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 Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr):  2.4.1 Transitieopgaven leefomgeving: energietransitie 

                   Naam programmamanager:                       Edwin Oskam 

                                                             Email:   e.oskam@amsterdam.nl 

                                                       Mobiel:  06-13546510 

 

a. Concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord 

De gemeente zet zich in voor een inclusieve energietransitie, waarbij ook woningeigenaren en 

huurders met een kleine beurs mee kunnen doen in de energietransitie.  

In deze raadsperiode gaat het college aan de slag met: 

 het via de implementatie van de transitievisie warmte op wijkniveau ontwikkelen van 

alternatieven voor aardgas voor zowel nieuwe als bestaande bouw;  

 het zoeken naar manieren om de energietransitie zo inclusief mogelijk te maken en voor 

alle bewoners betaalbaar te houden;   

 het – samen met de netbeheerders - zoeken van oplossingen voor de congestie op het 

elektriciteitsnet. 

 

b. Essentie van de uitvoeringslijn  

De gemeenten hebben de afgelopen jaren transitie-visies Warmte opgesteld, die richting geven 

aan het aardgasvrij maken van wijken. De komende jaren staan in het teken van de 

implementatie van de transitievisies Warmte en het op wijkniveau ontwikkelen van 

alternatieven voor aardgas voor zowel nieuwe als bestaande bouw. De afgelopen tijd is 

duidelijk geworden dat, mede door het oplopen van de energieprijzen, zeker bij 

woningeigenaren en huurders met een kleine beurs de weerstand tegen de energietransitie is 

gegroeid. Belangrijk daarom dat de positie van deze groep extra aandacht krijgt en dat 

gemeenten zoeken naar manieren om de energietransitie zo inclusief mogelijk te laten zijn en 

voor alle bewoners betaalbaar te houden. Vanuit de samenwerkende gemeenten in de MRA 

en het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord Holland is een traject opgezet 

om gemeenten daarbij te helpen door kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren.    

 

c. Ambitie / toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar? 

Het vraagstuk van energiearmoede en de inzet op een inclusieve energietransitie zal niet in de 

komende vier jaar kunnen worden opgelost. Wel kan de komende vier jaar worden gewerkt aan 

concrete stappen om deze problematiek aan te pakken en concrete resultaten te boeken, door 

met elkaar kennis te ontwikkelen en best en bad practices met elkaar te delen en door gezamenlijk 

het rijk aan te spreken op stappen die op nationaal niveau wenselijk en noodzakelijk zijn.  

 

d. De meest relevante (digitale) documenten  

- Energiearmoede: de MRA menukaart (zie: https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-

content/uploads/2021/12/Aan-de-slag-met-een-aanpak-voor-energiearmoede-in-de-MRA-

Servicepunt-Duurzame-Energie.pdf ) 

- Feiten over energiearmoede op lokaal niveau, TNO (zie: 

https://servicepuntduurzameenergie.nl/wp-content/uploads/2021/12/De-feiten-over-

energiearmoede-in-Nederland-TNO.pdf ) 

 

e.  Kengetallen 

- Ruim een half miljoen huishoudens (7% van het totaal) in ons land leeft in energiearmoede. 

- Zie TNO rapport ‘Feiten over energiearmoede op lokaal niveau’ voor informatie over 

concentratie van energiearmoede per gemeente en per wijk. 
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