terug te winnen.
2. Versnelling van de energiebesparing in de dienstensector
- Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen meteen te treffen. De Omgevingsdienst NZKG gaat deze verplichting intensief
handhaven, om te beginnen bij instellingen in de dienstensector. Het gaat dan om invoeren van
LED-verlichting, isolatie, warmteterugwinning en andere rendabele maatregelen om de energieefficiency te verbeteren.
3. Voorlichting en activering
- Bewoners stimuleren om renderende maatregelen in te voeren via energiecoaches, voorlichting
en activerende campagnes.
4. Investeren in het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed
Zon (potentieel: 7% van het totale verbruik)
Zonnepanelen worden steeds betaalbaarder en rendabeler. Waar mogelijk willen we zonnepanelen
niet op de grond, maar op daken van huizen en bedrijven geïnstalleerd zien want dat bespaart
kostbare ruimte. Uiteindelijk is het doel om 800.000 panelen op daken te realiseren in Zaanstad.
Toch zal nog ongeveer 70 hectare aan zonneparken noodzakelijk zijn, die goed moeten worden
ingepast in de omgeving. De gemeente maakt hiervoor vanuit haar publieke rol een integrale
afweging..
Langs de volgende wegen willen we de komende vier jaar concrete resultaten boeken:
1. Inzet van financiële middelen
- Zaanstad kiest er voor slechts beperkt middelen in te zetten voor zonneprojecten, omdat de
markt in dit opzicht al goed functioneert. In totaal wordt voor de komende vier jaar 150.000 euro
gereserveerd voor het ondersteunen van de realisatie van zonne-energie.
2. Voorwerk doen om realisatie van projecten te versnellen
- Opstellen van een gemeentelijk Zonneplan
- Inventariseren van het potentieel aan daken (van woningen, instellingen en bedrijven) waar
panelen kunnen worden gelegd.
- Onderzoeken welke daken op gemeentelijke panden geschikt zijn voor zonnepanelen.
- De gemeente gaat actief op zoek naar terreinen waar zonneparken kunnen worden aangelegd.
- Vergunningen voor PV-installatie kunnen makkelijker worden aangevraagd en worden sneller
verleend.
3. Collectieve oplossingen faciliteren
- Stimuleren van collectieve projecten van zowel bewoners (‘postcoderoos-projecten’) als
ondernemers.

-

Stimuleren dat projecten hun energie leveren via Zaanse Groene en andere Zaankanters hun
duurzame energie daarvan afnemen.
4. Voorlichting en activering
- Bewoners en ondernemers enthousiasmeren om zelf (bij voorkeur gezamenlijk) zonnepanelen te
plaatsen.
5. Maatschappelijke voorwaarden creëren
- Overleg met onderwijsinstellingen over de mogelijkheden om meer monteurs op te leiden voor
de energiesector.
Wind (potentieel: 36% van het totale verbruik)
Met een relatief beperkt aantal windturbines kan een fors deel van de Zaanse energiebehoefte
worden gedekt. De gemeente mikt uiteindelijk op de inpassing van 15 windturbines (van 3MW per
stuk) op land. Het vinden van locaties voor windturbines vraagt naast overleg met omwonenden en
belanghebbenden ook intensief overleg met provincie en rijk. Vanwege hinderend provinciaal beleid
zijn de opties op dit moment beperkt. Het college zet daarom in op gesprekken met de provincie om
te komen tot alternatieve oplossingen. Maar er is simpelweg onvoldoende ruimte om alle
elektriciteit werkelijk op eigen bodem op te wekken. Daarom zijn we deels afhankelijk van elders
opgewekte elektriciteit. Dat is een equivalent van bijvoorbeeld ruim 30 zeer forse windturbines
(10MW) op zee.
De mogelijkheid om duurzame energie (bijvoorbeeld van windturbines) op te slaan maakt het gehele
energiesysteem minder afhankelijk van pieken in wind en zon. Wij zien hier mogelijkheden,
bijvoorbeeld bij het inzetten van windenergie om waterstofgas te produceren. Waterstof kan op een
ander tijdstip (als het niet waait) worden ingezet om elektriciteit op te wekken. Hier ligt een kans
voor het Noordzeekanaalgebied.
Langs de volgende wegen willen we de komende vier jaar concrete resultaten boeken:
1. Lobby en overleg
- Wij gaan in gesprek met rijk en provincie over de plaatsing van windturbines langs het
Noordzeekanaal.
- Wij stellen, vooruitlopend op mogelijke plaatsing van windturbines, een Windplan op.
2. Onderzoek naar opslag van wind uit zee
- Wij onderzoeken de met partners in de MRA welke mogelijkheden er zijn in het
Noordzeekanaalgebied voor de aanlanding van energie uit wind op zee en de bouw van een
waterstoffabriek voor duurzame energieopslag.
3. Voorlichting en activering
- Bewoners en ondernemers enthousiasmeren om hun energie via bestaande, niet lokale
windturbines af te nemen
Warmte (potentieel: 55% van het totale verbruik)
Een zeer groot deel van de CO2-uitstoot van Zaanstad hangt samen met het verwarmen van
woningen en gebouwen. Tegelijkertijd wekken industriële bedrijven in de stad veel warmte op in hun
productieprocessen. De warmte die resteert vanuit de industriële processen wordt steeds vaker
door de bedrijven zelf gebruikt. Wat dan nog resteert kan worden hergebruikt voor collectieve
stedelijke warmte.
Zaanstad werkt met partijen aan de totstandkoming van een warmtenet dat vooral de bestaande
bouw voorziet van duurzaam geproduceerde warmte. De eerste fase van dat net wordt nu aangelegd
in Zaandam-Oost, waar zowel nieuwe woningen als bestaande woningcomplexen worden
aangesloten en uiteindelijk aardgasvrij worden gemaakt. In de beginfase wordt het warmtenet

voorzien van duurzame energie door een biomassacentrale. Naarmate het net groeit worden steeds
meer duurzame bronnen aangesloten, van bedrijven die restwarmte leveren tot warmtebronnen
diep in de bodem (geothermie). Zaanstad heeft het gebied Zaandam-Oost (Poelenburg en
Peldersveld/Hoornseveld) aangemeld als proeftuin voor het aardgasvrij maken van woonwijken.
All-electric oplossingen
Waar het voor zowel klanten als energiepartijen niet lonend is om een warmtenet aan te leggen
kunnen andere technieken worden ingezet. Individuele woningen kunnen bijvoorbeeld gebruik
maken van zonneboilers en voor de rest van hun warmtebehoefte overschakelen op geheel
elektrische systemen (‘all-electric’). Dit speelt ook in de industrie, waar bedrijven in toenemende
mate los zullen moeten komen van het verstoken van aardgas. Ook daar zal steeds meer gebruik
worden gemaakt van systemen op basis van duurzame elektriciteit. Ontwikkelingen rondom
waterstofgas bieden mogelijk kansen als alternatief.
Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de elektricteits-infrastructuur, zeker als het gaat om grote
industriële afnemers. Knelpunten in de infrastructuur kunnen initiatieven van industriële bedrijven
dwarsbomen om hun gasverbruik sterk te beperken. De gemeente Zaanstad ziet hier (bijvoorbeeld
als aandeelhouder in Alliander) een rol voor zich weggelegd.
De uitbouw van het Warmtenet vraagt in toenemende mate overleg met bedrijven (die zowel
afnemer als leverancier kunnen zijn van warmte), met andere overheden en met partners in de
energiesector. Zaanstad neemt deel in diverse (semi-overheids) bedrijven die zelf warmte leveren
(zoals HVC) of die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur van de energievoorziening (zoals
Alliander). Al deze stakeholders hebben hun eigen visie en hun eigen belangen, zij moeten nu en in
de toekomst steeds meer gaan samenwerken om het Zaanse Warmtenet tot een succes te maken.
Langs de volgende wegen willen we de komende vier jaar concrete resultaten boeken:
1. Het Zaans Warmtenet uitbouwen
- De uitrol van het Warmtenet in Zaandam-Oost is begonnen, de bouw van de biomassacentrale
wordt voorbereid. Dit leidt ertoe dat de eerste 1200 woningen eind volgend jaar voor hun
warmtevoorziening kunnen worden losgekoppeld van het aardgasnet.
- Een plan maken voor de warmtetransitie voor de gemeente, in afstemming met alle
stakeholders.
2. Gasloze verwarmingssystemen stimuleren
- Voorbereiding van een wijkgerichte all-electric-aanpak op plaatsen waar aanleg van een
Warmtenet niet rendabel is.
- Overleg met industriële bedrijven over all-electric of andere technische oplossingen
3. Overleg en lobby
- Een gemeentelijke visie ontwikkelen als aandeelhouder in bedrijven als Alliander, HVC en het
Zaans Warmtenet op de rol die deze bedrijven kunnen spelen in de energietransitie.

Mobiliteit (potentieel 18% van het totale verbruik)
Verkeer en vervoer gebruikt veel fossiele brandstoffen. Het is voor de gemeente een grote opgave
om de mobiliteitskeuzes van bewoners en bedrijven te beïnvloeden in de richting van het openbaar
vervoer, fietsen of wandelen. Op de lange termijn wordt een grote bijdrage aan de CO2 reductie
verwacht door de opkomst van elektrische voertuigen. Zaanstad kiest er voor om hierin een
aanjagende functie te vervullen en te laten zien dat elektrische vervoermiddelen ook nu al een goed
bruikbaar alternatief zijn.
Langs de volgende wegen willen we de komende vier jaar concrete resultaten boeken:
1. Aanschaf en uitbreiding van het eigen elektrische wagenpark van de gemeente Zaanstad
2. Onderzoek naar maatregelen om het verkeer en vervoer in Zaanstad te verminderen, te
veranderen en te verschonen.
Landbouw en grondgebruik
Landbouw en veeteelt zijn relatief minder belangrijke bronnen van CO2
Het veenweidegebied stoot echter wel veel CO2 uit. Deze uitstoot kan sterk worden verminderd
door beheersmaatregelen, zoals verbrakking. De gemeente bereidt een aanpak op dit gebied voor.
Concrete maatregel:
1. Voorbereiding van de planvorming rond verbrakking en vernatting van het veenweidegebied,
afstemming met belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de provincie.

Gevolgen voor de interne organisatie van deze maatregelen
Om alle stappen te zetten die we hierboven hebben opgesomd is actie nodig van heel veel partijen in
de stad. We moeten veel meer (samen) doen op het gebied van de energietransitie, en we moeten
(samen) nieuwe werkwijzen ontwikkelen. Het is nodig dat bewoners en ondernemers zelf in actie
komen, bij voorkeur in samenwerking met buren, collega’s, andere ondernemers. Op die manier
worden maatregelen niet alleen beter betaalbaar, maar wordt de stad ook versterkt. De gemeente
borgt hierbij het algemene belang en stimuleert dat er collectieve oplossingen tot stand komen.
Dat vraagt om een regierol van de gemeente. Een regierol is een strategische interventierol op en
met de krachten in de samenleving. Die rol is nieuw, daar waar wij van oudsher als lokale overheid in
de ruimtelijke ordening een meer controlerende rol innamen. Bij de invulling van die nieuwe rol
verbindt de gemeente de innovatie op duurzaamheid van alle deelnemers, destilleert zij daaruit de
basisvoorwaarden en bepaalt daarmee de gezamenlijke richting. Bij deze invulling van die regierol
waakt de gemeente ervoor op de stoel van de partijen zelf te gaan zitten als het om de uitvoering
gaat.
Om te laten zien hoe groot de inspanning is waar we voor staan, hoeveel partijen daarbij betrokken
zijn, geven we in drie voorbeelden zicht op de concrete veranderingstrajecten.
Het zijn: de bestaande bouw, de nieuwbouw en de industrie in Zaanstad.
Dit laat zien hoeveel er wordt gevraagd van alle spelers in de keten. Het brengt ook preciezer in
beeld wat de rol van de gemeente in deze veranderingen is, waar de gemeente extra inzet moet
plegen en soms ook een andere werkwijze moet kiezen. Hieronder als voorbeeld de eerste hoofdlijn
– verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Casus 1: Transformatie in de bestaande gebouwde omgeving
Het huidige tempo waarin de Zaanse woningvoorraad verduurzaamt is te laag. We zien dat ongeveer
900 corporatiewoningen per jaar 1 of meer labelstappen maken. Om in 2040 volledig gasloos te zijn
moet dat tempo en het maatregelenpakket omhoog. Samen met particulier bezit.
Kort gezegd: van bijna 1.000 woningen per jaar die een of meer labelstappen maken, naar 3.300
woningen per jaar die van het gas af gaan.
Iedere wijk is anders, er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Het is daarom belangrijk dat de gemeente
de regie krijgen over het invullen van het CO2-doel (onder andere vertaald in de opgave #vangaslos),
zodat er lokaal kan worden bekeken wat de meest efficiënte aanpak is. Wij hebben daarvoor wel de
juiste instrumenten, middelen en bevoegdheden nodig. De ontwikkeling van veel van die
instrumenten ligt naar verwachting straks in onze handen. Het is aan ons om inwoners op tijd te
informeren over de als dan niet gezamenlijke omschakeling naar duurzame warmte. Wat betekent
dit voor de wijk? Dat is een gemeentelijke opgave, Waarbij voldoende inspraak en begeleiding in het
proces de eerste stap vormen. Dat proces is vervat in de totstandkoming van het
Energietransitieplan.
Onder regie van de gemeente wordt een werkbaar stappenplan per wijk opgesteld. Installateurs,
energiebedrijven, coöperaties en netwerkbedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Als je weet hoe
en wanneer het gas vervangen wordt door duurzame energie, kun je als woningeigenaar besluiten
nemen over het ombouwen van je woning. Ook grote eigenaren zoals corporaties hebben helderheid
nodig om verstandig te kunnen investeren. Grote investeringen in energie-neutrale nul-op-de-meter
woningen zijn op de lange duur rendabel voor woningbouwcorporaties. Maar verwarming op basis
van aardwarmte is meestal voordeliger en eenvoudiger. Dat vraagt een grote mate van collectiviteit,
waarbij in Zaanstad ook de nieuwbouw een rol speelt.
Naast invloed en inspraak voor de gebruiker is inzicht in kosten, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid
het belangrijkst. Uitvoerbaarheid wordt ondersteund met een nog te regelen “recht op begeleiding
en advies”. En in de zorg om betaalbaarheid staat de gemeente naar verwachting niet alleen. Op
Rijksniveau wordt nu gewerkt aan financieringsmogelijkheden, zoals gebouwgebonden financiering.
Het is van belang dat wij deze ontwikkeling voeden vanuit de praktische ervaringen die wij in onze
gemeentelijke werkwijze opdoen. De tabel laat concreet zien hoe deze opgave in de praktijk uitpakt.

25.000

WoCo's

900/jr

van 900 isoleren naar 1.200 van het gas af met warmtenet/all-electric in 20 jaar

WAS

WORDT

route woco
EIGENAAR
isoleren (muren, vloer, dak, ramen)
verbeteren installaties (tot nu toe mn HRketel)
zonnepanelen

route: warmtenet
EIGENAAR
isoleren (muren, vloer, dak, ramen)
aanpassen binneninstallatie (leidingkokers, meters, verdelers, ketelhuis, …)
subsidies verwerven
contracten sluiten
inductieplaat meestal door eigenaar
elektrische kookplaat (+ extra elektragroep + leidingen)

1.600/jr

HUURDER
-

HUURDER
inductiekoken
pannenset

MARKTPARTIJEN
energieprestatiegaranties,
total cost of ownership info, ESCO vormen

MARKTPARTIJEN
onderzoeken warmtevraag, afstemming met vastgoed eigenaren en - gebruikers
nieuwe bronnen bouwen/aanboren
nieuwe infrastructuur aanleggen (in openbare ruimte en inpandig)
nieuwe manier van koken organiseren
ontzorg-arrangementen aanbieden
subsidies verwerven
contracten sluiten

GEMEENTE
maken van afspraken
monitoren voortgang
lobby/financieringsvraag regels etc richting Rijk
arrangementen ontwikkelen (warmtenet, ‘huur de zon’)
ondersteuning huurders (energie coaches)

PKBW
PKBW
ZEA
ZEA
PKBW
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

40.000

Niet-Woco

100/jr

GEMEENTE
maken van afspraken
monitoren voortgang
lobby/financieringsvraag regels etc richting Rijk
arrangementen ontwikkelen (warmtenet, ‘huur de zon’)
ondersteuning huurders (energie coaches)
energietransitieplan maken, afstemming tussen externe en interne stake holders faciliteren
ZEA
warmteplan maken
ZEA
lokale verordeningen opstellen
PKBW
energieoplossingen inpassen in omgevingsplannen (+ welstand + vergunningensysteem)
MAAK
activeren marktpartijen, zorgen dat nieuwe partijen kunnen toetreden
ZEA
zorgen dat klachten/zorgen door onafhankelijke partij worden geadresseerd bij (o.a.) gemeente
MAAK
partijen activeren en bij elkaar brengen
EZ
geldstromen helpen aanboren
ZEA
wetten en regels volgen en beïnvloeden
ZEA
zekerheden organiseren (+ onafhankelijk toezicht?)
ZEA
overbruggingsfinanciering / aanloopfinanciering organiseren en beschikbaar stellen
MAAK
ruimte reserveren voor nieuwe infrastructuur, ondergronds en bovengronds
MAAK
zorgen voor afstemming bij uitvoering (grond 1x open)
MAAK
subsidies verwerven
ZEA
contracten sluiten
ZEA
monitoren voortgang uitvoering
MAAK
scholing stimuleren, werkmacht organiseren, kaartenbakken leeg
EZ

van 100 isoleren naar 2.000 van het gas af in 20 jaar 50% warmtenet 50% all-electric

WAS

WORDT

route eigenaar
EIGENAAR
isoleren (muren, vloer, dak, ramen)
verbeteren installaties (tot nu toe mn HR ketels)
zonnepanelen (maar telt niet als besparen – zie transitiepad zon)

route all-electric
EIGENAAR
isoleren (muren, vloer, dak, ramen)
zonnepanelen/collectoren plaatsen
volledig aanpassen binneninstallatie
ander verwarmingssysteem
buffervaten
elektrische groepen leidingen
monitoringssysteem
tapwaterverwarming
subsidies en eventueel lening verwerven
contracten sluiten
monitoren energiegebruik (ook o.b.v. eigen gedrag)
elektrische kookplaat
pannenset

1.600/jr

HUURDER
-

HUURDER
inductiekoken
pannenset

MARKTPARTIJEN
organisatie collectieve acties (isolatie, zonnepanelen)
Aanbod totaalpakket transitie naar NOM
Warmtepompen aanprijzen (branchevereniging)

MARKTPARTIJEN/NETTEN
organisatie collectieve acties (isolatie, zonnepanelen)
Aanbod totaalpakket transitie naar NOM
Warmtepompen aanprijzen (branchevereniging)
all-in-ontzorg-arrangementen ontwikkelen
infrastructuur aanpassen/schakelkasten/buurtbatterijen
leningen verzorgen

GEMEENTE
collectieve acties laten organiseren (door Winst uit je Woning, Eneregio)
Voorlichting in energiecafe’s en door Duurzaam Bouwloket
NOM-regeling
kredietfaciliteit
ondersteunen warmtescans (ZEK)
ondersteuning VvE’s

GEMEENTE
collectieve acties laten organiseren (door Winst uit je Woning, Eneregio)
Voorlichting in energiecafe’s en door Duurzaam Bouwloket
NOM-regeling
kredietfaciliteit
ondersteunen warmtescans (ZEK)
ondersteuning VvE’s
energietransitieplan maken, afstemming tussen externe en interne stake holders faciliteren
ZEA
partijen activeren en bij elkaar brengen (collectieve vraag stimuleren, vraag en aanbod koppelen)
ZEA
ondersteuning bij in de markt zetten van (ontzorgings)arrangementen
PKBW
zorgen dat nieuwe marktpartijen willen/kunnen toetreden
EZ
communicatie met / voorlichting voor eigenaren (Energiecafe’s, etc)
PKBW
zorgen dat klachten/zorgen door onafhankelijke partij worden geadresseerd bij (o.a.) gemeentePKBW
geldstromen aanboren
MAAK
wetten en regels beïnvloeden
ZEA
eigen welstandsnota en vergunningensysteem energietransitie proof maken
MAAK
zekerheden organiseren
ZEA/MAAK
overbruggingsfinanciering / aanloopfinanciering organiseren en beschikbaar stellen
ZEA
ruimte reserveren voor nieuwe infrastructuur (/opslag / externe verwarmingssystemen)
MAAK
subsidies (helpen) verwerven
ZEA
contracten sluiten (met bijvoorbeeld ….)
ZEA
monitoren voortgang
MAAK
scholing stimuleren, werkmacht organiseren, kaartenbakken leeg
EZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Casus 2: Industrie van Gas Los.
Minister Kamp stelde eind 2016 al: voor bedrijven met veel CO2 -uitstoot is in Nederland geen plek
meer. Zijn opvolger Wiebes stuurde in 2018 aan 5 grote Zaanse bedrijven een brief met de oproep
om geen Gronings gas meer te gebruiken. Naast deze grootgebruikers (die overigens onder gezag
van de provincie vallen), zijn veel andere Zaanse bedrijven ook afhankelijk van gas. Omschakeling is
wellicht mogelijk, maar vraagt misschien wel ingrijpende maatregelen. Om te beginnen: een andere
infrastructuur. Als gekozen wordt voor volledige elektrificatie van het productieproces raakt de
bestaande infrastructuur snel overbelast en zijn ingrepen nodig. Zaanstad voorziet dat de huidige
wetten en regels onvoldoende ruimte bieden om snel stappen te zetten. Vanuit onze
aandeelhoudersrol kan wellicht invloed worden aangewend. Ontwikkelingen op het gebied van
waterstof bieden mogelijk alternatieven.
De grote bedrijven hebben veelal hoogwaardige kennis over de eigen energiepositie. De ambitie is
om binnen de clusters en tussen de bedrijven onderling tot betere kennisuitwisseling te komen. De
bedrijven zijn immers in hun keten óok afhankelijk van elkaar. Hier speelt de gemeente een
verbindende rol.
Direct hieraan verbonden zijn onderwerpen als arbeidsmarkt en onderwijs. De noodzakelijke kennis
is in de basis aanwezig en kan bijdragen aan de transformatie in de samenleving. Ook hierin speelt de
gemeente een verbindende rol,
Bedrijven kunnen ook vanuit hun eigen productieprocessen komen tot opwekunits (denk aan
omzetting van vloeibare biomassa in de voedingsmiddelen-industie). Dat vraagt om (milieu-)ruimte
en dus ook om afwegingen van de lokale overheid. De beleidsfunctie van de gemeente in de
ruimtelijke ordening speelt hier een belangrijke rol.
250

INDUSTRIE

20/jr

van 250 grote industriele gasgebruikers naar CO2-arme productie in Zaanstad

WAS

WORDT

handhaven en verleiden tot besparen
INDUSTRIE
onbekend

samenwerken aan elektrificatie productieprocessen
INDUSTRIE
gesprek met gemeente over ambities
mogelijkheden energiepositie verbeteren
samenhang met omgeving

20/jr

MARKTPARTIJEN
energieoplossingen
ESCO's
verbeteren verdienmodellen ontwikkelaars

MARKTPARTIJEN/NETTEN
energieoplossingen
ESCO's
ontzorgpakketten
netaanpassingen/wettelijk kader verruimen
stedelijke planning

GEMEENTE
toetsing wettelijk kader
uitdragen ambitie gasloos
warmteplan als aanleiding gesprek
beinvloeden wetten en regels
samenwerking in de regio en landelijk
afhankelijkheid Bevoegd Gezag NH
afhankelijkheid Bevoegd Gezag RIJK

GEMEENTE
toetsing wettelijk kader
uitdragen ambitie EPC < 0. vooruitlopend op BENG
warmteplan als aanleiding gesprek
beinvloeden wetten en regels, met name infra en elektriciteitswet / ACM
samenwerking in de regio en landelijk: alternatieve energiedragers
samenwerking Bevoegd Gezag NH
samenwerking Bevoegd Gezag RIJK
samenwerking smeden / industriedeal
invloed aanwenden aandeelhouderschap netbeheer(ders)
ruimte reserveren voor nieuwe infrastructuur (/opslag / externe verwarmingssystemen)
wetten en regels beïnvloeden
aanpassingen infrastructuur
ruimtelijke toedeling energiefuncties incl EV
geldstromen aanboren
contracten sluiten warmtelevering/e-levering (met bijvoorbeeld Zaanse Groene)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ZEA
N&M
N&M
N&M
N&M
ZEA
MAAK
ZEA
OR
RO
ZEA
MAAK

Casus 3: Nieuwbouw van ‘gasloos’ naar Energieproducerend
In 2016 zijn het eerste signalen over aardgasvrij afgegeven. Daarna is door maatschappelijke
omstandigheden een versnelling tot stand gekomen in de wetgeving rondom aardgasvrije
nieuwbouw. Per 1 juli 2018 is inmiddels wettelijk mogelijk om nieuwbouwwoningen niet meer van
een aardgasaansluiting te laten voorzien. Hiermee wordt versnelde verduurzaming van de
nieuwbouw aangejaagd. Op de achtergrond van deze beweging wordt in de wetgeving
voorgesorteerd op strengere energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Daarmee veroorzaakt de
nieuw toegevoegde voorraad straks een steeds kleinere energievraag. In het licht van de opgave om
ook voor de gehele vraag voldoende energie op te wekken, is ruimte nodig. Denk aan windturbines,
zonnepanelen en andere schone bronnen. De ruimte is schaars. Concepten waarbij de nieuwbouw
een rol kan spelen in de energievoorziening van de bestaande stad bieden dan mogelijk een
oplossing om het ruimtebeslag te beperken. Heel concreet kan het dan gaan over decentrale
warmtenetten in combinatie met bijvoorbeeld gezamenlijke ontsluiting van warmte uit
oppervlaktewater of afvalwater. Dit vraagt maatwerk in de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.
Voor ontwikkelaars is het van belang dat de gemeente hen actief in verbinding brengt met de
plannen in de directe omgeving. Hiervoor biedt het Energietransitieplan een handreiking, maar
uiteindelijk zal een succesvolle samenwerking alleen kunnen plaatsvinden als alle belangen in een
naastgelegen gebied kunnen worden uitgelijnd met de nieuwbouwplannen. Dat vraagt naast het plan
vooral een actieve gemeentelijke regie.
Het ontsluiten van warmtebronnen als de Zaan vraagt onderzoek en afstemming. Ook hier speelt de
gemeente een verbindende rol.
Nieuwbouw die netto energie gaat produceren krijgt in de toekomst een stevige positie, zo is de
verwachting. Als gemeente moeten we gaan nadenken over de waarde die wij willen gaan
toekennen aan die functie.
20.000 NIEUWBOUW van 20.000 binnenstedelijk wonen naar 20.000 woningen die een bijdrage leveren aan CO2-reductie

1.000/jr

WAS

WORDT

gasaansluiting vermijden
INITIATIEFNEMER
kopen
bouwen (met gasaansluiting, all-electric of warmtenet)
verkopen

energieproducerende woningen
INITIATIEFNEMER
gesprek met gemeente over ambities
mogelijkheden energiepositie verbeteren
samenhang met omgeving

1.000/jr

MARKTPARTIJEN
energieoplossingen
ESCO's
verbeteren verdienmodellen ontwikkelaars

MARKTPARTIJEN/NETTEN
organisatie collectieve acties (isolatie, zonnepanelen)
ESCO's
ontzorgpakketten
netaanpassingen
stedelijke planning

GEMEENTE
toetsing wettelijk kader
uitdragen ambitie gasloos
warmteplan als aanleiding gesprek
beinvloeden wetten en regels
samenwerking in de regio en landelijk

GEMEENTE
toetsing wettelijk kader
uitdragen ambitie EPC < 0. vooruitlopend op BENG
warmteplan als aanleiding gesprek
beinvloeden wetten en regels
samenwerking in de regio en landelijk
Energietransitieplan maken, afstemming tussen externe en interne stake holders faciliteren
ZEA
Energiebestemmingsplan - > beoordeling wenselijkheid bouw
MAAK
Zaans Energie Producerend Wonen: Beeldkwaliteit
MAAK
invloed aanwenden aandeelhouderschap netbeheer(ders)
ZEA
afspraken inpassing tijdelijke voorzeningen
MAAK
eigen welstandsnota en vergunningensysteem dienend aan energietransitie maken
RO
ruimte reserveren voor nieuwe infrastructuur (/opslag / externe verwarmingssystemen)
MAAK
wetten en regels beïnvloeden
ZEA
herinrichting ondergrondse infra
MAAK
aanpassingen infrastructuur
OR
ruimtelijke toedeling energiefuncties incl EV
RO
geldstromen aanboren
ZEA
zorgen dat klachten/zorgen door onafhankelijke partij worden geadresseerd bij (o.a.) gemeente
MAAK
contracten sluiten warmtelevering (met bijvoorbeeld ….)
MAAK
monitoren voortgang
MAAK
scholing stimuleren, werkmacht organiseren, kaartenbakken leeg
EZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4 voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie
Inleiding
De missie van de gemeente Zaanstad is om de hele gemeente CO2 neutraal te krijgen, met als leidend
principe dat de verduurzaming van de stad in de praktijk gerealiseerd moet worden door
(semi)marktpartijen en niet in de eerste plaats door de overheid. Maar als stimulator en aanjager van
duurzaamheid in de stad heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.
Wat gaat Zaanstad concreet doen om de voorbeeldfunctie gestalte te geven? Het nieuwe
coalitieakkoord van de gemeente Zaanstad 2018/2022 geeft een duidelijke richting aan:
“Wij geven als gemeente het goede voorbeeld en investeren de komende jaren 10 miljoen voor de
verduurzaming van ons eigen (maatschappelijk) vastgoed, onze onderwijsgebouwen en ons
wagenpark. Daarbij enthousiasmeren we de buurt om mee te doen en te profiteren van de
grootschaligheid van de gemeentelijke aanbesteding.”
Concrete uitwerking:
1. Zaanstad investeert de komende vier jaar €10mln in de verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed en de onderwijsgebouwen en in de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark.
2. De gemeente geeft het goede voorbeeld wat betreft isoleren en energie besparen van het eigen
vastgoed. De daken van gemeentelijke gebouwen worden belegd met zonnepanelen.
3. Eigen gebouwen die niet kunnen worden aangesloten op het Warmtenet worden voorzien van
een all-electric verwarmingssysteem
4. De gemeente is een belangrijke leverancier en afnemer van lokale duurzame energie via Zaans
Groen.
5. De gemeentelijke medewerkers worden allemaal ambassadeur van een CO2 neutrale stad en
vervlechten hun dagelijkse werkzaamheden met deze opgave.
Intern collegeonderzoek geeft impuls aan duurzaamheidsaanpak Zaanstad
Tegelijk is met het motto ‘practice what you preach’ de afdeling Control al in najaar 2017 aan de slag
gegaan met een intern collegeonderzoek om te toetsen hoe het staat met de ‘verduurzaming van de
eigen organisatie’ en waar verbetermogelijkheden liggen. Het collegeonderzoek haalde een aantal
kritische punten naar boven en geeft concrete aanbevelingen (zie bijlage voor het hele overzicht in
detail) die gericht zijn op organisatie en gedrag. De belangrijkste punten staan hieronder
weergegeven:
1. Total cost of ownership en afweging in duurzaamheidscriteria bij elk project en investering van
de organisatie meenemen, zowel in projectstructuur als in strategische afwegingen. Dit vereist
een stap in verantwoordelijkheden bij elke afdeling en sector en concrete acties vanuit concern
en control om hierop te sturen.
2. Programma verduurzaming gemeentelijke organisatie scherp krijgen, zodat helder is welke rol
het MT neemt en welke rol de afdelingen en sectoren nemen en voor welk gedeelte zij
verantwoordelijk zijn in de CO2 reductie cq de concrete acties die daaraan gekoppeld zijn. Die
duidelijkheid is ook van belang voor capaciteitsinzet en betere interne afstemming en
samenwerking. Dit vereist een stap van het MT om de organisatie zo in te richten voor de
periode 2019-2022 dat deze punten kunnen worden bereikt.
3. Neem in een Meerjaren Duurzaamheids Onderhoudsplan elementen mee die verduurzaming van
de eigen organisatie versnellen, zoals zonnepanelen op daken, energiekosten voor gebruikers en
investeringen. Dit plan is inmiddels opgesteld door de afdeling grondzaken.
De kern van het collegeonderzoek en het coalitieakkoord is dat er CO2 doelen en resultaten moeten
worden benoemd, geoperationaliseerd in een concrete opgave, die aanleiding geven om per afdeling

en per sector de duidelijkheid en verantwoordelijkheid te duiden in de keten. In het vorige hoofdstuk
is inhoudelijk scherp gemaakt dat deze stap betekent dat er een fundamenteel andere werkwijze en
taakverdeling nodig is per afdeling, per sector en per domein om dit te realiseren. Om te komen tot
een interne organisatie die gereed is om deze taak op te pakken worden hierna een aantal lijnen
uiteengezet. Deze worden hieronder toegelicht.
Bottom-up: de duurzaamheidsacademie en de lerende organisatie
Op basis van de Zaanse Energie Agenda is in het voorjaar van 2018 een traject opgezet om toe te
werken naar een lerende organisatie. De gedachte hierachter is dat wanneer verantwoordelijkheden
breder intern worden belegd door concrete targets te benoemen, de interne organisatie tegelijk
moet worden ‘begeleid’ in dit proces. Want de hoofdvraag is: hoe verhoudt mijn
duurzaamheidsopdracht zich tot die van de ander (samenhang) en hoe kan ik aansluiten en leren van
de beweging bij de andere afdeling. Naast wilskracht en kennis, is daar ook capaciteit, focus en
commitment voor nodig. Zeker wanneer het gaat om overkoepelende opdrachten zoals “X
bestaande woningen van het gas af” is deze interne afhankelijkheid een factor om rekening mee te
houden.
Deze beweging moet voor de komende collegeperiode verder worden verdiept en verankerd, zodat
we van elkaar begrijpen waarom de ene afdeling doet wat hij doet en hoe ik met mijn afdeling mij
daartoe moet verhouden. Bij een grote opgave als deze, spreken we in dit document daarom van een
duurzaamheidsacademie die structureel de volgende drie inhoudelijke uitingen centraal stelt én
organiseert:
1. gesprekkencycli om het handelingsperspectief van medewerkers en afdelingen te peilen, te
onderzoeken en concreet te maken wat er nodig is om op een hoger niveau te komen en
handelingsperspectief hieraan te verbinden (zie bijlage voor eerste resultaten uit die
gespreksronde en waarom dit perspectief van belang is - kennisachterstand). Dergelijke sessies
zullen steeds meer en vaker op uitnodiging van een afdeling of sector zelf zijn, aangezien zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de opdracht.
2. het bijeen brengen van interne koplopers, om een basisnetwerk te organiseren van interne
ambassadeurs die op meerdere manieren kunnen bijdragen: kennis verspreiden, voorbeelden
geven, draagvlak vergroten, eigen netwerk beïnvloeden.
3. het maken van een communicatiestrategie met de afdeling communicatie, om de interne
organisatie op verschillende manieren te laten leren rond het thema duurzaamheid en een CO2
neutrale stad, aansluitend en verdergaand op de behoeften die we uit de gesprekken hebben
opgehaald of de struikelblokken waar men tegenaan loopt. De strategie gaat uit van twee
communicatiedoelstellingen. Aan de ene kant het werkgerelateerde gedrag verduurzamen (met
welke elementen van jouw werk kun je een bijdrage leveren aan de CO2neutrale doelstelling)
maar daarnaast ook het algemene gedrag. UItgaande van het adagio "je bent de gemeente"
worden werknemers ook uitgedaagd na te denken over hun eigen gedrag in relatie tot de
energietransitie.
Deze strategie wordt opgezet op basis van de volgende drie niveaus:
1. Organisatie niveau, zoals themaweken, grootschalige meet-ups, sprekers van buiten en binnen
(zoals de wethouder) om voorbeelden aan te halen.
a. Doel: missie en visie verspreiden.
2. Groepsniveau, zoals leer- en werksessies tussen afdelingen. Experimenten opstarten. Hoe werk
ik met een CO2 prestatieladder en wat betekent dat voor mijn werk en opdracht. Vervolg op de
gesprekken die ZEA heeft gevoerd. Besef dat duurzaamheid in een keten wordt gerealiseerd.
Afdelingen kunnen van elkaar leren hoe die keten eruitziet en wat hun bijdrage daaraan is.
Kleinschalige bijeenkomsten met maximaal 20 deelnemers.
a. Doel: inhoud en diepgang binnen de organisatie verder ontwikkelen.

3. Individueel niveau en gedragsbeïnvloeding: ‘guerilla’ en prikkelende vormen, zoals korte filmpjes
op tv schermen, posters, acties ‘bespaar op energiebruik’ et cetera.
a. Doel: urgentie aanstippen, bewustwording, ludiek en positief (‘duurzaamheid is leuk en
interessant en jij bent er onderdeel van’).
Bij de totstandkoming van deze acties zal ZEA samen met communicatie en de adviseurs van
circulaire economie én klimaatadaptatie samenwerken om ervoor te zorgen dat er één
duurzaamheidsacademie wordt opgericht, waar alle klimaat/duurzaamheids/circulaire thema’s
worden geagendeerd en verspreid. Daarmee verbreden we de scope van de interne acties en
ontstaan er mogelijkheden om aanpalende kennisthema’s als vleesconsumptie, circulair bouwen en
vergroening van onze leefomgeving te verspreiden.

Bijlage 1: gedetailleerde uitwerking van het plan in acties,
kosten en CO2 opbrengsten, inclusief de toedeling per
interne afdeling.

Interne organisatie (incl. uitkomsten collegeonderzoek)

0

TJ

0

kton CO2

Kosten per jaar

Target: helpen realiseren, randvoorwaardelijk, gedragsbeinvloeding
TeraJoule aandeel: 0% direct

investeringen
COALITIE

welke afdeling neemt welke rol?

BESPAAR acties
Onderzoeksbudget - envelop duurzaamheidsfonds naast ZEA
Herinrichten proces besluitvorming inzake CO2
Ondersteunen wethouder duurzaamheid in coordinerende rol
Herinrichten Zaanse projectmethodiek inzake CO2
Total cost of ownership benadering
Positionering energie en klimaat (incl capaciteit en vacature ruimte)
Ontwikkelen rapportagestructuur CO2 in P&C cyclus (CO2 prestatieladder)
Financiele richtlijnen ontwikkelen
Lokale en regionale coalitievorming tbv aantrekken subsidies
Communicatie en gedragsverandering - duurzaamheidsacademie
Raadsbrede dialoog over veranderingen in Energielandschap
Implementatie Landelijk Energieakkoord
Ondersteunen bestuur en ambtelijke top in gremia, zoals VNG, MRA, IPO
en G40 - thema groep duurzaamheid

handhaven

financier
Duurzaamheidsfonds

beleidsmaker

netwerker

Concern - P&C
Agendaci en ZEA

Allen
ZEA/P&O (opleidingsbudget)

Concern - P&C
Concern - P&C en ZEA
MT SO
Concern - P&C en ZEA
Concern - P&C en ZEA
Allen
ZEA

Allen

kennisdeler

voorbeeldfunctie

ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
GZ en ZEA
Allen

priokosten ZEA-kosten
200.000
25.000
5.000
40.000
25.000
5.000
100.000
30.000
75.000
25.000
25.000
5.000
100.000
50.000
300.000
100.000
5.000
5.000
25.000
15.000

DO

DO

Allen

Allen

ZEA
ZEA

Allen

ZEA
-

Kern: dit tabblad bevat maatregelen en acties die onder andere
voortkomen uit het collegeonderzoek najaar 2017. De focus ligt op de
verduurzaming van de eigen organisatie door indirecte maatregelen, zoals
invoeren CO2 prestatieladder, gerichte lobby/netwerk activiteiten om het
bestuur en de ambtelijke top te positioneren en ambassadeurschap van
alle medewerkers. Hierdoor ontstaat een slagvaardigere interne
organisatie die breedgedragen de CO2 targets zal gaan behalen.

ENERGIEPAD: BESPAREN incl eigen vastgoed

4025

TJ

310

kton CO2
investeringen
COALITIE

welke afdeling neemt welke rol?

Kern: dit tabblad volgt het energiepad van 'besparing', dat wil zeggen alle
maatregelen en acties die we als organisatie uitzetten die gericht zijn op
het besparen van energie. De focus van het coalitieakkoord ligt oa op dit
punt incl de investering die eraan vastzit, omdat de voorbeeldfunctie van
isoleren van eigen panden prioriteit heeft.

handhaven
ODNZKG
ODNZKG
ODNZKG

financier
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA

beleidsmaker
ZEA

netwerker
PKBW

kennisdeler
PKBW

EZ
EZ
PKBW en ZEA
PKBW
PKBW

ODNZKG
ZEA
ZEA
ZEA

ODNZKG

EZ
ZEA/EZ
ZEA

voorbeeldfunctie

ZEA

PKBW
PKBW
PKBW
ZEA

Allen

Allen

15.000
930.000
Totaal
1.190.000
0%

15.000
260.000
Budget
reductie in 4 jaar

0

Totaal tov TJ

0

Totaal tov kton CO2

Kosten per jaar

Target: 33% van huidig gebruik besparen
TeraJoule aandeel: 33% van huidig gebruik, 4.025 TJ

BESPAAR acties
A+++ apparaten woningen/gemeente (pakket)
LED-verlichting dienstensectoren
Warmteterugwinning dienstensectoren
Zonneboiler/warmtepomp dienstensectoren
Optimalisatie energiegebruik dienstensectoren
Isolatie bestaande woningen
Nul-op-de-meterrenovatie woningen
Warmtepomp/zonneboiler bestaande woningen
Warmteterugwinning woningen
Isolatie dienstensectoren
Regel- en feedback/optimalisatie woningen
Energiecoaches
Communicatie (zoals energiecafes, scans, campagnes, collectieve inkoop)

COALITIE

ZEA

Facilitair/GZ

PKBW
Allen

Allen

COALITIE

priokosten ZEA-kosten
15.000
25.000
6.250
25.000
37.500
50.000
25.000
150.000
15.000
60.000
15.000
30.000
8.000.000
37.500
6.250
2.500
2.500
50.000
125.000
75.000
8.000.000
328.750
423.750
Totaal
752.500
5%

Budget
reductie in 4 jaar

201

Totaal tov TJ

16

Totaal tov kton CO2

ENERGIEPAD WIND (op LAND)

356

TJ

27

kton CO2

Kosten per jaar

Target: 15 turbines op land
TeraJoule aandeel: 3%
WIND acties
Wind omgevingsplan maken / windbeleid
Lobby en gesprek richting provincie / Rijk
Experimenteren met vergunningverlening
Rijkscoordinatie regeling uitzoeken
Zelf windturbines bouwen voor eigen gebruik
Aanlanding wind op zee: opslag waterstoffabriek (power to gas)

handhaven

financier

welke afdeling neemt welke rol?
beleidsmaker
netwerker
kennisdeler
RO
ZEA, RO en N&M
RO
ZEA
RO en GZ

N&M

ZEA

investeringen
COALITIE
voorbeeldfunctie

Facilitair
-

Kern: het energiepad wind heeft een beperte impact, mede door
staand provinciaal beleid. De coalitie richt zich op een positie
waarin door netwerkactiviteiten kan worden voorgesorteerd op
een toekomstige situatie waarin windenergie op land alsnog een
prominente plek kan krijgen.

ENERGIEPAD ZON

1.101

TJ

85

kton CO2

handhaven

financier

welke afdeling neemt welke rol?
beleidsmaker
netwerker
kennisdeler
RO
"MO"
MO en ZEA

investeringen
COALITIE
voorbeeldfunctie
GZ

-

ODNZKG
MO
ZEA

FAC

ZEA
ZEA
BWT
MO/EZ
ZEA
ZEA
ODNZKG

EZ
EZ
MO/EZ
ZEA
EZ

RO
RO

ZEA

MO/EZ
EZ
-

Kern: de markt van het energiepad zon zijn goed in
beweging en er is sprake van zelfstandige en houdbare
initiatieven. De gemeente neemt daarom een faciliterende
rol in en zorgt op meerdere punten voor verbinding, denk
aan collectiviteit middels Zaanse Groene.

0

Totaal tov TJ

0

Totaal tov kton CO2

COALITIE
priokosten ZEA-kosten
25.000
50.000
25.000
25.000
50.000
12.500
50.000
80.000
5.000
5.000
25.000
100.000
10.000
25.000
10.000
145.000
352.500
Totaal
497.500
25%
275
21

WARMTE (COLLECTIEF en INDIVIDUEEL)

3.944

TJ

COLLECTIEF (82.000 woningequivalenten):
7.455 woning per jaar
Vermogen bron 126MW: geothermie (20%), restwarmte (40%), LT bronnen (40%)
TeraJoule aandeel: 27%

304

Budget
reductie in 4 jaar

Kosten per jaar

Target: 800.000 zonnepanelen
Target: 70Ha zonneweiden
TeraJoule aandeel: 9%
ZON acties
Inventariseren potentiele daken
Maatschappelijke daken beschikbaar
Bedrijfsdaken beschikbaar
Overstappen naar Zaanse Groene
Ketenbewaking en informatiepositie
Subsidieregeling realisatiekosten
Communicatie budget - uitdragen
Vergunningverlening vergemakkelijken
Postcoderoosprojecten
Zonneplan maken
Subsidieregeling proceskosten
Advisering EPA
Aanvraag sde+
PV-delen
Financiering beschikbaar krijgen
PV fabriek faciliteren
Ruimtelijke plannen zonneweiden (actief aanwijzen 70ha)
Opleiden monteurs en activeren onderwijspartijen
Bouwmarkten activeren

COALITIE

priokosten ZEA-kosten
25.000
40.000
125.000
150.000
40.000
Totaal
190.000
0%

Budget
reductie in 4 jaar
Totaal tov TJ
Totaal tov kton CO2

kton CO2
Kosten per jaar

INDIVIDUEEL (30.000 woningequivalenten):
7.455 woning per jaar
COALITIE
Elektrisch verwarmen (87%) [en verder biomassa (1%), zonnewarmte (13%)…niet in TJ target]
TeraJoule aandeel: 10%
investeringen
welke afdeling neemt welke rol?
COALITIE
WARMTE acties
handhaven
financier
beleidsmaker netwerker kennisdeler voorbeeldfunctie
priokosten ZEA-kosten
Borging gasloze nieuwbouw
RO
ZEA
2.500
1.000
Ontwikkeling strategisch warmtetransitieplan
ZEA
12.500
75.000
Invulling Zaanse rol in Warmtenetwerk Zaanstad B.V.
CC
RO
6.000
3.000
Invulling Zaanse rol in HVC
N&M
ZEA
1.500
1.500
Invulling Zaaanse rol in Alliander
N&M
ZEA
1.500
1.500
Borging strategisch warmtetransitieplan in Omgevingsvisies
RO
N&M
2.500
2.500
Ontwikkeling stappenplan per/met wijk (tactisch/operationeel)
MAAK
ZEA
ZEA
37.500
150.000
Seismiek schieten en proefboring geothermie
ZEA
1.000
Faciliteren initiatieven industrie t.b.v. restwarmtelevering
ODNZKG
N&M/MAAK
2.000
10.000
Faciliteren initiatieven industrie t.b.v. gastransitie en CO2 reductie.
Zoals: gesprekken over gasloze industrie in industrieberaad,
N&M/MAAK
ZEA
100.000
50.000
positionering Zaanstad en industrie van de toekomst, kennis
uitwisseling, netwerken tussen en met nieuwe industrie/bedrijven
Begeleiding en advies woningcorporaties (bijv. via Prestatieafspraken)
PKBW
25.000
25.000
Begeleiding en advies woningeigenaren
PKBW
6.250
25.000
Begeleiding en advies particuliere huur
PKBW
2.500
12.500
Begeleiding en advies overig vastgoed
PKBW
VG/FAC/OW
1.000
2.500
Ondersteuning installatiebranche
EZ
ZEA
5.000
10.000
Financiele regelingen (NOM, gasloos, etc.)
ZEA
12.500
12.500
218.250
383.000
Totaal
Kern: warmte is een van de inhoudelijke speerpunten waar nog wordt
gezocht en uitgevonden hoe de rol van de overheid effectief kan
601.250
worden gemaakt. De positie van Zaanstad is kijkend naar de activiteiten
5%
met name gericht op het leren innemen van een regierol.
197
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Budget
reductie in 4 jaar
Totaal tov TJ
Totaal tov kton CO2

MOBILITEIT

2.205

TJ

170

kton CO2

Kosten per jaar

TeraJoule aandeel: 18%
MOBILITEIT
Vervoer verminderen
Vervoer veranderen
Vervoer Verschonen: elektrificeren
Vervoer Verschonen: waterstofgas
Zelf verduurzamen wagenpark

handhaven

welke afdeling neemt welke rol?
beleidsmaker
netwerker
RO/EZ/V&V
RO/EZ
RO/EZ/V&V
RO/EZ
RO/EZ/V&V
RO/EZ
RO/EZ/V&V
EZ

financier

OR

investeringen
COALITIE
kennisdeler

Facilitair
Facilitair
Facilitair

voorbeeldfunctie
Facilitair
Facilitair
Facilitair
Facilitair

Kern: mobiliteit heeft voor het
college een belangrijke
voorbeeldfunctie, gericht op
elektrificatie van het eigen
wagenpark.

LANDBOUW EN GROND

600

TJ

46

kton CO2

handhaven

financier

welke afdeling neemt welke rol?
beleidsmaker
netwerker
RO/EZ
N&M
RO/EZ
N&M

Budget
reductie in 4 jaar

44

Totaal tov TJ

3

Totaal tov kton CO2

Kosten per jaar

taxatie obv veenweidegebeid
TeraJoule aandeel: 5%
LANDBOUW EN GROND
Veenweidegebied verbrakking planvorming en afstemming
Geen veeteelt planvorming

COALITIE

priokosten ZEA-kosten
25.000
25.000
25.000
2.000.000
100.000
2.000.000
175.000
Totaal
175.000
2%

investeringen
COALITIE
kennisdeler

voorbeeldfunctie

Kern: ondergeschikte CO2 bron, maar vanwege relatie met
andere terreinen (ruimtelijke kwaliteit, erfgoed,
landbouwgebruik, natuurwaarde, toerisme en
bodemdaling) van belang om in planvorming in scope te
houden.

COALITIE
priokosten ZEA-kosten
100.000
100.000
Totaal
100.000
0%

Budget
reductie in 4 jaar

0

Totaal tov TJ

0

Totaal tov kton CO2

Totaaltelling (en Vergelijking met eerder berekende scenario’s):
Overzicht totalen scenario's
herprioritering ZNSTD
proceskosten

ZNSTD kosten
inzet ZEA

€/jr
2.047.000

€/jr
1.459.250

scenario 'maximaal'

3.365.000

scenario 'quick wins'

scenario 'COALITIE'

scenario 'basic'

inspanningen
ZNSTD investering
omzet
onrendabel
Energie
incl eigen
marktpartijen
op te brengen
organisatie
in ZNSTD
door samenleving
€
10.000.000

€/4jr
300.000.000

€/4jr
30.000.000

TJ
718

5.465.000

25.600.000 1.100.000.000

110.000.000

1.216.000

2.291.250

10.400.000

300.000.000

641.000

939.250

5.560.000

210.000.000

resultaten
CO2-reductie aandeel

kton
55

%
6%

2.543

196

21%

30.000.000

696

54

6%

20.000.000

498

38

4%

Bijlage 2: Voorbeeld: Inzicht in ontwikkeling kwaliteit
woonvoorraad Woningcorporaties (Indicatief)

129
3.112
3.357
7.801
4.687
3.156
1.872
1.603
253
25.937

541
4132
3645
7369
6591
2736
832
59
-11
25.894

AA+

-

0
-1000

12000
10000

25.937

541
4132
3645
7369
6591
2736
832
59
-11
25.894

10000
10000
10000
0
0
0
0
0
0
30.000

D
E
F
G

gasloos

1000

jaar

C

2021

2000

2040

B

319
25.989

3000

2021

0
0
0
0
0
0
0
0
-319
160

2017

4000

2017

A

Totaal

5000

saldo
per

-

2016

6000

saldo
na

A+

Onbekend

103
255
72
-108
476
-105
-260
-386
-66
916

saldo
na
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2016

612
1220
488
632
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0
0
0
0
5.056

8000
6000
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2000
0
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be
ke
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D
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F
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0
-1000
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E
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2021
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C
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B
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2016
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C
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Bijlage 3: Collegeonderzoek Verduurzaming
Aanbevelingen in het
collegeonderzoek

De wijze waarop met deze aanbeveling
wordt omgegaan in de interne organisatie

Terug te vinden
op Tabblad ‘…’
van bijlage 1

Versnel de realisatie van duurzame
energie opgewekt op de daken van
gemeentelijk vastgoed.

Overgenomen.

Besparen

Organiseer middelen. Stel centraal
budget beschikbaar voor onderzoek naar
duurzaamheidsmaatregelen. Laat
projectleider onderzoeksuren in verband
met deze maatregelen registreren. Belast
deze kosten voor een periode van 1 jaar
niet direct door naar de projecten.
Monitor de ingezette capaciteit en de
resultaten op de
duurzaamheidsmaatregelen. Evalueer
deze werkwijze na een jaar.

Overgenomen.

Om de onzekerheid bij de gebruikers van
een gemeentelijk pand weg te nemen,
kan overwogen worden om de gemeente
risicodrager te maken voor het realiseren
van de energiebesparingen. Gedurende
een periode van bv drie jaar blijft de
korting op de exploitatiesubsidie voor de
energiekosten van de gebruiker
beschikbaar.

Overgenomen.

Zorg dat duurzaamheid bij investeringen
in energie reducerende en opwekkende
maatregelen integraal wordt afgewogen.
Voeg ‘duurzaamheid’ als
afwegingscriterium toe aan de Zaanse
projectmethodiek.

Overgenomen.

Hanteer voor investeringen de Total cost
of ownership.

Overgenomen.

Invullen van de beschikbare capaciteit

Onder verantwoordelijkheid van afdeling
grondzaken/vastgoed is het MJDOP in de maak. In
dit plan is voorzien dat duurzame energie wordt
opgewekt op maatschappelijk vastgoed met een
taakstelling per jaar. Deze maatregel is een
onderdeel van een breder pakket op pand niveau.
Zie de uitwerking in het scenario in dit plan van
aanpak.
Interne organisatie
en collegeonderzoek

Middelen zijn op dit moment beschikbaar gesteld
vanuit ZEA (duurzaamheidsfonds).

Besparen

Zie punt 1, onderdeel van MJDOP.

Interne organisatie
en collegeonderzoek

De implicatie (en de kosten) hiervan moeten nog
scherper in beeld worden gebracht.

Het is nog niet vanzelfsprekend dat deze benadering
bij alle projecten wordt gehanteerd, maar we
hebben het op het netvlies. Werkende weg moeten
we dit binnen de organisatie ontwikkelen. Er is geen
concreet instrument voor. TCO is in het traject van
MVI het meest concreet meegenomen (het gaat dan
om circulair en duurzaam inkopen TCO).
Overgenomen.

Interne organisatie
en collegeonderzoek

Interne organisatie

door het inzetten van de vacatureruimte
om de verduurzaming te realiseren.

en collegeonderzoek
De extra vacature energie en ruimte is in april/mei
2018 uitgezet, maar nog niet ingevuld. De reden is
dat geen geschikte kandidaten reageren. ZEA is in
gesprek met de Omgevingsdienst NZKG om te bezien
of er structurele afspraken kunnen worden gemaakt
voor een nauwe samenwerking en invulling van deze
ruimte.
De bestaande vacature grondzaken is bewust nog
niet ingevuld, omdat er op korte termijn behoefte is
aan continuïteit van externe inzet.

Verbeter de samenwerking: in de
organisatie zijn verschillende
deskundigen (vastgoed, ingenieursbureau
en de vakspecialisten) aanwezig die
samen kunnen werken aan de versnelling
van de verduurzaming van het
gemeentelijk vastgoed. Maak van de
verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed een project conform de Zaanse
projectmethodiek.

Overgenomen.

Laat het goede voorbeeld zien: zorg dat
de gemeentelijke daken voorzien zijn van
zonnepanelen.

Overgenomen.

Zet een programma op voor de
verduurzaming van de gemeentelijke
organisatie. Dit gaat over houding en
gedrag van medewerkers betreffende
duurzame energie, MVI, SROI etc. Vanuit
dit programma kunnen taken worden
gecoördineerd en interne communicatie
opgezet.

Deze aanbeveling is overgenomen met dit plan van
aanpak, zie H4.

Allen

Handelingsperspectief heeft ZEA geïnitieerd door
een grote hoeveelheid gespreksrondes te houden
tussen maart en mei 2018. Het doel is om het
handelingsperspectief op tafel te krijgen en de
betreffende afdeling te ondersteunen bij de stappen
die zij moeten zetten om dit voor elkaar te krijgen
(zie volgende bijlage voor uitkomsten). Dit is een
continue proces, dat na het afronden van de
gesprekken in mei 2018 meer structuur moet
krijgen.

Interne organisatie
en collegeonderzoek

Voorwaarden van elementen uit dat
programma:
Draagvlak:
Handelingsperspectief voor
medewerkers creëren op basis
van doelstelling in de stad en de
eigen bedrijfsvoering,
Urgentie laten zien, rol voor MT.
Coördineer vanuit een nieuw
programma duurzame
organisatie.
Toon als MT voorbeeldgedrag.
Stimuleer gewenste gedrag
door dit te belonen.

Deze verantwoordelijkheid is belegd bij afdeling
grondzaken/vastgoed en is operationeel, zie punt 1.

Besparen en Interne
organisatie en
collegeonderzoek

Besparen

In mei 2018 is een start gemaakt met plaatsing van
zonnepanelen op het stadhuis. De realisatie van
andere daken maakt onderdeel uit van het MJDOP,
zie punt 1.

De rol van het MT is geadopteerd door het MT lid
stedelijke ontwikkeling per 1/1/18. De coördinatie
rol voor het programma duurzame organisatie moet
nog formeel worden belegd door het MT.

Sturing en beheersing
1. Rapporteer conform
raadsbesluit achter in de P&C
documenten over de
investeringen van de
verduurzamingsmaatregelen in
het maatschappelijk vastgoed.
2. Geen nieuw
begrotingsprogramma
duurzaamheid, maar integreer
duurzaamheid in alle andere
begrotingsprogramma’s. Laat
duurzaamheid een paragraaf
zijn die terugkomt in de
relevante programma’s.
Daardoor meer onderlinge
samenwerking.
3. Stel een paragraaf duurzame
bedrijfsvoering op in de P&C
documenten: begroting en
jaarrekening. Verantwoord
hierin wat de gemeente doet
omtrent duurzaamheid, zoals de
energietransitie, circulaire
inkoop en MVI.
4. In het besluitvormingsproces
duurzaamheid standaard
onderdeel laten uitmaken van
een voorstel.
5. Wijs een verantwoordelijke
persoon aan voor de
verduurzaming van de
bedrijfsvoering. Doe dit op
niveau van directie of
sectorhoofden. Geef degene
een aanjagende en
rapporterende rol. Hij is
opdrachtgever van het nieuwe
programma.
6. Coördineer de initiatieven
rondom duurzaamheid in het
programma. Waarborg dat deze
in beleidsvoorbereiding
eenduidig zijn, zodat
medewerkers weten welke
doelen nagestreefd worden en
hiernaar kunnen handelen.
Communicatie
1. Stel duidelijke financiële
richtlijnen op omtrent energie
reducerende maatregelen om
onzekerheden weg te nemen.
2. Informeer medewerkers actief
over de verschillende
doelstellingen. Richt een
programma verduurzaming in
waar een communicatie aanpak
in wordt opgenomen.
3. Ontsluit in die aanpak de

Alle punten: interne
organisatie en
collegeonderzoek

1.

In ontwikkeling. De portefeuillehouder
grondzaken moet dit ontwikkelen.

2.

Dit is op dit moment het voorstel van de
directie.

3.

In ontwikkeling. Nog niet operationeel.

4.

Niet operationeel. In ontwikkeling.

5.

De coördinatie rol voor het programma
duurzame organisatie moet nog formeel
worden belegd door het MT/MT lid
stedelijke ontwikkeling.

6.

In ontwikkeling. Zie uitwerking hieronder,
ZEA coördineert op dit moment
gesprekken in de organisatie om in de
beleidsvoorbereiding duurzaamheid
structureel een plek te geven.

1.

In ontwikkeling. In samenwerking met
grondzaken en control wordt hierover
gesproken.

1: besparen

2.

Onderdeel van de brede
communicatiecampagne.

2: Interne organisatie
en collegeonderzoek

3.

Onderdeel van de brede

3: Interne organisatie

4.

informatiestromen, zoals op
intranet.
In die aanpak moet ook een
plek worden ingeruimd voor
bijvoorbeeld themaweken over
duurzaamheid.

Middelen
1. Werk vanuit het
gemeenschappelijk belang.
Faciliteer vanuit het nieuwe
programma het gesprek over
het bereiken van de
duurzaamheidsdoelstellingen.
Hierbij ligt een rol voor de
businesscontrollers om ook te
toetsen of de
duurzaamheidsdoelstellingen
worden gerealiseerd.
2. Investeer in kennis en stel
hiervoor tijd beschikbaar.

communicatiecampagne

en collegeonderzoek

4.

Onderdeel van de brede
communicatiecampagne.

4: Interne organisatie
en collegeonderzoek

1.

Overgenomen.
Integratie duurzaamheid in alle
portefeuilles

Alle werkbladen

2.

Overgenomen

Alle werkbladen

Bijlage 4: Samenvattingen interne gespreksverslagen
verduurzaming
Thema / afdeling

Uitkomsten

MAAK gebiden – Kogerveld,
Achtersluispolder, Centrum Oost
en Noord.

In samenwerking met de procesmanager van het gebied is een expert van ZEA vast
onderdeel van het APS proces. Input wordt gegeven over
duurzaamheidsmaatregelen die van belang zijn in dit gebied om een bijdrage te
leveren aan een energieneutrale/CO2 neutrale stad. De ZEA collega is ook bij alles
sessies met inwoners en bedrijven uit het gebied. Ook wordt er een verbinding
gelegd met de partners uit de stad die op stedelijk niveau actief zijn – alhoewel dit
niet eenvoudig is door interne versnippering aan beide kanten, zoals
woningcorporaties.
In het programma kwaliteit bestaande woningbouw zijn de verbindingen met
duurzaamheid legio en noodzakelijk, maar lastig te realiseren door complexe
bouwopgaves en gebrekkige financiële slagkracht van partners in de stad, oa door
de funderingsproblematiek. Er worden oplossingen gezocht door het programma en
zij zijn in de lead om hier stappen in te zetten. De opgave op het gebied van
duurzaamheid is helder en wordt integraal opgepakt.
De omgevingsvisie heeft oog voor de energietransitie. De afdeling is met ZEA in
nauw overleg hoe dit in de APS als een van de speerpunten op te nemen, zoals de
organisatie ook beoogt. Net als in de MAAK gebieden liggen er veel kansen om in
samenhang met de andere stedelijke thema’s stappen te zetten. Omgevingsvisie
collega’s nemen het voortouw om energietransitie in te vlechten, met advies en
hulp van ZEA.
Groen- en waterplan is reeds opgesteld, met alle (on)mogelijkheden om de
energietransitie in het buitengebied in te passen. Onderzocht wordt of er opties zijn
om de fysieke gevolgen van de transitie in te passen in het landschap, zoals
tijdelijkheid. De afdeling die hiermee bezig is zal alleen zelf die stap niet initiëren,
omdat er geen opdracht ligt. Het maken van die belangenafweging moet
heropgestart worden, bv door concrete projecten. Vanuit ZEA is via de vakmarkt nu
een concreet voorstel voor zonneweides van twee marktpartijen ingediend, zodat
daar kan worden ‘geoefend’ met die belangenafweging.
Effectieve verbindingen worden gelegd op netwerkniveau (met partners),
strategisch, maar ook in relatie tot MAAK gebieden. Qua interne communicatie
kunnen we krachten bundelen, wordt opgenomen in de communicatie strategie.
Veel procesvragen, aangezien vergunningen achteraan de keten zit. Dus eerder in
de keten aanpassingen doen, zodat vergunningen het effectief kan regelen. Zeer
welwillend om de bijdrage te leveren, maar de afdeling is volgend hierin. Een
concreet punt is dat vergunningen samen met de
stedenbouwers/projectontwikkelaars eerder op de hoogte wordt gesteld van het
besluit welk EPC wordt gehanteerd. Dan kan vergunningen effectiever controleren
of die EPC wordt behaald, want alleen met een wetscontrole is dat niet voldoende –
die EPC ligt nog lager dan we nu soms realiseren.
Precario heffen is niet mogelijk. Leges mogelijkheden om zonnepanelen vergunning
te vereenvoudigen. Wellicht opties om OZB te koppelen aan energieprestaties
woning.
Economische ontwikkeling en verduurzaming / energietransitie versterken elkaar op
bijna alle punten. Complex is de integrale afweging van bv werkgelegenheid versus
klimaat, zeker wanneer de bedrijvigheid ten koste gaat van het klimaat. De
conclusie is dat Zaanstad als interessante vestigingsplaats juist moet inspelen op
klimaatneutrale activiteiten en dat het ruimtelijk zo moet worden ingepast, dat
ruimte, economie en duurzaamheid hand in hand gaan.
Eigen energiegebruik: de MJDOP is opgesteld en leidt tot een A-label voor alle
gemeentelijke panden in 2030. Zonnepanelen worden nu op het stadhuis gelegd.
De voorbeeldfunctie komt stapsgewijs tot stand: indien de organisatie / het college
wil versnellen dan kan dat, maar het is zeer kostbaar omdat het terugverdien effect
onder druk komt te staan. Dat hangt ook samen met de financiële/control discussie
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over de rekenrente cq eigenaarschap en terugverdieneffect. Deze discussie is
bekend en geagendeerd in de scenario’s.
Laadpalen is een afdeling die zelf reeds de verantwoordelijkheid heeft om het
beleid op te stellen en uit te voeren. Naar aanleiding van een specifieke klacht van
een inwoners is het proces met de afdeling doorgelopen. Geconstateerd is dat deze
afdeling zelf aan de slag moet om beleidsaanpassingen te maken. ZEA heeft
aangeboden mee te kijken en advies te geven over de nieuwe richting indien
wenselijk.
De collega’s van het eigen wagenpark zijn gesproken vanuit de gespreksronde van
afdeling middelen met betrekking tot duurzaam en circulair inkopen. De conclusie
was dat deze afdeling reeds bovenop deze ontwikkeling zit en het hele wagenpark
heeft begroot op overstap naar elektrisch/duurzaam vervoer (waterstof).
Versnellen is uiteraard mogelijk, maar is ook hier een kostbare aangelegenheid.
Natuurlijke vervangingsmomenten lijken effectiever te zijn. De ontwikkeling van
waterstof is een aparte discussie, waar andere mogelijke winstpunten zitten in
samenwerking met de industrie/bedrijfsleven.
De energietransitie en maatschappelijke ontwikkeling zijn een belangrijke integrale
opgave als het gaat om armoede en financiële slagkracht van inwoners om
maatregelen te treffen. Op dit moment komt de economische winst van de transitie
met name terecht bij de mensen die geld hebben. Dit is een groot punt van zorg
voor de toekomst en daarvoor moeten concrete beleidsvoorstellen komen vanuit
het MD in samenwerking met ZEA. Het tweede punt betreft de buurtbenadering:
hoe bereik je mensen om – in collectiviteit – stappen te ondernemen (mobility
mentoring), hier komt een vervolg op.
Er wordt nu een communicatiestrategie opgesteld, met daarin een kernverhaal en
vormen/uitingen met als doel om de Zaanse groene beweging op te zetten, in lijn
met de doelstelling vanuit het collegeonderzoek.
In het gesprek is benadrukt hoe belangrijk het is dat het college cq wethouders en
de top van het management een positie inneemt in de regionale gremia om invloed
uit te oefenen op de richting van de energietransitie. Deze transitie heeft namelijk
een sterke regionale component die we als gemeente nogal eens onderschatten.
Duurzaamheid steunen: hoe vormen we sociaal gewenste antwoorden om tot
werkelijk sturen op duurzaamheid. Dat vraagt leiderschap en management. De
vraag is: wat heeft men nodig om hier waarlijk voor te gaan staan? En toedelen van
opgave per begrotingsparagraaf. Al dan niet opknippen in deeltargets per
portefeuille. Concern gaat hier een rol in pakken samen met ZEA.
Middelen heeft de afdeling inkoop de regie gegeven over het circulair- en duurzaam
inkoopproces. Dat wil zeggen dat er een project wordt opgezet met alle
lijnafdelingen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van inkooptrajecten. Het
inkoopproces wordt ‘geladen’ met informatie hoe dit zo duurzaam mogelijk kan
worden opgezet. Het college heeft hiervoor recentelijk een budget en daarmee
capaciteit vrijgespeeld om dit de komende drie jaar op te pakken. Het doel is dat
het daarmee een regulier onderdeel wordt van de werkwijze: circulair en duurzaam
inkopen is de nieuwe normaal voor onze organisatie, en daarmee voor de
gemeentelijke opdrachtnemers. Tevens inzet om de eigen organisatie te
verduurzamen, in bijvoorbeeld energieafname en verdere inkoop van facilitaire
zaken.
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