


Programma

13.30 Inloop

14.00 Welkom en opening door wethouder duurzaamheid van de 
gemeente Hilversum

14.15 Over het nationale programma ‘Aardgasvrije Wijken’ door Jos van 
Dalen 

14.30 Het Smart Energy Cities (impressie) filmpje

14.35 De  resultaten van Smart Energy Cities door Frits Verheij, 
voorzitter van de stuurgroep Smart Energy Cities

14:55 Pauze 

15.10 In gesprek met ervaringsdeskundigen over de Smart Energy Cities 
aanpak 

15.55 In gesprek met het panel over de meerwaarde en het vervolg van 
Smart Energy Cities

16.30 Afsluiting en borrel
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De opgave

• Stip aan de horizon: CO2-arme gebouwde omgeving in 2050
(totale voorraad 7,6 mln woningen en 570.000 andere gebouwen)

• 2030 reductie van 3,4 Mton t.o.v. 1990 voor GO

• In 2021 30.000-50.000 bestaande gebouwen aardgasvrij(-ready)

• Wijkgerichte aanpak met regie bij gemeenten

• Opschaling, kostenreductie en ... hoe werkt een wijkgerichte 
aanpak

• Uitdaging: hoe krijgen we iedereen mee in een wijk?



Programma aardgasvrije wijken

• Basis in afspraken Regeerakkoord en Interbestuurlijk Programma: 
inzetten op wijkgerichte aanpak middels nationaal programma

• Naast algemeen en sectoraal beleid (koop/huur/u-bouw) nu ook 
wijkgericht aan de slag

• Ambitie: op tempo komen om ieder jaar 200.000 bestaande 
gebouwen aardgasvrij te maken

• Leren hoe een wijkgerichte aanpak                                        
vorm kan worden gegeven: proeftuinen
in deze kabinetsperiode



Start in 2018

• In 2018 starten we met ca. 20 grootschalige proeftuinen om 
wijken aardgasvrij te maken (90 miljoen uit klimaatenvelop)

• Gericht op opschaling, kostenreductie, het meekoppelen met 
andere opgaven en het betrekken van burgers, bedrijven en 
andere lokale partijen

• Geld voor (onrendabele) investeringskosten. Onderliggend een 
concreet uitvoeringsplan

• Gebruik maken van kennis van o.a. green deals Aardgasvrije 
Wijken en Smart Energy Cities

• Vervolg 2019 e.v. gesprek Klimaatakkoord



Stand van zaken

• Brief 3 april van ministers BZK, EZK en VNG aan alle gemeenten

• Gemeenten dienen plannen voor 1 juli in, selectie voor 1 oktober 
door minister BZK (advies toetsingscommissie met stakeholders)

• Hard criterium: start met goedgekeurd uitvoeringsplan in 2018

• Kwalitatieve criteria: leereffect, participatie, meekoppelkansen, 
verschillen gebouwenvoorraad en techniek, regionale spreiding, ... 

• Starten kennis- en leerprogramma onder regie VNG





Doel programma

• Een aanpak en expertise ontwikkelen waarmee gemeenten en 
andere actoren een gedragen routekaart kunnen maken voor 
aardgasvrije wijken.

• Met een uitvoeringsprogramma voor de eerste 2 jaar, gelijk  
aan de slag!

• Met een lange termijn perspectief voor misschien wel 10 jaar…

• Die projecten, investeringen, procesinterventies en communicatie-
activiteiten in de tijd zet, aangeeft wat de samenhang is en 
beschrijft hoe de besluitvorming plaatsvindt.

• Met meerdere eigenaren die onderling goede afspraken hebben 
gemaakt.



Pilots in gemeenten



Projectpagina’s



Sociaal & technisch



1. Samen starten

2. Karakteriseren van de wijk

3. Afwegen kansrijke strategiën

4. Ontwerpen routekaart

5. Besluitvorming routekaart



2. Karakteriseren van de wijk

4. Ontwerpen routekaart



Voorbeeld website



www.smartenergycities.nl

http://www.smartenergycities.nl/


2. Karakteriseren - sociaal



2. Karakteriseren - technisch



Afwegen kansrijke strategieën



Ontwerpen routekaart



Besluitvorming routekaart


