
Sociaal naar 
een aardgasvrij 
Nederland
#Hoedan?

Toelichting voor werkgroep 
PvdA Duurzaam: Energie

Roy Blokvoort, op 
persoonlijke titel, werkzaam 
bij ECW



• Scherpe opmerkingen

• Paar misvattingen

• Aanleiding tot een 
goede discussie

Reactie op de zes 
stellingen

1. Introductie ECW & de Leidraad

2. De rol van de gemeente als regisseur 
(stelling 1 & 2)

3. Het belang van kosten in de 
warmtetransitie (2A & 4A)

4. Het belang van isolatie in de 
energietransitie (opm Sjak)

5. In één keer goed, of rustig in fases? 
(2B, 4C, 4D & 4E)

6. Een sociale, en gedragen 
warmtetransitie (3, 4B, 5 & 6)



Introductie ECW, PBL & de Leidraad
• Het Expertise Centrum Warmte 

(ECW), opgericht in het 
Klimaatakkoord

• Klimaatakkoord: 1,5 miljoen 
woningen aardgasvrij in 2030

• Ondersteuning ECW technisch-
economisch van aard

• Ondersteunt ook RES-regio’s 
i.s.m. het Nationaal Programma

Site: Themasites.pbl.nl/leidraad-warmte

Ww: LNEURO/CO2

In mei nieuwe versie, incl. waterstof en 
isolatieniveau D

• Leidraad Aardgasvrije Wijken:

- Technisch-economische analyse 
door het PBL

- Toont de nationale kosten, niet 
kosten voor de inwoner

- Dient gemeenten een eerste 
inzicht te bieden: deze 
strategieën zijn mogelijk 
interessant

- Biedt hoofdrichtingen, niet 
geschikt voor de uitvoering.

- Richt zich op het eindbeeld, niet 
op de route ernaartoe.

- Richt zich op verduurzaming 
gebouwde omgeving, niet op de 
gehele energietransitie



De rol van de gemeente als regisseur 
(stelling 1 & 2)
• Gemeenten moeten 

strategisch denken naar 
2050. Leidraad helpt!

• Denken nu vaak in projecten 
(rondkrijgen van de 
business case)

• Gemeenteambtenaren zijn 
kundig genoeg, de wet- en 
regelgeving is simpelweg 
onvoldoende

Stelling 2A

• Kosten niet als 
uitgangspunt, strookt niet 
met een sociale transitie!

• Vaak directe link NK met 
portemonnee lage- en 
middenklasse

Stelling 2B 

• Zonder Rijksgeld, geen 
voorkeurswijken! We gaan 
onze bewoners niet op de 
kosten jagen.





Het belang van kosten in de 
warmtetransitie (2A & 4A)
• Het kostenplaatje is het 

meest relevant van alle 
afwegingen voor een 
sociaaldemocratische partij.

1. Hoe meer kosten, hoe meer 
er neerslaat bij de bewoner.

2. Elke strategie zonder 
gebouwaanpassingen, is 
een win voor de bewoner 
(link warmtenet-voorstel).

3. Mensen stappen alleen 
vrijwillig over als het vrijwel 
niets kost. 

• Er komt 
hoogstwaarschijnlijk geen 
nationale, aardgasvrije 
infrastructuur. Wordt lokaal.

• Socialiseren via de 
infrastructuur kan binnen 
een gemeente, niet 
nationaal.

• Socialiseren kan wel d.m.v. 
een inkomensafhankelijke 
korting op de 
energierekening.



Het belang van isolatie in de 
energietransitie (opm Sjak)

• Meer besparing = 
minder opwek nodig

• Isolatie interessant als 
het rendabel is 
(meestal tot label C).

• Bij aflevering onder 50 
graden, wordt de 
isolatie onrendabel 
(meer dan C). Niet 
alleen op individueel 
niveau.

• Opslag, 
energiebesparing en 
een continue opwek 
zijn cruciaal. 

• Dit kan een gemeente 
niet regelen. Dit zijn 
nationale kwesties.

• Opwek is de cruciale 
factor in de 
energietransitie.



In één keer goed, of rustig in fases? (2B, 
4C, 4D & 4E)
‘In één keer goed’

• Voorkomt onnodige kosten. 
Bijv. mensen die eerst naar 
D isoleren, en vervolgens 
naar B moeten (lage temp.).

• Zorgt voor één moment van 
aanpassing van bewoner, 
i.p.v. meerdere.

• Leidt tot afwachtend gedrag 
of risicomijding, waardoor 
we geen voortgang boeken.

De gefaseerde aanpak

• Stap voor stap, waardoor je 
gebruik kunt maken van de 
innovaties van de komende 
20 jaar.

• Kan leiden tot goedkoper 
van het aardgas…

• …of duurder, doordat 
innovatie uitblijft.

• En je later alsnog één grote 
verbouwing moet doen.



Een sociale, en gedragen 
warmtetransitie (3, 4B, 5 & 6)
• Zonder stevige financiering 

(een aardgasvrij-SDE) komt 
geen wijk van het gas.

• De duurzame wederopbouw: 
dus, belastingen verhogen, 
en de transitie betaalbaar 
maken.

• Niet isoleren, maar 
warmtebronnen 
opwaarderen naar 70 
graden is waarschijnlijk het 
goedkoopst, met de minste 
ingrepen in de woning

• PvdA is in de unieke positie 
om hier stevig stelling in te 
nemen: GroenLinks is te 
groen, SP mist het 
bestuurlijke gen en neigt 
naar skepticisme.


