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Datum initiatiefvoorstel  

 Onderwerp 

 Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden Van Dantzig en Bosman (beiden 

D66) d.d. 12 mei 2017 inzake slimme financiering voor het isoleren van Amsterdamse 

huizen  

 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

 De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Van Dantzig en Bosman (D66) 

getiteld: ‘Warm huis, geld in je zak!’ 

 
besluit: 

  

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

1. Gebouwgebonden financiering voor energiebesparing in te voeren in 

Amsterdam, dat wil zeggen: aanpassingen die nodig zijn voor het realiseren 

van energieneutrale woningen te laten voorfinancieren door derden, waarbij 

de investering wordt afgesloten met het huis en niet met de woningeigenaar 

in Amsterdam. 

2. Een plan uit te werken waarbij institutionele beleggers (zoals 

pensioenfondsen) deze voorfinanciering kunnen leveren. 

3. Te starten met de selectie van een wijk en een bijbehorend wijk-

renovatieplan om de eerste ervaring op te doen met gebouwgebonden 

financiering met als uiteindelijk doel opschaling. 

 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 147a, lid 1 

 

Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 In essentie is duurzaamheid een besparing. Het betekent dat we méér doen met 

minder grondstoffen. In plaats van steeds weer nieuwe energie in te kopen en te 

verbranden, maken we energie van hernieuwbare energiebronnen die gratis 

beschikbaar zijn zoals de wind of de zon, terwijl we zorgen dat we er minder van 

nodig hebben. Maar: verduurzamen vraagt om een financiële investering en die kan 

flink zijn. Na verloop van tijd betaalt de investering zich uit aan de hand van een 

lagere energierekening, een beter milieu en een efficiënter elektriciteitsnet. De 

terugverdientijd kan echter lang duren of komt direct bij de eigenaar/bewoner terecht. 

Dat vormt voor veel mensen een belemmering om hun huis energieneutraal te 

maken. Daarom zijn er nieuwe, slimmere manieren van financiering nodig, om voor 

alle mensen de keuze voor duurzaamheid zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te 

maken. 
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Alle huizen in Amsterdam moeten uiteindelijk duurzaam worden. Een enorme 

uitdaging die – met het huidige instrumentarium – veel vraagt van de tijd en het geld 

van woningbezitters. Dit voorstel biedt een oplossing om iedereen die een huis heeft 

volledig te ontzorgen met een betaalbare regeling, door verregaande 

energiebesparing voor hun huis te koppelen aan gebouwgebonden financiering. 

Daarmee blijft de lening voor de renovatie aan het huis gekoppeld als de bewoner 

verhuist. Zo verdwijnen de risico’s voor lange terugverdientijden. Het is bovendien 

een kans om dit plan - zo mogelijk - te benutten om ook andere gebouwgebonden 

verbeteringen (zoals geluidsisolatie) door te voeren en een impuls te geven aan de 

kwaliteit en leefbaarheid van de betreffende buurt. 

 

Samenvatting  

Voor een duurzame stad zonder aardgas is een alternatief voor de aardgasleidingen onder de grond nodig én 

energiebesparende maatregelen in huizen. Energiebesparende maatregelen vereisen een voorinvestering. 

Niet elke Amsterdammer heeft genoeg spaargeld om duurzame renovatie direct uit eigen zak te betalen. Een 

lening voor energiebesparende maatregelen aan het huis wordt doorgaans verstrekt aan de 

bewoner/eigenaar, bijvoorbeeld als extra hypotheek of een lening via de Amsterdamse energielening. Als de 

huiseigenaar verhuist of verkoopt, gaat de lening mee – voor zover deze dan niet wordt afgelost. Dit voorstel 

wil woningeigenaren volledig ontzorgen met betaalbare oplossingen aan de hand van de introductie van 

gebouwgebonden financiering. Bij gebouwgebonden financiering blijft de lening bij het huis en loopt de 

bewoner dus geen risico. 

 

Stad zonder aardgas  

Amsterdam heeft leiderschap getoond door in december 2016 de strategie ‘Stad 

zonder aardgas’ aan te nemen. Het voornemen is om de gasinfrastructuur voor het 

verwarmen van huizen uiterlijk in 2050 te vervangen door lokale opwekking van 

warmte (door onder andere warmtepompen en zonneboilers) of door een warmtenet 

op basis van restwarmte of geothermie, of - in uitzonderlijke gevallen - door groen 

gas.  

 

Warmtetransitie stelt niet alleen nieuwe eisen aan onzichtbare infrastructuur onder de 

openbare weg. Bij mensen thuis zullen er parallel diverse veranderingen moeten 

plaatsvinden. Het gaat hier om nieuwe installaties en apparatuur voor elektrisch 

koken, elektrische verwarming of stadsverwarming,(fornuizen en ketels) en betere 

isolatie (omdat alternatieven in huis minder heet worden dan gasverbranding, 

bijvoorbeeld vloerverwarming en extra isolatie is nodig voor all electric of 

stadswarmte). Het is daarom noodzakelijk om de aanleg of uitfasering van energie-

infrastructuur te koppelen aan de isolatie van gebouwen, parallel in hetzelfde of in 

een sneller tempo.  

 

Financiering energiebesparing van huizen 

De bestaande woningvoorraad in Amsterdam is qua energieverspilling in slechte 

staat. In Nederland is zo’n 20 procent van alle gebouwen vóór 1940 gebouwd, in 

Amsterdam is dit aandeel meer dan twee keer zoveel. Namelijk 46% van de 

bestaande bouw. In de tijd dat deze huizen gebouwd werden kenden we geen dubbel 

glas en spouwmuren. Het is dan ook geen verrassing dat Amsterdam met een 

gemiddeld energielabel D op nummer vijf kwam van de lijst met slecht scorende 

gemeenten op energielabels.1 Een lage energetische kwaliteit betekent dat er ook 

                                                   
1
 Isover (2015) ‘Dit is de slechtst scorende energielabel gemeente van Nederland’ via 

  https://www.isover.nl/nieuws/dit-de-slechtst-scorende-energielabel-gemeente-van-nederland  

https://www.isover.nl/nieuws/dit-de-slechtst-scorende-energielabel-gemeente-van-nederland
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veel energie te besparen is. Met de vrijgevallen energielasten kan de investering 

terugverdiend worden. Het probleem hierbij is dat in veel gevallen sprake is van 

terugverdientijden die oplopen tot 20 of zelfs 30 jaar. Daarbij moeten ook nieuwe 

verwarmingsinstallaties, nieuwe kookfornuizen en nieuwe pannensets worden 

aangeschaft bij het overstappen op een alternatief voor aardgas, terwijl de installaties 

misschien nog niet financieel zijn afgeschreven.2 

 

Voorbeelden van maatregelen en terugverdientijden 

Maatregel Terugverdientijd 

(gem.) 

Aanbrengen leidingisolatie  10 maanden 

Kieren en gaten dichten  1 jaar 

CV ketel die ouder is dan 15 jaar vervangen  4 jaar 

Muur – vloer – en dakisolatie   5 jaar 

Warmte en koudeopslag   6 jaar 

Zonneboiler (incl. subsidie) 8 jaar 

Zonnepanelen  9 jaar 

Vervangen enkel glas  10 jaar 

Bron: Klimaatplein
 
(2017) 

 

Er bestaan er diverse (landelijke) subsidies voor de aanschaf van gebouwgebonden 

maatregelen of installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen, om de kosten voor 

energiebesparing te drukken. Voor Amsterdammers zijn er op dit moment 

verschillende financieringsmogelijkheden voor de bekostiging van energiebesparing.  

 

Deze bestaande opties lijken allemaal ongeschikt voor de grootschalige ‘Stad zonder 

Aardgas’-aanpak, vanwege de maxima aan leenbedragen en het persoonsgebonden 

karakter ervan. 

 

Bestaande financieringsmogelijkheden 

Lening Aflossing per Looptijd Rente Toegankelijkheid 

Energielening 

Amsterdam 

Maandelijks 10 jaar  1,05% - geen inkomenseis 

- geen energielabelstappen vereist 

- minimaal leenbedrag € 2.500  

- maximaal leenbedrag € 15.000 

- afsluitkosten? Ja 

Nationale Energie-

bespaarlening  

Maandelijks 15 jaar 2,5% - wel inkomenseis 

- mag niet ouder dan 75 zijn 

- afsluitkosten? Nee 

- minimaal leenbedrag € 2.500 

- maximaal leenbedrag € 25.000 

Stimuleringslening 

Amsterdam 

Maandelijks 10 jaar 1,05% - geen inkomensgrens 

-afsluitkosten? Ja € 850,- 

- minimaal leenbedrag n.v.t.  

Extra hypotheek  Maandelijks n.v.t. 1,20 

% - 

1,45% 

- € 9000 extra lenen bovenop de 

maximale hypotheek
3
 

 

                                                   
2
  NRC (2016) ‘Ander gas? Dan cv-ketel en fornuis aanpassen’ via  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/ander-gas-dan-cv-ketel-en-fornuis-aanpassen-1577042-a412719  
3  Vereniging Eigen Huis (2017) ‘Geld lenen voor energiebesparing’ via 

https://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/geld-lenen-voor-energiebesparing  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/ander-gas-dan-cv-ketel-en-fornuis-aanpassen-1577042-a412719
https://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/geld-lenen-voor-energiebesparing
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Duurzaamheids-

fonds Amsterdam 

 

Maandelijks 15 jaar 2,00% - minimaal leenbedrag € 10.000 

- maximaal leenbedrag € 200.000  

Eigen vermogen  

 

n.v.t. Financiële 

terugverdien-

tijd kan 

oplopen tot 30 

jaar 

n.v.t. De eigenaar-bewoner beschikt over 

voldoende liquide eigen vermogen 

(spaargeld) om de renovatie zelf te 

financieren 

 

 

Vanwege de lange levensduur van gebouwen is anticiperen op de situatie in 2050 

cruciaal. Als de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn - het officiële 

uitgangspunt van het Amsterdamse beleid - betekent dit dat er vanaf nu grote 

aantallen woningen per jaar energieneutraal gemaakt moeten worden tot 2050.4 Er is 

echter één probleem en dat is de financiering. Met woningcorporaties (42% van alle 

woningen in Amsterdam in bezit) zijn hierover afspraken gemaakt in de 

Samenwerkingsafspraken 2016. Voor de overige 58%5 van de Amsterdamse 

woningen zijn geen afspraken over financiering voor alle huizen. Zeker voor 

particuliere woningbezitters is het verduurzamen van de woning een aanslag op hun 

portemonnee, terwijl men niet zeker kan zijn dat de investering zelf wordt 

terugverdiend in 30 jaar. 

 

Gebouwgebonden financiering: hoe werkt het? 

Bij gebouwgebonden financiering blijft de lening voor de renovatie aan het huis 

gekoppeld als de bewoner verhuist. Zo verdwijnen de risico’s voor lange 

terugverdientijden voor de bewoner. Gebouwgebonden financiering is al een 

bestaand fenomeen in de vorm van servicebijdrage bijvoorbeeld. 

 

Voor een grootschalig programma als ‘Stad zonder Aardgas’ is de meest kansrijke 

oplossing om alle huizen te renoveren met gebouwgebonden voorfinanciering en de 

terugbetaling ervan te laten lopen via de regionale netbeheerder Alliander. Iedereen 

die energie gebruikt is aangesloten bij de netbeheerder en betaalt een vaste 

vergoeding voor zijn aansluiting op het energienet. De netbeheerder biedt daarmee 

een (bestaand) kanaal voor maandelijkse facturatie: de energierekening. Het 

bestaand vastrecht wordt verhoogd met een bedrag even hoog of zelfs lager dan de 

energierekening die de bewoner vóór de energiebesparing betaalde. Hiermee kan de 

eigenaar-bewoner maandelijks de investeringen in zijn huis terugbetalen zonder extra 

geld kwijt te zijn per maand.  

 

De (verhoogde) vastrechtbetaling gaat bij verkoop van de woning automatisch over 

naar de volgende eigenaar. Mensen die in een bestaand huis wonen dat aan 

renovatie toe is, kunnen zo automatisch niet alleen over een nieuwe keuken of 

aanbouw nadenken, maar ook kijken hoe ze het huis kunnen klaarmaken voor de 

energie van de toekomst. Particuliere verhuurders die hun woningen tot een 

energieneutrale woning renoveren, mogen sinds 2016 een energieprestatie-

vergoeding van hun huurders vragen. Daardoor kunnen particuliere verhuurders ook 

betrokken worden bij dit voorstel.  

 

                                                   
4
  PBL (2017): ‘Nationale kosten energietransitie in 2030’ via  

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf 
5
  AFWC (2016): ‘Woningbezit corporaties in Amsterdam’ via 

http://www.afwc.nl/themas/woningbezit-corporaties-in-amsterdam-2016/  

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf
http://www.afwc.nl/themas/woningbezit-corporaties-in-amsterdam-2016/
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Aanbevelingen 

Hoofddoelstelling van het energie- en klimaatbeleid is om de CO2-uitstoot in 

Nederland met 80 tot 95% te reduceren in 20506. In het Nederlandse Energieakkoord 

(2013) zijn afspraken gemaakt over energiegebruik, bijvoorbeeld de doelstelling dat in 

2030 alle bestaande woningen en utiliteitsgebouwen ten minste gemiddeld 

energielabel A hebben.7 De tot nu toe gemaakte afspraken zijn echter niet voldoende 

voor het doel dat aansluit op het akkoord van Parijs. Het tempo van energiebesparing 

moet fors omhoog. De Rli adviseert op aanvraag van de Tweede Kamer wat te doen 

na afloop van het SER-Energieakkoord in 2020, om de bebouwde omgeving zo snel 

mogelijk te verduurzamen, zodat al in 2035 sprake is van een CO2 -arme lage 

temperatuurwarmte. 

 

Hiervoor bestaat geen blauwdruk. Wijken en buurten verschillen van elkaar. Juist 

daarom moeten gemeenten de regie gaan voeren bij het energieneutraal maken van 

de bestaande bouw. Het besluit om afscheid te nemen van het aardgas is in 

december 2016 genomen door de Gemeenteraad van Amsterdam. Het beste 

alternatief voor aardgas hangt vervolgens af van de bewoners en hun wensen, 

leefpatronen, energieverbruik en financiële mogelijkheden. Ook de karakteristieken 

van gebouwen zijn van invloed, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en 

bouwtechnische kwaliteit. Wijk voor wijk kan dit worden bepaald samen met de 

bewoners. Het voordeel van aansluiten op de ‘wijk-voor-wijk’-aanpak van Stad Zonder 

Aardgas is dat standaardisatie is te realiseren is. Zo zit bijvoorbeeld de Cv-ketel bij 

elk huis dat op hetzelfde moment is gebouwd op dezelfde plek. De planning van de 

vervanging van ketels bijvoorbeeld moet aansluiten op de vervanging van het gasnet. 

 

Hoe het plan van aanpak ‘Warm huis, geld in je zak!’ eruit zou kunnen zien: 
1. Gemeente brengt samen met netbeheerder de kenmerken van gebouwen, 

infrastructuur en het gebied in beeld. Om hoeveel woningen gaat het? Hoeveel 

daarvan zijn particulier eigendom? 

2. Per wijk wordt en tender uitgeschreven voor een consortium dat isolatie, renovatie 

en energiesystemen aanbiedt. Hierin kunnen ook nieuwe elektrische fornuizen 

e.d. meegenomen worden. Gezamenlijk wordt een renovatieplan vastgesteld. Dit 

bevat een energiebesparingsgarantie. 

3. Het meest geschikte warmtesysteem wordt samen met de bewoners bepaald: all 

electric, warmtenet, anders
8
. En daaraan gekoppeld: hoeveel is de investering die 

gedaan moet worden (en hoe groot dus de voorfinanciering). 

4. De gemeente zal het  renovatieplan - zo mogelijk - benutten om ook andere 

gebouwgebonden verbeteringen (zoals geluidsisolatie) door te voeren en een 

impuls te geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van de betreffende buurt.. 

5. Uitwerking van tender gaat ook in op de (gebiedsgerichte) communicatie.  

6. Betaling woningeigenaren geschiedt via gebouwgebonden financiering (voor 

woningcorporaties gelden andere afspraken voor financiering).  

7. Het energiebedrijf verlaagt meteen de rekening na het treffen van de maatregelen 

(financiële zekerheid, geen uitgestelde beloning). 

 

                                                   
6  Ministerie van EZ (2016): Energieagenda via 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/07/ea/Energieagenda-2016.pdf  
7  SER (2013): Energieakkoord via  

 http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzame-
groei/energieakkoord-duurzame-groei.ashx   

8
  Motie Bosman, Groen (1744) – toets gementeraad bij energieplannen bestaande bouw 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/07/ea/Energieagenda-2016.pdf
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei/energieakkoord-duurzame-groei.ashx
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei/energieakkoord-duurzame-groei.ashx
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De energietransitie in de gebouwde omgeving vereist veranderingen in de 

infrastructuur van elektriciteitskabels en de leidingen waar nu nog aardgas doorheen 

stroomt, én vraagt om een grootschalig renovatieprogramma voor gebouwen. Dit 

moet tegelijkertijd gebeuren. Tot nu toe zijn in Amsterdam de afspraken over 

inpandige energiebesparing vooral gemaakt met woningcorporaties. Maar er zullen 

ook mogelijkheden geboden moeten worden aan particuliere eigenaren van huur- of 

koopwoningen om hun huizen aan te passen aan de warmtetransitie.  

 

Tot slot willen de indieners benadrukken dat het aansluiten op de ‘wijk-voor-wijk’-

aanpak van Stad Zonder Aardgas er niet toe mag leiden dat Amsterdammers die op 

eigen initiatief hun huis willen verduurzamen eveneens toegang blijven hebben tot 

goedkope financiering. 

 

Gevraagd besluit: 

1. Gebouwgebonden financiering voor energiebesparing in te voeren in Amsterdam, 

dat wil zeggen om de aanpassingen naar energieneutrale woningen te laten 

voorfinancieren door derden, waarbij de investering wordt afgesloten met het huis 

en niet met de woningeigenaar in Amsterdam. 

 

In november 2015 heeft de Tweede Kamer een motie van D66, CU, PvdA 

aangenomen voor een gebouwgebonden vorm van financiering bij de renovatie van 

huizen. Eind februari 2017 kondigde het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan te 

onderzoeken hoe wet- en regelgeving zouden moeten worden aangepast om nieuwe 

financieringsvormen voor energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen te 

realiseren.9  

 

Bovendien bestaan er al voorbeelden innovatieve financieringsvormen die 

gebouwgebonden financiering zonder aangepaste regelgeving mogelijk maken, zoals 

het Woningabonnement dat in Deventer gestart is (zie kader).  De minister geeft aan 

het initiatief in Deventer te steunen en waar mogelijk graag de opschaling te 

faciliteren en meer lokale experimenten mogelijk te maken. 

 

City Deal Woningabonnement 

Ter uitbreiding van een eerder experiment in Deventer, krijgen 600 particuliere huiseigenaren in Overijssel in 

een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op een maatwerkpakket aan energiebesparende 

maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in 

energiebesparing (isolatie) of energieopwekking (zonnepanelen, warmtepomp) te steken omdat de aanbieder 

dit voorfinanciert. Afbetaling heeft plaats via een abonnement, waarvan de hoogte vanzelfsprekend 

afhankelijk is van de omvang van de investeringen. Er is geen koppeling met de hypotheek. 

 

 

2. Een plan uit te werken waarbij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen 

deze voorfinanciering kunnen leveren. 

De overheid kan dit niet alleen bekostigen. Om de grote investeringen te kunnen 

financieren voor de ruim 500 panden in Amsterdam van het gas af te halen zijn 

meerdere partijen nodig..Dat er veel behoefte is aan investeringsmogelijkheden in 

verduurzaming van Nederland blijkt uit recente initiatieven van brancheorganisaties 

                                                   
9  Ministerie van BZK (2017): Kamerbrief over city deal en woningabonnement 
 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/02/28/kamerbrief-over-city-deal-

woningabonnement/kamerbrief-over-city-deal-woningabonnement.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/02/28/kamerbrief-over-city-deal-woningabonnement/kamerbrief-over-city-deal-woningabonnement.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/02/28/kamerbrief-over-city-deal-woningabonnement/kamerbrief-over-city-deal-woningabonnement.pdf
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voor de financiële sector, banken en pensioenfondsen. Bij navraag blijkt dat grote 

energiebesparingsprogramma’s beleggers met duurzaamheidsdoelstellingen de 

schaalgrootte en de liquiditeit bieden die ze zoeken. PGGM is nu bijvoorbeeld, 

volgens eigen zeggen bij gebrek aan Nederlandse groene staatsobligaties, in de 

financiering van een Frans duurzaamheidsprogramma gestapt (een participatie van 

330 miljoen in een programma van 20 miljard euro).. Bovendien kondigde de 

Nederlandse Vereniging van Banken kondigde begin 2017 aan mogelijkheden te zien 

om een alternatieve, ‘gebouwgebonden’ financieringsvorm voor particulieren die geen 

extra hypotheek kunnen of willen nemen voor verduurzaming te ontwikkelen10.  

Om het vooral voor de commerciële beleggers interessant te maken, moet de 

financiering aansluiten bij hun profiel, pensioenfonds bijvoorbeeld moeten rendement 

behalen om pensioen te kunnen uitkeren en dus beperkt risico lopen. Dat vraagt om 

samenwerking tussen overheden en markt, waarbij risico’s verdeeld worden op basis 

van ieders mogelijkheden.. Voorts zou de mogelijkheid onderzocht kunnen worden of 

het Duurzaamheidsfonds ingezet zou kunnen worden als garantiestelling of onderdeel 

op basis van een hoger risico. Wanneer de zekerheid van de investering in een 

grootschalig programma marktpartijen ook laat investeren kunnen de internationale 

doelstellingen sneller gehaald worden. 

 

3. Te starten met de selectie van een wijk en een bijbehorend wijk-renovatieplan om 

de eerste ervaring op te doen met gebouwgebonden financiering. 

In veel gevallen staan in een wijk huizen uit hetzelfde bouwjaar en van dezelfde 

bouwkwaliteit. Vooroorlogse huizen hebben bijvoorbeeld geen spouwmuur, wat 

andere eisen aan muur isolatie stelt. De indieners stellen voor om per wijk een 

renovatieplan11 op te stellen, dat parallel loopt met de wijkgerichte aanpak van ‘Stad 

zonder Aardgas’. In Haarlem is eerder ervaring opgedaan met een ‘buurt voor buurt’-

aanpak: Bij het programma ‘Watt-voor-Watt’ stond wijkverbetering in Haarlem 

centraal. Per type wijk hanteerde het project een andere aanpak. 

 

Schetskaart Aardgasloze Wijken 

Voor de start van het project Aardgasloze Wijken doen corporaties en gemeente een onderzoek dat per 

gebied het (maatschappelijk en economisch) optimale systeem voor de warmtevoorziening in beeld brengt. 

De resultaten spelen een rol bij de selectie van projecten en buurten voor het project. Kaart 2.3 laat de eerste 

resultaten zien. De kaart toont welk alternatief voor aardgas in een buurt het meest geschikt is: een 

warmtenet, een all electric-oplossing of een ander concept. In de kaart is rekening gehouden met de 

nabijheid van het warmtenet, het bouwjaar, de energetische kwaliteit van woningen, het gasverbruik in de 

buurt en de ligging van woningen van corporaties met collectieve gasketels. Het is geen definitieve kaart. Het 

is voor de gemeente een startpunt voor gesprekken met haar partners. Nuon en Alliander werken ook met 

kaarten. Het is de bedoeling om een gezamenlijke Schetskaart te maken. 

Bron: Gemeente Amsterdam (2016): ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ 

 

Ook de Nationale Energieagenda (2016) geeft aan dat op lokaal niveau het best kan 

worden bezien welke besparingsmogelijkheden en duurzame energie geschikt zijn 

om in de warmtevraag te voorzien. Het voorstel bij de invoering van de nieuwe 

Omgevingswet (2020) is dat de gemeente dit vastlegt in het omgevingsplan dat 

                                                   
10

  Nederlandse Vereniging van Banken (2017): ‘Banken in actie voor VN-ontwikkelingsdoelen’ via 
https://www.nvb.nl/nieuws/1844/banken-in-actie-voor-vn-ontwikkelingsdoelen.html  

11
  Primair is het doel om per gebied een uitwerking te maken, waar de meest geschikte warmtesystemen in een wijk in worden 

bepaald. Hierin kan ook bijvoorbeeld isolatie voor geluid meegenomen worden. 

https://www.nvb.nl/nieuws/1844/banken-in-actie-voor-vn-ontwikkelingsdoelen.html
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daarmee ook fungeert als lokaal energie- en warmteplan. Hiermee geeft de gemeente 

aan op welke wijze, in welk tempo en met welke instrumenten de verduurzaming 

vorm krijgt. Het omgevingsplan moet worden goed gekeurd door de gemeenteraad. 

Dit verschaft de benodigde (democratische) legitimiteit aan de noodzakelijke 

interventies. De Nationale Energieagenda geeft aan: “gemeenten die willen 

experimenteren, worden gefaciliteerd”.   

 

Tot slot willen de indieners dat het renovatieplan duidelijke opties van maatregelen en 

apparatuur aan bewoners biedt (zolang die energieneutraal en aardgasloos zijn), 

zodat de huiseigenaar kan kiezen maar niet hoeft uit te zoeken wat de meest 

duurzame oplossing is. Met de uitvoerder wordt en energieprestatie afgesproken. De 

investering in de renovatie wordt terugbetaald door een opslag op de nieuwe lagere 

energierekening. Zo kan de investering budgetneutraal worden terugbetaald zonder 

dat de eigenaar-bewoner voldoende liquide eigen vermogen (spaargeld) hoeft te 

hebben om de renovatie zelf te financieren. De investering wordt gekoppeld aan het 

huis en niet aan de eigenaar, zodat mensen kunnen verhuizen zonder dat zij hun 

lening meenemen. 

 

Bronnen: 

 D66 (2017): Comfortabel huis, groene investering zie 

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2017/02/Comfortabel-huis-groene-

investering.pdf 

 Rli (2015): Rijk zonder CO2  

 Stroomversnelling Nederland (2015): 4,5 miljoen woningen naar Nul op de Meter. 

Hoe financieel adviseurs van banken en intermediairs hieraan kunnen bijdragen 

 Stroomversnelling Nederland (2015): Ontwikkelingen in gebouwgebonden 

financiering van nul op de meter voor koopwoningen 

 Agentschap NL (2010): Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden 

energiebesparing 

 Bouwend Nederland (2017): Slim financieren in de bouw 

 

De leden van de gemeenteraad 
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