
Energierevolutie: 
een kwestie van kiezen

Kenniscafé Procap

Hoe komen we nu écht sneller van het gas af? 
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In het kenniscafé gaan 13 deskundigen in 
gesprek over een aantal grote kwesties in de 
warmtetransitie van de gebouwde omgeving. 
Kunnen we van de transitie een revolutie maken? 
Wat hebben we nodig om het gebruik van aardgas 
écht sneller te verminderen? Welke doorbraken 
hebben we daarvoor nodig? 

Er liggen 3 kwesties op tafel:
1. Wet- & regelgeving
2. Governance
3. Arbeidsmarkt

Om warm te lopen maken we een rondje 
waarbij iedereen uit een dilemma moet kiezen: 
particulieren of bedrijven, biomassa of aardgas? 
Bij de allerlaatste ‘Groningen of Rusland’ 
loopt de hilariteit en temperatuur snel op. De 
warmtetransitie is begonnen. 

Deelnemers:

1. Charles Hussels 
 Werkzaam als Programmamanager    
 Regionale Energie Strategie (RES), 
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4. Erik van Stokkom 
 Senior communicatie-adviseur, sociaal   
 psycholoog en expert op het gebied 
 van bewonersparticipatie.  
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6. Jan Albert Timmerman 
 Eigenaar van RenewabLAW®, 
 jurist in hernieuwbare energie. 

7. Madeleine Braakman 
 Werkt als regisseur Klimaat en Energie bij   
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1. Wet- & regelgeving. 

Bij de energietransitie (zoals bv aardgasvrije 
proeftuinen) lopen we tegen wet- en 
regelgeving aan. Moet het belastingsysteem 
op de schop of moet het rijk met meer 
verduurzamingsverplichtingen komen?

Sturen op geld
De meeste aanwezigen stemmen voor het laatste 
maar er zijn ook tegengeluiden te horen. Sturen op 
geld blijkt ook goed te werken. Nu de gasprijs hoog 
is, vooral door de hoge marktprijzen als gevolg van 
de oorlog in Oekraïne, wordt er aanmerkelijk minder 
gebruikt. Daar staat tegenover dat dit er ook voor 
zorgt dat grote groepen in de knel komen. Wel kan 
het ook gunstig uitpakken voor de opmars van groen 
gas en waterstof.

“2 jaar nietsdoen is toch erger 
dan eens een fout maken?”

Lef tonen
Iedereen is het eens dat er te weinig gebeurt en 
dat er heel veel werk ligt. Er wordt een pleidooi 
gehouden voor ‘gewoon gaan’. Het is zonde dat 
bijvoorbeeld de tarifering van de warmtewet nog 
drie jaar duurt. Gemeentes zitten vast in een soort 
verlamming. Coöperaties staan klaar en dan moet 
er eerst nog twee jaar worden gepraat over de 
aanbesteding. Dit gaat over uitvoeringsmacht, over 
lef. Iemand moet inhoudelijk iets durven beslissen. 
Soms moet je gewoon gaan. Snelheid maken. 
Iedereen is het hiermee eens en vullen aan dat 
de politiek veel te veel op toetsen en controleren 
zit. We moeten gewoon doen en acteren vanuit 
vertrouwen. Burgerinitiatieven moeten de wind 
in de rug krijgen op basis van vertrouwen. Stel, 
er wordt een fout gemaakt. Dan zeg je sorry en 
ga je verder. Nu houden we elkaar gevangen. 
Aanbesteden is doorgeschoten. 

Bottom up
De stemming is duidelijk: in ‘bottom up’ zit de actie. Mensen kennen elkaar en spreken elkaars taal. Het 
is te erg dat het nog steeds niet mogelijk is mensen te kunnen identificeren die te kampen hebben met 
energie-armoede. De AVG wordt dan aangehaald. Daar zijn oplossingen voor te vinden; Informatie is 
voorhanden, zoals via de voedselbanken. Voor adviesbureaus is altijd geld en voor goede initiatieven is 
iedereen ineens huiverig. Ook is het interessant naar België te kijken: daar moet elke nieuwe huiseigenaar 
binnen één jaar zijn huis naar energielabel B hebben gebracht.

“Als we sneller willen, moeten we afspreken 
ons niet aan bepaalde regels te houden”

Gemeenten
Wat betreft de inzet van gemeenten wordt wel weer verschillend gedacht. Voor veel mensen is de 
gemeente niet zo’n betrouwbare partij. Aan de andere kant blijken gemeenten wel veel impact op de 
betrokkenheid te hebben via bijvoorbeeld inspraakavonden. 

Concluderend kan worden gesteld dat als we echt snelheid willen maken, en dat willen we, we ons niet 
moeten laten beperken door procedures en trage regelgeving. Het is van belang het uitvoeringssysteem 
opnieuw vorm te geven. Overheden zullen meer regie moeten pakken door initiatieven van onderop 
ruimte, vertrouwen en structurele positie te geven. Snel geld voor goede initiatieven van onderop. Creatief 
zijn en meters maken. En vooral: lef tonen.
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2. Governance

Er is te weinig regie op de ontwikkeling van 
warmteoplossingen. Wie is aan zet? Moet het Rijk 
zelf de touwtjes in handen nemen en duurzame 
energie als nutsvoorziening beschouwen of moeten 
we inzetten op energiegemeenschappen?

De meeste aanwezigen kiezen voor 
energiegemeenschappen; samenwerking tussen 
overheden, marktpartijen en lokale (burger) 
initiatieven. Het is daarbij belangrijk dat we 
eigenaarschap en invloed uit elkaar houden. Het 
gaat erom lokale initiatieven zeggenschap te 
geven. Dat betekent niet dat zij ook in meerderheid 
eigenaar hoeven zijn. De vraag daarbij is of je 
als overheid bereid bent risico te lopen om dit 
te organiseren en faciliteren? Daar zijn namelijk 
(financiële) risico’s aan verbonden. In de meeste 
gevallen kan de overheid wel maar durft het niet 
om gemeenschappen geld te geven en in positie 
te brengen. Burgerinitiatieven zouden zich hierop 
meer moeten manifesteren. 

Transparantie
Vervolgens een belangrijke nuancering dat we niet 
alleen moeten focussen op warmte maar zeker 
ook op koelte. Door de opwarming en de aanschaf 
van airco’s, zal dit in de toekomst een grote impact 
hebben op energie. Hier is iedereen het mee eens. 
Ook over het feit dat er meer transparantie nodig is 
over de rolverdeling rondom warmtewetten, zoals 
in Denemarken. Wel ligt er een wet hiervoor klaar. 
Deze kan echter nog niet worden ingevoerd zolang 
de discussie publiek/privaat nog gevoerd wordt. Het 
moet gebeuren in de driehoek bedrijfsleven, burger 
en overheid.
 
Overheid
Gert Jan van ’t Land stelt dat de overheid bij uitstek 
goed is in het oplossen van moeilijke vraagstukken. 
Duurzame warmte is een nutsvoorziening waar je 
burgers niet verantwoordelijk voor kunt houden. 
Ook Dieuwertje Walch ziet wel een rol voor de 
overheid maar die moet wel verder kijken dan 
de eigen organisatie. Er is veel expertise bij de 
energiecoöperaties. 

Lokale gemeenschappen
Anderen zien juist veel lokale gemeenschappen die wel willen. Het gaat om het eigen huis van mensen. Zij 
willen zelf aan de slag. Het idee is dan dat de gemeente mag meedoen aan hun transitie. 
Ook Charles Hussels merkt dat veel mensen enthousiast worden omdat ze het voor zichzelf doen. Maya van 
der Steenhoven ziet ook dat lokale gemeenschappen wel willen. Er zijn al één miljoen mensen mee bezig. 

Rico Bouw gelooft niet dat de benodigde versnelling door middel van eigen initiatief gerealiseerd zal 
worden; veel mensen kiezen bij een verbouwing eerder voor de badkamer dan voor de warmtepomp. 
Aanvullende regelgeving en coördinatie zijn volgens hem nodig om de energie-revolutie te realiseren. 
Charles Hussel is het hiermee eens en ziet veel energie-armoede en een groeiende kloof. Zij hebben 
helemaal geen toegang tot initiatieven.  

Gedragsverandering is misschien nog wel belangrijker is dan een warmtenet, merkt Jan Albert Timmerman 
op. Daar is iedereen het mee eens. 

1 euro
De meningen van de aanwezige experts komen verder bij elkaar wanneer het gaat om lokale opwek waarbij 
de gebruikt wordt voor de gemeenschap. Niet iedereen wil er veel energie insteken maar als je voor weinig 
moeite en 1 euro mee kunt doen, dan zijn we er. In iedereen huist een coöperatief ondernemer voor 
1 euro. Maar wie neemt het op zich? Er moeten systemen komen waar iedereen zich makkelijk bij kan 
aansluiten. De risico’s blijken namelijk ook niet zo groot. 
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3. Arbeidsmarkt

De uitvoering van de warmtetransitie gaat over 
werk. Veel werk. En daar zijn veel mensen voor 
nodig. Tot 2030 willen we in Nederland 1,5 miljoen 
woningen verduurzamen; we hebben dus nog 
maar acht jaar! Er zijn nu te weinig mensen voor 
die uitvoering en opleiden kost tijd. Moeten we 
vol inzetten op arbeidsmigranten of moeten 
we een maatschappelijke dienstplicht voor de 
warmtetransitie invoeren? 

Een groot deel van de groep kiest voor de 
arbeidsmigranten maar er zijn nog meer 
mogelijkheden om te verkennen. Er is bijvoorbeeld 
veel potentieel aan mensen die het zelf willen 
doen. Zet daarvoor de mogelijkheden open. Stel 
bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor doe-het-
zelvers om de arbeidsmarkt 
te ontlasten.

“Er wordt vast wel eens wat 
afgeprutst maar dat doen de 

professionals ook.“

Isolatiesabbatical Creatiever nadenken
Het is een goed idee om met een paar knappe koppen te analyseren wat je snel kunt innoveren bij de 
mensen thuis. Ga bij mensen naar binnen en kijk echt zorgvuldig hoe het werkt, en hoe je het beste 
resultaat haalt. Zorg dat je daar mensen met kleine opleidingen klaar voor maakt. Ook een combinatie van 
technisch geschoolden en ongeschoolden kan goed werken als het simpele werk wordt gedaan door de 
ongeschoolden, kunnen de vakmensen sneller werken. 
EZK weet ook niet alles. Wij kunnen ze helpen creatiever na te denken en met nieuwe ideeën aan de slag te 
gaan. Er zijn bijvoorbeeld nog heel veel mensen die niet werken. 
Tijd is de grote vijand en kwaliteit is belangrijk. Er zijn 3 dingen nodig: meer mensen, 
samenwerkingsprocessen en innovatie. 

“We zetten gewoon eerst alle coaches in, 
en daarna de vloggers!”

Beloning
Ook de beloning speelt een rol. Een loodgieter krijgt 65,- per uur en een adviseur 120,-. 
Dat is nog een flink verschil. Het is niet meer van deze tijd om technisch geschoolde mensen minder 
te betalen dan hoogopgeleiden.

Een manier om dat te stimuleren is hoe ze dat doen 
in Italië: daar krijg je belastingvoordeel als je zelf 
iets doet aan je huis. Isolatieverlof, dat is voor veel 
mensen leuk. En een isolatiesabbatical is ook goed 
voor je relatie.

Bestaande aannemers
Niet iedereen is echter handig of vindt dat leuk 
om te doen. Die groep moet terecht kunnen bij 
aannemers die het kunnen uitvoeren. Daar is ook 
nog veel te winnen. Te vaak zijn aannemers niet 
gericht op de warmtetransitie. Die zouden met een 
(korte) opleiding veel kunnen betekenen. Keep it 
simpel. De klanten willen wel, de overheid en de 
bedrijven lopen erachteraan.
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Afsluiting en conclusie
De drie kwesties zijn besproken. Aan ons ligt het niet. Alle aanwezigen zijn het eens 
dat snelheid nodig is, dat er lef getoond moet worden en de overheid moet uitgaan 
van vertrouwen. Dat er regionale visie nodig is om de regie te pakken en dat er veel 
te winnen is in samenwerking met lokale gemeenschappen. Om dit voor elkaar te 
krijgen zullen we creatief moeten worden en het mensen aantrekkelijk en makkelijk 
moeten maken het zelf te doen en samen slimme werkstromen moeten inrichten. 

Conclusie: Neem initiatief, wees creatief en toon lef! Het gas erop!


