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Energiebesparing 
Doelstelling 

De doelstelling voor besparing 
- 2050: 9,8 PJ in 2050, omgerekend 2,72 TWh. 
- 2030 4 PJ/ 1,11 TWh besparing 
Stand van zaken 0,14 PJ/ 0,04 TWh : 
- 3% van het doel van 2030 en 
- 1 % van de einddoelstelling in 2050 

1 Petajoule [PJ]  = 2,777 778 ×10 8 Kilowattuur [kWh] 

1 Terawattuur [TWh] =  3,6 Petajoule [PJ] 



Energiebesparing
Wat hebben wij gedaan 

Regionaal bedrijven 
 Kennisdeling gemeentelijk vastgoed en verduurzaming 
 Samenwerking met Stichting Schooldakrevolutie 
 Bijeenkomst toekomstige wijzigingen o.a. kantoren en label C 
 Informatieplicht bedrijven 

• • - . .. • 

9. Onnodig branden 
van binnenverlichting 

in pauzes en 
buiten bedrijfstijd 

voorkomen. 

10. Geïnstalleerd vermo
gen binnenverlichting 

beperken. 

6. Opstarttijd cv-installa
tie regelen op basis van 

buitentemperatuur 
en interne warmtelast. 

5. Aanvoertemperatuur 
CV-water automatisch 

regelen op basis van 
buitentemperatuur . 

,. 
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Kijk op de website van de RVO voor 
meer informatie 

D 

13. Geïnstalleerd 
vermogen buiten
verlichting beperken. 

15. Energiezuinige 
warmteopwekking van 
tapwater toepassen. 

2. Onnodig aanstaan 
van ventilatie buiten 
bedrijfstijd voorkomen. 

4. Warmte uit uitgaande 
ventilatielucht gebruiken 
voor voorverwarmen 
ingaande ventilatielucht 
bij gebalanceerd 
ventilatiesysteem . 



Energiebesparing
Wat hebben wij gedaan 

Regionaal woningen 
 Netwerk energieambassadeurs 
 Regionaal energieloket 
 Collectief aanbod met Duurzaam Bouwloket 
 Kennisdeling: Themabijeenkomsten en nieuw ontwikkelingen 
 RRE aanvraag KLIMAATKLAPPERS: MAAK JE HUIS ENERGIIEZUINIGER 

Kilo C02 besparing per jaar 

Schaf een tonneboile< '100f warm water aan ■ 290 

Isoleer de vloer van je huis - 600 -----
Vervang glas door HR ++ g las 

Schaf Hn hybride warmte-pomp aan 

Plaats 10 tonnti)anclen op je dok 

Isoleer het schuine dak vnn je huls 

Laat je spouwmuren i$Ole<en 
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1200 1600 

· 'i m1heu 
1._,,1 centraal 



Energiebesparing
Wat hebben wij gedaan 

Wat hebben gemeenten zelf gedaan (o.a.) 
 Wijkbijeenkomsten 
 Duurzaamheidsfondsen, subsidies en leningen (met ODWH) 
 Energiescans 

M3 WARM WATER 

( TEMPERATUUR BUITEN) 
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Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

informatieplicht 
31% 

mkb klein / overig 
12% 

ets/mja 
15% 

woningen (237.854) 
42% 



Energiebesparing 
Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

informatieplicht 
31% 

woningen (237.854) 
42% 

mkb klein / overig 
12% 

ets/mja 
15% 

Gemeente(n) 
Eigen vastgoed 
Maatschappelijk 

vastgoed 
Bestaande woningbouw 

MKB 



Energiebesparing 
Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

informatieplicht 
31% 

mkb klein / overig 
12% 

ets/mja 
15% 

Gemeente(n) 
Eigen vastgoed 
Maatschappelijk 

vastgoed 
Bestaande woningbouw 

MKB Lokaal met ODWH 
Duurzaamheidsfondsen 
Energiescans bedrijven 
verenigingen en VVE’s 
Wijkaanpakken 



Energiebesparing 
Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

informatieplicht 
31% 

mkb klein / overig 
12% 

ets/mja 
15% 

Gemeente(n) 
Eigen vastgoed 
Maatschappelijk 

vastgoed 
Bestaande woningbouw 

MKB Lokaal met ODWH 
Duurzaamheidsfondsen 
Energiescans bedrijven 
verenigingen en VVE’s 
Wijkaanpakken 

Samenwerking regionaal 
Duurzaam Bouwloket 
Kennis en informatie 

uitwisseling 



Energiebesparing 
Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

mkb klein / overig 
12% 

ets/mja 
15% 

Gemeente(n) 
Eigen vastgoed 
Maatschappelijk 

vastgoed 
Bestaande woningbouw 

MKB Lokaal met ODWH 
Duurzaamheidsfondsen 
Energiescans bedrijven 
verenigingen en VVE’s 

Wijkaanpakken 

Samenwerking regionaal 
Duurzaam Bouwloket 
Kennis en informatie 

uitwisseling 

Wettelijke taken ODWH 
Wet Milieubeheer: 

Informatie & 
energiebesparingsplicht 

grote bedrijven 



Energiebesparing 
Wie, wat en waar 

HOLLAND RIJNLAND 

mkb klein / 
12% 

Gemeente(n) 
Eigen vastgoed 
Maatschappelijk 

vastgoed 
Bestaande woningbouw 

MKB Lokaal met ODWH 
Duurzaamheidsfondsen 
Energiescans bedrijven 
verenigingen en VVE’s 

Wijkaanpakken 

Samenwerking regionaal 
Duurzaam Bouwloket 
Kennis en informatie 

uitwisseling 

Wettelijke taken ODWH 
Wet milieubeheer: 

Informatie‐ & 
energiebesparingsplicht 

grote bedrijven 

kansen regionale plus 
Kantoren label C 

Continuering Monitoring 
schooldakrevolutie 
Brancheaanpakken 

Greendeals 



Energiebesparing 
Relatie 

RES en energiebesparing regionaal 
•		 Impact regionale doelstelling energiebesparing op 

verduurzamingsopgave en ruimtebeslag 
•		 Regionaal aanknopingspunten benutten in relatie tot andere 

uitvoeringlijnen 

RES en lokaal 
•		 Lokale energiebesparing relatie met regionale warmtevisie
	
•		 Diverse ambities en activiteiten op het gebied van lokale 

duurzaamheidsfondsen 

Randvoorwaarden 
•		 Financiering 
•		 Lokale opgave, regionale samenwerking voor opschaling 
•		 Samenwerking partijen 



Energiebesparing
 
Randvoorwaarde 

In de RES nemen we energiebesparing op als doel/randvoorwaarde. 
Monitoring vindt regionaal en lokaal plaats. 
 Randvoorwaarde 1: monitoring energiebesparing 
 Randvoorwaarde 2: instrumentarium vanuit Rijk vastgesteld 

Geleend bedrag duurzaamheidsf e,nergiebespaarleningen 
Holland Rijnland, euro 

• C. • • 
Nationale Energiebespaarlening Lokale en/c,f provinciale duurzaamheidslening 

• Geleend bedrag totaal 

Bron: meerdere bronnen l 2009 • 2018 



Energiebesparing
 
Randvoorwaarde 

Verantwoordelijkheid energiebesparing ligt lokaal en we gaan lokale 
doelen stellen voor energiebesparing. Uitgangspunt daarbij is 11% 
besparing (tov gebruik in 2014) in 2030. 

(Mits het Rijk hiervoor voldoende randvoorwaarden biedt) 

Geldige energielabels woningen 
aantal 

111111, 16.:a 1 

12.898 • ' 21;~ 238 
- 33.0128 

Holland R,J,"i,.and 

Bron: meerdere bronnen l 2018 
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Randvoorwaarde 

Lokale doelen voor energiebesparing 
landen in een lokale 
uitvoeringsparagraaf energie die 
tegelijkertijd met de RES (1/3/2021) 
gereed dient te zijn 
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Energiebesparing 
Randvoorwaarde 

Uitvoering vindt plaats door gemeenten met inzet van de 
omgevingsdiensten 
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