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Vanavond: 

• Vernieuwing Energieakkoord, naar een 

Energieakkoord 2.0 

 

11 mei:  

• Raadspresentatie IkWilWatt, over 

uitvoering lopende Energieakkoord 
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• Energieakkoord 2014-2020: 
• Doel 11 kton CO2-reductie, naar rato verdeeld 

over over doelgroepen woningen, publieke 

dienstverlening, commerciële dienstverlening en  

landbouw 

• Door realisatie van een gezamenlijke aanpak 

voor de doelgroepen, vergroting van het 

bewustzijn en het bieden van een loketfunctie 
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• Energieakkoord 2014-2020: 
• 18 partijen 

• Centrale uitvoeringsorganisatie IkWilWatt 

• Uitvoeringsovereenkomst tot en met 2017 

• Procesdoel: na 2017 meer marktgedragen 

financiering / kleinere financiële rol gemeente 
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• Ontwikkeling energieakkoord: 
• Sterk merk IkWilWatt 

• Met name richting particuliere woningeigenaren 

veel bereikt door gezamenlijke aanpak 

• Daarnaast door individuele partners goede 

stappen gezet 

• Op spoor richting bedrijven en ontwikkeling 

marktgedragen financiering nog stappen nodig 
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• Parallelle ontwikkelingen: 
• Parijs: Klimaatakkoord 

• Max 2 gr, liefst max 1,5 gr 

• Den Haag: Energie-agenda  

• 2050 van het gas af en fossiel naar nul 

• Geen nieuwe woongebieden meer aansluiten op gas 

• Leusden: Duurzaamheidsagenda 

• Leusden Energieneutraal in 2040, zo mogelijk eerder  
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• Parallelle ontwikkelingen: 
• Behoefte aan financieringsconstructies voor 

verduurzaming woningvoorraad:  

• Lange looptijd (30 jaar) 

• Gebouwgebonden in plaats van persoonsgebonden 

• Vergelijk SVN en vergelijk VVE Hamershof 

• Bouw trekt aan: zowel gebiedsontwikkelingen als 

particuliere verbouwingen 

• Normstelling van energiezuiniger naar (bijna) 

energieneutraal in 2020 
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• De opgave is groter dan in 2014! 

Energieneutraal en van het gas af! 
 

• Doel en pad in deelakkoorden 
• Particuliere woningen, agrarische bedrijven, 

overige bedrijven 

• Prestatieafspraken sociale huur en onderwijs 

• Later mogelijk toevoegen: zorg en welzijn, sport 
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• Partnerbijeenkomsten 
• Bijdrage van de partners aan Energieakkoord 

2.0, o.a. 

• Energieneutrale veehouderij 

• Coöperatieve zon-PV 

• Verbindende visie:  

• Behoud en doorontwikkeling loketfunctie 

• Platformfunctie 

• Projectenbureau  

• Financieringsmodel en verdienmodel 
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• Proces 
• Verbinden partners in concept-deelakkoorden 

(september) 

• Opstellen overkoepelend akkoord (november) 

• Besluitvorming en ondertekening (december) 

 

• Nieuw beleid, afnemende financiële rol  
 

 


