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Inleiding 
De redenen om als gemeente energiebesparingsbeleid te voeren zijn dezelfde als voor het 
nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, zorgen 
voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen en het 
beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op 
gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de luchtkwaliteit en de 
financiële positie van mensen en bedrijven.  
 
Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen kan worden bereikt door het toepassen 
van de "trias energetica", bestaande uit drie opeenvolgende stappen:  

1. Energievragende activiteiten zoveel mogelijk beperken 
2. Zoveel mogelijk van de vraag invullen met hernieuwbare energie 
3. Zo efficiënt mogelijk omgaan met zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen.  

Energiebesparende maatregelen beperken niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, 
maar leveren in veel gevallen ook op relatief korte termijn een financieel voordeel op. 
 
Afwegingen 
Een eerste afweging die gemaakt moet worden is of er gekozen wordt voor een voorbeeldrol 
van de lokale overheid, met een beperkte besparing tot gevolg, of (ook) voor het mikken op 
een zo groot mogelijke energiebesparing, wat betekent dat er bij zoveel mogelijk afnemers in 
de gemeente maatregelen worden genomen. Bedenk of er een doel gesteld moet worden: 
een besparingsdoel, een emissiedoel, (gedeeltelijke) CO2-neutraliteit, alle maatregelen 

nemen die minder dan een bepaalde terugverdientijd hebben (b.v. de levensduur van de 
maatregel). Maak gebruik van kennis die in de Europese Unie wordt gedeeld over succesvol 
beleid in steden, zoals bij SmartCities of het Covenant of Mayors. 
 
De mogelijkheden voor energiebesparing in gemeenten variëren afhankelijk van de 
aanwezige typen verbruikers en van de hoeveelheid nieuwbouw die plaatsvindt. Voor veel 
kleinere gemeenten komt het meeste energieverbruik voor rekening van bestaande 
woningen en andere gebouwen, en kan er verkeersbeleid worden gevoerd. Sommige 
gemeenten (of hun buren) huisvesten grote verbruikers in de industrie en de landbouw, wat 
kansen biedt voor het nuttig toepassen van restwarmte. Wel moet worden afgewogen of 
beter kan worden geïnvesteerd in isolatie van gebouwen of de aanleg van warmtenetten. Op 
de website van het CBS is een gedetailleerd overzicht te vinden van het gemiddelde 
elektriciteits- en gasverbruik van huishoudens tot op wijkniveau en energieverbruik van 
verschillende sectoren, die als een indicatie kunnen dienen voor de mogelijkheden in een 
bepaalde gemeente.  
 
Gemiddeld bestaat zo’n 73% van het energieverbruik in huishoudens uit de verbranding van 
aardgas voor verwarming, warm water en koken, en 21% uit elektriciteit (hierbij is geen 
rekening gehouden met de inzet van energie bij de opwekking, waardoor de energie die aan 
elektriciteit wordt toegerekend met een factor 2,47 moet worden verhoogd; als dit wel wordt 
meegenomen wordt het aandeel aardgas 56% en elektriciteit 40%). De rest bestaat uit 
warmte van de stadsverwarming (2,4%), hout (2,3%), olieproducten en zonne-energie (voor 
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elektriciteit en warmte samen in 2011 goed voor 0,2%). Denk dus ook vooral aan isolatie, 
stadsverwarming uit warmte/krachtcentrales die zowel elektriciteit als warmte produceren, 
verwarmen m.b.v. restwarmte of seizoensopslag van warmte en koude, en niet alleen aan 
besparen op elektriciteit. In goed geïsoleerde huizen kan een warmtepomp veel energie 
besparen. 
 
Voorstellen concept-paragrafen 
Energiebesparing zorgt voor minder broeikasgasemissies, een lagere energierekening, 
minder luchtvervuiling door verkeer en maakt het halen van een bepaald aandeel 
hernieuwbare energie gemakkelijker.  
 
De gemeente kan op het gebied van duurzaamheid zoals energiebesparing een voorbeeldrol 
vervullen door bijvoorbeeld het isoleren van gebouwen, het toepassen van LED-verlichting in 
gebouwen en in straatverlichting, het gebruik maken van efficiënte en milieuvriendelijke 
vervoermiddelen en duurzaam inkopen en het bevorderen van telewerken. In alle 
gemeentelijke projecten moet energiebesparing deel uitmaken van de overwegingen. 
 
De totale energiebesparing wordt veel groter met beleid voor alle verbruikers. In 
[plaatsnaam] zijn de grootste verbruikers [woningen, andere gebouwen, industrie, landbouw]. 
[transport?] In woningen en andere gebouwen is veel te besparen op het gasverbruik voor 
verwarming. Grootschalig isoleren levert lokale werkgelegenheid op en lagere 
energierekeningen. Het is dus ook economisch voordelig voor bedrijven. [afhankelijk van de 
lokale omstandigheden: We willen samenwerken met buurgemeenten bij de benutting van 
restwarmte van de industrie voor het verwarmen van gebouwen of kassen.] De toepassing 
van stadsverwarming en warmte/koudeopslag voor kantoren moet worden gestimuleerd.  
 
Veel mensen vinden dat de nationale overheid te langzaam is met energie- en klimaatbeleid, 
waardoor steeds meer lokale initiatieven van de grond komen. Wij willen inspelen op lokale 
initiatieven en met deze organisaties samenwerken om obstakels voor het snel invoeren van 
energiebesparende maatregelen (en het installeren van zonnepanelen en -collectoren) weg 
te nemen. Ook bedrijvigheid in de duurzaamheid biedt kansen. 
 
Ontzorgen en faciliteren kan helpen bij het versnellen van energiebesparing: veel 
maatregelen blijven niet uit doordat ze niet rendabel zijn, maar doordat er veel regelwerk bij 
komt kijken, mensen geen inzicht hebben in hun energiekosten en hoeveel geld ze kunnen 
besparen. Door woningisolatie en plaatsen van zonnepanelen in groepen aan te pakken (bij 
huurwoningen in samenwerking met woningbouwverenigingen) en het regelwerk uit handen 
te nemen wordt energie bespaard, krijgen afnemers een lagere energierekening en wordt 
werkgelegenheid gecreëerd. De gemeente dient te pleiten voor het behouden van voldoende 
middelen voor de woningbouwcorporaties om verbeteringen door te voeren. Bij teruglopende 
nieuwbouw is het meest te bereiken in de bestaande bouw. Als investeringskosten een 
obstakel vormen kan een groen investeringsfonds uitkomst bieden. Het geld voor het nemen 
van de maatregel wordt geleend van het fonds en wordt geleidelijk terugbetaald; omdat de 
energierekening lager wordt is er per saldo toch een financieel voordeel.  
 
Verkeer: hoogwaardig OV levert naast minder verkeersdrukte ook energiebesparing op. 
Telewerken bespaart energie voor transport, en als dat gebeurt vanuit verzamelkantoren kan 
het voor lokale werkgelegenheid zorgen. Verbeteren fietspaden: meer fietsen in plaats van 
autorijden bespaart energie. Daarnaast zal een beleid dat elektrisch vervoer, en vooral 
elektrische scooters stimuleert fietsen een stuk aangenamer maken. Elektrisch vervoer 
gebruikt minder energie dan bij verbruik van verbrandingsmotoren, ook als het 
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energieverbruik van de elektriciteitsopwekking wordt meegerekend. In de woonomgeving 
levert elektrisch vervoer bovendien een verbetering van de luchtkwaliteit doordat er geen 
uitlaatgassen bij vrijkomen. Hybdride auto’s leveren ook een bijdrage door in de stad 
elektrisch te rijden en pas op buitenwegen op benzine of diesel.  
 
De gemeente kan energiebesparing stimuleren door fiscale vergroening van bijvoorbeeld de 
OZB en parkeervergunningen, waarbij zuiniger woningen en auto’s minder betalen. Dit moet 
en kan op een budgetair neutrale manier worden opgezet als kortingen en opslagen elkaar in 
evenwicht houden en de tarieven en criteria jaarlijks worden bijgesteld.  
 
Om de effectiviteit van het hernieuwbare energiebeleid te kunnen bepalen zijn we voor het 
instellen van een monitoringsysteem. 
 
Gebrek aan kennis is een belangrijke barrière voor de implementatie van energiebesparende 
maatregelen. Als D66 geloven wij in de eigen kracht van mensen. De gemeente kan 
energiebesparing bevorderen door inwoners op pro-actieve wijze informatie te geven over de 
mogelijkheden tot energiebesparing in hun woon- en/of werkomgeving, zodat de inwoners 
worden gestimuleerd zelf actie te ondernemen. Dit kan door middel van informatie op de 
website van de gemeente of provincie, zoals bijvoorbeeld de energieloketten van de 
gemeente Assen, Amsterdam en provincie Zeeland (zie referenties). Maar ook instrumenten 
zoals het aanbieden van energie-audits tegen gereduceerd tarief of het verspreiden van 
flyers zijn denkbaar.  
 
Kennis van een belangrijk onderwerp als energiebesparing kun je bovendien niet vroeg 
genoeg opdoen. Daarom pleiten we voor het besteden van aandacht aan hernieuwbare 
energie in het onderwijs. De voorbeeldrol van de gemeente zou zich als eerste moeten 
richten op het installeren van zonnepanelen en -collectoren op scholen, waarmee in 
combinatie met “smart meters” een lesprogramma zou kunnen worden opgezet. 
 
Bronvermelding en links 
AgentschapNL (http://www.agentschapnl.nl) 
CBS Statline databank (http://statline.cbs.nl/statweb/) Industrie & Energie > energie > 
energieverbruikers > kerncijfers wijken en buurten 
Covenant of Mayors (http://www.covenantofmayors.eu) 
ECN (http://www.ecn.nl/publicaties) 
Emissieregistratie (met informatie per gemeente: http://www.emissieregistratie.nl) 
Energieloket: http://www.energieloket.nl/  
Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid: 
http://www.rwsleefomgeving.nl/downloads/p/prestatiekaart/ 
SmartCities (http://www.eu-smartcities.eu) 
 
Contactgegevens 
Thema-afdeling Duurzaam - Werkgroep energie en klimaat 
Joost Gerdes (voorzitter): joost_g@yahoo.com  
Paul Brouwer (vice-voorzitter): p.brouwer@students.uu.nl  


