
Energietransitie van onderop, hoe 
gaan we dat doen? 

13 november 2019 TOP

WELKOM !!!

Yolande Kolstee
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it giet oan!

• We gaan allemaal van het aardgas af, iedereen krijgt er mee te maken

• Er komt een andere warmtevoorziening

• Reden: we willen dat de planeet minder snel opwarmt 
Dus moeten we er wat aan doen Minder fossiele brandstof gebruiken
= o.a. voor warmte en warmwatervoorziening geen aardgas meer

• Gemeente, regio, provincie en rijk maken plannen

Waarom is de energietransitie voor u van belang?

Energietransitie leeft.. 
niet alleen hier

CARBON- FREE ECONOMY

3

4



• Steenkool voor verwarming, de kolenboer, de kolenkit, het 

luik waar de kolen in werden gestort

• Warmwater van steenkoolgas, dat werd gemaakt in de 

gasfabrieken: denk bijvoorbeeld aan de Westergasfabriek

(dat was vooral methaan)

• Overgang naar aardgas was landelijk en werd ‘gewoon’ bij 

iedereen thuis afgehandeld

We hebben eerder een ‘energietransitie ’ meegemaakt

van onderop- dus met inbreng van en samenspraak met 
bewoners

Deze energietransitie verloopt heel anders!
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• Energietransitie gaat mij raken !
• Hoe en wanneer ?
• Wat gebeurt er in mijn omgeving ?
• Wat doet de overheid voor mij ?
• Toegespitst op de eigen situatie

Bewustwording

• Ik doe mee !
• Wat kan ik zelf al doen ?
• Waar heb ik invloed op ?
• Wat kunnen we samen doen ?
• Wie gaat mij helpen ?

Motivatie

Rol Platform: informeren
stimuleren, faciliteren, 
verwijzen en initiëren

Comfort verhoging
Financieel
Groene voorkeur – save the planet enz. 

Minder (fossiele) energie gebruiken voor warmte en warmwater
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onbewust 
onzuinig

bewust 
onzuinig

bewust
zuinig

Onbewust
zuinig

Leercurve 
zuinig met 
energie

paradox van Jevons

Menselijk gedrag is complex

Compensatie: goed tegen fout wegstrepen

Morele boekhouding

“Compenseren 
voor het klimaat, 
daar heeft de 
planeet niets 
aan”
Trouw- mrt 2019

“(…) je kunt de planeet 
geen knuffel geven en 
daarmee de schade 
opheffen van al die 

broeikasgassen.”
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Wat is het Platform

Wat wil het Platform

Wat doet het Platform

• Initiatief van Delftse inwoners

• Voortgekomen uit de participatiebijeenkomsten die de 

gemeente Delft heeft georganiseerd in 2018

• Symposium in juni 2019

• Onafhankelijke organisatie, een stichting, van bewoners voor 

bewoners

Wat is het Platform? 
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Participatie

Faciliteren
Meebeslissen
Co-productie
Adviseren
Raadplegen
Informeren

Stakeholders
betrokken partijen… onder andere

gemeente, organisaties, 
verenigingen,  kennisinstellingen, 
huurders, eigenaar/bewoners, 
energieleveranciers, waterschap, 
distributiebedrijf

• Dialoog, tweerichtingsverkeer 

plannen van de gemeente  & wensen en ideeën van bewoners 

• Overgang naar duurzame energie voor warmte ondersteunen

• Huishoudens daarbij betrekken: huurders en huiseigenaren

• Focus op warmtetransitie 

• Het Platform wil bewoners mee te laten denken over hun warmtebehoefte en 

de CO2 uitstoot daarvan

Wat wil het Platform ? 
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• Vinger aan de pols bij de gemeente over warmtetransitie-

visie 2021 en de uitvoeringsplannen op wijkniveau

• Informeren van bewoners over de energietransitie door 

bijeenkomsten, website en wijk-gebonden activiteiten

• Stimuleren van buurtinitiatieven over vermindering van 

energieverbruik 

Wat doet het Platform? 

• Kennis:  over warmtebronnen  (geothermie, aqua-thermie, 

warmterotonde, waterstof, elektriciteit

• Warmtebeelden-warmtemetingen

• Wijkprofiel gebaseerd op analyse van  gebruik, woninglabels

• Huurders- bewonersverenigingen-woningcorporaties

• Communicatie: wetgeving, subsidies, warmte cafés (thema-

avonden zoals deze)

Werkgroepen (in opbouw)
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Meedoen? Meld je aan via de website!!!

Website van het Platform zal in toenemende mate informatie bevatten

https://platformenergietransitiedelft.nl/

Yolande Kolstee
Ed Doppenberg 
Maarten de Groot 
Marcel Koops
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