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- Welke rol kunnen regio’s en energieloketten spelen in de transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving?

Rol en verantwoordelijkheid regionale structuren VNG-programma ‘Regionale aanpak particuliere 
koopwoningen’

Rol en verantwoordelijkheid energieloketten

Benodigde veranderingen

- Opstellen van een aantal scenario’s m.b.t. invulling regio’s / loketten rondom aardgasvrij

- (voortbouwen op bestaande rapporten)
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- Snelle slag ten behoeve van de lobby (doorlooptijd 4 weken)

- Gericht op concrete mogelijkheden voor de regionale structuren en de energieloketten – in relatie 
tot de landelijke discussie in het kader van het Klimaatakkoord
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Landelijk beleid gebouwde omgeving aardgasvrij
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- Regeerakkoord: regering voert akkoord Parijs uit. 

- Brief Wiebes: kabinetsinzet Klimaatakkoord

Gemeenten regierol ‘op het gebied van aardgasvrije buurten en wijken’

Samsom-tafel ‘gebouwde omgeving’

- Interbestuurlijk Programma: 

CO2-reductie tot 49 % in 2030 

50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij in 2021 

30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij of ‘aardgasvrij-ready’

- BZK: 90 miljoen euro beschikbaar voor 20 aardgasvrije wijken. 
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Gemeentelijk beleid

- Besef dat aardgasvrije bebouwde omgeving gemeentelijke taak is

- Netwerkopgave: samen met partijen in de gemeente, ook bewoners

- Onderdeel van regionale energiestrategie

Regio’s en loketten

- 29 regio’s i.h.k.v. VNG-programma ‘Regionale aanpak particuliere koopwoningen’

- Regio’s  zijn opdrachtgever van loketten

- Veel diversiteit in regio’s en loketten: scope, taak, omvang, budget

- Loketten in eerste instantie gericht op verduurzaming – opwek, isolatie en de isolatiemarkt

- Landelijke financiering loketten stopt -> gemeenten hebben keuze om te continueren
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Energieloketten
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Activiteiten

- Algemene publiekscampagnes

- Advies geven aan particulieren

- Optie: subsidieregelingen

- Optie: gezamenlijke inkoop

- Optie: aardgasvrij

- Optie: linken met bedrijf

Doorontwikkeling: 

- Opschaling

- Collectieve aanpak (wijkaanpak)

- Meer kennis over wat burgers daadwerkelijk 
doen-> input voor beleid

- Rol in ontwikkelen markt
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Loketten al bezig met aardgasvrij

- Deel van de loketten is al bezig met aardgasvrij – vaak  onderdeel van stappenplan voor de klant

- Groeiende vraag naar advies over aardgasvrij, vooral in de laatste 8 maanden

- Loketten hebben vaak een goed beeld van de klantvraag

- Diversiteit tussen loketten is groot

Belang advies aardgasvrij eigenaren

- Advies voor eigenaren is belangrijk in beweging naar aardgasvrij

- Vrijblijvendheid wordt minder – maar aansluiting bij motivatie van de eigenaar is cruciaal
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Verschillen aardgasvrij/ verduurzaming

- Technologische onzekerheid

- Markt minder ontwikkeld

- Ingrijpendere acties in woningen

- Soms collectieve acties in woningen (m.n. 
aansluiting warmtenet)

- Er is sprake van onrendabele top 

- Doelstellingen veel strakker (2050 volledig 
aardgasvrij)

Gevolg 

- Noodzaak voor actie is groter

- Communicatie naar burger belangrijker

- Gemeente meer verantwoordelijkheid voor 
het geheel

- Geen marktpartij die energieloketrol kan 
vervullen

- Ontwikkelen markt is cruciaal 
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Op individueel 
en wijkniveau

Goede advisering essentieel:
- Stap voor stap of ineens
- Linken aan levensloop of 

natuurlijk moment
- Financiële aspecten

Ook hier advisering van 
groot belang:

- Welke leveranciers zijn er?
- Voor- en nadelen van aanbieders

- Hulp bij uiteindelijke keuze

Ervaringen burgers 
belangrijke motor transitie

1. Bewust worden 4. Opties overwegen 6. Leverancier selecteren 10. Ervaringen delen
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Stip op de horizon

- De doelstelling 2050 geeft enige richting. 2030 is goede tussenstap

- Regionaal kan deze doelstelling verder worden ingekleurd, door haalbare regionale doelstellingen

- Net zo belangrijk als de doelstellingen (geeft richting) zijn de stappen die burgers kunnen zetten 
(geeft houvast). 

Monitoring/kennisdeling

- Energieloketten verzamelen al gegevens over de eigen rol (aantallen adviezen), maar nog niet altijd 
over opvolging. Zou veel informatie kunnen geven over effectiviteit beleid

- Monitoring door gemeenten verschilt. Bij veel organisaties een aandachtspunt om verder te 
ontwikkelen -> zou ook landelijk kunnen

- De klimaatmonitor van RWS geeft enige houvast, maar kennisdeling en monitoring kan veel beter. 
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Marktontwikkeling

- De kennis van aardgasvrije installaties in de markt is zeer beperkt. Belangrijkste hobbel bij realisatie 
transitie.

- Afspraken over ontwikkeling van opleidingen en de markt zijn van belang: niet duidelijk wie dat 
precies moet doen (gemeente? UNETO/VNI? regio? Rijk?).

Publiek - privaat

- Burgers geven aan tevreden te zijn over het onafhankelijk advies 

- Advies wint in ogen van de loketten aan effectiviteit als het ‘dichtbij’ is

- Gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid, vinden veel loketten dat het voor de hand ligt dat de 
gemeente ook voor advies verantwoordelijk is

- Markt is nog onvoldoende ontwikkeld om dit zelf op te pakken



100% TEKST

Welke elementen behoeven aandacht? (3) 

16

Burgers vs gemeente

- In welke aanpak ook moet de autonomie van de burger aandacht krijgen

Burger kan nu meteen al aan de slag

Burger is ambitieus

- Sommige  partijen vinden dat er een minimumniveau moet komen aan advies dat iedere burger zou 
moeten kunnen krijgen

Landelijk vs gemeente

- Uitwisseling via de VNG wordt goed gewaardeerd

- Er is altijd maatwerk nodig en lokale context verschilt. Om die reden is gemeente belangrijk

- Het Rijk moet er voor zorgen dat er voldoende op de lokale situatie is aangesloten

- Enige uniformiteit en gezamenlijkheid landelijk is van belang

Relatie bottom-up/top down
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Schaal wijk of gemeente

- De verandering in de gebouwen speelt met 
name op het niveau van de gemeente of zelfs 
de wijk

- Opgave is straks: meer collectief advies in 
wijkverband

- Technisch is al veel uitgedacht: het gaat nu 
om de implementatie

- Iedere woning is anders: schaalvoordelen 
mogelijk overschat

Schaal regio 

- Advies aan woningeigenaren is een ‘product’ 
dat geleverd kan worden op grotere schaal

- Campagnes kunnen gemeente-overstijgend 
zijn

- Gemeenten geven aan: deze opgave is te 
groot voor ons alleen

- Opwek: alternatieven voor aardgas moeten 
vaak in regionaal verband worden gezocht

- Regionale Energie en Klimaatstrategie is ook 
als regionaal: toegevoegde waarde 
aanvullend regionaal verband  bebouwde 
omgeving?

Regio vs gemeente

Op welke schaal speelt de opgave aardgasvrij? 
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- Advies voor woningeigenaren is sowieso cruciaal voor de aardgasvrije bebouwde omgeving

- Vraag bij energieloketten over aardgasvrij neemt toe.

- Sommige loketten geven aardgasvrij prominente rol in advisering. 

- Diversiteit tussen loketten is enerzijds goed voor de lokale inpassing maar zorgt er ook voor dat er 
geen landelijke overzicht is.
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Conclusies regionale verbanden

19

- Opgave ligt met name op niveau van de gemeente of zelfs de wijk

- Energieloketten kunnen wel makkelijk meerdere gemeenten bedienen – maar beleidsmatige 
regionale opgave is beperkt. 

- “Gevoel van binding” verschilt per regionaal verband (wel DE Drent, niet DE Zuid-Hollander)

- Regionale schaal met name interessant voor kennisdeling

- Bij inrichten regionaal verband ligt het voor de hand verbinding te zoeken met de regio die werkt 
aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).
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- Bij ideeën over de rol van de energieloketten 
speelt perceptie van “hoe ver we zijn” een 
belangrijke rol

- Perceptie verschilt aanzienlijk tussen partijen
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- Advies op maat voor woningeigenaren is bij aardgasvrij een belangrijke functie waarin moet worden 
voorzien

- Huidige structuur van regio’s en loketten in theorie goed inzetbaar voor opgave aardgasvrij.  Rijk 
heeft nog geen keuze gemaakt

- Informatie-infrastructuur zou consequent moeten zijn (nu èn verschillende landelijke websites èn
regionale structuren

- Geen zicht op het kwaliteitsniveau van de loketten – vindt mn EZ belangrijk

- Vraag: 

behoefte aan minimumeisen aan loketten / regio’s?

moeten we blijven sturen op diversiteit aan loketten, of gericht koplopers ondersteunen en hun 
werkwijzen breder/landelijk inzetten? 

zijn er zaken die op landelijk niveau belegd kunnen worden? (bv: informatiepunt)

Inhoudelijk
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- Toekomst financiering van huidige structuur is onderdeel van onderhandelingen klimaatakkoord

- Gemeenten krijgen doelstellingen en kunnen daar zelf instrumenten bij kiezen

- Gemeente is in principe vrij om de infrastructuur zelf in te richten

Nog weinig inhoudelijke gedachtenvorming

Accentverschillen tussen EZK en BZK

Bestuurlijk
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Ga naar www.menti.com en gebruik de code 83 85 76 

http://www.menti.com/
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Ontzorgen

Voorlichting

Centraal  
gestuurd

Decentraal 
gestuurd

Loketten en regio’s 
aanjager 

aardgasvrij

Loket toegang tot 
informatie en markt

Landelijk 
programma, 

loket voorlichting

Landelijk 
programma, 

loket ontzorgen
burger
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Doorontwikkelen van scenario’s
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- Denk in groepjes na over basale kenmerken van een van de scenario’s:

Rollen

Taken / activiteiten

Sturing 

Publiek of privaat?

Wat betekent het voor de energieloketten?

Wat betekent het voor de regionale structuren?

Welke randvoorwaarden zijn verder van belang? 
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