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Notulen Regiobijeenkomst Klimaatakkoord Leiden 
15 juni 2018 
 
Avondvoorzitter: Inge Diepman 
Vanuit KA: Ed Nijpels (Vz. Klimaatberaad), Pieter van Geel (Vz. Klimaattafel Landbouw en 
Landgebruik) 
Han Weber (GS Zuid Holland (D66), portefeuillehouder Klimaat/Energie en lid Tafel GO). 
Deelnemers in de zaal: ca 120. Hoofdzakelijk ouderen (en een handvol jonger dan 26 jaar) 
 
Algemeen beeld: respectvol, constructief, positief, tevreden zaal na afloop. Veel complimenten 
vanuit zowel Nijpels als Minister Wiebes voor de vele initiatieven van de aanwezigen in de zaal). 
Initiatieven hebben onder meer betrekking op: 

- bevorderen van energiebesparing bij individuele bewoners via wijkaanpak of andere op 
gedrag en ‘zwaan-kleef-aan” gerichte processen; 

- energie-coöperaties; 

- de burger als potentiële ‘aandeelhouder;  in grootschalige DE-initiatieven. 
 
 
Introductie Inge Diepman: Over verwachtingen m.b.t. actie/daadkracht, ambitie, gevoel voor 
urgentie e.d.) 
Nijpels schetst proces richting Kabinet (10 juli presentatie over de hoofdlijnen)  en Kamer. 
Tussentijds nog voorleggen aan Planbureau, terug naar Kabinet en in september naar TK, inclusief 
debat. Aandacht voor ambitie KA (49%) en ambitie Minister Wiebes (55%). Daarna nog vertalen naar 
uitvoering per 1-1-2019. Ondertussen niet stilzitten.  
49% doelstelling is al zeer ambitieus. 
Weber: Zal niet makkelijk worden, maar biedt ook fantastische kansen. PZH doet al veel, maar KA 
geeft nog meer snelheid, mede door de samenwerking met andere maatschappelijke partners. 
Weber gaat onder meer in op betekenis van uitbreiding Warmtenetten als dé maatregel om 
doelstelling te halen. In Rotterdam wordt nu veel warmte weggegooid. Moet je wat mee. Is voor ZH 
een kostenefficiënte maatregel.  Ziet hij als goed initiatief, maar er is meer nodig. Eerst isoleren en 
besparen. Alle technieken zijn nodig. 
Reactie vanuit zaal: 

- warmtenetten besparen op zichzelf geen energie. Begin vooral met E-besparing 

- warmtenet is inefficiënt. 

- Opzeggen is heel moeilijk  

- Is geen nieuwe technologie: bestaat al jaren 
Nijpels: alle besparings- en DE-opties zijn keihard nodig, dus vooral niet selectief winkelen. 
Bijvoorbeeld geothermie is een buitengewoon duurzame optie, maar kent uiteraard ook 
uitvoeringsproblemen. 
Ook risico van lock-in goed meewegen (met afname van de restwarmte van de industrie houden we 
de energie-inefficiënte processen van de betrokken industriebedrijven onterecht in stand). Dit willen 
we voorkomen. Komen in KA dan ook voorstellen voor. 
Recht op gas aansluiting komt in wet te vervallen. Komt recht op warmte voor in de plaats.  
Zaal: in Groningen met meerdere soorten warmtenetten experimenteren en vervolgens elders in 
praktijk brengen a.d.h.v. leerervaringen in Groningen). 
Nijpels/Weber: Geothermie meest efficiënt. Niet alleen focussen op Groningen. Waar mogelijk 
proberen de mogelijkheden voor benutten van restwarmte goed te benutten. 
 
Tussentijds: Wie zitten er in de zaal? Vooral veel mensen die op energielei wijze professioneel met 
dit onderwerp bezig zijn. Voortaan nog sterker inzetten op de “geïnteresseerde burger”. 
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SUZ (spreker uit de zaal). Van E-coöperatie Drechtsteden.  Met name verzilveren van wind op land-
opties vraagt veel slagkracht.  Veel bewoners zijn voor wind “maar niet bij ons”. Daarom stevig 
inzetten op “Waar kan het wél?” 
Nijpels: Wind op Land moeten we omwonenden niet door de strot duwen. Eerst praten met burgers 
over locaties (convenant). Is bijvoorbeeld in Brabant gedaan. Burger ook direct belang geven in 
windpark; dan wordt het “mijn windmolen”. Daarna veel minder bezwaren. 
SUZ: Maar nieuwe gemeentecoalities dwarsbomen dat proces niet zelden. Dat hindert het snelheid 
maken onnodig. 
Weber: PZH heeft ambitie van 735 MW extra uit Wind (250 molens). Doet ongetwijfeld soms pijn. 
Proberen om lusten en lasten voor bewoners in die gevallen meer in balans te brengen, bijvoorbeeld 
door plaatsing van molens te verbinden aan participatieregelingen of andere 
investeringsmogelijkheden voor omwonenden. 
 
SUZ: Over project met 10 wijken in DH. Succesvolle aanpak van onderop. Geen bezwaren. Niet door 
de strot geduwd. (spreker: Vz. Klimaataanpak D66) 
Nijpels: Hosanna: Bloemen 
SUZ: wel nodig dat E-net op tijd wordt uitgebreid. Professionals uit zaal maken zich daar zorgen over: 
Nijpels: Netbeheerders zijn via KA tafel Elektriciteit actief aangesloten. 
 
SUZ: (Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht). De kosten voor uitvoering van het KA zullen 
hoog zijn. Maar de kosten van de gevolgen als we geen maatregelen nemen zijn evengoed 
verschrikkelijk hoog). We rekenen nu nog te vaak met een oud-model 
Weber plet voor een positieve benadering. Klimaatmaatregelen gaan ons ook veel brengen. Extra 
banen, verbetering van de luchtkwaliteit.(issue dat je in één adem meeneemt met luchtkwaliteit). 
 
SUZ. Lid van kersverse Vereniging Participatie Wind op Zee. Wil ervoor zorgen dat geïnteresseerde 
burgers kunnen aansluiten/participeren in de exploitatie van wind op zee. Staan nu buitenspel door 
de grote spelers. Zou je mee moeten nemen als tendercriterium of als voorschrift in het kavelbesluit. 
Voor de zeven parken die er nog komen gaan. Nijpels: “Goed idee” 
 
Vraag aan Pieter van Geel: Voorlopig geen volumemaatregelen in de landbouw? 
Nee, er liggen nog tal van andere bruikbare opties om  bedrijven efficiënter in hun warmte-, energie- 
en CO2 behoefte te laten voorzien.  Zoals in de glastuinbouw: e-besparen, elektrificeren, deelnemen 
aan warmtenet en CO2-net. 
In veehouderijsectoren vooral sturen op randvoorwaarden (rond fosfaat, fijn stof, CO2 e.d.). Vooral 
ook boeren zelf vragen hier initiatieven in te nemen. 
Bij landgebruik is e.e.a. veel complexer. Hij staat onder meer stil bij maatregelen voor tegengaan 
uitstoot CO2 uit veenweidegebieden, aanleg natuur/groen om vastleggen CO2 te bevorderen etc. 
Maar dilemma is dan: Wie betaalt wat? (Daarbij financieringsmogelijkheden  uit GLB, 
landinrichtingsmiddelen e.d.  slim inzetten) Zou je mee moeten nemen in REKS. 
Herben plet ervoor de landbouw meer handelingsperspectief te geven voor hun bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen. Nijpels geeft aan dat dat een (best lastige) uitvoeringskwestie is, die later dit 
jaar aan de orde komt. 
 
Van Geel benadrukt dat extensivering voor de landbouw een oplossingsrichting is, maar… 
de ruimte op land kan je maar één keer besteden/uitgeven (bos, landbouwareaal, biomassa, bouw, 
zonneparken etc.). De druk op grond en ruimte is dan ook enorm. Weliswaar benoemt zijn tafel de 
dilemma’s, maar de uiteindelijke afweging voor de praktische invulling ligt bij provincies en 
gemeenten. Nijpels: Dat is ook de reden dat aan iedere tafel een ruimtelijke-ordeningsexpert 
deelneemt. 
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SUZ: Hoe serieus wordt inkrimping van de veestapel overwogen? 
Minister Wiebes: Regeerakkoord is nog steeds het kader. 
Nijpels: Maar KA-voorstellen mogen  beste een beetje schuren met het Klimaatakkoord. Goede 
ideeën zijn uiteraard bespreekbaar. 
Minister: Op het niveau van de maatregelen vormt dit best een zware steen; maar uiteindelijk kiest 
“”de democratie  (en dat kan een ogenschijnlijk onlogische keuze  zijn, die echter wel wordt 
beschouwd als ”beste voor iedereen”) 
SUZ: Heeft bedenkingen bij huidig functioneren van aansluiten op Warmtenet voor 
nieuwbouwwoningen. Is volgens hem perverse prikkel voor aannemers, die hierdoor minder reden 
zijn om goed te isoleren (is lekker makkelijk). Inzet van hoge temperatuur-restwarmte geeft mede 
daardoor nog hogere verliezen. Warmtenetten zou je dan ook vooral moeten inzetten in wijken met 
bestaande bouw. 
Weeber geeft aan dat warmtenetten voor een diversiteit uit de woningvoorraad bedoeld zijn. Hier 
moet je wijksgewijs het gesprek over voeren, wat resulteert in een gedifferentieerde aanpak. 
 
Nijpels: Voor 2030-2050 worden pakketten ingezet met een breed palet aan maatregelen. Hiervoor 
moet echter nog veel worden uitgevonden, maar de techniek ontwikkeld zich nog steeds. 
 
SUZ: Biomassaverbranding (o.a. in houtpelletkachels) brengt uitstoot van fijn stof, pac’s en CO2 met 
zich mee (en daarnaast ontbossing e.d.). Dat geldt ook voor bijstook van biomassa in centrales. 
Grote twijfels dus of de inzet van biomassa wel zo gunstig is. 
Nijpels: Is in eerder (huidig) Energieakkoord zo afgesproken met milieuorganisaties. Cascadering 
(eerst proberen biomassa in te zetten op manier die hoogste toegevoegde waarde heeft (in 
specifieke producten voor bouw, kunststoffen e.d.). Als je biomassa dan toch gaat inzetten als 
brandstof dan slechts tijdelijk. 
SUZ: Woont in Almere in gasloze wijk, waar massaal houtpalletkachels worden gebruikt. Geeft veel 
problemen met fijnstof/luchtkwaliteit. Plet daarom voor maatregelen die tegelijkertijd ook de 
luchtkwaliteit aanpakken. 
Van Geel: Lastig om dat allemaal als randvoorwaarden mee te nemen. 
Weber: Huidig instrumentarium schiet tekort om dat op korte termijn bij te sturen. 
SUZ: Dat betekent dat we weer zo’n beetje teruggaan naar 1900. Waarom zou bijsturen door 
technische eisen en/of belastingen hier niet kunnen, terwijl dat bij de (diesel) auto wel gelukt is. 
“De kwaliteit van leven gaat toch vóór de kwaliteit van het geld? In die zin is het veel beter om 
Windenergie en Zon-PV voor burgers fors te blijven stimuleren, zeker nu er sinds twee jaar sprake 
lijkt van “momentum”. 
 
SUZ: In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van sociologen en gedragsdeskundigen om ervoor te 
zorgen dat er bij burgers draagvlak ontstaat, burgers daadwerkelijk maatregelen nemen en je 
feitelijk heel NL daarin meekrijgt? 
Antwoord: Die worden hierin betrokken bij de uitwerking. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van 
gemeenten die gedragsdeskundigen hebben ingeschakeld 
SUZ In Amsterdam draaien één of meerdere goede projecten met mensen met een afstand tot 
energie-transitie. Belangrijke issues daarbij zijn onder meer hoe risico’s worden afgedekt. Is 
betaalbaarheid door de burger voldoende een issue binnen het KA? 
Nijpels: daar beslist de Kamer straks over. De Klimaattafels doen immers niet een inkomensbeleid. 
SUZ: Denk ook eens aan opties als: Fiscaal aantrekkelijk maken om vakantiegeld in te zetten voor 
energiebesparingsmaatregelen. Sparen voor zonnepanelen. Delen van zonnepanelen enz. 
Van Geel: We staan voor de opgave om te zorgen voor blijvend maatschappelijk draagvlak (minstens 
30 jaar lang), onder meer door de burgers zelf voldoende handelingsperspectief te geven.     
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SUZ (Ben Boschker van 070-Energiek). Benoemt het belang van “werken achter de voordeur”. In Den 
Haag wordt via keukentafelgesprekken een flink sneeuwbaleffect bereikt. Aanpak roept 
vergelijkingen op met Tupperwareparty’s. 
 
SUZ (J. van Dongen). Onderzoek in Drechtseden heeft uitgewezen dat kosten van energiebesparing 
en “van het gas”  minimaal € 20.000 bedragen, die door het merendeel van de huishoudens niet zijn 
op te hoesten. Financieringsstructuur moet dus goed zijn, anders haken de mensen af. Rob Boeree 
refereert hiervoor aan de aanpak in |Leiden. 
Nijpels: Er wordt aan de GO-tafel nagedacht over gebouw-gebonden financiering (een lening voor 
energiebesparingsmaatregelen, die aan het huis blijft verbonden). Is juridisch best complex. 
Het is ook aan de provincies en gemeenten om bijvoorbeeld E-coöperaties en andere 
burgerinitiatieven te ondersteunen. 
Weber: Goed als hier regelingen voor komen, analoog aan de regeling voor verduurzaming van 
sportverenigingen. 
SUZ (Rob Boeree: E-coöperatie Leiden; oud-directeur Energie en Klimaat bij RVO/AgNL) 
Naast het probleem over de financiering van de maatregelen is er bij veel partijen te weinig kennis 
over maatregelen voor energiebesparing en duurzame energievoorziening. 
Het is goed om te ervaren dat veel gemeenten hierin een actieve rol (willen) spelen, maar 
gemeenten worstelen zelf ook met kennisachterstand. Actief samenspel en steun van de gemeenten 
blijft voor de verschillende initiatiefnemers echter nog steeds hard nodig. 
 
SUZ: Er is behoefte aan mogelijkheden voor het opslaan van warmte in de wijk. 
Nijpels: Maar eerst vooral inzetten op isoleren (5X!) 
 
SUZ wijst op belang van betrekken van IVN, NME-centra en andere onderwijsactiviteiten. Zaak om 
hierin te blijven investeren. 
EN: Dat wordt niet geregeld in het Klimaatakkoord (zaak van OCW e.a.). 
 
SUZ: NL zou erg geholpen zijn met buffers voor elektriciteit. In Saoedi-Arabië wordt de komende 
jaren ruim 200 miljard € geïnvesteerd in het opzetten van de waterstofeconomie. De verwachting is, 
dat waterstof ook mondiaal zal doorbreken. Moet je dan nog wel willen vasthouden aan allerlei 
relatief kleine maatregelen? 
Nijpels: Verwacht dat waterstof een belangrijke pijler wordt van de energietransitie. Waterstof gaat 
een belangrijke rol spelen bij het opwekken, transporteren en opslaan van energie en de daarbij 
noodzakelijke systeemintegratie. 
 
SUZ: Zie Energiebesparing ook als sport. Hiervoor zijn niet altijd grote investeringen nodig. 
 
Slotvraag van Inge Diepman aan de Minister. Wat vindt hij van de reacties uit de zaal: 
Minister Wiebes: Duidelijk is, dat deze mensen het probleem niet vormen. Zeer proactieve en 
gemotiveerde groep, die zich zeer bewust is van de urgentie van het klimaatprobleem. Opvallend is 
wel dat er relatief weinig jeugd aanwezig is, terwijl het juist ook over hun toekomst gaat. 
 
 
 
 


