
Hoe bereiden de gemeenten 
zich voor op de energietransitie?



Transitie naar een  

duurzaam energiesysteem

Transitie naar de 

circulaire economie

Transitie naar nieuwe 

verdienmodellen

Peter Mertens

Even voorstellen.



Duurzame Energie Beleidsvisies



Parijsakkoord
Langetermijn doelstelling: opwarming van de aarde onder 2°C, het streven is het tot 1.5°C te beperken.

EU-doelen
2020: 20% emissiereductie, 20% hernieuwbare energie, 20%  verbetering energie efficiency 
2030: 40% emissiereductie, 27% hernieuwbare energie, 27%  verbetering energie efficiency 
2050: 80 tot 95% emissiereductie

NL-doelen
2020: 25% emissiereductie, 14% hernieuwbare energie, 20%  energie efficiency, 100 PJ besparing)
2023: 16% hernieuwbare energie (SER-Energieakkoord)
2050: 80 tot 95% emissiereductie

KADERS EN DOELSTELLINGEN



Tijdspad Klimaatakkoord



RES-Regio's op de kaart
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Tijdspad RES



OPGAVEN GEMEENTEN:

1. GROOTSCHALIGE ENERGIE-OPWEKKING

2. REGIONALE STRUCTUUR WARMTE



OPGAVEN VOOR GEMEENTEN: ELEKTRICITEIT/ RES



OPGAVEN GEMEENTEN: GEBOUWDE OMGEVING

Overheidsinstrumenten:

• Transitievisie Warmte

• Warmteplannen (13.000 wijken, ruim 

7 miljoen woningen)

• Routekaarten voor CO2 -arm maken 

van groepen gebouwen

• Warmtefonds ( 22,5 mio pj)

• Expertise Centrum Warmte

• Belastingverhoging gas naar elektra

• Gebouwgebonden financiering

• Wetgevingsagenda opgesteld  



DE ROL VAN BODEMENERGIE IN DE 

WARMTETRANSITIE

Door de inzet van open en gesloten bodemenergiesystemen in de 
vorm van warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de 
ondergrond is de verwachting dat als we in Nederland in 2050 geen 
gas meer gebruiken, bodemenergiesystemen circa 25%* van de 
gebouwen (ongeveer 2 miljoen gebouwen) voorzien van duurzame 
verwarming en koeling (* schatting branchevereniging BodemenergieNL)



OMVANG EN TEMPO WARMTETRANSITIE OSS



Overzicht warmteoplossingen



Lesson learned

• Participatie goed regelen per wijk

• Democratisch project

• Moet aansluiten aan behoefte wijk

• Werk samen met bestaande groepering in de wijk

• Zorg voor benodigde kennis en competenties in wijk

• Geef duidelijkheid over rollen en verantwoordelijk-
heden van iedereen in het proces;

• Werk samen aan het wegnemen van belemmeringen
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Mijn stellingen
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- Bodemenergiesystemen worden de nieuwe 
standaard bij nieuwbouw.

- Warmtetransitie gaat niet slagen zonder 
grootschalige toepassing van bodemenergie.


