
Nieuw Zaans Klimaat

Klimaattafel Bedrijven 

23 september 

Technische vragen tijden de sessie? 

Mail nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl of app 06-4627 5926  

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Merel Stolker & Imme Groet 

Welkom C-creators
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Heb je een technische vraag (geluid, code, switchen)? 

• Zie handleiding Hoe werk ik met Starleaf?

• Stuur een mailtje naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

• WhatsApp naar: 06-4627 5926 

• Het plenaire deel wordt opgenomen (website)

• Break-outs opname enkel voor verslag

Digitale klimaattafels

#NieuwZaansKlimaat

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


15.30 10 min Opening C-creators en wethouder

15.40 15 min Zaanse ontwikkelingen

15.55 30 min Zaanse ervaringen

16.25 50 min Break-out sessies

17.15 15 min Terugkoppeling & afronding

Programma

#NieuwZaansKlimaat



Wessel Breunesse 

Wethouder 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Natuur en Landschap

Milieu (geur, geluid, fijnstof en bodem) 

Klimaatadaptatie

Welkom



Klimaatakkoord 1.0
Begin 2020

Gezamenlijk 
klimaattafel 

Dec 2019

1ste klimaattafels 
Sep-okt 2019

Verzamelen gegeven
Juni-sep 2020

Online consultatie 
Mei 

Doorrekening
Okt-Nov 2020

Klimaatakkoord 2.0 
Dec 2020

2e klimaattafels 
Sep 2020

Zienswijze raad 
Klimaatakkoord 2.0

2021 



• Overzicht beleidsontwikkelingen & lopende initiatieven 

• Status en doorrekening op CO2 reductie (CE Delft)

• Benoemen van kansen 

 Geef initiatieven en ontwikkelingen aan ons door!

Zaans klimaatakkoord 2.0

#NieuwZaansKlimaat

Energietransitie
Gezonde 

leefomgeving & 
Klimaatadaptatie

Circulaire stad



De Regionale Energiestrategie (RES)
 Grootschalige opwek zonnepanelen                          
en wind (hoeveel & waar)

 Regionale warmtebronnen

Transitievisie Warmte (TVW)
 Concreet stappenplan hoe in elke wijk van  
aardgas af en wanneer waar beginnen

Zaans mobiliteitsplan 
 Hoe Zaanstad tussen nu en 2040 

wil omgaan met mobiliteit

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
 Klimaatadaptief maken gebouwen, 

openbare- en privé-ruimtes

Beleid: ontwikkelingen Zaanstad

https://energieregionhz.nl/

https://nieuwzaansklimaat.
zaanstad.nl/

Mobiliteitsplan.zaanstad.nl
Enquête in voor 25 sep!

https://buitengewoon.zaanstad.nl
/klimaatadaptatie

https://energieregionhz.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://buitengewoon.zaanstad.nl/klimaatadaptatie


Regionale 
Energie
Strategie
(RES)

Transitievisie 
Warmte 

(TVW)

Zaans 
Mobiliteitsplan

(ZMP)

Uitvoeringsplan
Klimaat-
Adaptatie

2020
Q3-4

Participatie 
traject voor 
zoekgebieden 
(okt-nov)

Publicatie 
concept TVW

Informeren
TVW

Consultatie op 
Koersnota

Enquête 
tot 25/9

Concept-
ontwikkeling

raadpleging

2021 
Q1

Vaststelling 
TVW 1.0

Presentatie 
concept plan
Inspraakronde  

Vaststelling 
Uitvoeringsplan
Klimaatadaptatie

2021 
Q2

Vaststelling 
RES 1.0 

Start wijkgerichte 
aanpak

Vaststelling 
Zaans Mobiliteits
Plan



Parijs 2015 

NL Klimaatakkoord 2019

Doel: 

2030 49% CO2 t.o.v. 1990

70% elektriciteit hernieuwbaar

1,5 miljoen woningen van het 

aardgas

Titel van presentatie10

Waarom: Regionale Energiestrategie (RES) en 

Transitievisie Warmte (TVW) NEW



PAGINA 11

Plannen op drie niveaus
NEW



Filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4&feature=emb_logo

Titel van presentatie12

Wat is een RES ?
NEW

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4&feature=emb_logo


13

NEW



PAGINA

Zon: 

• op alle bestaande grote(re) daken (> ca. 60 panelen);

• op uitgeefbare – niet in gebruik genomen gronden bedrijventerreinen 

(tijdelijk);

• Boven grote parkeerplaatsen

0,43 TWh

4 zoekgebieden

14

RES Zaanstreek-Waterland: inzet
NEW



Titel van presentatie15

NEW



Titel van presentatie17

Klimaatakkoord: Waar staan we nu ?

Landelijk:

Ongeveer 25 % elektriciteitsverbruik

Hernieuwbaar in 2020

(bron: energieopwek.nl)

Zaanstreek-Waterland:

Inzet RES 0,43 TWh

Hiervan is 23 % gerealiseerd / 

in ontwikkeling

NEW



PAGINA

Transitievisie Warmte

“Leg een tijdspad vast waarin wijken worden
verduurzaamd.”

• Per gemeente een Transitievisie Warmte

• Per wijk inzicht in alternatief voor aardgas 
(die voor 2030 van het aardgas afgaan)

• Richting voor de lange termijn, focus voor de 
komende jaren

• Geeft houvast voor investeringen 
gemeenten, corporaties, particulieren

• Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk 
verhaal

• Uiterlijk gereed in 2021, daarna elke 5 jaar 
herzien

18

NEW



PAGINA 19

Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen onderscheiden we drie 

alternatieven voor verwarming:

• Elektrisch verwarmen

• Warmtenet 

• Hernieuwbaar gas 

Met verschillende voor- en nadelen.

NEW



PAGINA 20

Aardgasvrije opties

All electric Warmtenet Hernieuwbaar gas 

NEW



PAGINA 21

Alternatieve bronnen voor aardgas
NEW



PAGINA

Welke techniek kan waar worden toegepast?

Keuze hangt af van:

• Technische mogelijkheden

• (Individuele en maatschappelijke) 

kosten

• Voorkeuren inwoners, pandeigenaren 

en andere betrokkenen

• Andere gebouwen in de omgeving

• Aanbod van duurzame bronnen

22

NEW



• Tekort aan bedrijventerreinen in Zaanstad 

• Ruimte creëren en behouden voor bedrijven en werkgelegenheid 

• Behouden diverse economie met een inclusieve arbeidsmarkt

• Duurzaam & aantrekkelijk voor ondernemers 

• Samenwerking met gemeenten in Zaanstreek-Waterland en MRA

Planning
• Verwerken reacties inspraakronde 

Externe deskundigen, bedrijven-verenigingen, Haven Amsterdam, 
HoogTij BV, projectbureau NZKG, regio gemeenten, VNO-NCW 

• Afstemming met OVZZ
• Strategie wordt in 2020 voorgelegd aan college 
• Vervolgens door naar de raad

Actualisatie Bedrijvenstrategie 2020



54 kleinere maatregelen om CO2 te besparen



5. Licht uit en deuren dicht!

• Energiebesparing bij bedrijven: tussen 23 uur en 6 uur licht uit doen;

• Besparing in winkelstraten: zo min mogelijk de airco of de verwarming aan 

met deur open. Scheelt al snel 5k/jaar.

• Of verminderen energieverspilling met luchtgordijn of combi draaideuren, 

tochtsluizen en slimme schuifdeuren.

• Wij hebben materiaal en expertise. We willen graag met lokale teams, 

energie cooperaties etc de winkelstraat in of het gebied met veel lichthinder.  

Wie doet mee? 



Green Business Club 
Zaanstad
Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad

Ruben Uitendaal

Voorzitter

ruben.uitendaal@ing.com

www.greenbusinessclub.nl/zaanstad



“Lokaal
impact 
hebben
en niet 
alleen 
praten, 
maar 
DOEN!”



Participanten
14 bedrijven & Gemeente Zaanstad



Projecten

Kennisdelen 
Ontzorging
Samenwerken

Energietransitie

• Zon Op Zaan

• Energiescans

• Gebiedsvisie

Circulaire economie

• Circular Furniture 
Challenge

• Afval!

Mobiliteit

• Mobiliteitsscans

Meer informatie of aanmelden?

Anne@greenbusinessclub.nl

www.greenbusinessclub.nl/zaanstad

http://www.greenbusinessclub.nl/zaanstad


De nét even slimmere energiecoöperatie



Groene energie uit de Zaanstreek 
WeSpark is de nieuwe coöperatieve Zaanse energieleverancier. Als onderdeel van OM – Nieuwe
Energie (particulieren) en de Epex Energiebeurs (dit is de spotmarkt voor bedrijven en maatschappelijke 
instellingen) Hierdoor helpen we  mee om de transitie (upswing) naar lokale groene stroom versneld in 
gang te zetten. 

Lokaal verder door het initiëren van initiatieven voor het realiseren van clusters/samenwerkingen 
welke zelf groene stroom opwekken, overschotten onderling aan elkaar leveren en/of afnemen.

Fondsen voor investeringen worden idealiter opgebouwd door contributie van leden i.c.m. 
groenfondsen. Deze komen in aanvang voort uit reservering van een gedeelte van het 25 % 
prijsvoordeel  (gemiddeld) door energie - leveringen met groencertificaten via de Epex Energiebeurs.

NEW



Doelstelling

Particulieren

Bedrijven

• Opwekken
• (Lokaal) 

afnemen
• Opslaan
• besparen



• Klanten

• Leden

• Energy community

Uitgangspunten



Vragen?

#NieuwZaansKlimaat



Ruud Meijns – M&O techniek 

Verduurzamen bestaand kantoorpand

Slopen is zinloos: een pand uit 1974 succesvol naar label A

Jens Fechter - GZ Office 

Duurzame nieuwbouw

Experimenteren met circulaire nieuwbouw op Hoogtij

Zaanse ervaringen

#NieuwZaansKlimaat



Verbouwing M&O Techniek
2010



3 VARIANTEN

• Renoveren conventioneel

• Renoveren duurzaam

• Slopen & nieuwbouw



Simulatie (EPA-U)

• Startpunt vaststelen, 0 meting!

• Bij M&O: pand 1975, totaal 640m²

• EnergieIndex (EI) = 3,83 Label G

EI [-] E.label

Huidige situatie 3,83 G

PAKKET MET MAATREGELEN

Duurzame verbouwing (variant 3) 0,86 A

Conventionele verbouwing (variant 1) 1,30 C/D

Nieuwbouw (variant 2) 0,65 A+



Simulatie en keuze Varianten

1) Renovatie conv. € 185.000,- C/D

2) Nieuwbouw € 340.000,- A+

3) Renovatie duurzaam € 252.000,- A

• Bij 1) Besparing: €   nihil

• Bij 2) Besparing: € 3.200,- p/jaar, 19,34 jr

• Bij 3) Besparing: € 2.976,- p/jaar, 4,90 jr



FINANCIEEL

1) EIA & MIA

2) (Groen)Financiering



EnergieInvesteringsAftrek (EIA)



(Groen)Financiering 

• Op basis verbetering EI en m²

• Niveau a) 0,6 € 300,- p/m²

• Niveau b) 1,2 € 450,- p/m²

• Niveau c) 1,8 € 600,- p/m²

• Bij M&O, EI sprong: 3,83 – 0,86 = 2,97 !!

• 640 m² x € 600,- = € 384.000,-



Tabel met 10 Criteria

• Staatscourant: 35 pagina’s……..

• Terug te brengen tot 1 tabel met:

• 6 criteria uit de EIA

• 4 criteria uit de MIA



• PV-Systeem

• Opnieuw gebruik maken van de fiscale

• mogelijkheden, zonder subsidie/SDE++!

• Terugverdien tijd: 11,69 jaar

• Rendement 8,56%

Vervolgstap: 2011-2012



Zijn er vragen?



Zaanse Klimaattafel
Nieuwbouw GZ



CONCEPT 
Locatie

Duurzaamheid

Planning

Regionale Duurzame Partners

Zichtbaarheid

Last Miles

GBC

CO2 foodprint

Fitaliteit
Kennisdeling

Samenwerken

Multifunctioneel gebruik

Aantrekkingskracht



CONCEPT



Regionale Duurzame Partners 
GZ is partner van Vepa
Plastic Whale

Kennisdeling
Samenwerking



Multifunctioneel gebruik van het gebouw

Healthy Food

Vitaliteit
Buitenwerken

Aantrekkingskracht
Opladen van fietsen en auto’s

Minder transportbewegingen
Het werken van de toekomst









Verduurzamen bedrijven

Martin Mooij van de Dutch Green Building Council 

Introductie nieuwe Paris Proof concept

Duurzame stadslogistiek

Erik Regterschot & Marten Bolt van RHDHV 

Met voorbeeld case van Albert Heijn

Break-out sessies 

#NieuwZaansKlimaat



16.30 –
17.15

1. Verduurzamen bedrijven:                    
vervolgstappen naar Paris Proof

2. Duurzame stadslogistiek: 
op weg naar Zero Emissie

Experts Martin Mooij
Dutch Green Building Council

Erik Regterschot & Nienke Buikema – RHDHV
Peter Leegstraten - Toelichting Albert Heijn 

Moderator 1A Merel Stolker (C-creators)
1B Femke Nagel (gemeente)

2A Imme Groet (C-creators)
2B Cato Bechtold (gemeente)

Vraag • Wat heeft u nodig om uw gebouw te 
verduurzamen?

• Waar kunnen we op samenwerken / hoe 
kunnen we opschalen?

• Wat kan de gemeente doen om te helpen?

• Wat heeft u nodig om uitstootvrij te rijden met 
bestel- of vrachtauto?

• Wat heeft u nodig om slimmer te kunnen 
bundelen?

• Wat kan de gemeente doen om u te helpen?

Starleaf Start met elkaar in break-out sessie 1A 
Na presentatie  DGBC (15 min) - splitsen
• 1A Starleaf ID 475 258 5509
• 1B   Starleaf ID 411 590 2964
17.15 terug plenair Starleaf ID 409 352 8629

Start met elkaar in break-outsessie 2A
Na presentatie RHDHV (15 min) - splitsen
• 2A Starleaf ID 462 983 9124
• 2B   Starleaf ID 490 315 9850
17.15 terug plenair Starleaf ID 409 352 8629

Technische vraag: 

nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl WhatsApp naar: 06-4627 5926 

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Klimaattafel Wonen

Break-out 1



VERDUURZAMEN 

VASTGOED

DELTAPLAN DUURZAME 

RENOVATIE

23 | 09  Klimaattafel Zaandam

Martin Mooij - DGBC



Programmamanager Deltaplan

Dutch Green Building Council

Martin Mooij



• Huidige energieregelgeving

• Wat moet ik nu doen?

• Erkende Maatregelen

• Energielabel C kantoren

• Paris Proof

• Waar gaan we naartoe?

• Wat kan ik doen?

• En waar te beginnen?

Inhoud



Huidige energieregelgeving



EPBD III:

Keuring installatie

Eisen systemen

Laadinfra EV

Beleid rondom duurzame gebouwen

Erkende

maatregelen

Nieuwbouw

Bestaande bouw

1 juli:

Informatieplicht

5 december:

Energy audit

Bekendmaking

Eindnorm Bestaande

Utiliteitsbouw

↓

Nieuwbouw = aardgasvrij

2020 2023 2025 2030 20502021

Invoering NTA8800 / BENG

BENG

Overheids-

gebouwen

Evaluatie 

BENG

Omgevingswet

BBL + BAL

Energielabel C kantoren

1,5% energiebesparing / jaar

Integrale 

evaluatie

10 maart

Energieneutraal / CO2 arm / 95% 

CO2 reductie

49% CO₂ reductie

Streefdoel bestaande bouw

2019

Eindnorm bestaande utiliteitsbouw

Huidig Klimaatakkoord



• Voor inrichtingen met een 

energieverbruik van meer dan:

• 50.000 kWh en/of 

• 25.000 m3 Aeq

• Terugverdientijd < 5 jaar

• 1 juli 2019 informatieplicht

• 1 maal per 4 jaar

1. Energiebesparingsverplichting

Wet Milieubeheer 



Paris Proof



• Klimaatakkoord Parijs 2015: versnelling in CO2 reductie nodig

• Gebouwde omgeving is een grote sector met veel (besparings)mogelijkheden

• Regelgeving ingezet, zie voorafgaande, versnelling nodig

• Bovendien: regelgeving is complex

• Gezichtspunt eigenaar, huurder/ drijver  

• DGBC heeft een grote, breed samengestelde achterban met veel ervaring

Aanleiding Deltaplan



Helder doel ToolsInzicht

Wat willen we bereiken met het Deltaplan?

• In de voorraad

• Kansen

• Energieverbruik

• Transparantie

• Voorbeelden 

• Business cases

• Beslisbomen

• Routekaarten

• Trainingen

Samenwerking

• Een stip aan de 

horizon

• Eenduidige 

regelgeving

• Gebaseerd op 

werkelijk verbruik

• Monitoring

• Aanbieders en 

vragers

• Binnen de 

bouwkolom

• Bouw en 

energiesector

• Overheid en 

markt



Wat kan ik zelf doen?



Tools 

banken

EML



Gebouw : Gezondheidszorg met Bed

Datum : woensdag 31 oktober 2018

Document : Keuze matrix

Opgesteld : Wouter Huurman & Jeroen Hartman

Organisatie: Arcadis

Uit welk Bouwjaar komt het gebouw en is het op gas- of stadswarmtenet aangesloten?

Wat is het verwachte levenstermijn van het gebouw? 
[Gasnet]

Kort levenstermijn
( < 5  jaar)

Wettelijk 
minimum 

Midden levenstermijn
(5  < jaar > 15)

Energieverantwoord 
Label C of  B -

Bouwjaar<1975)

Energieverantwoord  
Label B of  A - 1975 
<Bouwjaar> 1992)

Energieverantwoord  
Label A - 1992 

<Bouwjaar> 2012)

Energieverantwoord  
Label A+ -

Bouwjaar>2012)

Lange levenstermijn
(> 15  jaar)

Aardgasvrij

Hybride
Ready maken

Volledig elektrisch

GW pomp

(Aardgasvrij)

Biomassa ketel

( Aardgasvrij)

Wat is het verwachte levenstermijn van het gebouw? 
[Warmtenetnet]

Kort levenstermijn
(< 5 jaar)

Wettelijk minimum 

Midden levenstermijn 
(5  < jaar > 15)

Energieverantwoord

Lange levenstermijn
(> 15 jaar)

Duurzame 
opwekking en na 

isoleren

OP WELKE WIJZE; KUNNEN DE LEVENSDUURVERLENGINGSKOSTEN 
GEFINANCIERD GAAN WORDEN, DOOR DE OPDRACHT GEVENDE PARTIJ?

Opdrachtgever heef t eigen 
vermogen en/of particuliere 
investeerders met vermogen;

Het afsluiten van leningen;
Het laten voor f inancieren door 
derden met behulp van Energy 

service company (ESCO’s)

Verkenning naar f iscale voordelen (EIA, MIA, VAMIL) .

Innovatieve oplossingen en 
gebruik maken van overheid 

gefundeerde subsidies;

HOE WIL DE OPDRACHTGEVER UITBESTEDEN?

Op projectbasis (Eén 
gebouw) 

Programma ( Meerdere 
gebouwen)

Raamovereenkomst 

( Lopend partnerschap)

Hoe wil de opdrachtgever uitbesteden?

Traditioneel (Ontwerp 
en Uitvoering los 

aanbesteden)

Integrale uitvraag 
(Design, Build, 

Finance, Maintain
Operate)

AANBESTEDINGSPROCEDURE

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in 
milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% 
van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke 

investeringsaftrek. 
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op 
een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel 

op.

Wat moet ik doen: Beslisbomen DGBC

Bouwjaar               

Exploitatieperiode

Ambitie                  

Realisatievorm      

Infrastructuur

Functie               



Calculator



• DGBC

• www.dgbc.nl

• www.parisproof.nl

• RVO

• www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels

• www.rvo.nl/informatieplicht

• www.rvo.nl/energielabelCkantoren

• www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/nieuwbouw/epbd-iii

• aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

• energieslag.rvo.nl

Links

http://www.dgbc.nl/
http://www.parisproof.nl/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels
http://www.rvo.nl/informatieplicht
http://www.rvo.nl/energielabelCkantoren
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/epbd-iii
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://energieslag.rvo.nl/


Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL  Den Haag 

+31 (0)88 55 80 100

info@dgbc.nl

DGBC.nl



• Wat heeft u nodig om uw gebouw te verduurzamen?

• Waar kunnen we op samenwerken / hoe kunnen we opschalen?

• Wat kan de gemeente doen om u te helpen?

Vragen in twee groepen (1A en 1B)

1A (blijft in Starleaf ID: 475 258 5509)

Moderator: Merel Stolker Moderator: Femke Nagel

Martin Mooij - DGBC Paul Bakkum (gemeente)



Klimaattafel Wonen

Break-out 2



Stadslogistiek Zaanstad:

op weg naar Zero Emissie

Erik Regterschot (RHDHV)
Mark Degenkamp (gemeente Zaanstad)

Klimaattafel Bedrijven 



Ter introductie: de opgave

 Klimaatakkoord: Stadslogistiek in de 40 grote gemeenten in Nederland (en 

dus ook Zaanstad) per 2025 / 2030 “zero emissie”

 Zero Emissie = waterstof of elektrisch (hybride)

 Maar ook slimmer gebundeld en bijv met fiets

 Zaanstad heeft “Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek” ondertekend

 Zaans Mobiliteitsplan (in ontwikkeling)

 O.m. aandacht voor aantrekkelijke centra

 Ook dat vraagt om transitie naar

schone, slimme stadslogistiek

 Gemeente kan dit alleen bereiken

samen met  het bedrijfsleven
75



Albert Heijn transport 

Stappen naar duurzame stedelijke distributie 

Albert Heijn

Peter Leegstraten, Manager Transport Expertise

Albert Heijn Transport

Klimaattafel Bedrijven Zaanstad

23 september 2020
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Waarde voor de klant

=

 Bereikbaarheid

De winkel in de stad is tegenwoordig de “koelkast om de hoek”. 

Deze rol vult AH verantwoord in. Dit betekent goed en veilig 

bereikbaar.

 Luchtkwaliteit

Iedereen wil schone lucht. Stik- en fijnstof worden gezien als zijn 

sluipmoordenaars. Daarom neemt AH het voortouw in zo schoon 

mogelijk transport.

 Geluid

Klant = strenger dan de wet.

Goede buur zijn is belangrijk. Geluidsoverlast = voornaamste 

ergernis. Daarom zet AH vol in op stille koel- en 

voertuigtechnieken.  

 Klimaat

De klant geeft om klimaat. Daarom reduceert AH haar CO2-

uitstoot door o.a. zoveel mogelijk schone transportmiddelen in te 

zetten en deze zo efficiënt mogelijk in te plannen. Ook wordt de 

ecologische voetafdruk zo klein mogelijk gemaakt door b.v. onze 

vrachtbrief te digitaliseren. 



78

DKTI proeftuin: Belang & aanleiding

Innovaties testen in vijfhoek verband = extra snel leren

Verlader

Vervoerder

Innoveren

Truckproducent

Laadinfa-verantwoordelijkeKennis instituut



79

DKTI Proeftuin AH DC Zaandam

Elektrische en plug-in hybride trucks bij intensieve 24/7 

supermarkt distributie Albert Heijn 



2 x DAF CF Hybrid voor stad op afstand



3 x DAF CF Electric voor stedelijke distributie

❸ Snellaadinfrastructuur
 Monitoring & Analyse

Samen leren !

 Klankbordgroep Steden

> 65 km

> 125 km
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DKTI proeftuin: Leercurve, 2 voorbeelden van de inzet met een klein jaar ertussen
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DKTI proeftuin: Leercurve inzet & batterijverloop

Week 22 

2020

Week 37 

2019 Waarom is de inzet nu zoveel 

intensiever?

 Fastcharging van 150 naar 300 kW 

scheelt tijdverlies.

 Beter verstand van impact op verbruik 

en range (o.a. weersomstandigheden, 

wegtraject, payload gewicht, 

chauffeursinvloeden).

 Gewenning bij planners en chauffeurs.

 Momenteel stabiele en grotendeels 

storingsvrije operatie.

 Veel terugkoppelmomenten met 

partners om continue te leren en bij te 

schaven waar nodig.

S
O

C
 (

%
)*

 
S

O
C

 (
%

)*

*SOC (%) = State of Charge : Staat van de truckbatterij (0% = leeg, 100% = vol)  



DKTI

Uitdagingen Transport 
Albert Heijn naar ZE

Acceptatie Hybrid als 

lokaal Zero-emissie
H2 tankinfra capaciteit 

en beschikbaarheid

Realisme in transitietermijnen

Beschikbare Zero-emissie          

E-trucks met voldoende range 

Fastcharging: aansluitingen, 

vermogensvraag, 

hernieuwbare bron?

Chauffeurs / organisatie / 

transitie

Voldoende ruimte voor 

Bio brandstof

Beschikbare Zero-emissie          

H2-trucks met voldoende 

range 
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E-Trucks in ontwikkeling >> 2024

(trekkers en bakwagens)

Scania electric bakwagen >> 2021

MB eActros bakwagen gen1 >> 2020/2021

DAF CFe bakw en trek gen 2 >> 2021 

Volvo FE electric bakwagen >> 2020/2021

DAF CF electric gen 1 >> 2019
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DC Zaandam: Scenario winkelritten 2025-2030

Alle distributie ritten van DC Zaandam zijn op termijn uit te voeren 

met e-trucks, maar dit betekent wel een elektriciteitsbehoefte van 

circa: 

Aangekondigde actieradius 

truckfabrikanten:

Voorbeeld DC Zaandam: 

Energievraag alle winkelritten op 

een vrijdag

=   73 MWh =  9.400  x = 118.000  x  
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DC Zaandam: Scenario 2025-2030

Vermogensvraag bij volledige elektrificatie 

winkeldistributie DC Zaandam:

 AH distributie = 24/7 en dynamisch. Fastcharging

tussen ritten noodzaak, wachttijd chauffeur moet 0, 

piekvraag tot 12 MW ingeschat o.b.v. 2020.

 100 trucks op DC, 25 gelijktijdig ladend, tot 500 kW.

 Energie truck/jaar: 200.000 kWh = 900 

zonnepanelen.

 Energie DC vrijdag: 73 MWh = 118.000 

zonnepanelen

Gezamenlijke uitdagingen:

 Kan elektrische netwerk op tijd worden verzwaard?

 Voldoende hernieuwbare elektriciteit? 

 Laadinfra doorontwikkeld voor 100% elektrificatie?

 Snelle transitie met trucks, laadinfra en 

energienetwerk wel haalbaar en betaalbaar?

 Steun en hulp overheden subsidie en privileges ?

Trucks komen, nog tijd nodig, maar beschikbare 

energie en netwerk bepaalt wellicht de echte 

mogelijkheden voor Zero Emissie 2025-2030 !

53.000 x
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Conclusie & hulpvraag

 Zero-emissie winkelritten met elektrische trucks lijkt op 

grote schaal te realiseren richting 2030 met opschaling 

vanaf 2025.

 Betaalbaarheid trucks op schaal nog vraagteken. Tot nu 

nauwelijks subsidies voorhanden. 

 Getoonde energiebehoefte zal groter zijn dan in 2020. Is 

aansluiting en levering van energievolume realistisch?

 Hoe kan Zaanstad hierin faciliteren?

 Steun aan productie groene energie? (Kans dat dit jaren 

gaat duren)

 Kan Zaanstad voortgang helpen borgen?

 Privileges?



Bedankt voor uw aandacht



Breakout 2A en B

Vragen aan de deelnemers: 

 Wat heeft u nodig om uitstootvrij te rijden met bestel- of vrachtauto?

 Wat heeft u nodig om slimmer te kunnen bundelen?

 Wat kan de gemeente Zaanstad doen om u te helpen in deze transitie?

Opmerkingen / vragen / nabranders:  

erik.regterschot@rhdhv.com of nienke.buikema@rhdhv.com
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2A (blijft in Starleaf 462 983 9124) 2B (naar Starleaf 490 315 9850)

Moderatie: Imme Groet (C-creators) Moderatie: Cato Bechtold (gemeente)

Nienke Buikema (RHDHV)
Peter Leegstraten (Albert Heijn)
Menno Doppenberg (Gemeente economie)

Erik Regterschot (RHDHV)
Alannah Hoenderdaal (Albert Heijn)
Mark Degenkamp (Gemeente mobiliteit)

mailto:erik.regterschot@rhdhv.com
mailto:nienke.buikema@rhdhv.com


Wat nemen we verder?

Hoofdpunten uit de break-outs: 

• Verduurzamen bedrijven

• Duurzame stadslogistiek

#NieuwZaansKlimaat



Uitkomsten break-out:
Verduurzamen bedrijven
• Er zijn veel initiatieven en veel bedrijven zijn er mee bezig

• Er wordt gepleit voor een “regie-tafel” om gezamenlijk te bekijken hoe we het gaan oppakken en 
goed op elkaar afstemmen

• Kunnen we collectief zaken oppakken

• Is er voldoende opleidingscapaciteit 

• Kunnen we samen goed kijken financieringsmogelijkheden omdat veel ondernemers het zwaar 
hebben door corona

• Klimaattafel bedrijven werd gezien als een instrument om met elkaar in gesprek te blijven (op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen)

Er wordt door Duurzaam Bouwloket gewerkt aan een duurzaamheidsloket dat in Q1 2021 zal 
worden gelanceerd. Daar kunnen alle vragen die leven naar toe gestuurd worden. 
https://www.duurzaambouwloket.nl/

Gemeente en GBCZ bekijken mogelijkheden regie-tafel

NEW

https://www.duurzaambouwloket.nl/


Uitkomsten break-out:
Verduurzamen bedrijven (2)
• Er wordt in toenemende mate gevraagd om duurzame materialen, maar in de praktijk 

toch vaak uiteindelijk vast loopt op de prijs.

• Belangrijke met duurzame producten bij grote partijen aan tafel te komen, 
bijvoorbeeld woningcorporaties. 

• Er is veel afvalhout ook in de bouw. Kunnen we daar in Zaanstad meer mee doen en is 
dat niet te verwerken voor circulaire bouwmaterialen. 

Bedrijfsleven kan meer gaan werken met true pricing (werkelijke kosten inzichtelijk 
maken waardoor duurzaam product beter de meerwaarde inzichtelijk maakt (zia o.a
https://www.wur.nl/nl/project/Echte-en-eerlijke-prijs-voor-duurzame-producten.htm)

Gemeente zal punt inbrengen bij de corporaties

De wens om meer te doen met hout in de Zaanstreek wordt opgenomen in het 
klimaatakkoord

#NieuwZaansKlimaat

NEW

https://www.wur.nl/nl/project/Echte-en-eerlijke-prijs-voor-duurzame-producten.htm


Uitkomsten break-out 
Duurzame stadslogistiek
• Ondernemers en bedrijven zien vooral kansen in duurzame stadslogistiek; o.a. 

- voor het bundelen van logistiek

- het maken van hubs op industrieterreinen.

• We hebben in Zaanstad al een aantal bedrijven die zich hier mee bezighouden (o.a. Albert Heijn die 
haar eigen wagenpark aan het verduurzamen is)

• Zorgpunten die werden benoemd: o.a.

- de laadinfrastructuur

- hoe gaan we die hubs realiseren 

- hoe gaan we de duurzame energie die ervoor nodig is opwekken

- is het een realistisch tijdspad (2030-2040)

NEW



Uitkomsten break-out
Duurzame stadslogistiek

• Een belangrijk aandachtspunt is dat bedrijven die op grote schaal zero-emissie mobiliteit (zoals stadslogistiek) willen 
toepassen, daar genoeg duurzame stroom voor nodig hebben en ook in sommige gevallen een uitbreiding van het net. 
Dit wordt zeer duidelijk uit het voorbeeld van Albert Heijn. Doorlooptijden voor vergunningen zijn echter te lang en de 
netbeheerder Liander heeft het al heel druk met individuele aanvragen over netuitbreiding. Hoe kunnen we als 
Zaanstad zorgen dat de randvoorwaarden voor bedrijven die de transitie door maken goed zijn geregeld?  

• Duurzame stadslogistiek is een goed onderwerp voor de gemeente om zich in de regio op te profileren . Zorg dat hier 
voor bedrijven van de toekomst de juiste randvoorwaarden zijn geregeld. Als Amsterdam nu een Zero emissie 
stadslogistiek zone gaat invoeren (2025-2030), dan moeten ondernemers al vanuit Zaanstad met elektrische 
vrachtwagens kunnen vertrekken. 

• Albert Heijn vraagt de gemeente om te kijken naar dit probleem en er ook bij het rijk op aan te dringen dat hun ambities 
en doorlooptijden niet goed op elkaar aansluiten. Als ondernemingen in 2025 volledig zero emissie moeten zijn, dan 
moeten procedures daar ook op worden aangepast om het te kunnen halen (als vergunningen 5-10 jaar duren, gaat het 
niet lukken).

Deze input wordt verder genomen in de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan

Het capaciteitsvraagstuk moet worden meegenomen in de bedrijventerreinen strategie. 

 Albert Heijn  heeft de gemeente aangeboden met een select gezelschap  het bredere verhaal toe te lichten op  het 
laadplein van het distributiecentrum

NEW



Vervolg

• Volgende bijeenkomst

• Zaans initiatieven in het Klimaatakkoord

• Nieuws voor de nieuwsbrief

• Actuele subsidiekansen 

Zie https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home

Mail nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Bel Femke Nagel – 06-5800 2068

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Afrondend

• Uiteindelijk hebben 50 Zaankanters, ondernemers,  betrokken 
partijen en ambtenaren in Zaanstad meegedaan aan deze tafel, 
waaronder Forbo Flooring Systems, ENGIE Services, ING 
Zaanstad, Albert Heijn e.v.a. 

• Fantastisch dat steeds meer mensen willen meebouwen aan 
een Nieuw Zaans Klimaat!

• Wegens corona was de tafel online en daarmee wat meer 
informerend en met wat minder ruimte voor gesprek

• We hopen iedereen weer een volgende tafel terug te zien in 
hopelijk weer een fysieke bijeenkomst in 2021! 

#NieuwZaansKlimaat

NEW



Afronding


