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Transform

opschaling en versnelling in de overstap 

van aardgas naar duurzame energie 

in bestaande wijken

Andere tijden…
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Andere tijden…

• 1959: gasbel Slochteren gevonden

• 1960: besluit heel NL aan het aardgas

• 1963: eerste levering van Gronings gas

• 1968: Egmond aan Zee als laatste aan het gas

Het zijn andere tijden… of toch niet?

Stellingen 1

Het zijn andere tijden, maar we moeten wel 
willen leren van het verleden

– Uitrol aardgas

– Stadsvernieuwing

– Herstructurering

– Ruimte voor de rivier

Planmatig/top down werken is ook nodig!

Bewoners meenemen, niet achter ze verschuilen
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Transform: oefening in opschaling

• Wat is er nodig om op te schalen?

• Wat wordt makkelijker als we opschalen?

– Fase 1: definitie fase (tot 1/7/18)

– Fase 2 en 3 (1 jaar): ontwikkelen en testen aan de 
praktijk (“onze” wijken in 4 steden)

– Eind 2019: oplevering resultaten en go/no-go

– Sommige zaken wellicht al eerder bruikbaar

• Lopende projecten gaan gewoon door!

Transform gaat NIET

Over de uitvoering van de transitie:

– Welk gebied

– Met welke partners

– Hoeveel ruimte voor initiatief van bewoners

– Met welke technieken

– In welk tijdpad/planning/volgorde

– En met welke boodschap naar bewoners

Dit is een lokale verantwoordelijkheid/keuze
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Transform vraagt WEL

• Gebied met +/- 10.000 woningen per gemeente

• Inclusieve aanpak staat voorop, alles/iedereen mee

• Onvermijdelijkheid: aardgasloos per datum x

• Rolneming gemeente als uitnodigende regisseur

• Corporaties, netwerkbedrijf en waterschap zijn onze 
kernpartners, provincies en rijk staan ons bij

• Aanpalende opgaves afwegen/meenemen

• Delen van (vooral financiële) informatie

• Samen het speelveld inrichten en afbakenen

G10



Dia 8

G10 Ik zou dia 8 en 9 doen vóór dia 6. Namelijk: eerst uitleggen wat Transform is, dan verduidelijken wat 

de fases zijn en wat Transform precies wel en niet doet.
Gebruiker; 08-04-2018
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Stellingen 2

De grote uitdaging van de energietransitie is 
geen technische, maar vooral een financieel-
economische puzzel (en een beetje juridisch)

Er is zat geld, de transitie is betaalbaar zonder 
subsidie, maar hoe komen we bij dat geld?

Dat lukt als je vertrekt vanuit het geld en de 
wetten van de markt voor je laat werken.

Speelveld Transform

• Financieel/juridisch instrumentarium: TREX

– sluitende businesscase op basis van de vraag van 
lokale spelers en het aanbod van de markt

• Financierings- en leveringsarrangementen

– Subveld banken/financials

– Subveld leveranciers/consortia

• Regelgeving/Regelruimte

– Nieuwe regels nodig, oude regels knellen soms
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TREX
• Geldstromen in beeld brengen (validatie gebied)

• Afspraken maken met kernpartners over inzet, 
resultaat en planning (anterieure overeenkomst)

• Ontbrekende geld voorfinancierbaar maken door

– Sluitende businesscase op te stellen (disciplineert!)

– Inzet eigen vermogen kernpartners

– Onvermijdelijkheid van transitie door einddatum 
leverplicht vast te stellen, geen opt out laten

• Dit moet voldoende comfort bieden!

Arrangementen inrichten

• Financieringsarrangementen
– Voor (kern) partners

– Voor bewoners

– Voor leverende bedrijven/consortia

NB Geen subsidies en geen garantstellingen!

• Leveringsarrangementen
– Van/voor wijk/bewonersinitiatieven

– Energy as a service

– WOAB 2.0 enz. enz.
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Nieuwe/andere regels 

• Leverplicht 

• Beperkingen netwerkbedrijven

• Fiscale aspecten lokale opwek/opslag

• Beperkingen corporaties

• Kredietregistratie/-plafond voor particulieren

• Overdraagbaarheid energie-financiering

• Toepassing Omgevingswet

• Anders omgaan met aanbesteding/publieke rol

Stellingen 3

Met een sluitende businesscase, kernpartners 
die zelf grootschalig gaan investeren en een 
harde einddatum van de levering zullen 
financiers willen (voor)financieren en dan 
kunnen bedrijven gaan leveren.

Regelruimte is vooral nodig voor extra 
bewegingsruimte bij de kernpartners

Nieuwe/andere regels zijn nodig om deze grote 
opgave beter uitvoerbaar te maken
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Opschalen helpt!

• Beter toegang tot institutionele beleggers

• Meer interesse marktpartijen

• Minder kosten (-25%!!)

• Makkelijker werk met werk maken

• Meer output per schaarse techneut

• Betere kans voor instroom (repetitieve uitrol)

• We komen van 1 woning per dag, we moeten 
naar 1.000 per dag…

G14



Dia 16

G14 Ik zou dia 8 en 9 doen vóór dia 6. Namelijk: eerst uitleggen wat Transform is, dan verduidelijken wat 

de fases zijn en wat Transform precies wel en niet doet.
Gebruiker; 08-04-2018
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Status Transform per mei 2018

• Initiatief van 4 gemeenten ADZZ, besluit van 4 colleges

• RVO en NIA ondersteunen reeds actief

• Overijssel en Gelderland gaan ons helpen

• Bij BZK warm ontvangen (proeftuinen!)

• Bij EZK/LNV ingezet op regiodeal, besprekingen gestart

• Warme contacten in Brussel (EFSI!)

• Netwerkbedrijven, waterschappen en corporaties 
sluiten in hoog tempo aan

• Idem financials (EIB, Invest.nl, BNG, ASN, Rabo, Triodos)

• (Georganiseerd) bedrijfsleven wordt betrokken

Vragen?

Arno Groenendijk
Programmaleider Transform namens de gemeenten 

Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle
Email: alg.groenendijk@deventer.nl

Mobiel: 06 2208 6869


