
Webinar Energietransitie 
Zaanstad:

Regionale Energie Strategie 
Transitie visie Warmte 

16 November 2020  19:00



Welkom en introductie door wethouder Annette Baerveldt
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19:00 Opening door Désiree Dijs, gespreksleider

19:10 Welkom en introductie door wethouder Annette Baerveldt

19:15 Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (zon en wind) 

Een toelichting op de Regionale Energiestrategie NHZ door Maria 
Santman, gemeente  Zaanstad

19:45 Welke wijk gaat wanneer van het aardgas af ?

Een introductie op de Transitievisie Warmte door Rob Geldhof, 
Bureau Over Morgen

20:30 Afsluiting
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Programma
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Wat is een RES ? – introductie filmpje

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

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4&feature=emb_logo
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Waarom: Regionale Energiestrategie (RES) en            

Transitievisie Warmte (TVW)

2015: Parijs  

2019: NL Klimaatakkoord 

Doel: 

2030 49% CO2 t.o.v. 1990

=  35 TWh hernieuwbare energie

(RES) 

+  1,5 miljoen woningen van het 

aardgas (TVW)

+  … (etc.)
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Hoe wil Zaanstreek-Waterland verduurzamen ? (1)

Met grootschalige opwek door zonnepanelen:

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

• Boven grote parkeerplaatsen
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Hoe wil Zaanstreek-Waterland verduurzamen ? (2)

Potentiële locaties (zoekgebieden (wind en zon), 

voor Zaanstad meest relevant NZKG 
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Hoeveel duurzame energie gaat dit opleveren ?

Bijdrage Zaanstreek-Waterland:

0,43 TWh
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Wat zijn de volgende stappen:
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Vragen ?
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Van het aardgas af
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Plannen op drie niveaus
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Transitievisie Warmte

Klimaatakkoord: 
• Aardgasvrije gebouwde omgeving in 

2050
• 1,5 mln woningen (20%) aardgasvrij in 

2030
• Elke gemeente eind 2021 een TVW

Transitievisie Warmte:
• Tijdspad waarin wijken aardgasvrij 

worden
• Wijken waar vóór 2030 gestart wordt: 

meest kansrijke aardgasvrije warmte-
infrastructuur

• Minimaal elke 5 jaar herijken

Na de Transitievisie Warmte:
• Wijkuitvoeringsplan per wijk
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Aardgasvrije warmteopties

Op hoofdlijnen onderscheiden we drie 

alternatieven voor verwarming:

• All electric

• Warmtenet 

• Hernieuwbaar gas 

Met verschillende eigenschappen.
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Aardgasvrije warmteopties

All electric Warmtenet Hernieuwbaar gas 
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Aardgasvrije warmteopties

All electric Warmtenet Hernieuwbaar gas

In de woning • Elektrisch koken

• Goede isolatie

• Warmtepomp

• Elektrisch koken

• Redelijke isolatie

• Afleverset

• Elektrisch koken

• Redelijke isolatie

• Hybride warmtepomp

In de wijk • Alleen een 

elektriciteitsnet

• Warmtenet • Bestaand gasnet

Waar • Jonge wijken

• Kleinschalige 

nieuwbouw

• Verspreid door alle 

wijken

• Wijken met hogere 

dichtheden

• Wijken met veel 

corporatiebezit

• Grootschalige 

nieuwbouw

• Oude wijken

• Wijken waar andere 

opties (nog) niet 

haalbaar zijn
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Criteria voor de warmteopties
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Keuze hangt af van:

• Laagste maatschappelijke kosten

• Ouderdom en dichtheid van de buurt

• Ruimte in de ondergrond

• Perspectief op duurzame bronnen

• Bestaande infrastructuur

• Keuze van gebouweigenaar

• Transitievisie warmte laat ruimte voor 
maatwerk en flexibiliteit

• Wat precies “moet” en “mag” is nog niet 
duidelijk: de Rijksoverheid werkt nog aan 
nieuwe regelgeving
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• Mentimeter om input op te halen voor de transitievisie warmte

• Hoe wilt u betrokken worden in de uitvoering?
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Zo dadelijk
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Vragen ?
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Meer weten – Tips en ideeën ?


