
Smart Energy Cities 

Integrale aanpak voor energietransitie op wijkniveau 

Kansen voor gemeenten 

 
Heeft u een regionale of gemeentelijke visie 

gereed en wijken geselecteerd om te 

verduurzamen en zo klimaat en CO2-

doelstellingen te halen ? Is er een initiatiefgroep? 

Smart Energy Cities kan gemeenten concreet 

ondersteuning bieden! 

 

Het publiek-private samenwerkingsverband van de 

Green Deal ‘Smart Energy Cities’, bestaande uit de 

gemeenten Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, 

Enschede en Groningen, de netbeheerders en 

NetbeheerNL, Topsector Energie, Topde TKI Click-

NL en de ministeries van EZ, BZK en IenM heeft in 

2016 gewerkt aan een versnelde overgang naar 

slimmere en duurzamere energievoorziening in 

wijken.  

 

Een integrale aanpak voor wijken 

In tien deelprojecten is in samenwerking met 

innovatiecoaches, creative producers en 

netbeheerders gewerkt aan een integrale aanpak. 

Dit leidt tot een routekaart waarbij het 

technisch/economische aanbod en de sociale 

maatschappelijke interventies met elkaar worden 

verbonden. Daarbij brengen we bewoners in 

beweging en wordt aanbod op maat ontwikkeld, 

gericht op een snellere verduurzaming. De 

ontwikkelde aanpak is uitgewerkt in een model 

met zeven stappen. Op een website komt dit 

model beschikbaar, inclusief alle ontwikkelde tools 

en ervaringen in de vorm van ‘stories’ en een 

aantal filmpjes.  

 

Dit jaar gaan wij de kennis en ervaring vanuit het 

model, de tools en de verhalen verder verspreiden 

naar gemeenten en andere initiatiefnemers van de 

verduurzaming van wijken. Dat doen we via de 

partners, maar ook via de green deals ‘Regionale 

Energiestrategieën’ en ‘Aardgasvrije wijken’. Ook 

willen we graag in regio’s het model toelichten en 

in dialoog gaan over eigen ervaringen, verbetering, 

etc. 



De aanpak toepassen en verder ontwikkelen 

De aanpak die in 2016 is ontwikkeld door in 10 

wijken aan de slag te gaan, wil het consortium 

vaker toepassen en vervolgens verrijken en 

verbeteren. Daarom gaan we opnieuw de wijken in 

met integrale teams. Het team bestaat uit de 

volgende personen: 

 

- Creative producer, begeleidt en stimuleert de 
‘vraag’ van huurders en gebouweigenaren 

- Innovatiecoach, een energie-expert die het aanbod 
innovaties inzichtelijk en voor iedereen 
beschikbaar maakt) 

- vertegenwoordiger van de netbeheerder 
(ontwerpt de energie-infrastructuur die voor alle 
betrokkenen past) 

 
Het team ondersteunt de werkzaamheden van 

organisaties die hun wijk willen verduurzamen. Dat 

kan de gemeente zijn, maar ook 

woningbouwcorporaties of bewonersorganisaties 

kunnen daarbij betrokken zijn of worden.  

Voor de inzet van het ‘Smart energy Cities’- team is 

subsidie beschikbaar van het ministerie van BZK. 

De kosten van het in te zetten team worden voor 

50% betaald. Daarnaast zorgt Smart energy Cities 

voor kennisdeling tussen de verschillende teams 

en wijken. De aanpak wordt verder uitgewerkt en 

verrijkt en nieuwe tools en inzichten worden 

gekoppeld aan het model, zodat dit ook voor 

andere gemeenten beschikbaar komt.  

Wij zijn nu op zoek naar wijken die aangepakt 

zullen worden en waar Smart Energy Cities een 

bijdrage aan kan leveren. 

Voorwaarden om mee te doen met uw wijk 

Om succesvol te kunnen inzetten in wijken en om 

te borgen dat de aanpak daadwerkelijk verder 

wordt ontwikkeld binnen ‘Smart Energy Cities’, 

zetten we hier de voorwaarden op een rij: 

De gemeente of regio hebben een 

(boven)gemeentelijke visie en strategie hebben 

geformuleerd. Daaruit blijkt welke kansen er liggen 

voor collectieve en meer centrale energieproductie 

in en rond de wijk.  

Initiatiefnemers hebben zelf al besloten in deze 

wijk actief aan de slag te gaan en daarvoor is ook 

een regiegroep/initiatiefgroep geformeerd, die het 

proces aanjaagt en noodzakelijke besluiten neemt. 

Ook zijn daarvoor (beperkte) procesmiddelen en 

tijd beschikbaar.  

In veel gemeenten wordt nagedacht over 

‘aardgasvrije wijken’. Dat is een interessant thema, 

maar ook andere thema’s zijn welkom, zoals de 

aanpak van ‘gespikkeld bezit’, 

‘energiebesparingen’, etc. 

Zowel wijken in een stedelijk gebied als meer 

landelijke gebieden komen in aanmerking voor 

deelname. 

‘Smart Energy Cities’ wil de ontwikkelde werkwijze 

verder verdiepen en daarom zal in elk project een 

integraal team worden ingezet. De precieze inzet 

van het team en de bemensing is flexibel en 

bespreekbaar. 

De ervaring leert dat de inzet van het team tussen 

de € 20.000,-- en € 30.000,- kost. Daarvan wordt de 

helft betaald door Smart Energy Cities.  

Aanmelden: vul het aanvraagformulier in en stuur het per mail toe aan info@gdsmec.nl 

 

Meer informatie? Neem dan contact op met Liesbeth Schipper en/of met Rozemarijn Doornewaard van het 

programmamanagement van Smart Energy Cities, op info@gdsmec.nl. 


