






• Gezonde leefomgeving
• An inconvenient truth II
• Duurzaamheid in de wijk
• Circulair
• Klimaatneutraal & de energietransitie
• Bewoners van het gas



Programma Klimaatneutraal
17:30 Inloop met een broodje
18.00 Energie op de kaart
18:15 Opening met ‘t Lokaal 

De Zaanse energie agenda 
18.45 Pitch aanwezige koplopers & aanwezigen
19:30 Pauze
19.45 Kansen verkennen 
20.30 Hoe blijft de energierekening betaalbaar voor iedereen?
20.50 Hoe samen versnellen en versterken?
21.00 Borrel



Nationale Energiecommissaris



Aan de slag
Vergeleken met gemiddeld in Nederland (Platform 31) is:
• de duurzaamheidscore van Zaanstad nog laag, 
• het aantal zonne-energie installaties per 1.000 inwoners minder, 
• het vermogen aan zonne-energie per 1.000 inwoners geringer, 
• het aandeel hernieuwbare energie kleiner 
• Daalt het gasverbruik van woningen in Zaanstad minder snel dan in 

heel Nederland. 



Motivaction
Urgentiegevoel neemt toe, maar het thema blijft relatief laag op de agenda staan
Circa tachtig procent van de Nederlanders staat positief tegenover het verduurzamen van 
de energievoorziening in Nederland en men ziet het ook als belangrijk en noodzakelijk voor 
de toekomst. 
Sterke overschatting van het aandeel van duurzame bronnen
Nederlanders overschatten het aandeel dat hernieuwbare energiebronnen al hebben 
binnen de totale energievoorziening sterk. 
Men denkt dat 22% van het totale energieverbruik in Nederland al afkomstig is van 
duurzame energiebronnen (werkelijkheid circa 5%).
Men overschat het aandeel van duurzame energie nog sterker als wordt gevraagd naar het 
aandeel dat de verschillende duurzame bronnen (zoals aardwarmte, wind op zee en wind 
op land) hebben binnen het totale energieverbruik. Opgeteld zijn duurzame bronnen 
volgens Nederlanders dan al goed voor 45% van de totale energievoorziening.





Koplopers



Fuel the furure
NXT



   GP Groot

• GP Groot is van origine een familiebedrijf dat is opgericht 
in 1917 als zandhandel en transportbedrijf.

• GP Groot bestaat uit drie 
zelfstandige bedrijfsonderdelen:

infra en engineering
inzameling en recycling
brandstoffen en oliehandel

• Krachtenbundeling door ketengedachte

• 800 medewerkers over meerdere locaties



GP Groot inzameling & recycling

Hoofdactiviteiten inzameling



GP Groot inzameling en recycling

Locaties & werkgebied
Veendam



GP Groot infra en engineering

Hoofdactiviteiten



GP Groot brandstoffen en oliehandel

100% onafhankelijke brandstoffen en oliehandel



GP Groot brandstoffen en oliehandel

Exploitant van tankstations



‘Van afval naar grondstoffen en energie’

Markt

Eindverwerking

            Inzamelen                               Bewerken           Grondstoffen                         Energie
 



GP Groot zorgt voor eigen energie

• Windmolens 
12 miljoen kWh elektrische energie

• Zonneweide
2 miljoen kWh elektrische energie

4,5 miljoen kWh voor eigen 
gebruik op de locatie Boekelerdijk



Fuel the future



NXT Missie
NXT is de totaalaanbieder van en voor minder milieubelastende mobiliteit.

GELUIDSREDUCTIE





Opslag waterstof
Opslag waterstof

Opslag waterstof

Waterstof uit windenergie
100% groen



Uitgangspunten:
-> 1 Branding
-> 2 Terrein
-> 3 Duurzaam
-> 4 Natuur
-> 5 Futuristische luifel
-> 6 Modulair







  
        100 JAAR VEELZIJDIG ONDERNEMEND



Presentatie 
“Week van de duurzaamheid”

08 februari 2018



SAENZ ?
• Een lokale energiemaatschappij voor ondernemers door

ondernemers.
• Leden bestaan uit bedrijven gevestigd op bedrijventerrein 

Molletjesveer/Noorderveld (BVNM).
• Opgericht op 1 september 2015.
• Op dit moment ca. 60 leden.
• Circa 10 vrijwilligers vanuit aangesloten bedrijven.
• Bedrijfsmatige aanpak.
• “Doen wat we zeggen!” in plaats van “zeggen wat we gaan doen!”



Doelstelling SAENZ.

De lokale energievoorziening
in eigen beheer te nemen. 



Energietransitie………………!!!

De overheid en Europa dwingen ons deze transitie door te voeren !!!

Hemcentrale Geleidelijke afbouw
hemcentrale

2025:
Zonder hemcentrale



Doelstelling SAENZ

• Nu en in de toekomst voordeliger uit zijn.
• Inhoud geven aan de term “duurzaamheid”.
• Gezamenlijk investeren in rendabele duurzame 

projecten.
• De winsten uit de projecten terug laten vloeien naar de 

vereniging en haar leden.  



Ontwikkeling SAENZ

• Fase 1: Gezamenlijk inkoop van groene energie.
• Fase 2: In eigen beheer duurzame energie opwekken.
• Fase 3: Het overschot aan energie leveren aan derden.

SAENZ



Tenslotte.
• Veel belangstelling voor aanpak SAENZ.
• Focus in eerste instantie op huidige benoemde doelstellingen (2018).
• Stabiliteit binnen organisatie met solide financieel fundament.
• Organisatie pragmatisch inrichten.
• Samenwerking met andere partijen in de toekomst niet uitsluiten.
• SAENZ is een vereniging. Binnen ALV vindt besluitvorming plaats.
• Verduurzaming niet alleen gericht op zonnepanelen.
• Geen subsidie-gedreven organisatie. 

SAENZ



Einde





Architectenbureau Eva Stache



Wie is er nog meer?



Klare taal van de straat



Schatkaart
Waar ontstaat de energietransitie in Zaanstad?

Geef je top 3 
inspirerende initiatieven 
• In Zaanstad
• Buiten Zaanstad



Energietransitie in Zaanstad
Paul Bakkum
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Energielabels gebouwde omgeving Zaanstad



- 30 % slechtere score dan landelijk/regionaal gemiddelde
- Slechte woningvoorraad 
- 100 miljoen euro per jaar voor de energierekening 

gemeentebreed (66.000 woningen € 1.500,- per jaar per woning)
- 30 miljoen euro verspild

Titel van presentatie44

Constatering
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Waar staan we nu? 

Weten: 

Zaanse samenleving is steeds beter op de hoogte van urgentie en noodzaak. Maar ook van mogelijkheden. 

Willen:

We zien de Zaanse koplopers volop bewegen. Nog niet iedereen wil meedoen.

Kunnen:

De Zaanse samenleving is niet altijd in staat om stappen te zetten (denk aan bv financieringsruimte of juridische ruimte 

voor wind op land)

Doen:

De toekomst voorspellen is lastig. (Denk dan aan wetten/techniek/...)

Energietransitie is: kleine stapjes zetten, geen blauwdrukdenken. Gewoon doen!



Probleem

NASA – februari 2016: aarde nu al 1.35 graden warmer!



De oplossing



De oplossing



De oplossing



“Zonne-energie belangrijkste 
energiebron in 2050”

Bron: International Energy Agency



Kansen

Welke kansen zie je voor Zaanstad 
 Geef je ideeën op post-its
 Post-its verzamelen op de sheets
Met je groep kijken naar de grote lijn
Wat is het meest urgent (aankomend jaar & 5 jaar)
 Groepen presenteren uitkomsten



Gelijke kansen

• Introductie Nina Bos - Parteon 





Parteon ontwikkelt een visie op 
duurzaamheid. Waarom?
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Deels van buitenaf opgelegd: 
• Aedes: Routekaart CO₂ neutraal in 2050
• Gemeente: Prestatieafspraken 2018 en verder
• De overheid



Onze eigen intrinsieke motivatie (wat drijft ons?)

• We willen er voor zorgen dat de mensen die dat 
niet op eigen kracht lukt, ook in een goede en 
betaalbare woning kunnen wonen.

• We voelen ons, als eigenaar van een kwart van 
alle woningen, verantwoordelijk voor goed en 
betaalbaar wonen in de Zaanstreek.

• We maken duurzame keuzes, die ook in de 
toekomst van waarde zijn en bijdragen aan een 
‘volwaardig bestaan’.

Parteon ontwikkelt een visie op 
duurzaamheid. Waarom?



Ons doel: 
Onze totale portefeuille CO₂ neutraal in 2050.
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Zaanstad is kwetsbaar. “Elk Zaans gezin is gemiddeld € 250 per jaar meer kwijt dan elders. Dat loopt de 

komende vier jaar op tot € 450 per jaar. “

*Uit: Stad in verandering en groei, Platform 31, 2017

Wat merken onze huurders van onze ambitie? 
- Goede, betaalbare woningen
- Goed wooncomfort 
- Lagere woonlasten (huur en energielasten).

Versnellen door vernieuwende 
pilots en samenwerking

Relatie woonlasten en technische 
kwaliteit Waar behalen we de 
meeste winst?



Uitwisselen van gedachten … 

Wat zou u doen als u een Zaanse 
woningcorporatie zou zijn? 

Hoe kunnen wij elkaar versterken bij het 
verder verlagen van de energielasten van 
de Zaanse bevolking? 



Hoe kunnen we de energielasten verlagen?

Geef je ideeën op post-its
Post-its verzamelen op de sheets
Met je groep kijken naar de grote lijn
Groepen presenteren uitkomsten




