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Klimaatakkoord Parijs

Klimaatakkoord Nederland

Klimaatopgave Albrandswaard

Uitwerkingsprogramma klimaatopgave Albrandswaard

Energietransitie & Klimaatagenda Albrandswaard 2022

We staan nu bij de uitwerking van thema's
Besparing, opwek, warmte & opslag



Gemeente Albrandswaard Co2 neutraal in 2050

Programma EKA waarbij ingezet wordt op 6 relevante thema's die
elkaar aanvullen

Programma gestart in 2021

Onze inwoners, ondernemers en interne organisatie

INTRODUCTIE 

Waarom?

Hoe? 

Wanneer? 

Voor wie?

Energietransitie & Klimaatagenda Albrandswaard



30% energiebesparing in 2030 
Campagne Energielabels; inwoners helpen met het behalen van een
labelsprong van G - > A, gerichte campagne onder ruim 1.400 woningeigenaren
met label G
Voortzetten RRE(W) regeling; Regeling Reductie Energieverbruik o.a.
energieboxen, groende bon 
Energiecoaches pro-actief inzetten; 250 gesprekken in 2022 
Organiseren van duurzaamheidsweek (inzetten op gedragsverandering van
inwoners) 

Energiebesparing;

FOCUS & DOELEN PER THEMA



Pro-actief laadpalen beleid uitvoeren (laadpalen visie als basis)
Pilot met lokale deelauto's
Werkgeversaanpak; werknemers, raadsleden en het college B&W van de
gemeente Albrandswaard het juiste voorbeeld laten geven omtrent duurzame
mobiliteit.

Mobiliteit

FOCUS & DOELEN PER THEMA



De All-Electric wijk aardgasvrij maken 
Bewustwording & aanzet tot actie van inwoners tot het verduurzamen van de
woning (aardgasvrije woningen)
Meten hoeveel huishoudens 'aardgasvrij' zijn; i.s.m. de netbeheerder een
betrouwbaar meetsysteem opzetten om te gaan meten hoeveel woningen
exact aardgasvrij zijn

Warmtevisie 

FOCUS & DOELEN PER THEMA

De warmtevisie is van ons allemaal;
woningeigenaren, huurders, VVE's & 
de politiek'



'In 2030 zijn we klimaatbestendig en waterrobuust ingericht'
Hitteplannen maken en delen onder kwetsbare doelgroepen
NK Tegelwippen; ook gaan wij door met Operatie Steenbreek. In 2022 zullen
wij inwoners stimuleren mee te doen met het 'NK Tegelwippen'
Watervoorziening; in 2022 zullen wij ons focussen op de watervoorziening in
de Albrandwaardse wijken bij droogte en bij hitte. Hierin zullen we maatwerk
dienen te verrichten aangezien elke wijk anders is. 

Klimaatadaptatie

FOCUS & DOELEN PER THEMA



Daken optimaal benutten voor zon; stijging van 10% in zonnepanelen
Lancering energieloket voor ondernemers; min. 50 te benaderen bedrijven
(gewenst resultaat; stijging in zonnepanelen)
Continueren OER-programma; in het OER programma werken Rijkswaterstaat,
ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer, Defensie en diverse
ministeries samen om het Rijksvastgoed in te zetten voor de opwek van
duurzame energie. De gemeente Albrandswaard is één van de partners die
actief deelneemt aan deze voorverkenning. 

Opwek

FOCUS & DOELEN PER THEMA



Onderzoeken van mogelijkheden en kansen van energie-opslag voor inwoners
en bedrijven; 
-> technieken
-> haalbaarheid
-> impact op het net
-> laagdrempeligheid voor inwoners/ondernemers
-> rol van de gemeente 

Energieopslag

FOCUS & DOELEN PER THEMA



RES 2.0
Kansenkaart Zon
Klimaatadaptatiestrategie
Lancering energieloket 

Wat staat er op de agenda?

Bestuurlijk 2022 - 2026



Teamleider; 1
Thematrekkers; 13-14
Communicatie; 3

TEAM IS OPGEBOUWD UIT

TEAM 

Focus thematrekkers: thema doelstellingen, meer te lezen in de jaarmonitor 2022 en
de uitvoeringsagenda 
Teambreed: meten van resultaten 
Extern: inzetten op bewustwording, gedragsverandering van inwoners &
ondernemers

TEAM DOELSTELLINGEN 2022

Lees meer over de thematrekkers
in het jaarmonitor
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RESULTATEN OVERZICHT 2021

Energieboxen

1.129

Adviesgesprekken

187

Aantal bereikte huishoudens
via de RRE(W) Regeling

Laadpalen

152

LAADPAAL IN POORTUGAAL



WINDENERGIE 

Actueel thema; van 3 -147,5 meter tiphoogte -> 2 windturbines van 250 meter (mogelijk)
Bevoegd gezag: gemeente Rotterdam; leefomgeving van Albrandswaard
Grondeigenaren: Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Rotterdam

Windenergie Beneluxplein 



WINDENERGIE 

Klankbordgroep is opgezet sinds Q4 2021 
wordt gefaciliteerd door gemeente Albrandswaard
-> ca. 7 inwoners van Albrandswaard
-> komen ca. 1 - 2 x per maand bijeen
-> officieel erkend door gemeente Rotterdam
-> eerste adviesrapport uitgebracht op verzoek van Klankbordgroep (Q1 2022) 

Klankbordgroep



BEDANKT

DUURZAAMHEID  | #CREATEIMPACT

Z i j n  e r  n o g  v r a g e n ?



Ook aan u hebben wij een vraag...


