
wat je liefhebt, 
wil je niet kwijt

Rein Swart





Als je echt 
van iets houdt, 
wil je het niet             
kwijtraken.
Wubbo Ockels



deltawerken
Johan van Veen



het water komt
Rutger Bregman



waarom
Liefde voor de aarde

Beheersing woonlasten



daarom
> het jasje

> niet fossiel waar mogelijk

> gedrag en voorlichting



NL slechtste jongetje van de klas

Nederland slechtste jongetje van de klas



alleen ga je sneller,
samen kom je verder



programma
09.00 Ontvangst en inloop

09.30 Welkomstwoord ‘Wat je liefhebt, wil je niet kwijt’ - Rein Swart 
Introductie Aanjager Duurzaamheid VFW (Jeroen Duvergé)

09.45 Van klimaatakkoord naar aardgasvrije wijk – (Alan Laws, Gerk Jan Kuipers – gem Leeuwarden, prov Friesland)
Stand van zaken RES, transitievisie Warmte en plannen aardgasvrije wijken in Friesland 

10.25 Routekaart(en) CO2-neutraal 2050 – (Pauline Poeze - Aedes)
De Hobbels en bobbels van verschillende routekaarten en de aansluiting op de RES

11.00 Koffiepauze

11.15 Wat is de rol van de woningcorporatie in de RES – (Intro: Jeroen Duvergé - VFW)
Wat verandert er en wat is de impact op de woningcorporatie (plenair)

12.00 Afsluiting en lunch



aanjager 
duurzaamheid



1 verbinden



2 kennis delen



3 pilot projecten



Woningcorporaties
Gemeenten

Netwerkbeheerder

HBO’s

Wetterskip

Provincie

Bouw- & 
installatiesector Woningeigenaar

Huurders

Lokale energie
coöperaties



Van klimaatakkoord naar 
aardgasvrije wijk
(Alan Laws, Gerk Jan Kuipers)



VFW Themabijeenkomst Duurzaamheid: ‘Energietransitie gebouwde omgeving’ 
Datum 13 februari 2020

Alan Laws (programmamanager RES Fryslan)

Gerk Jan Kuipers (Senior Adviseur Duurzaamheid Gemeente Leeuwarden)

RES Fryslân
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30 Regio’s RES

• Opgave voor elektriciteit:

mogelijkheden duurzame opwek op land 
inzichtelijk maken

• Opgave voor warmte: 

duurzame warmtebronnen in beeld ten behoeve
van transitie
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Klimaatakkoord vraagt Fryslân:



Startdocument RES Fryslân
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3 Tijdlijnen



Tijdlijn 1. Inventariserend Onderzoek:



Activiteiten tijdlijn 2

2/18/2020 23

Friese Energiealliantie 
oprichten

Ontwerpend 
onderzoek

Breder betrokkenheid Kennisontwikkeling Data gebruik



Friese Energie Alliantie

• Doel

• Betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties bij besluiten over concept en 
definitieve-RES.

• Meedenken over kansen en  keuzes die 
gemaakt moeten worden in de RES

• Betrokkenheid bij de totstandkoming van een 
uitvoeringsprogramma .

• Bestaat uit vertegenwoordigers van:

• Natuur-, milieu- en landschapsorganisaties

• Bedrijfsleven (waaronder landbouw)

• Belangenorganisaties in de gebouwde 
omgeving (bijvoorbeeld huurders, corporaties, 
Vereniging Eigen Huis)

• Organisaties met verduurzamings- en 
(burger)participatiedoelstellingen (bijvoorbeeld 
Us Kooperaasje,)

• De onafhankelijk voorzitter van de FEA krijgt 
een zetel in de regiegroep
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Warmtetransitieplannen



Concept RES bod

Ambitie 2030

Ambitie 2050

besparing

Reeds gerealiseerd

Pijplijn

No regret

Geaccepteerde integrale
energieconcepten

Maximaliseren geaccepteerde 
energieconcepten en no regret

Restopgave

Focus ‘ontwerpend onderzoek’

H e t  o n t w e r p e n d  
o n d e r z o e k  g e e f t  

i n z i c h t  i n  m o g e l i j k e  
b o u w s t e n e n  v o o r  d e  

e n e r g i e c o n c e p t e n  e n  
m i x

=  
G e d a c h t e n v o r m i n g .  

Ontwerpend onderzoek

V i a :
- 1 0  a t e l i e r s  

v e r s p r e i d  d o o r  d e  
r e g i o

- 2  i n f o r m e r e n d e  
b i j e e n k o m s t e n  



Tijdlijn 2 –Burgerraadpleging

• Inwoners:

• Raadpleging door middel van een enquête op een digitaal platform.

• Maximaal 10 vragen, waarvan 7 voor RES Fryslân en 3 voor de eigen gemeente

• Wat niet: zoeklocaties, keuze voor hoe duurzaam opwekken

• Wat wel: wat vinden onze inwoners belangrijke waarden als het gaat om de energietransitie?
• In welke mate maakt u zich zorgen over klimaatverandering?
• Hoe ziet u uw eigen rol in de energie- en klimaattransitie?
• Wat verwacht u van de overheid in de energietransitie?
• Eens of oneens?
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Tijdlijn 2: Kennis en Data
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Friese Energiealliantie 
oprichten

Ontwerpend 
onderzoek

Breder betrokkenheid Kennisontwikkeling Data gebruik



3 februari 2020 Wietske Hansma 29

Transitievisie Warmte
Van Transitievisie warmte (TVW), via 
Wijkenergieplannen (WEP’s) naar 
Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s)



Tijdpad

Uiterlijk 31 december 2021:
• Transitievisie Warmte vastgesteld door Raad

• Keuze van wijken en dorpen tot en met 2030

• Alternatieven voor de warmteopties van die wijken en dorpen

Wietske Hansma3 februari 2020
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Warmte

Warmtenet: Hoog – Laag temperatuur (Geothermie, restwarmte of aquatische energie)
All Electric (warmtepompen, infrarood)
Hybride met nieuwe gassen: groen gas, later synthetisch gas en waterstof én hybride 
met warmtenet (laagtemperatuurnet met warmtepomp)
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Voorkeursvolgorde Wijken en dorpen
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4 stappen van WEP naar WUP: in gesprek
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Presentatie Aedes -> zie bijlage: 
‘handout VFW – presentatie Aedes’



De rol van de 
woningcorporatie



We bieden
> 82.000 woningen

> ervaring complex gericht renoveren

> huurdersbegeleiding en voorlichting

> communicatiekanalen / wijkteams



gebiedsafhankelijke aanpak 
> een oplossing die gemiddeld het beste is voor alle gebouweigenaren in een gebied. 
> een gebiedsafhankelijke aanpak voor een specifieke woning is niet altijd de goedkoopste oplossing

gebouwgerichte aanpak
> op gebouwniveau kijken wat het beste is voor één complex. 
> belangen van derden hebben hierbij geen gevolg voor de uitkomst. 
> koppelkansen, die zorgen dat een gezamenlijk project in zijn totaliteit goedkoper uitvalt, kunnen

hiermee gemist worden.

gebiedsafhankelijk         
gebouwgerichte aanpak



plenair



De woningcorporatie heeft 
andere plannen dan de gemeente
• Een woningcorporatie heeft in haar vastgoedstrategie vastgelegd dat 300 woningen in de buurt van een 

stadskern volgend jaar aan de beurt zijn voor groot onderhoud.
• Het plan is om de woningen direct stevig te isoleren en - met oog op de stijgende aardgasprijs de 

komende jaren - van het aardgas af te halen middels warmtepompen.
• De bewoners zijn enthousiast en akkoord met renovatie.

• De gemeente heeft de Transitievisie Warmte nog niet gereed, maar heeft wel aangegeven dat ze voor 
deze wijk een warmtenet in gedachten heeft.

• De 300 woningen zijn een belangrijk onderdeel om het warmtenet rendabel te krijgen. De gemeente 
vraagt de woningcorporatie daarom te wachten met de renovatie totdat de Transitievisie Warmte af is.

Stelling: de woningcorporatie moet haar plannen aanpassen en wachten op de 
Transitievisie Warmte



De woningcorporatie krijgt geen 
instemming van de huurders
• Een plattelandscorporatie wil 60 woningen in een kleine kern een grote opknapbeurt geven en 

aansluiten op het groen-gas-project Boer & Buurt.
• Het plan is ter instemming voorgelegd aan de bewoners:

• 12 van de 60 huishoudens reageren niet op het voorstel
• 39 huishoudens stemmen in met de plannen
• 9 huishoudens stemmen tegen

• Hoewel 39 van de 60 stemmende huishoudens akkoord gaan, wordt de 70%-instemming niet gehaald. 
Daarmee is de renovatie van de baan.

• Het niet aanhaken van de huurwoningen heeft een direct effect op de businesscase van het groen-gas-
project Boer & Buurt, dat zonder de huurwoningen niet rendabel is.

• Dit heeft gevolgen voor de particulieren een straat verderop. Zij willen graag meedoen aan het project 
‘Boer & Buurt’ maar dat gaat niet zonder aansluiting van de huurwoningen. Alternatief is een veel 
duurdere ‘all-electric’ oplossing

Stelling: de instemmingsregel moet aangepast worden om de vertraging in 
verduurzaming te voorkomen



Gespikkeld bezit zit de verduurzaming 
in de weg
• Van de 100 woningen van een complex heeft een woningcorporatie 90 woningen in bezit. De rest van 

de woningen is ooit uitgepond en nu in handen van particuliere eigenaren.

• De woningcorporatie wil de 90 woningen grootschalig verduurzamen door o.a. buitengevelisolatie.
• Het plan gaat alleen goed werken als de particuliere eigenaren ook meedoen, want Welstand vindt dat 

de uitstraling behouden moet blijven. Bovendien is er anders veel verlies van warmte naar de niet-
geïsoleerde gevels.

• De woningcorporatie heeft voorgesteld 50% van de investering van de particuliere huiseigenaren te 
betalen, waardoor het plan door kan gaan.

• De Autoriteit Woningcorporaties vindt dat dit niet past bij de kerntaak van de woningcorporaties en 
houdt  het project tegen.

Stelling: de bevoegdheden van woningcorporaties moeten verbreed worden om 
impasses te voorkomen



voorbeeld Oranjewijk







Friese woningcorporaties 
pluggen in




