
 

Verslag netwerkbijeenkomst 
Thema: Energietransitie 

Datum: 9 december 2015 van 16 - 19.30 uur 

Locatie: IMOSS, Amersfoort 

 
Welkomstwoord – Saskia Engbers (lid Raad van Advies 
van De Levende Stad) 
Saskia Engbers (werkzaam bij de gemeente Zwolle) heet 
een ieder welkom op (alweer) de 7e netwerkbijeenkomst 
van De Levende Stad. Zij fungeert vandaag als dagvoor-
zitter en geeft direct het woord aan Elma van Beek. 

 
Stand van Zaken – Elma van Beek (directeur De Levende Stad) 
Elma geeft aan, dat er sinds de vorige netwerkbijeenkomst van juni 2015 veel bereikt is. Zij 
gaat in op een drietal zaken: 
1. China: Tijdens de bijeenkomst in juni heeft Peter Rijsdijk een ieder opgeroepen een 

bijdrage te leveren aan een voorstel richting China. Dit heeft vele reacties opgeleverd. Er 

zijn intussen vele duurzame meters gemaakt richting China. Dit heeft onder andere 
geresulteerd in een Engelse vertaling van de flyer. 

2. Berlijn: De Levende Stad heeft in oktober tezamen met de BNSP een excursie 
georganiseerd naar Berlijn. Daar hebben we kennis mogen maken met diverse vormen 

van samenwerking, die van onderaf leiden tot duurzame ontwikkelingen. De excursie 
heeft veel inspiratie opgeleverd en de deelnemers hebben elkaar gedurende de 4 dagen 
in het veld en in de trein goed leren kennen. 

3. Meedenkers- en doeners: Elma geeft aan niet alles alleen te kunnen doen. Gelukkig zijn 
er mensen, die haar met raad en daad bijstaan. Mochten er nog mensen zijn, die een 
bijdrage willen leveren (excursie organiseren, hand- en spandiensten, inhoudelijke 
bijdragen enz.) dan worden zij van harte verzocht zich te melden. Alle hulp is welkom. 



 

Presentatie Regionale energiestrategie - Marjon Bosman (VNG) 
Marjon is van huis uit architect en is via het NIROV en de duurzame gebiedsontwikkeling 
terecht gekomen bij het VNG. Daar maakt zij sinds 1 jaar deel uit van het Energieteam. 
Marjon geeft aan, dat op basis van het Energieakkoord in 2023 16% van de energie 
duurzaam opgewekt dient te worden. De gemeenten dienen ruimtelijk beleid te maken voor 
inpassing van decentrale duurzame energie.  
Zij constateert, dat het op dit moment helaas niet snel genoeg gaat. Er is gebrek aan 
draagvlak, middelen en capaciteit. Bovendien is er geen coherent beleid. Op gemeentelijk 
niveau is de duurzaamheidsagenda volgens haar veel te breed, waardoor er veel “energie” 
verloren gaat tijdens chaotische discussies. Kortom: er is een Lange Termijn Visie nodig, 
gekoppeld aan een concreet stappenplan voor de korte termijn. 

 
Wanneer het Rijk, de provincie en de gemeenten geen flinke inhaalslag plegen, dan dreigt er 
in 2023 een gat te ontstaan van ongeveer 50 Petajoule aan duurzaam opgewekte energie. Er 
is dus een versnelling nodig. 
 
Aan de hand van een 
afbeelding laat Marjon 
zien, wat er door wie op 
welk overheidsniveau 
gebeurt/ cq dient te 
gebeuren.  

Conclusie: complex!  
 
Verder kan geconclu-
deerd worden, dat er 
veel lijnen samenkomen 
op regionaal niveau. 
Geen wonder dus, dat 
de VNG regio’s onder-
steunt bij het opzetten van energieloketten om de verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad te stimuleren. Dit is een programma van het ministerie van BZK.  
Daarnaast werkt de VNG aan een voorstel waarbij elke regio een energiestrategie 

ontwikkelt. Hierin stelt de VNG voor dat met ondersteuning van het Rijk, er per regio een 
coördinator wordt aangesteld om deze strategie op te zetten.  
 
Deze coördinator dient verder te kijken dan alleen technische oplossingen. In plaats daarvan 
is een andere manier van denken nodig om de energietransitie succesvol te laten verlopen.  
Daarbij is het inzetten op energiebesparing cruciaal: Wanneer het lukt om 10% te besparen, 
dan betekent dit 20 tot 25% minder opgewekte energie. 
De VNG heeft een quick scan uitgevoerd bij een tiental “lopende” projecten op het gebied 
van energietransitie. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden, dat er slechts in geringe 
mate aandacht is geschonken aan de ruimtelijke inpassing, de vraag wie wat organiseert en 

de financiën. Ook is het opvallend, dat steden niet in staat zijn om zelfstandig hun ambities 
te halen (Nijmegen heeft bijvoorbeeld windmolens in de buurgemeente nodig). 



 

Het vragenrondje na de presentatie van Marjon levert het volgende op: 
 woningbouw en utiliteit vragen elk ongeveer een kwart van de benodigde energie; 

verkeer/ vervoer en industrie samen de andere helft; 
 Er is veel weerstand tegen plannen van het Rijk. Beter is het om de zaak van onderop op 

te starten. De urgentie wordt dan beter gevoeld; 
 Om de weerstand tussen de oren te verminderen is 2016 uitgeroepen tot het jaar van de 

Energiedialoog, waarbij een ieder open dient te staan voor reacties vanuit alle lagen van 
de samenleving; 

 Nederland is een gasland. We zijn dus gewend om relatief goedkoop in onze gasbehoefte 
te kunnen voorzien. Dat wordt heel anders als de kraan (verder) dichtgedraaid wordt; 

 Utrecht is een goed voorbeeld van een gemeente, waar een `stadsdialoog` gehouden is 

ten aanzien van de energietransitie. Gedurende 3 zaterdagochtenden waren maar liefst 
150 belangstellenden bereid om hun bijdragen te leveren aan de discussie; 

 Let wel, je hoort veel over weerstand, maar 393 gemeenten doen al mee en slechts 5 
liggen dwars. Die laatste groep hoor je het luidst; 

 Van de dwarsliggers dient Noord-Holland genoemd te worden. Die provincie heeft 
aangegeven, dat alle windenergie (ver uit de kust) op zee gewonnen moet worden; 

 Hoe het ook anders kan bewijzen onder andere Zeewolde en Almere, waar windenergie 
breed geaccepteerd wordt. 

 
 
Presentatie energietransitie – Philine Krosse (Energiewerkplaats) 

Philine is architect, die steeds meer bezig is met duurzame energie, maar een duidelijk 
andere visie heeft over de te volgen aanpak. 

Net als Marjon wijst ze er op, dat de grootste winst 
te halen valt in het reduceren van de 
energiebehoefte. Ze wil zich dan ook niet beperken 
tot louter energietransitie, maar een link leggen 
met bijvoorbeeld de participatiemaatschappij en 
andere vormen van mobiliteit. 
 
Toen ze van de gemeente Bergen op Zoom de 
opdracht kreeg om een bijdrage te leveren aan de 

integrale wijkontwikkeling en aan de regionale 
ontwikkeling van een duurzame bestaande 
voorraad is haar eerste stap geweest: Wonen in de 
wijk. Door deel uit te maken van de gemeenschap 
kon ze heel snel achterhalen wat er nu werkelijk 
leefde in de wijk. 

Philine geeft aan, dat er veel kennis aanwezig is, maar dat er nog steeds veel te veel van 
bovenaf gedirigeerd wordt. Zet de partijen aan tafel (waarom gebeurt dat zo weinig?) Zorg 
voor een coach, die als actor fungeert en niet de “adviseur” uithangt. Streef naar 
zelfsturende systemen, waarbij je zelf (als oorspronkelijk initiator) overbodig wordt, omdat 

die rol overgenomen wordt door iemand uit de groep zelf. Niet vergaderen, maar DOEN! 
Philine heeft het initiatief genomen om een regionale coöperatie op te richten (samen met 
andere gemeenten). Dankzij dit vehikel kon er subsidie aangevraagd worden bij het VNG. 



 

Door deze subsidie konden de werkzaamheden van Philine bijna kostenneutraal 
plaatsvinden. 
Dus: Breng de verschillende partijen samen aan tafel. Benut de kennis en de krachten, die in 
de groep aanwezig zijn. De groep zelf voelt op een gegeven moment zelf de urgentie om te 
handelen. Daarom kunnen zij als “ambassadeurs” optreden naar hun achterban en uitleggen 
waarom bepaalde maatregelen nodig zijn om bepaalde (hogere) doelen te kunnen 
verwezenlijken. Door deze aanpak van onderaf (met enige coaching van bovenaf) kunnen 
sneller resultaten gehaald worden, omdat er van meet af aan draagvlak gecreëerd wordt. 
 
Streef dus niet direct naar het treffen van allerlei fysieke maatregelen om de energietransitie 
inhoud te geven, maar probeer eerst een sociale innovatieslag te maken.  

 
Discussie in subgroepen 
Na de beide presentaties vindt een 
inhoudelijke discussie plaats in 
subgroepen. 
De subgroepen worden samen-
gesteld per landsdeel (Noord-West, 
Noord-Oost, Zuid-Oost, Zuid-West 
en Midden). Het blijkt, dat niemand 
van de aanwezigen woonachtig is in 
het landsdeel Noord-West, 

waardoor dit landsdeel afvalt.  
 
De deelnemers worden uitgenodigd 
aan te geven wie ze zijn, waar ze 
mee bezig zijn, wat ze komen halen 
en wat ze komen brengen.  
 
Dit alles natuurlijk in het kader van 
de energietransitie.  
Per subgroep zijn de resultaten “rijp en groen” op (schets)papier gezet. Per subgroep 
worden hieronder de accenten genoemd, die naar voren gekomen zijn tijdens de discussies: 

 
Noord-oost (deelnemers: Saskia Engbers, Ronald Zeilstra, Leo Boogerd, Gerrie Fenten, 
Mariska Louwman, Gerard Jan Hellinga en Jos van der Mark) 
 Zorg, dat er een duidelijk 

“verhaal” is over de 
energiebehoefte (urgentie!) en 
de mogelijkheden, die er zijn om 
te besparen en alternatieve 
energie op te wekken; 

 Stel duidelijke doelen 

(Denemarken heeft bijvoorbeeld 
aangegeven geen warmte-
uitstoot meer te tolereren); 



 

 Zorg er op Rijksniveau voor, dat de energie daar opgewekt wordt, waar de voorwaarden 
het gunstigst zijn (dus windenergie in West en Noord-Nederland, Mest-overschot 
benutten voor biogas op de zandgronden); 

 Kijk per gebied wat de energiebehoefte is en probeer de energiebehoefte op regionale 
schaal op te wekken; 

 Probeer lokale initiatieven te ondersteunen en zo mogelijk te koppelen (ieder dorp z’n 
eigen windmolen of net even opschalen?). 

 
Zuid-Oost (deelnemers: Jelle Rijpma, Sibe Jan Koster en Bert Dautzenberg) 
 Er zijn volop 

voorbeelden, waar 

initiatieven succesvol 
zijn verlopen (Leudal 
met windmolen(s), 
Biomassacentrales, 
energieneutrale 
woningen, o.a. in 
Wageningen). Draag 
dit uit!; 

 Er zullen “off-grid” diverse initiatieven ontwikkeld worden, die geheel onafhankelijk van 
gevestigde structuren tot stand gebracht worden; 

 Benut kansen: bij renovatie van woningen direct nadenken over de mogelijkheden om 

energieneutraal te kunnen wonen (+ bevordering gezondheid en comfort). 
 
Zuid-West (deelnemers Marjon Bosman, Leida van den Berg, Aldo Trim, Philine Krosse) 
 We hebben behoefte 

aan 500 Philine’s; 
 Zoek een locatie à la 

Bergen op Zoom voor 
Energiewerkplaats in 
het Groene Hart; 

 Misschien moeten er 
wel psychologen de 

wijk ingestuurd 
worden, die proberen 
te achterhalen waar 
de mensen behoefte aan hebben om dat vervolgens te koppelen aan hetgeen 
gemeenten, c.q. partijen willen doen; 

 Er is behoefte aan experts Smart-Grid!; 
 Bouw compact en situeer industrie bij energiebronnen; 
 Verbied restwarmte; 
 Hou een soort van “tupperware-party” rondom energie; 
 Niet teveel overleggen, maar concreet isolatiemateriaal aanbieden. 

 



 

Midden (deelnemers Virginia Doelwijt, Harm Rozie, Rex den Heijer, Marco Tavenier, Laurens 
Olieman, Bert Harmelink en Francis Hazekamp) 
 Omslag nodig van 

centraal opgewekte 
energie naar een 
energie-grid; 

 Spreken over KiloJoule 
in plaats van over €€’s; 

 Maak de voorbeelden 
van geslaagde energie-
transitie beter zichtbaar 

en geef aan wat de 
ruimtelijke gevolgen 
zijn; 

 Deel de energie-kennis op bijeenkomsten (zie ook www.allinweb.nl); 
 Betrokken bewoners zijn goud waard. 
 
Borrel 
Tijdens de borrel wordt er op ruime schaal van gedachten gewisseld over de ervaringen van 
deze middag. Natuurlijk wordt er ook flink “genetwerkt”. 
 
De volgende netwerkbijeenkomst van De Levende Stad vindt plaats op 8 juni 2016 
 
 
 
 
 
Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 
 
Leida van den Berg (Paarse en gele projecten): Ontvangst 
Jos van der Mark (Vandermarkadvies):  Verslag 
Wil Groenhuijsen:     Foto’s 
IMOSS:      Locatie 

 
 
 


