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Wie zijn de sleutelfiguren en -organisaties die van essentieel belang 
zijn voor de energietransitie in Bospolder Tussendijken? En wat 
kunnen we leren van zowel de best practices als de fuck-ups? 
In de slipstream van het project Next Generation Woonwijken van 
de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) interviewden 
Julia en Robbert van Delfshaven Coöperatie zes interessante spelers 
in de Rotterdamse Energietransitie.

De energietransitie draagt de belofte van 
democratisering in zich mee. Decentrale 
energienetwerken bieden kansen voor 
eigenaarschap, sterkere sociale infrastructuur en 
sociaal-economische veerkracht - of resilience- 
van bewoners. Maar hoe zit dat in een kwetsbare 
wijk als Bospolder Tussendijken? De mensen met 
investeringskracht hebben over 15 jaar hun isolatie, 
zonnepanelen en warmtepomp wel terugverdiend. 
Maar terwijl zij genieten van gratis energie is de 
overgrote meerderheid wellicht veroordeeld tot 
afhankelijkheid van een duur warmtenet waar zij 
geen controle of eigenaarschap over hebben. 

Daarom grijpen de partners in het samenwerkings-
verband Delfshaven Coöperatie -bewoners, 
gemeente, stadsmarinier, Havensteder, Rabobank 
ERA Contour- deze transitie aan om de 
maatschappelijke meerwaarde van nieuwe en 
duurzame energie op te zoeken. Want als dat 
ergens kan is het wel in Bospolder Tussendijken. 
Het naast makersdistrict M4H gelegen gebied 
is ondanks kwetsbare cijfers rijk aan initatief en 
dynamiek. 

Tegelijkertijd met een aantal andere wijken in 
de Metropoolregio Den Haag Rotterdam werd 
onderzocht hoe een Next generation Woonwijk 
of Energiewijk er uit zou kunnen zien. Hoe kan 
energietransitie meer zijn dan alleen een technische 
operatie maar ook een hefboom voor een inclusieve 
samenleving? 

In Bospolder Tussendijken werd het project van de 
Next Generation Woonwijk gecombineerd met de 
IABR Internationale Architectuur Biennale ‘Missing 
Link’ waarin in juni 2018 onder het motto Energie 
= Solidariteit de opgave van 2050 teruggepeld werd 
tot wat we nu moeten doen.

In deze -voorafgaande- interviewreeks vindt u de 
weerslag van gesprekken met EnergiecoÖperatie 
Blijstroom, Rotterdamse VVE’s met Energie, 
een lokale VVE, de Aktiegroep Oude Westen, 
netbeheerder Stedin en de initaitiefnemers achter 
het Smart Energy Grid in Rotterdam. Geen 
compleet beeld van de energietransitie maar wel 
een caleidoscopische opname van deze complexe 
en veelomvattende opgave.
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“Ah! U 
komt voor 
de geiser!” 

Jacques Stoppelenburg (voorzitter bewonersvereniging)
bij een bezoek van Diederik Samsom (voorzitter 

klimaattafel gebouwde omgeving) aan de 
Gijsingflats in Bospolder Tussenwijken
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BLIJSTROOM
Een interview met Eline Kleiwegt, lid energiecoöperatie 
Blijstroom en energieconsultant bij Rebel | 14.03.2018

Wie is Blijstroom?
Blijstroom is een Energiecoöperatie voor en door 
Rotterdammers. Blijstroom is een vrijwilligersorganisatie 
met leden die zich inzetten voor een duurzamere 
leefomgeving. Het initiatief is in 2013 begonnen in 
Rotterdam Noord. Het concept is om in heel Rotterdam 
lokaal opgewekte energie beschikbaar te stellen aan de 
Rotterdammers en ze daarmee baas over hun eigen energie 
te maken. In de begintijd heeft Blijstroom veel ervaring 
opgedaan met energieadvies aan bewoners. Nu ligt de 
focus op het mogelijk maken van collectieve zonnedaken. 

In Rotterdam-Noord levert één zonnedak sinds afgelopen 
zomer stroom aan 56 leden. Het tweede dak wordt 
ontwikkeld samen met de stichting Kunstaccommodatie 
Rotterdam (SKAR). Beide projecten zijn opgezet als 
“Postcode-roos”.  Geïnteresseerde bewoners binnen 
de aangewezen postcodes rond de daklocatie kunnen 
paneeldelen van het dak kopen. Via hun energierekening 
krijgen zij een korting op de energiebelasting.  Blijstroom 
fungeert als moedercoöperatie en adviseert de onder haar 
vallende projectcoöperaties organisatorisch en technisch. 

Verloopt het lokaal opwekken naar wens?
Lokaal opwekken van energie is volgens Blijstroom 
belangrijk voor het slagen van de energietransitie. Er zal 
ook centrale opwekking moeten plaatsvinden, maar het 
juist het decentraal opwekken en opslaan van energie zorgt 
er voor dat de opgewekte capaciteit goed benut wordt 
en dat er minder verlies is door transport. Een ander 
voordeel van lokale energiecoöperaties is het bevorderen 
van bewustwording over duurzaamheid. Mensen die 
door een zonneproject met elkaar een coöperatie vormen, 
zijn eerder geneigd samen dingen te doen zoals het 
organiseren van sociale activiteiten of energiebesparing.  
Deze communityvorming kan voor een versnelling van de 
energietransitie zorgen en deze ondersteunen. 

Een grote uitdaging vormde de communicatie: van 
puur technisch en gericht op informatievoorziening 
naar marketing en verkoop van zonnepanelen. Goede 
uitleg over het belang van lokale energie-opwekking en 
het product “postcoderoos” is essentieel. Eline Kleiwegt 
was zich er in eerste instantie ook niet van bewust hoe 
belangrijk communicatie is en hoe kritisch bewoners zijn. 

“Mensen willen bij de koop van 
zonnepanelen 100% zekerheid 

over het terugverdienen, terwijl 
ze met net zoveel gemak een 

nieuwe flatscreen aanschaffen.” 

Wat zijn aandachtspunten voor verdere verduurzaming?
Er zijn twee instrumenten voor collectieve zonneprojecten: 
de postcoderoos en de stimuleringsregeling duurzame 
energieproductie (SDE+). Daar is veel kennis over binnen 
Blijstroom. Niet elk middel is echter overal op dezelfde 
manier inzetbaar. Voor een wijk met minder financiële 
draagkracht moet nagedacht worden hoe de deelname aan 
duurzame energieopwekking betaalbaar wordt. Het advies 
van Eline Kleiwegt is om de bedragen per zonnepaneel 
kleiner te maken, zodat deelname aan een zonnedak 
mogelijk wordt voor mensen met weinig geld. 

Een andere mogelijkheid tot financiering zou een 
revolverend fonds kunnen zijn. Eline stelt voor de 
opbrengst uit de verkoop van Eneco te gebruiken voor 
een fonds waaruit ‘zachte leningen’ bekostigd kunnen 
worden, zodat mensen hun huis kunnen verduurzamen. 
Ze kunnen dan voor weinig geld paneeldelen kopen. Met 
het geld dat ze dankzij die panelen besparen,betalen ze 
de lening gedeeltelijk terug. Als je niet nadenkt over de 
betaalbaarheid voor een brede bevolkingsgroep dreigt 
scheefgroei. 
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De postcoderoos of het oprichten van een 
energiecoöperatie zijn zeker ook voor Bospolder 
Tussendijken geschikte tools. Zo ontstaat namelijk 
een groep, die in zelfbeheer verantwoordelijk is voor 
het zonnedak en daarmee voor hun eigen energie of 
de opbrengsten daarvan. Dat versterkt het gevoel van 
saamhorigheid. Lokale bedrijven kunnen voor een bepaald 
percentage mee investeren in het dak. 

Ook corporaties zouden hieraan mee kunnen doen en 
zo een bijdrage kunnen leveren ten behoeve van hun 
huurders. Deze samenwerking aan een zonnedak draagt bij 
aan de onderlinge verbinding en cohesie binnen het gebied. 
Lokale energiecoöperaties hebben volgens Blijstroom een 
rol in de energietransitie. Het is belangrijk om te kijken in 
welke gebieden mensen willen verduurzamen  of hoe je 
als coöperatie zou kunnen aansluiten op de vraag vanuit 
het gebied. De gemeente zou hierin een faciliterende rol 
kunnen spelen, want zij heeft immers al veel informatie 
over de wijk en is ook vaak eigenaar van de daken die 
geschikt zijn voor een zonnedak. 

Recentelijk ziet Eline Kleiwegt meer energiecoöperaties 
ontstaan in en om Rotterdam. Blijstroom wordt vaak door 
mensen benaderd die willen weten hoe je een coöperatie 
opricht. Een regionale of provinciale koepelcoöperatie zou 
kunnen helpen de ontwikkelingen rond lokale duurzame 
energieopwekking te versnellen. “Het zou jammer zijn als 
iedereen weer opnieuw het wiel uitvindt.” Het oprichten 
van een koepelorganisatie zou veel coöperaties die alleen 
met onbetaalde vrijwilligers werken ontlasten en ruimte 
bieden voor nieuwe projecten.

Aanbevelingen

• Richt een koepelcoöperatie voor energiecoöperaties 
op. Het koepelmodel biedt een loket voor kennisdeling 
of aanvullende ondersteuning  door mensen met 
ervaring binnen duurzame energieprojecten. Dat 
ontlast de lokale energiecoöperaties.

• Gebruik de opbrengst uit de verkoop van Eneco voor 
een revolverend fonds voor verduurzaming in armere 
wijken.

• De grote opgave bij de energietransitie ligt bij die 
wijken in Rotterdam waar de mensen (wat) minder 
kapitaalkrachtig zijn. Zorg er dan ook voor dat 
energiebesparing en onderhoud van woningen goed 
worden gekoppeld aan de energietransitie.

• Het product ‘lenen’ wordt door mensen als ‘eng’ 
ervaren. Bied een product aan dat vertrouwen wekt 
(bv een abonnement) en waarbij mensen duidelijk zien 
wat ze betalen en wat ze er voor krijgen.

• Cruciaal is dat alle partijen in een wijk mee kunnen 
doen: bewoners, ondernemers en corporaties. Het 
is wenselijk dat de corporaties mee-investeren ten 
behoeve van hun huurders. Een optie is een model van 
gedeelde investering. Hierbij neemt de corporatie een 
deel van de kosten voor de zonnepanelen voor haar 
rekening, de huurders een ander deel. De corporatie 
kan deze investering gedeeltelijk terugverdienen door 
de kosten door te berekenen in bijvoorbeeld de service 
kosten.

• Er  moet gekeken worden of (en in hoeverre) de 
energietransitie kansen biedt voor  werkgelegenheid. 
Bijvoorbeeld door onderhoudscontracten af te sluiten 
met lokale partijen waarvoor bewoners van het gebied 
kunnen worden ingezet of waarvoor ze kunnen 
worden opgeleid. Naar het idee van Blijstroom is dit 
mogelijk indien er concrete afspraken gemaakt worden 
over garanties en verantwoordelijkheden.
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Een interview met Mimi Slauerhoff, gedragswetenschapper 
in Rotterdam | 15.03.2018

Wie is Mimi Slauerhoff?
Mimi Slauerhoff is gedragskundige en medeoprichtster 
van Rotterdamse VvE’s met Energie. Ze begeleidt 
duurzaamheidsprojecten in heel Nederland en is betrokken 
bij de eerste Nul op de meter renovaties voor VvE’s.

Waar staan wij met de energietransitie? 
Volgens Mimi is het belangrijk om nu stappen met de 
energietransitie te maken. De energietransitie verloopt 
niet zo snel als het zou moeten, omdat de werkwijze niet 
aansluit op de huidige leef- en woonsituatie van veel 
mensen. Bewoners weten niet wat ze moeten doen 

ROTTERDAMSE VVE’S MET ENERGIE

om de juiste eerste stappen te nemen in het kader van 
de energietransitie. Het proces is niet sociaal inclusief 
omdat  financieel kwetsbare groepen de nodige stappen 
in verduurzaming niet kunnen betalen en niet bij 
verduurzaming betrokken zijn.

Hoe kunnen wij de energietransitie versnellen?
Haar oproep aan de overheid is om een plan te maken 
met een duidelijk doel en een visie: Nederland is 
gasloos en energieneutraal in 2050. “Maak een planning 
teruggerekend vanaf dat eindpunt 2050. 

Wat moet er de komende 38 jaar gerealiseerd zijn om dat 
eindpunt te bereiken?” 
De grootste stappen moeten volgens Mimi de komende 
10 jaar worden gezet.  “Gebruik daarbij de ‘stok en wortel 
methode’. De eerste 15 jaar stimuleren daar waar mogelijk; 
de 10 jaar daarna uitrollen; en de laatste 10 jaar handhaven. 

“Belangrijk om ons te blijven 
realiseren: energietransitie 

is een beweging”. 
Om van het vertrekpunt naar het eindpunt (2050) te 
komen is het belangrijk dat álle groepen meedoen. 
Daarbij zijn naast woningeigenaren ook verhuurders èn 
huurders nodig. De vraag is welke middelen er nu al zijn 
om deze groepen te bereiken. In Rotterdam zijn er de 
Milieucoaches. Deze zijn bewoners en vaak ook huurders, 
die getraind zijn om informatie en kennis over 

energiebesparing over te brengen aan andere bewoners. 
Dat is een laagdrempelige manier om iedereen te 
betrekken.

Mimi pleit ervoor de energietransitie te benutten om de 
bestaande bouw aan te pakken. Veel van de bestaande 
bouw voldoet niet meer aan de huidige wooneisen 
en wooncomfort en moet toekomstbestendig worden 
gemaakt. Mimi isl een voorstander van verduurzaming van 
gebouwen naar energieneutraal: “Dit is een duidelijke stip 
op de horizon met alle kosten en baten”. 

Corporaties hanteren vaak verduurzaming naar 
energielabel B. Dit levert volgens Mimi echter niet de 
gewenste besparingen op en zorgt in het ergste geval 
zelfs voor maatregelen, die in een later stadium het 
verduurzamen naar energieneutraal onmogelijk of onnodig 
kostbaar maken.

6



Volgens Mimi wordt communicatie bij verduurzaming 
vaak vergeten. Deze  is juist essentieel om verduurzaming 
te laten slagen. Haar advies is om met de bewoners in 
gesprek te gaan, ook als er (nog) geen sprake is van een 
volledig uitgewerkt plan. Het is cruciaal voor het slagen 
van de energietransitie dat belanghebbenden zien dat 
ze vanaf het begin serieus worden genomen en ook 
meegenomen worden in het hele proces. Haar oproep aan 
alle partijen die met de verduurzaming van Nederland te 
maken hebben: 

“Maak geen plannen vóór je 
klant, maar samen mét je klant. 
Realiseer je bij alles: het zijn de 
bewoners die de energietransitie 

betalen, niemand anders”.  

Aanbevelingen
 
• Maak een plan met een duidelijk doel en een visieop 

gasloos en energieneutraal Nederland, teruggerekend 
vanaf 2050. Hanteer daarbij drie fases, t.w.: 1) 
stimuleren 2) uitrollen en 3) handhaven. 

• Zorg voor een evenwichtiger relatie tussen overheid, 
markt en burger dan nu. Zorg dat de overheid een 
onafhankelijke positie heeft en zich realiseert wat haar 
taak is voor de burgers/consumenten.  Zorg voor goed 
beleid, regelgeving en handhaving daarop. Dat zorgt 
voor duidelijkheid en vertrouwen. 

• Geef vanuit de bouw een duidelijk signaal af door 
middel van een Code of Conduct, waarin de klant en 
kwaliteit centraal staan.

• Wees 100% transparant toe naar de klanten: de 
bewoners. Energietransitie is niet alleen een zaak 
van overheid en markt, maar van ons allemaal. 
Communiceer helder en duidelijk over wat de 
energietransitie inhoudt, waarom deze nodig is en wat 
nodig is om deze te laten slagen. 

 

• Maak het lenen voor verduurzaming eenvoudiger en 
sociaal inclusief. De corporaties zijn hierin belangrijk, 
omdat huurders geen mogelijkheden hebben om zelf 
actie te ondernemen.

• Koppel achterstallig onderhoud aan verduurzaming. 
Ga uit van verduurzaming naar energieneutraal, ook 
al kun je nu niet alle stappen betalen.
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GEMENGDE VVE’S
Een interview met eigenaar-bewoners in een gemengd VvE 
complex in Spangen | 19.3.2018

VvE’s worden gezien als belangrijke groep binnen de 
verduurzamingsopgave. Grote appartementencomplexen 
zouden in één klap veel energie kunnen besparen door 
samen maatregelen te nemen. De overheid heeft de 
potentie van deze VvE’s  opgemerkt en daarom tijdelijk 
subsidies en leningen beschikbaar gesteld.

Gemengde VvE complexen zijn een bijzondere groep. 
In deze complexen vormen eigenaar-bewoners en 
verhuurders de Vereniging van Eigenaren. Voor de 
verduurzamingsopgave betekent dit, dat naast de wensen 
van de bewoners, ook het belang van de verhuurder een 
rol speelt. De verhuurder is vaak een woningcorporatie 
of een belegger al dan niet met een meerderheid in de 
VvE. Als derde partij komen daar nog de huurders bij, 
die toestemming moeten geven tot verduurzaming als  
de kosten daarvoor worden doorberekend op de huur. 
De belangen van deze drie stakeholders kunnen sterk 
verschillen.

Binnen VvE’s neemt bijna altijd een eigenaar-bewoner 
of een kleine groep enthousiaste bewoners het initiatief. 
De redenen om met onderzoek naar verduurzaming te 
beginnen zijn volgens het VvE lid vaak idealisme, de wil 
tot energiebesparing, de wens een gebrek aan het gebouw 
te verhelpen en het besef dat verduurzaming nodig is 
om de waarde van het pand te behouden. De wens tot 
energiebesparing en verduurzaming is er, maar de kennis 
en kunde ontbreken vaak. ‘’Wij weten dat wij willen 
verduurzamen maar wij weten niet hoe wij daar moeten 
komen” is een vaak gehoorde kreet. Door de complexe 
situatie in gemengde complexen is het proces moeizaam 
en lang. Vaak stoppen de initiatiefnemers  gefrustreerd 
met hun vrijwillige inzet omdat ze het gevoel hebben geen 
gehoor te krijgen binnen de VvE, in het bijzonder bij de 
verhuurder of grooteigenaar.

Om grote stappen in verduurzaming te kunnen nemen 
is extra financiering nodig. Er zijn subsidies en leningen 
voor VvE’s. In gemengde complexen moet de verhuurder 
een andere subsidie aanspreken dan de eigenaar-bewoners. 
Dat belemmert het proces. De leningen zijn gericht op 
de eigenaar-bewoners. Als de verhuurder meer dan 30% 
van een complex in eigendom heeft, is een lening voor 
de VvE niet mogelijk. Momenteel kunnen er leningen 
worden afgesloten voor 10 en 15 jaar. Voor grote 
verduurzamingsmaatregelen biedt dit een kans om de 
grote kostbare stappen te nemen, maar de VvE bijdrage 
moet daarvoor meestal flink omhoog. De huidige situatie 
leidt ertoe dat weinig gemengde VvE’s verduurzamen. 
Alle partijen voelen zich onzeker over de kansen en 
mogelijkheden van verduurzaming en de communicatie 
verloopt niet goed. Een eigenaar-bewoner van deze VvE vat 
zijn wens samen: 

“Mijn wens zou zijn dat niet 
iedereen beren op de weg ziet. 
Ik zou graag ons hele dak vol 

willen zien met zonnepanelen. 
Zonnepanelen zijn proven 

technology. Wat kan daarbij 
nou misgaan?’’

Aanbevelingen

• Maak een 30 jarige lening mogelijk, omdat anders de 
VvE bijdrage bij grote stappen naar verduurzaming te 
hoog wordt.

• Voorwaarden van huidige leningen en subsidies 
maken het verduurzamen van complexen onnodig 
ingewikkeld. Maak de voorwaarden van subsidies en 
leningen passend voor de situatie van deze complexen.

• Het is duidelijk duurzaamheidsbeleid vanuit de 
overheid nodig, waarop de VvE’s  kunnen anticiperen.

• Ontwikkel “kant en klaar pakketten” voor duurzame 
maatregelen, die passen bij de gebouwtypologie en de 
financiële situatie van de bewoners.
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Een interview met  Petra van de Berg, opbouwwerker in Het 
Oude Westen in Rotterdam | 21.03.2018

Wie is de Aktiegroep Het Oude Westen?
De Aktiegroep bestaat sinds 1970 en is destijds opgericht 
als bewonersorganisatie om er voor te zorgen dat de 
stadsvernieuwing in dit gebied uiteindelijk van de grond 
zou komen. Zonder hun actie toen waren de woningen 
in Het Oude Westen waarschijnlijk gesloopt en werden er 
kantoren gebouwd. De Aktiegroep Het Oude Westen is 
door de jaren heen een belangrijke groep voor ontmoeting 
en informatie  gebleven voor de bewoners in de wijk.

In dialoog over duurzaamheid
Twee jaar geleden heeft de Aktiegroep samen met 
woningcorporatie Woonstad  een wijkdialoog over 
het thema duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn ideeën ontstaan over wat de bewoners 
wilden onderzoeken om stappen in duurzaamheid te 
nemen.  Het project kwam in een stroomversnelling 
terecht toen de VVE Bloemkwekersstraat/Gaffelstraat, een 
Vereniging van Eigenaren met Woonstad als grooteigenaar, 
het dak moest vervangen. Dit bleek hèt moment van 
inzicht: ‘’Als je nú samen iets wil met een duurzaam dak, 
dan moet dat snel ontwikkeld worden.”

AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

Hoe organiseer je een duurzaamheidsproject met 
wijkbewoners ?
De wens van de bewoners is om het eerste project uit 
te voeren als een pilot voor de verduurzaming van 
de hele wijk. De eerste stappen zijn groene daken en 
zonnepanelen. Maar waar te beginnen? De bewoners 
hebben hulp gevraagd aan de gemeente. Vervolgens zijn 
de gemeente (met het gemeentelijke dakenprogramma) 
en Watersensitive Rotterdam aangehaakt bij het proces, 
om zo het initiatief te ondersteunen. Zij zien het project 
als belangrijke proef voor toekomstige projecten in andere 
wijken waar de energietransitie en de wateroverlast samen 
met de bewoners moeten worden aangepakt. 

De Aktiegroep heeft binnen het project een verbindende 
en coördinerende rol op zich genomen. Doel is dat 
initiatieven en ideeën van bewoners in de wijk bij elkaar 
komen en elkaar versterken. Belangrijk voor Petra van 
de Berg is dat vooral ook de minst gehoorde bewoners 
betrokken worden. 

“We moeten opletten dat 
groepen mensen niet uit elkaar 

gespeeld worden als gevolg 
van de energietransitie. Nu 

doen alleen de mensen die het 
kunnen betalen mee aan de 

energietransitie”. 

Volgens haar moeten alle bewoners een stem krijgen in 
de energietransitie en ook kunnen meedoen.  Daarvoor 
moeten financieringsconcepten bedacht worden die 
aansluiten bij de mogelijkheden van de bewoners.
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Wat zijn de volgende stappen
Uit de wijkdialoog kwam duidelijk naar voren dat de 
bewoners van Het Oude Westen samen met elkaar willen 
onderzoeken wat voor hen belangrijk is en dat ze nu 
stappen moeten gaan zetten. Als het gaat om van aardgas af 
te komen: sluit je dan aan bij stadsverwarming of ga je over 
op warmtebronnen? Bewustwording is belangrijk: 

”Je kan wel afwachten tot 
anderen met een voorstel komen 

maar dat hoeft niet altijd het 
beste voorstel voor jouw wijk of 
jouw woning te zijn. Wij willen 

het zelf onderzoeken.”

In het Oude Westen zijn tijdens de stadsvernieuwing veel 
verbouwingen uitgevoerd die nu niet meer voldoen aan de 
eisen voor comfort en gezondheid. Veel bewoners klagen 
over vocht- en tochtproblemen en hoge stookkosten. 
Een veelgehoorde wens van bewoners is dat de woningen 
grondig gerenoveerd worden met extra aandacht voor 
isoleren van muren en goede kozijnen.  

Zonnedaken in het Oude Westen lijken kansrijk. Er zijn 
veel platte daken en de bewoners willen graag daarvan 
gebruik maken. Hun voorkeur gaat uit naar een zonnedak 
waaraan iedereen kan meedoen en niet alleen de bewoners 
die onder het zonnedak wonen. 

De vraag in Het Oude Westen is: ‘’Waar en hoe kunnen 
wij überhaupt starten?’’ Veel daken zijn eigendom van 
de corporatie Woonstad. Die heeft aangegeven te willen 
meewerken maar het proces lijkt ingewikkeld en complex. 
Zo is nog onduidelijk wat de staat van onderhoud van de 
daken is en wanneer ze aan vervanging toe zijn. 

“Een zonnedak plaats je alleen maar op een goed 
onderhouden en geïsoleerd dak.  Als de daken pas over 
vijf jaar vervangen worden heeft het geen zin om nu 
iets op de daken te doen.’’ Petra van de Berg wil weten 
waar in de wijk wél een zonnedak kan ontstaan en onder 
welke voorwaarden. “Wij willen starten met zelf energie 
opwekken”.

Aanbevelingen 

• Koester de initiatieven die er in de buurt zijn en 
die contact hebben met de bewoners. Zorg dat hun 
belangrijke functie binnen dit traject ook financieel 
gewaardeerd wordt.

• Wees alert op de koppeling van energietransitie 
en woningonderhoud. Veel woningen in Het 
Oude Westen hebben te maken met vocht- en 
tochtproblematiek en hoge energiekosten. 

• Zorg ervoor dat de energietransitie voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar is  en daardoor socialer en 
inclusiever wordt.
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STEDIN 

Een interview met Eelco de Vink en Dennis van Tilburg van 
Stedin | 19.03.2018

Wie is Stedin?
Stedin is de regionale netbeheerder voor elektriciteit 
en gas in voornamelijk de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht. Stedin is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en 
onderhoud van deze netten en voor de bemetering van het 
verbruik.

Vóór de energietransitie was de manier van werken 
eenvoudig. Stedin moest voornamelijk goed huismeester 
zijn. Er bestond een verplichting om gebruikers aan 
te sluiten op de nutsvoorziening en het net werd 
onderhouden en beheerd. In korte tijd is dit veranderd 
en komen veel nieuwe vragen (voornamelijk van burgers) 
over de teruglevering van elektriciteit uit zonnepanelen 
binnen bij Stedin. Sinds het besluit van de overheid om in 
2050 gasloos te zijn komen ook daarover veel vragen bij 
Stedin terecht. Stedin is in korte tijd van een voornamelijk 
volgende positie in een meer leidende rol terecht gekomen. 
Dat heeft ook een aanpassing van de organisatie tot gevolg.

Waar staan wij nu met de energietransitie?
De energietransitie heeft veel invloed op de ondergrondse 
infrastructuur: leidingen voor gas, elektra en het riool. Er 
is afstemming met alle andere partijen die werkzaamheden 
in de grond verrichten nodig. Als plannen ontwikkeld 
worden om een woningblok of een hele wijk aan te sluiten 
op stadsverwarming, moet daarvoor wel ruimte in de 
grond zijn. 

In Rotterdam is daarom twee jaar geleden een convenant 
gesloten tussen Evides (waterleiding), Stedin (gasnet) en 
de gemeente (riool) om altijd gezamenlijk op te trekken 
in een “overlegdriehoek”, zodat de overlast in de wijken 
geminimaliseerd wordt. De straat hoeft dan maar één keer 
open. Door de energietransitie komen lopende en geplande 
ondergrondse infrastructuurprojecten onder grote druk te 
staan. 

Stedin heeft met de gemeente afspraken gemaakt om 
jaarlijks een bepaalde hoeveelheid kilometers aan 
gas- en elektraleidingen te vervangen. De planningen 
daarvoor lopen niet gelijk met de ontwikkelingen in de 
energietransitie, want mogelijk zijn de nu gemaakte keuzes 
voor gas en elektra niet wat er uiteindelijk nodig is in de 
wijken. Er dreigen hoge kosten te ontstaan door leidingen 
over een paar jaar weer te moeten vervangen voor de 
optimale keuze met betrekking tot de energietransitie.

Wat zijn de volgende stappen?
De gemeente heeft gebieden aangewezen om de 
energietransitie op te starten. Daarvoor moeten alle 
stakeholders samen bepalen hoe woningen in de 
toekomst zonder aardgas zullen worden verwarmd. 
Hiervoor moet ook een tijdsplanning worden opgesteld. 
Corporaties hebben in veel wijken een belangrijke rol in de 
energietransitie. 

Nu blijkt dat corporaties hun eigen planning voor 
groot onderhoud aan de gebouwschil en de installaties 
hebben. Dat kan leiden tot afstemmingsproblemen in 
de energietransitie. De overlegdriehoek van gemeente, 
waterleidingbedrijf en Stedin moet daarom uitgebreid 
worden naar een vijfhoek: de corporaties en bewoners 
(huiseigenaren en huurders) moeten betrokken worden. 

Bewoners overtuigen vormt volgens Dennis van Tilburg 
een grote uitdaging, maar is essentieel. Dat kan door de 
energietransitie te koppelen aan het onderhoud van de 
woningen: een nieuwe badkamer en wc; en een nieuwe 
keuken inclusief de vervanging van het oude gasfornuis 
door een inductiekookplaat. De energietransitie verbetert 
de kwaliteit en comfort van de woningen. Bewoners 
betrekken kost veel tijd. Dit gebeurt nu wel, maar op te 
kleine schaal en niet standaard.

De uitdaging is om de meest duurzame oplossing te vinden 
tegen de laagste maatschappelijke kosten. Stedin stelt 
voor om een goede wijkgerichte aanpak te organiseren en 
op basis daarvan wijken te selecteren, die in aanmerking 
komen voor verduurzaming. Eelco de Vink vult aan: 
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”Zorg dat de juiste stakeholders 
meteen vanaf het begin aan tafel 

zitten en formuleer samen het 
einddoel: over x-jaar is dit een 

duurzame en gasloze wijk.” 
Breng vervolgens samen in kaart welke alternatieven er 
zijn voor een toekomstige infrastructuur: A) all electric 
B) stadsverwarming of C) groen gas. Kijk dan naar 
wat dat betekent voor de bewoners: wat is de impact 
voor hun woon- en leefsituatie als je kiest voor een van 
de opties? Bouw in het hele proces tijd en ruimte in 
voor bewonersparticipatie en het ‘’stapje terug naar de 
tekentafel’’ dat dat vaak met zich meebrengt”. 

Tijdens het hele proces moet de totale investeringsstroom 
voor de wijk inzichtelijk zijn. Alle partijen moeten 
transparant zijn over hun investeringen zodat je goede 
vergelijkingen en de juiste afwegingen kunt maken. Het 
doel is een duurzame wijk, met een goed alternatief voor 
aardgas; waar de energietransitie gerealiseerd is èn waar 
dit hele proces gezamenlijk uitgevoerd is tegen de laagste 
maatschappelijke kosten.

Stedin pleit voor stevige regie vanuit de gemeente om 
dit proces in goede banen te leiden. Dennis van Tilburg 
waarschuwt voor het gevaar van teveel focus op de 
technische kant van het proces. Het proces moet volgens 
hem door één partij of persoon gecoördineerd worden.  
Het is belangrijk om vóór de start van de werkzaamheden 
in een wijk alle variabelen goed te hebben onderzocht en 
meteen met de bewoners in gesprek te gaan, ook als er 
nog onduidelijkheden zijn. “Besef wel dat als je denkt dat 
je nu de energietransitie kan koppelen aan een lopend 
infrastructuurproject dat over twee jaar uitgevoerd wordt, 
je nu eigenlijk al vijf jaar te laat bent. Het gesprek met de 
bewoners moet je dan nu nog gaan voeren.’’

Aanbevelingen

• De gemeente moet regie houden over het proces. 
Gebruik de wijkagenda als integraal lokaal platform 
waar de investeringsstromen, plannen en termijnen 
van lokale stakeholders samenkomen.

• Ga rondom de wijkagenda in gesprek met de burger 
door een wijkaanpak te bepalen en deze bespreekbaar 
te maken. Wees daarbij niet bang voor aanpassingen 
maar houd je planning scherp.

• Maak van de overlegdriehoek een vijfhoek; betrek 
bij het afstemmingsoverleg van Evides, gemeente en 
Stedin ook de corporaties en woningeigenaren.

• Alle infrastructuur in publieke handen (warmtenet, 
smart energy grid), level playing field voor markt en 
prosumers.

• Renovatie en verduurzaming van corporatiebezit moet 
afgestemd worden op de aanpak voor de duurzame 
infrastructuur. De renovatieplannen van de corporaties 
op de korte termijn staan vast, maar de periode daarna 
biedt kansen voor de afstemming van onderhoud en 
de vervanging van riool, gas en water. Dit vereist dan 
wel dat de corporaties daarop anticiperen met hun 
lange termijn investeringen en deze ook delen met de 
andere partijen.

• Maak een helder stappenplan voor een duurzame 
energiewijk.

• Focus op bewustwording en transitie door 
laagdrempelige communicatie (bv kookwedstrijd 
wokken op inductie).
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SMART ENERGY GRID 
Een interview met Gideon van Toledo van de Gemeente 
Rotterdam | 27.03.2018

Wat is een smart energy grid?
Een smart energy grid is geen fysieke infrastructuur. 
Het is de koppeling van IT applicaties (software) aan de 
bestaande elektriciteitskabels. Denk aan sensoren die 
meten hoeveel elektriciteit er real time wordt opgewekt en 
op welke plek er vraag naar elektriciteit is. 

Door deze software kunnen objecten in de woning of 
daarbuiten met elkaar verbonden worden, zoals een 
elektrische auto. Met andere woorden: lokaal opgewekte 
zonne-energie wordt meteen gekoppeld aan een systeem 
dat lokaal wil afnemen. De opgewekte energie gaat niet het 
bestaande elektriciteitsnet in en wordt ook niet van daaruit 
weer verder gedistribueerd, zoals dit nu met salderen 
gebeurt. Voor een smart energy grid hoeft geen apart net te 
worden aangelegd. 

Hoe is het smart energy grid begonnen?
Het smart energy grid Project Merwe4Havens is twee 
jaar geleden opgezet vanuit het cluster Clean Tech van de 
gemeente Rotterdam. Het beweegt zich op het snijvlak 
van innovatie en economie, waarbij er aandacht is voor de 
vraag hoe innovatie in de stad versneld kan worden. 

Het doel is om meer innovatieve bedrijven naar de stad te 
halen die werkgelegenheid kunnen creëren. Er is contact 
gelegd met o.a. Siemens, aggregator Lyv en Omnetric (een 
samenwerking tussen Siemens en Accenture). Tegelijkertijd 
is er nog een samenwerkingsovereenkomst met Stedin en 
Siemens om losse projecten aan elkaar te verbinden en om 
van elkaar te leren. 

Doel van een smart grid is om een zogenaamde fallback 
te voorkomen: er komen hogere pieken en dalen op het 
net. In de huidige situatie moeten dan ondergrondse 
werkzaamheden worden verricht om de leidingen 
te verzwaren of aan te passen. Verder verandert de  
energiemarkt: de terugleververgoeding wordt afgeschaft. 
Als  consument ga je in de toekomst  betalen voor wat je 
“real time” afneemt aan energie voor de actuele prijs. Het 
smart grid levert daarvoor de basis.
 
Wat zijn de leerpunten van de afgelopen twee jaar?
Het succesvol ontwikkelen van een smart grid is van vele 
factoren afhankelijk. Zowel de technologie als de markt 
zijn nog niet zo ver. Volgens Gideon van Toledo is het 
smart energy grid nog in een innovatiefase: 
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“Er is nog geen duidelijkheid over wat de succesvolle 
verdienmodellen gaan worden en wat het allemaal gaat 
betekenen voor burgers en bedrijven. Iedereen is nu nog 
zoekende”. 

Zo ook Stedin, één van de samenwerkingspartners in 
het smart grid. Zij onderzoeken wat  precies het belang 
van smart energy grid is voor de energienetten en of het 
belangrijk is om in de technologie te investeren. 

Het gebied rond Merwe4Havens is als eerste locatie 
aangewezen. Er wordt nog heel weinig duurzame energie 
opgewekt in het gebied. Dat maakt een testcase lastig. 
Het project kan pas opstarten als voldoende energie 
is opgewekt. Dan kan het Smart Energy Grid Project 
aanhaken. De vraag is wat het doel van het project wordt. 

“Economisch optimaliseren 
zodat je zoveel mogelijk geld 
wordt verdiend met de lokale 
opwekking? Of willen we dat 

de community eromheen daar 
maximaal van profiteert?” 

“Dat laatste hoeft namelijk in economisch opzicht niet 
de beste oplossing te zijn.  Misschien wel in milieu- en 
transitietechnisch opzicht.”

De ervaringen zijn heel waardevol en hebben ertoe 
geleid dat de samenwerkingspartners aan het kijken zijn 
hoe zij in Rotterdam kunnen opschalen met een meer 
programmatische aanpak. 

Om met een pilot in Bospolder-Tussendijken aan de slag te 
gaan is de meest belangrijke voorwaarde dat er voldoende 
duurzame energie wordt opgewekt. Merwe4Havens is 
door de ruime aanwezigheid van geschikte daken en 
warmteintensieve bedrijven een goed gebied.

Wat is de volgende stap voor het smart energy grid
Van Toldeo: “De volgende vraag is: hoe gaan we een 
programmatische aanpak zo organiseren dat het voor alle 
partijen makkelijker wordt een pilot aan te gaan? Dan 
gaat het om de overheid, bedrijven en netbeheerder maar 
ook om de corporaties en het overig maatschappelijk 
middenveld. Het moet een open proces zijn, de overheid 
bepaalt dat niet alleen.” 

Dat is volgens van Toledo de reden waarom de gemeente 
de samenwerking met het bedrijfsleven zoekt. Ook 
wil de gemeente vanuit het Smart Energy Grid Project 
lokale initiatieven zoals een buurtcoöperatie aanjagen en 
ondersteunen met geld. 

De ontwikkelingen rond het Smart Energy Grid hebben 
betrekking op de elektriciteits- en de flexibiliseringsmarkt. 
Deze bevindt zich in het private domein. Volgens van 
Toledo kan is het niet de bedoeling om vanuit de overheid 
de markt te verdelen. Iedereen kan toetreden tot de markt 
en met innovatieve oplossingen komen. 

Van Toledo: “Of dit een privaat domein blijft, is een 
interessante vraag. Want als de markt niet met oplossingen 
komt, dan komt de netbeheerder in actie om de verzorging 
van energie in de stad te waarborgen en te regelen. Dan 
wordt het een publiek verhaal.“  De gemeente gaat deze 
ontwikkelingen bewaken en faciliteren.

Kan een smart energy grid iets toevoegen aan de wijk 
waarin het werkt?  
Vanuit de gedachte dat de energietransitie een hefboom 
kan zijn voor andere opgaven in de wijk (bijvoorbeeld 
op het gebied van werk, wonen en veiligheid), zou een 
wijkcoöperatie of wijkmaatschappij interessant kunnen 
zijn. 

Voor een dergelijk model is het vanuit het smart energy 
grid perspectief nog te vroeg. Wel wordt het gezien als een 
zeer interessante opgave voor de nabije toekomst. Voor van 
Toledo is het op de korte termijn echter belangrijk om te 
starten met pilots voor (lokale) opwek en opslag, zodat er 
meer ervaring kan worden opgedaan en de mogelijkheden 
èn impact van een smart energy grid zichtbaarder worden. 

Aanbevelingen

• Een smart energy grid gaat pas werken als er 
voldoende aanbod van duurzame energie is. Als M4H/
Botu een gebied wordt voor een testpilot, dan moet er 
ruimte voor opwekking van energie gevonden worden.

• Het smart energy grid M4H staat open voor concrete 
pilots met Bospolder Tussendijken.

• De gemeente wil een level playing field creëren voor 
vraag en aanbod. Dat is een kans voor duurzame 
buurtinitiatieven en het lokale duurzame bedrijfsleven 
in M4H en Bospolder Tussendijken.
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