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Opzij opzij opzij - maak plaats, maak plaats, maak plaats. 

Wij hebben ongelofelijke haast….







Aantal jaar voor groei van 10 PPM

• 320 → 330: 12

• 330 → 340: 8

• 340 → 350: 6

• 350 → 360: 7

• 360 → 370: 6

• 370 → 380: 5

• 380 → 390: 5

• 390 → 400: 5

• 400 → 410: 4









Parijs: geen emissiedoelstelling

maar temperatuurdoel







CO2-emissie in NL niet gedaald sinds 1990

Concentratie blijft stijgen -> 410 ppm





Het kan, in 2030!



2030 100% duurzame energie

• Leveringszeker & betaalbaar 
energiesysteem

• 150.000 banen & versnelde innovatie

• Als goedkope gas op is, zijn wij niet 
afhankelijk van andere landen

• Energievoorziening in 2030

is 3 mrd goedkoper dan BAU

Kost: 1% BNP



Uitstoot per sector





Woningen Energieneutraal

35k





Gas eruit

• Koken op inductie

• Warm water: Warmtepomp &Instant heater

• Verwarming: warmtepomp en/of Infrarood

• Elektra: gemiddeld 20-22 panelen

• Basis isolatie op orde

• Vloerverwarming of convectoren





Appartementen en flats

• Als je ingebouwd zit tussen anderen

• Kan het vaak nog veel makkelijker en veel 

goedkoper (helft of minder) – gasloos

• Infraroodpanelen – instant heater

• Inductiekoken

• Maar geen dak? dan niet energieneutraal

• Evt klimaatneutraal



Voorbeeld Zaanstreek

• Project “voor de kerst” Parteon - ThuisBaas

• Flyeren, bewonersavond 1 nov, brieven

• 3 ambassadeurs gekozen; 1e vrijdag klaar

• Nu 20, naar 200 en verder opschalen.

• Huur plus energie omlaag

• Stop verhuurderheffing = 

Huurbelasting (2020: 2 mrd!)





ZonopZorg -Zonnepanelendelen 

• zonbligatie: 25 per zonnedeel, 200 voor 

een halve en 400 voor een heel paneel.

• Jaarlijks rendement 

zonbligatie: 3% - 4,8%

• Buurt betrekken

• Bezoekers betrekken





Verduurzamen

• OV – elektrische bussen en trein op wind

• Stimuleren e-fiets voor woon-werkverkeer 

binnen de stad & in nabije omgeving

• Stimuleren allerlei vormen van deelvervoer





“Brandstof”kosten/km



Laad infra goed regelen
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Kassen – diepe geothermie







Inzet: verduurzamen energie
Vaak verweven met gebruik als grondstof



Veranderen = 50% besparen





Anders energie opwekken

veel zon en wind

• 3500 windturbines @land=9 per gemeente

• 4750 windturbines @sea

• 290 km2 PV: 1,5 x Texel = 9 per persoon

• Aardwarmte, TEO&TEA

• Opslag & conversie



ENERGIECooperaties vb OM

• 40 Coöperaties door 

Nederland en groenste

• Levert de lokaal opgewekte 

duurzame energie terug aan 

mensen in de regio

• Winst terug naar regio

• Wekt al genoeg op voor 

300.000 huishoudens: 

Postcoderoos, Zonne- en 

wind projecten



Genoeg zon & wind & 

aardwarmte voor 100%!



Nodig omslag binnen 15 jaar




