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SAMENVATTING
Waarom dit programma

Growing Green Cities is in Almere het leidende thema dat invulling geeft aan een gezonde, 
vitale en slimme stad. Hernieuwbare energie maakt onderdeel uit van dit thema en onder de 
noemer ‘Energizing’ wordt binnen Growing Green ingezet op een volledig hernieuwbare 
energiebron (hernieuwbare energie is opgewekt uit niet-fossiele brandstoffen) voor Almere. 
In het coalitieakkoord ‘De kracht van de stad’ Almere 2014-2018 is deze energietransitie 
expliciet opgenomen en benoemd als belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de stad 
Almere.

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie, het streven is om in 2022 
energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit). In de gemeenteraad is in dit kader een motie 
aangenomen en met het Rijk zijn afspraken gemaakt over deze ambitie. Dit houdt in dat er 
zoveel mogelijk energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen. Deze ambitie komt voort 
uit het besef dat energie en het transport daarvan (op de langere termijn) in toenemende 
mate een schaars goed wordt en daarmee in prijs zal stijgen. Dit zorgt voor een extra 
financiële last voor bedrijven, bewoners en overige gebruikers van de stad. Het is mogelijk 
om de energielasten van de Almeerse scholen, verenigingen, bewoners en bedrijven 
flink omlaag te krijgen. Sterker nog: ze worden er beter van en kunnen er zelfs geld mee 
verdienen. Naast de financiële gevolgen van schaarste in energie is inmiddels onomstotelijk 
vastgesteld dat de kwaliteit van leven achteruit gaat bij het blijvend gebruik van fossiele 
brandstoffen. De weersomstandigheden worden door klimaatverandering extremer en 
zorgen in toenemende mate voor negatieve impact op de gezonde en comfortabele woon- 
en leefomgeving. Dit zijn ongewenste ontwikkelingen die met het inzetten van hernieuwbare 
energiebronnen tegengegaan worden. Uiteindelijk is het doel om CO2-uitstoot te 
verminderen. Uit analyses blijkt dat het opwekken van meer hernieuwbare energie de meest 
effectieve manier is om dat in de jonge stad Almere te bereiken. 

Tot slot is de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening een beweging die een 
nieuwe economie met zich zal meebrengen. Nieuwe technieken en innovatie daarop zullen 
direct en indirect werkgelegenheid genereren. Het besef dat deze innovatie en nieuwe 
werkgelegenheid Almere beter kunnen maken is een extra drive om versneld te komen tot 
energietransitie. 

Op dit moment kent de gemeente talloze ‘Energizing’-initiatieven en -ideeën variërend 
van haalbaar op de korte termijn tot toekomstmuziek waarbij het concrete resultaat nog 
niet ingeschat kan worden. De hoeveelheid aan initiatieven en ideeën stemt positief maar 
zonder extra en gerichte inzet van deze energie zal het beleid geen significante versnelling 
geven in het streven om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. Zo is, ondanks de vele 
goede ontwikkelingen, op dit moment ongeveer 7% (0,5 Petajoule) van de energie die 
in Almere wordt verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen. Om de beweging in 
gang te zetten naar een volledig hernieuwbare energievoorziening is verdere versnelling 
en duidelijke richting nodig. De nadruk ligt hierbij op stimuleren van duurzaam gedrag 
bij de verschillende doelgroepen, want daar is de grootste winst te behalen. Met een 
doelgroepenbenadering draagt het programma bij aan een nieuw bewustzijn omtrent 
energiegebruik. We motiveren doelgroepen om te verduurzamen. We willen hen 
eigenaarschap laten voelen en hen ook in staat stellen hier naar te handelen door hen 
te voeden met de juiste informatie, goede voorbeelden en waar nodig andere middelen 
zoals financiën (subsidies, goedkope leningen), procesondersteuning, advies. Dat wil niet 
zeggen dat de verduurzaming van het eigen gemeentelijk vastgoed wordt vergeten. Om de 
energietransitie daadwerkelijk te versnellen en doelstellingen te behalen is ook dat aspect 
van groot belang.

De noodzaak om focus te brengen in de gezamenlijke inspanning is de aanleiding geweest 
om te komen tot een programma dat ervoor zorgt dat er met, door en voor de stad wordt 
gekomen tot een versnelling in hernieuwbare energievoorziening. Daarom is onder de titel 
“Energie Werkt!’ dit programmaplan opgesteld.
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Werklijn 1 
Zon
In deze werklijn wordt langs 
vier speerpunten ingezet op het 
vergroten van hernieuwbare 
(elektrische) energieopwekking 
uit zon. Het stimuleren van extra 
panelen op particuliere daken en 
daken van gemeentelijk vastgoed, 
scholen en verenigingen wordt 
in deze werklijn vormgegeven. 
Ook wordt gekeken hoe we naar 
voorbeeld van Haarlemmermeer 
grootschalig panelen kunnen 
realiseren op huurwoningen. Tot 
slot wordt onderzocht waar en hoe 
zonnevelden op (braakliggende) 
gronden kunnen ontstaan.

Werklijn 2 
Warmte
Deze werklijn legt de focus 
op het verduurzamen van het 
bestaande warmtenet en het 
aanleggen en voeden van eventuele 
nieuwe warmtevoorziening op 
hernieuwbare energiebronnen. 
Voor het bestaande net wordt in 
het programma een beeld gegeven 
van de mogelijke opties om het 
net te verduurzamen en welke 
investeringen daarbij horen.  
Er wordt verkend of en hoe met 
partner Nuon samengewerkt 
gaat worden. Het bespreken 
van de hoogte en differentiatie 
in aansluittarieven maakt deel 
uit van deze verkenning. Voor 
nieuwe gebieden wordt ingezet op 
innovatieve technieken.

Werklijn 3 
Wind
De derde werklijn gaat in op de 
hernieuwbare energiebron wind. 
Windenergie kan zowel binnen als 
buiten Almere opgewekt worden. 
De keuze in deze werklijn is dat 
Almere binnen de gemeentegrenzen 
initiatieven faciliteert als bewoners 
en/of bedrijven daarom vragen. 
Binnen deze werklijn zijn hiervoor 
strikte criteria opgesteld en worden 
initiatieven daarin begeleid. Voor 
investeringen in windenergie buiten 
Almere wordt verkend hoe op 
passende wijze aangesloten kan 
worden op lopende ontwikkelingen 
binnen de Provincie Flevoland.

Werklijn 4 
Scholen en verenigingen
Deze werklijn is niet op soort 
energiebron ingericht maar op 
een specifieke doelgroep. In 
deze werklijn worden Almeerse 
scholen en verenigingen aangezet 
tot het nemen van duurzame 
energiemaatregelen en worden 
deze brandpunten in de Almeerse 
wijken en buurten benut om de 
ambitie energieneutraal in 2022 
onder de aandacht te brengen 
en zichtbaar vorm te geven. 
Door inzicht te verschaffen in 
mogelijke maatregelen en daarbij 
financieringsarrangementen aan te 
bieden wil deze werklijn in deze 
doelgroep hernieuwbare energie als 
standaard neerzetten. 

Werklijn 5 
Bewoners en bedrijven
Ook deze werklijn richt zich, net als 
de vierde werklijn, op een specifieke 
doelgroep. Bewoners worden 
vanuit deze werklijn ondersteund 
om stappen te (blijven) zetten naar 
een energieneutraal Almere. Via 
diverse stimuleringsmaatregelen 
wordt hierop ingezet. Door inzicht 
en advies te verschaffen maar ook 
financieringsmogelijkheden te geven 
draagt deze werklijn binnen deze 
doelgroep bij aan een versnelling  
in de duurzame energietransitie. 
Voor bedrijven wordt ingezet 
op meer inzicht in rendabele 
investeringen en maatregelen die 
samenhangen met energiebesparing 
en hernieuwbare energieopwekking. 

Opbouw en inhoud programma

Om op een overzichtelijke wijze invulling te geven aan deze opgave is een werkwijze met vijf inhoudelijke 
werklijnen ontwikkeld. De vijf werklijnen zijn onderverdeeld in drie technische werklijnen (zon, warmte en wind) 
en twee werklijnen die gericht zijn op specifieke doelgroepen (scholen/verenigingen en bewoners/bedrijven). 
Binnen de technische werklijnen wordt ingezet op de realisatie van inhoudelijk/technische projecten. Met de twee 
werklijnen die zich richten op de doelgroepen wordt ingezet op gedragsverandering bij de Almeerse bevolking. 
Uiteindelijk leidt het uitwerken van de werklijnen tot een programma met zichtbare projecten en ingrepen in de 
stad, de start van de gewenste en benodigde energietransitie en innovatie op dat front. 
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Doel programma

Doel van dit programmaplan is om inspanningen die gedaan worden en die bijdragen 
aan een beweging naar een meer energieneutraal Almere voor de periode 2015-
2018 te intensiveren en te voorzien van focus. De impact van de maatregelen wordt 
daarmee verhoogd evenals de zichtbare resultaten in de stad. Belangrijk daarbij is 
dat bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen gaan ervaren dat er in Almere 
veel gebeurt op het gebied van duurzame energie en dat dit bijdraagt aan lagere 
maandlasten, een comfortabelere woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch 

klimaat en een gezonder (zowel financieel als breder) bestaan. Deze energietransitie 
naar hernieuwbare energie zal primair verlopen met de stimulering van zonne-energie, 
duurzame warmteopwekking, koude-/ warmte-opslag en nieuwe technieken, en minder met 
windenergie. 

De vijf werklijnen worden ondersteund door een specifieke inzet op communicatie, innovatie 
en financiën die op deze terreinen zorgdragen voor de juiste bekendheid en een nieuw 
bewustzijn in de stad, vernieuwing in aanpak en verantwoorde uitgave van beschikbare 
middelen. Daarnaast wordt het Energiefonds Almere ingesteld waardoor verdere versnelling 
naar hernieuwbare energie mogelijk wordt gemaakt.

Het programma geeft invulling aan de ‘Energizing’ tak van Growing Green Cities en zal 
op die manier ook worden gepresenteerd. Communicatie, marketing en overige externe 
uitingen vallen daarmee ook onder de Growing Green koepel.

Benodigde investering en organisatie

Om het programma op een passende en voortvarende wijze te kunnen uitvoeren is een 
investering nodig van ruim 3,7 miljoen euro. Deze investering bestaat uit het inrichten en 
uitvoeren van de benoemde werklijnen en het daaronder vormgeven van de communicatie, 
innovatie en financieel beheer. In onderstaande cirkeldiagram is de verhouding van de 
investering tussen de werklijnen gevisualiseerd. 

figuur 1: Organogram Programma Energie Werkt!

figuur 2 : Verhouding van totale investering tussen de werklijnen

PROGRAMMA 
ENERGIE WERKT!

INNOVATIE

WERKLIJN 1 
ZON

WERKLIJN 2 
WARMTE

WERKLIJN 3 
WIND

WERKLIJN 4 
SCHOLEN EN 

VERENIGINGEN

WERKLIJN 5 
BEWONERS EN 

BEDRIJVEN

FINANCIEN
COMMUNICATIE / 

MARKETING

ZICHTBARE PROJECTEN EN INGREPEN IN DE STAD IN 2015
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Zon
�7,6 ton

Warmte
�7,6 ton

Wind
�4,9 ton

Bewoners
& bedrijven
�1,1 mln

Scholen & 
verenigingen
�6,1 ton
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Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld worden en zal binnen het programma nader 
ontwikkeld en uitgevoerd worden. Met het instellen van het fonds wordt naar verwachting in 
totaal 5 miljoen euro aan extra vermogen geïnvesteerd in hernieuwbare energievoorziening.

Opbrengsten programma

Het programma zal de volgende opbrengsten hebben:

Omschakelen naar hernieuwbare energie en besparen op energiekosten
1.  De werklijn zon gaat ervoor zorgen dat er vanaf 2015 versneld zonnepanelen worden 

neergelegd in Almere. Van de benodigde 436 Mega Wattpiek wordt binnen het 
programma ingezet op realisatie van minimaal 40 Mega Wattpiek tot 2018 (5 tot 10% 
van de ambitie) om aansluitend een verdere versnelling in te kunnen zetten. Dat is 0,17 
PJ aan energie duurzaam opgewekt binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

2.  Via de werklijn warmte wordt ingezet op verduurzaming van het bestaande warmtenet 
evenals het terugdringen van de geldende aansluittarieven. Door in te zetten op een 
totale verduurzaming van het warmtenet is een hernieuwbare energieopwekking 
mogelijk van 0,8 PJ. Om dit te bereiken moet 0,2 PJ natte biomassa (groen gas) en 0,6 
droge biomassa (hout) worden geproduceerd. Met het programma zetten we in op de 
realisatie van een biomassacentrale waarmee in 2018 minstens 0,45 PJ hernieuwbare 
energie is opgewekt. Naast biomassa wordt gekeken hoe er met innovatieve technieken 
(ondiepe WKO) gekomen kan worden tot hernieuwbare warmte en wordt gekeken hoe 
restwarmte van diverse Almeerse bedrijven hergebruikt kan gaan worden. Dit zal 0,05 
PJ hernieuwbare energie moeten opleveren. In totaal wekken we met hernieuwbare 
warmtebronnen 0,5 PJ op tot 2019.  

3.  Via de werklijn wind wordt binnen strikte kaders ingezet op het faciliteren van windenergie 
binnen Almere. Naast het slim vervangen van huidige windparken (Pampus, A27) is 
het de ambitie om van de benodigde 126 MW binnen Almere 10% daadwerkelijk te 
realiseren binnen de termijn van dit programma (5 tot 6 extra molens) om aansluitend 
mogelijk nog een aantal molens te realiseren tot 2022 (maximaal 4 tot 5 extra). Parallel 
wordt binnen deze werklijn verkend hoe en onder welke condities er een verantwoorde 
investering mogelijk is in wind binnen de Provincie Flevoland. Tot 2019 wordt binnen de 
Almeerse gemeentegrenzen 0,23 PJ aan energie duurzaam opgewekt met wind. 

Om de vijf werklijnen inclusief de bijbehorende ondersteunende taken goed ten uitvoer te 
brengen is een slagvaardige en centrale programmaorganisatie nodig. Deze organisatie 
zorgt voor de juiste aandacht en snelheid in de uitvoering van de werklijnen en zorgt dat de 
stad wordt meegenomen in de gewenste energietransitie. De programmaorganisatie zal bij 
aanvang van het programma een omvang kennen van 4,6 FTE en zal in 2018 afgebouwd 
zijn naar 3 FTE. 

Onderdeel van de investering en organisatie is het Energiefonds Almere dat het mogelijk 
maakt om leningen te gaan verstrekken aan particulieren, scholen/verenigingen en bedrijven 
om versneld te komen tot de transitie naar hernieuwbare energie. Dit fonds zal vanuit het 
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4.  De voordelen die er te behalen zijn voor scholen en verenigingen zijn groot. Het is 
gebleken dat met een goede aanpak 10 tot 30% op de energierekening bespaard 
kan worden. En bij sporthallen zelfs 80%. Nog belangrijker is de educatieve rol en 
voorbeeldfunctie van scholen en verenigingen. Zichtbare en aansprekende resultaten 
bij scholen en verenigingen lenen zich goed als aanjaagfunctie voor andere 
doelgroepen. In Almere zijn 106 scholen en 208 verenigingen. Via het programma 
worden in ieder geval 100 van deze totaal 314 scholen/verenigingen bereikt. Het 
is de ambitie om de helft van de bereikte scholen aan te zetten tot energiebesparing 
en investeringen in hernieuwbare energieopwekking. Dat leidt tot 2019 tot 0,01 PJ 
aan duurzame energieopwekking binnen de Almeerse gemeentegrenzen. Van de 
verenigingen willen we 25% aanzetten tot hernieuwbare energie opwekking wat 
overeenkomt met 0,015 PJ aan duurzame energie. Via indirecte effecten (educatie, 
betrekken van leden/ouders bij acties e.d.) verwachten we aanvullend nog eens 
0,075 PJ hernieuwbare energie op te gaan wekken. Totaal is deze werklijn daarmee 
goed voor 0,1 PJ aan opbrengsten.

5.  Bij de werklijn bewoners en bedrijven wordt onder meer ingezet op individuele 
hernieuwbare warmtevoorziening bij de woningen en het bedrijfsvastgoed dat niet 
is aangesloten op het warmtenet. Door in te zetten op individuele hernieuwbare 
warmtevoorziening kan in totaal 0,9 PJ aan hernieuwbare energie worden opgewekt. 
Om dit te bereiken moeten 14.500 woningen 3m2 zonnecollectoren neerleggen 
en 21.000 woningen en 2400 bedrijven warmtepompen installeren. Het is de 
verwachting dat met het inzetten van dit programma het mogelijk is dat de eerste 
5000 tot 7000 woningen en 400 tot 500 bedrijven op deze manier hun verwarming 
gaan opwekken. Daarmee realiseren we 0,22 PJ hernieuwbare energieopwekking 
in 2018. Daarnaast verwachten we dat tot 2019 nog eens 5000 tot 10.000 
huishoudens andere energiebesparende maatregelen nemen als gevolg van het 
programma (denk aan isolatie, zonnepanelen, gedragsverandering). Een gemiddeld 
huishouden in Almere heeft een energierekening van 2000 euro. Bij elkaar besparen 
bewoners tot 2019 500.000 tot 2 miljoen euro per jaar. Ook voor bedrijven geldt 
dat ze al snel 5 tot 15% op hun energieverbruik kunnen besparen en dat geld dus 
voor andere dingen, waaronder verdere innovatie, in kunnen zetten. Er wordt ingezet 
om binnen het programma 100 bedrijven serieuze stappen te laten zetten in hun 
hernieuwbare energieopgave, los van de individuele hernieuwbare warmteoplossing. 
Met de werklijn bewoners en bedrijven behalen we tot 2019 in totaal 0,26 PJ aan 
duurzame energieopwekking binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

Rendement op investering
Het exact becijferen van de te behalen financiële opbrengsten is afhankelijk van heel veel 
factoren waar vanuit het programma niet altijd even veel invloed op valt uit te oefenen. 
Zo is het alleen al onmogelijk om te voorspellen hoeveel uren de zon zal gaan schijnen 
en hoe snel zonnepanelen zich ontwikkelen in termen van opbrengst versus benodigde 
investering. Een exacte financiële opbrengst die wordt bereikt met de investering van 
ruim 3,7 miljoen euro is daarom op dit moment niet te geven. In het Masterplan Energie 
Almere 2.0 (MEA Almere 2.0) is wel becijferd dat er zonder extra beleid (autonome 
ontwikkeling) rond 2022 een netto verbruik van 620 kton CO2-emissie en 8 PJ fossiele 
energie zou zijn. Als we het MEA volgen en het programma Energie Werkt! gaan 
uitvoeren kan dit een potentie vertegenwoordigen van een besparing van 220 kton CO2 
en 3 PJ fossiele energiebesparing door de opwekking van duurzame energie binnen de 
Almeerse gemeentegrenzen. Daarmee wordt substantieel bijgedragen aan een stabieler, 
gezonder en beter klimaat en hernieuwbare energievoorziening (38% hernieuwbare 
energie). Dat zorgt er op zijn minst voor dat er een flink deel van de nu 150 miljoen euro 
die verdwijnt buiten Almere in Almere blijft en ingezet kan worden om de stad groener, 
gezonder en beter te maken.

figuur 3: Verhouding van opbrengst in PJ duurzaam opgewekte energie tussen de werklijnen
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Jaarlijks voortgang & bijstelling

Scholen & verenigingen €614.291

Bewoners & bedrijven €1.100.472

Innovatie

Communicatie:
Prikkel door verbeelding via zendkanalen,
voorlichting over aanbod, service

Zon €759.113

Warmte €756.844 

Wind €489.966
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SOCIALE ONTWIKKELING:

NIEUW BEWUSTZIJN

Communicatie:
Prikkel door bewijs uit eigen 
omgeving, voorlichting, service
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0,5 PJ 
HERNIEUWDE ENERGIE OPGEWEKT 
BINNEN GEMEENTEGRENS 
(7% VAN TOTAAL)

1,76 PJ
HERNIEUWDE ENERGIE 
OPGEWEKT BINNEN
GEMEENTEGRENS 
(20% VAN TOTAAL)

2015 2018 2022
Eerste versnelling door
focus en 8,7 miljoen

60%

90%

50%

80%

70%

20%

10%

100%
(8,8 Pj)

ENERGIE WERKT ENERGIE WERKT 2
Tweede versnelling door
technologische en sociale ontwikkeling

3,9 PJ
HERNIEUWDE 
ENERGIE OPGEWEKT 
BINNEN GEMEENTE-
GRENS (44% VAN 
TOTAAL)

figuur 4: Investering en opbrengst Energie Werkt!
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Overzicht werklijnen en innovatieve acties
Werklijn Concrete acties 2015

Zon

Nieuwe regeling voor zonnepanelen op koopwoningen (ambitie voor hele stad);
In project ‘Almeermaker’ afspraken maken met woningcorporaties over uitrol zonnepanelen op sociale huurwoningen;
Voor verenigingen en scholen de beste en betrouwbaarste energieconcepten uit het land selecteren en deze toegankelijk maken en daarop ontzorgen;
Onderzoek naar waar in Almere één of meerdere zonnevelden in 2016/2017 gerealiseerd kunnen worden;
Het verstrekken van leningen uit een nog in te stellen Energiefonds Almere (via Fonds Verstedelijking Almere).

Warmte

Er wordt onderzoek gedaan welke ingrepen in het net worden gepleegd en welke prioriteiten daarbij worden gesteld;
Er wordt vastgesteld of en hoe uitvoering wordt gegeven aan de mogelijke ingrepen en hierover worden in 2015 bestuurlijke afspraken gemaakt;
Er wordt verkend hoe gekomen kan worden tot aanpassing op aansluitkosten en tarieven op het warmtenet van verschillende gebruikers; 
Er wordt met Nuon gekomen tot een afspraak hoe wordt samengewerkt aan het verduurzamen van het stadsverwarmingsnet en mogelijk hoe breder wordt samengewerkt 
aan de energietransitie;
Er wordt een biomassacentrale gebouwd om duurzame warmte op te wekken.

Wind
Beleid opstellen hoe Almere omgaat met het investeren in wind buiten Almere;
Uitwerken set criteria (voor gehele stad en mogelijk apart voor Oosterwold) en dat als nieuw windbeleid vaststellen;
Verkennen hoe aangesloten kan worden bij windinitiatieven binnen de Provincie Flevoland.

Scholen en verenigingen

Voor minimaal 10 scholen en 10 verenigingen een energiescan uitvoeren;
Het uitwerken en opzetten van een financieringsconstructie (in samenhang met Energiefonds Almere vanuit het Fonds Verstedelijking Almere);
Door educatie en competitie op scholen leerlingen stimuleren in energiebesparing;
Bekijken welk effect de inzet van een energieadviseur vanuit de gemeente heeft op scholen.

Bewoners en bedrijven

Opstellen initiatieven budget voor bewoners in vorm van stimuleringsregeling;
Bewoners onder armoedegrens tegemoet komen met pakket energiebesparende maatregelen;
Regeling Zonnepanelen op Almeerse daken verlengen en beschikbaar maken voor alle woningen;
Inzetten van energieadviseurs samen met woningcorporaties;
Inzetten van energieadviseur bij bedrijven en parkmanagementverenigingen;
De gemeente geeft het goede voorbeeld door eigen vastgoed in 2015 verder te verduurzamen;
Het uitwerken en opzetten van een financieringsconstructie (in samenhang met Energiefonds Almere, vanuit het Fonds Verstedelijking Almere).

Innovatie

Frequent afstemming zoeken met organisatie Floriade;
WKO oplossing uit Nobelhorst breed toepasbaar maken voor Almere Oost;
Onderzoeken hoe ontwikkeling van biobased materialen toepasbaar is in Almere;
Kijken hoe via innovatie bedrijven meer kunnen bijdragen aan geformuleerde doelstellingen;
Bekijken welke innovaties van A6 breder toepasbaar zijn in Almere;
Concepten en oplossingen van Almere Smart Society (samenwerking TNO) bekendheid en toepassing geven;
Up to date en state of the art kennis beschikbaar hebben binnen het programma.

Aanjagen van economie en innovatie
De benodigde ruim 3,7 miljoen euro kan dus als investering gezien worden om een 
veelvoud van dit bedrag te besparen voor de gezamenlijke doelgroepen van het 
programma. Daarnaast wordt er met de dit bedrag ook een investering gedaan in de 
economie en zullen naast investeringen vanuit de gemeente ook vanuit andere partijen 
investeringen gaan plaatsvinden. Er wordt geld uitgegeven en veelal zal dit leiden tot 
werkzaamheden die in Almere en bij voorkeur door Almeerse bedrijven uitgevoerd gaan 
worden. Het blijvend aanjagen van de vraag naar hernieuwbare energie zal zorgen voor 
meer werk en geeft nog eens een extra stimulans aan de markt om zowel in techniek als in 
het werkproces te innoveren. 

De bereikte lastenverlichting voor bedrijven kan omgezet worden in meer investeringen in groei 
en innovatie. Daarbij is het niet onbelangrijk om te vermelden dat ook buiten Almere de markt 
van hernieuwbare energieproducten groeit en kansen biedt voor Almeerse ondernemers.  
Specifiek het Energiefonds Almere (dat bestaat uit 940.000 euro eigen vermogen vanuit 
het FVA) kan een versnelling gaan leveren in het laten renderen van investeringen. 
Het Energiefonds kan zorgen voor extra kapitaal (verwachting is 5 miljoen euro extra 
investeringen) dat via bijvoorbeeld Stichting DE-on en de BNG/EIB wordt geïnvesteerd in 
de hernieuwbare energievoorziening en daarmee samenhangend de economie van Almere. 
Daarbij is het denkbaar dat extra investering en/of subsidiegelden worden verkregen als 
naast hernieuwbare energieopwekking ook innovatie als leidend principe gaat gelden.
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H1 INLEIDING
1.1 Waarom dit 
programmaplan

Growing Green Cities is in Almere het leidende thema 
dat invulling geeft aan een gezonde, vitale en slimme 
stad. Gezond eten, gezond leven en een letterlijke groene 
leefomgeving zijn dragers van dit thema. Ook energie, 
hernieuwbare energie, maakt onderdeel uit van dit thema 
en onder de noemer ‘Energizing’ wordt binnen Growing 
Green ingezet op een volledig hernieuwbare energiebron 
(hernieuwbare energie is opgewekt uit niet fossiele 
brandstoffen) voor Almere. In het coalitieakkoord ‘De kracht 
van de stad’ Almere 2014-2018 is deze energietransitie 
expliciet opgenomen en benoemd als belangrijke pijler 
voor de ontwikkeling van de stad Almere. Zoals particulier 
opdrachtgeverschap mensen het perspectief van zeggenschap 
over hun huis geeft, zo stimuleert de beweging naar een meer 
energieneutrale stad mensen hun eigen energievoorziening in 
de hand te nemen.

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie, 
het streven is om in 2022 energieneutraal te zijn (exclusief 
mobiliteit). In de gemeenteraad is in dit kader een motie 
aangenomen en met het Rijk zijn afspraken gemaakt over 
deze ambitie. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk energie 
wordt benut uit hernieuwbare bronnen. Deze ambitie komt 
voort uit het besef dat energie en het transport daarvan (op 
de langere termijn) in toenemende mate een schaars goed 

wordt en daarmee in prijs zal stijgen. Dit zorgt voor een extra 
financiële last voor bedrijven, bewoners en overige gebruikers 
van de stad. Het is mogelijk om de energielasten van de 
Almeerse scholen, verenigingen, bewoners en bedrijven flink 
omlaag te krijgen. Sterker nog: ze worden er beter van en 
kunnen er zelfs geld mee verdienen.

Naast de financiële gevolgen van schaarste in energie is 
inmiddels ook onomstotelijk vastgesteld dat de kwaliteit van 
leven achteruit gaat bij het blijvend gebruik van fossiele 
brandstoffen. De weersomstandigheden worden door 
klimaatverandering extremer en zorgen in toenemende mate 
voor negatieve impact op de gezonde en comfortabele 
woon- en leefomgeving. Dit zijn ongewenste ontwikkelingen 
die met het inzetten van hernieuwbare energiebronnen 
tegengegaan worden. Uiteindelijk is het doel om CO2-uitstoot 
te verminderen. Uit analyses blijkt dat dat de meest effectieve 
manier om dat in de jonge stad Almere te bereiken is om 
meer duurzame energie op te wekken. Tot slot is de transitie 
naar een hernieuwbare energievoorziening een beweging 
die een nieuwe economie met zich zal meebrengen. Nieuwe 
technieken en innovatie daarop zullen direct en indirect 
werkgelegenheid genereren. Het besef dat deze innovatie en 
nieuwe werkgelegenheid Almere beter kunnen maken is een 
extra drive om versneld te komen tot energietransitie. 

Op dit moment kent de gemeente talloze ‘Energizing’-
initiatieven en -ideeën variërend van haalbaar op de korte 
termijn tot toekomstmuziek waarbij het concrete resultaat nog 
niet ingeschat kan worden. De hoeveelheid aan initiatieven 
en ideeën stemt positief maar zonder extra en gerichte inzet 
van deze energie zal het beleid geen significante versnelling 
geven in het streven om zoveel mogelijk energieneutraal te 
zijn. Zo is, ondanks de vele goede ontwikkelingen, op dit 
moment ongeveer 7% van de energie die in Almere wordt 
verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat is meer 
dan het gemiddelde, maar om de beweging in gang te 
zetten naar een volledig hernieuwbare energievoorziening 
is verdere versnelling en duidelijke richting nodig. De 
huidige twintig windmolens in Almere moeten bijvoorbeeld 
binnenkort afgebroken worden en vervangen, om het 
verlies aan duurzame energieopwekking te compenseren en 
overstijgen. 

De noodzaak om focus te brengen in de gezamenlijke 
inspanning is de aanleiding geweest om te komen tot een 
programma dat ervoor zorgt dat er met, door en voor de 
stad wordt gekomen tot een versnelling in hernieuwbare 
energievoorziening. Daarom is onder de titel “Energie 
Werkt!’ dit programmaplan opgesteld.
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1.2 Doel van dit programmaplan 

Doel van dit programmaplan is om inspanningen die gedaan worden en die bijdragen 
aan een beweging naar een meer energieneutraal Almere voor de periode 2015-2018 
te intensiveren en te voorzien van focus. De impact van de maatregelen wordt daarmee 
verhoogd evenals zichtbare resultaten in de stad. Belangrijk daarbij is dat bewoners, 
bedrijven, scholen en verenigingen gaan ervaren dat er in Almere veel gebeurt op het gebied 
van duurzame energie en dat dit bijdraagt aan lagere maandlasten, een comfortabelere 
woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezonder (zowel 
financieel als breder) bestaan. Deze energietransitie naar hernieuwbare energie zal primair 
verlopen met de stimulering van zonne-energie, duurzame warmteopwekking, koude-/ 
warmte-opslag en nieuwe technieken, en minder met windenergie.

1.3 Definitie energieneutraliteit

Energieneutraliteit wordt op veel manieren gedefinieerd en kan daarmee op diverse 
manieren worden gelezen. De in dit programmaplan gehanteerde definitie luidt als volgt:

Almere energieneutraal wil zeggen dat alle energie die wordt verbruikt 
afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. De herkomst van deze 
hernieuwbare energie kan daarbij zowel van binnen als buiten de 
gemeentegrens zijn. Uitgesloten hierbij is de energie die gepaard gaat met 
de mobiliteit van en naar de stad.

Door deze definitie te hanteren ligt de focus vooral op hernieuwbare energie en minder op 
het niet meer gebruik maken van energie. Vanzelfsprekend wordt er in het programma ook 
ingezet op het terugdringen van het energieverbruik. 

1.4  Context en omvang  
van de opgave

Almere staat niet alleen in het streven naar meer energieneutraliteit in 2022. Deze ambitie 
is mede ingegeven door diverse ontwikkelingen en kaders die vanuit Europese of landelijke 
trends, beleid en wetgeving ontstaan/bestaan. 

Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2020 een 
aanzienlijke reductie te realiseren in haar CO2-uitstoot. Duurzame energieopwekking is 
daarvoor noodzakelijk. Landelijk is daarom een groot aantal maatregelen, beleidskaders en 
subsidies ontwikkeld om deze reductie te realiseren. Het in 2013 gesloten Energieakkoord 
tussen 40 organisaties waaronder de rijksoverheid en belangrijke maatschappelijke 
en wetenschappelijke instellingen heeft richting gegeven aan de nodige versnelling 
om doelstellingen te behalen. Zo is afgesproken dat er per jaar 1,5% van het finale 
energieverbruik wordt bespaard en een toename van hernieuwbare energie plaatsvindt van 
nu landelijk 4% naar 14% in 2020 en 16% in 2023. 

Binnen Almere is er vanaf 2008 gewerkt aan aanvullende afspraken die het mogelijk maken 
om in 2022 meer energieneutraal te zijn. De Almere Principles zijn vastgesteld (september 
2008) en vormen de basis van een aantal opvolgende afspraken. Met het Rijk en de 
Provincie Flevoland zijn energieafspraken vastgelegd in het Integraal Afspraken Kader 
(IAK Almere 2.0, 2010) en meer specifiek uitgewerkt in de Afspraken Duurzaam Almere 
2012-2014 die op 18 september 2012 door college, Provincie en Rijk zijn vastgesteld. 
Het coalitieakkoord Almere 2014-2018 zet ook in op de energieneutrale stad. Door het 
aannemen van een motie in de raad van november 2013 is de ambitie zoals opgenomen 
in Afspraken Duurzaam Almere 2012-2014 (energieneutraal in 2025) aangescherpt en 
is het college opgeroepen om te onderzoeken hoe Almere in 2022 energieneutraal kan 
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zijn. Dit streven naar meer hernieuwbare energiebronnen vormt het uitgangspunt voor dit 
programmaplan. 

Omvang van de opgave
De onderbouwing van de ambities naar meer energieneutraliteit in 2022 is geleverd in 
diverse documenten waarvan het Masterplan Energie Almere 2.0 (MEA 2.0) de belangrijkste 
is. In dit document is een beeld gegeven van de benodigde investeringen om de ambitie te 
halen. Tevens is inzichtelijk gemaakt welke en hoeveel hernieuwbare bronnen hiervoor nodig 
zijn. MEA 2.0 is voor dit programmaplan als onderlegger gebruikt, gecombineerd met recente 
inzichten uit diverse ontwikkelingen in de stad. 

Het is goed om te beseffen dat Almere als relatieve jonge en groene stad een relatief goed 
startpunt heeft als het gaat om de hernieuwbare energieopgave. Zo is de woningvoorraad 
jong en energetisch stukken beter dan in veel andere steden. Daarbij komt dat er in Almere 
relatief weinig (zware) industrie is wat ook bijdraagt aan een minder grote uitstoot en 
energieverbruik. Wat dat betreft start Almere met een nul situatie die al beter dan in vele 
andere steden. Dit “voordeel” is meteen ook het nadeel als je kijkt naar snel stappen kunnen 
maken richting besparen op energielasten. Een slechte energetische woningvoorraad maak je 

al snel goed met beperkte investeringen. Een goede energetische woningvoorraad is minder 
makkelijk iets beter te maken en vraagt vaak aanzienlijke investeringen. 
In tegenstelling tot veel andere steden is het in Almere daarom in het algemeen minder 
rendabel om te investeren in isolatie en besparing dan te investeren in hernieuwbare 
energieopwekking. Per geïnvesteerde euro is er meer energiewinst te halen uit opwekking dan 
als hetzelfde gedaan zou worden in besparing. Daarbij uitgesloten de gedragscomponent die 
in principe (los van bewustwording en marketing in dat kader) geen geld hoeft te kosten. 

In dit programmaplan Energie Werkt! wordt de opgave aan energiebesparing en –opwekking 
geschetst exclusief mobiliteit. Dat betekent dat het energieverbruik als gevolg van mobiliteit niet 
meegeteld wordt in de opgave. Doordat mobiliteit per definitie niet plaatsgebonden is, zijn de 
mogelijkheden tot energiebesparing moeilijk in getallen om te zetten. Zo heeft mobiliteit vooral 
een regionaal karakter en speelt het zich dus ook af buiten de grenzen van de gemeente, wordt 
energieverbruik in OV-concessies meegenomen die niet alleen binnen gemeentegrenzen blijven 
en is elektrisch vervoer al opgenomen in andere gemeentelijke programma’s. 
Als wordt gekeken naar de totale hoeveelheid energie exclusief mobiliteit dan was deze in 2010 
7,2 PJ en is deze naar verwachting in 2025 9,8 PJ. Met regulier aanvullend beleid zou het totale 
verbruik in 2025 teruggebracht kunnen worden naar 8,8 PJ. De verdeling van deze vraag over 
de verschillende verbruikers (exclusief mobiliteit) was in 2010 en is in 2025 als volgt:

De totale opgave om Almere energieneutraal te krijgen is dus het 
opwekken van 8,8 PJ aan energie met hernieuwbare bronnen.

figuur 6: Verdeling energievraag

figuur 5: Vergelijking energieverbruik
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In MEA is gekeken hoe deze vraag in 2025 met hernieuwbare energiebronnen opgewekt 
zou kunnen worden en is vastgesteld dat binnen de Almeerse gemeentegrenzen maximaal 
44% van de benodigde energievraag op aanvaardbare wijze (ruimtelijk, financieel, 
organisatorisch, maatschappelijk) gerealiseerd kan gaan worden. Dit is in totaal 3,9 PJ.

Als wordt gekeken naar de opties die mogelijk zijn om hernieuwbare energie op te wekken 
dan is gebaseerd op onderstaande tabel daarover het volgende te zeggen:

1.  Hernieuwbare elektriciteit kan vooral opgewekt worden door toename in windenergie en 
een aanzienlijke opschaling in het aantal m2 zonnepanelen (totaal 2,2 PJ);

2.  Hernieuwbare warmtevoorziening (vervangen van gas en leveren van duurzame 
warmte) kan via het benutten van biomassa, groen gas en warmtepompen om nieuwe 
warmtevoorziening en het bestaande warmtenet te verduurzamen (totaal 1,7 PJ).

In Almere wordt reeds 0,5 PJ (7%) opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 
Denk hierbij aan hernieuwbare energie opgewekt door het zonne-eiland (warmte) in 
Noorderplassen, zonnepanelen op gemeentelijke daken en particuliere woningen en ook 
via afvalverbranding wordt hernieuwbare energie opgewekt. Er resteert dus nog 3,4 PJ 
(38%) aan energie dat binnen de gemeentegrenzen van Almere opgewekt kan worden  
uit hernieuwbare bronnen. Met het programma Energie Werkt! realiseren we hiervan  

figuur 7: Opwekking uit hernieuwbare bronnen (exclusief mobiliteit) in 2025 in MEA 2.0 scenario

1,26 PJ aan hernieuwbare energieopwekking tot en met 2018. De resterende 2,14 PJ 
hernieuwbare energie wordt in de periode 2019-2022 gerealiseerd.

De overige 4,9 PJ hernieuwbare energie kan door Almere worden verkregen via het 
realiseren van energieopwekking of participatie daarin buiten de gemeentegrenzen.   

Het streven is om zoveel mogelijk van de resterende 8,3 PJ fossiele energie 
hernieuwbaar op te wekken, waarvan 3,4 binnen Almere.

1.5 Werkwijze en fasering

Het Programma Energie Werkt! biedt handvatten voor Almeerders en de Almeerse economie 
om te profiteren van investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. 
Daarnaast draagt dit programma bij aan de ambitie om Almere energieneutraal te krijgen. 

Om op een overzichtelijke wijze invulling te geven aan deze opgave en de mogelijkheden 
om op korte termijn aan die ambitie bij te dragen is een werkwijze met vijf werklijnen en 
een uitwerking van ondersteunende taken financiën, communicatie en innovatie ontwikkeld. 
De vijf werklijnen zijn onderverdeeld in drie technische werklijnen (zon, warmte en wind) 
en twee werklijnen die gericht zijn op gedragsverandering bij specifieke doelgroepen 
(scholen/verenigingen en bewoners/bedrijven). De uitwerking van de werklijnen leidt tot 
een programma met zichtbare projecten en ingrepen in de stad die in 2015 uitgewerkt en/
of gelanceerd kunnen worden. In het schema op pagina 15 is deze structuur weergegeven 
(zie hoofdstuk 8 voor nadere uitwerking). Per werklijn wordt in dit programmaplan vooral 

0,5 PJ
hernieuwde energie 
opgewekt binnen
gemeentegrens

1,76 PJ
hernieuwde energie 
opgewekt binnen
gemeentegrens

3,9 PJ
hernieuwde energie 
opgewekt binnen
gemeentegrens

2015 2018 2022

hernieuwde energie 
opgewekt buiten
gemeentegrens

hernieuwde energie 
opgewekt buiten
gemeentegrens

hernieuwde energie 
opgewekt buiten
gemeentegrens

figuur 8: Opgave energietransitie Almere
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Brussel als voorbeeld   

Van overheidswege is de autoriteit Leefmilieu Brussel opgericht om de vraagstukken op het 
gebied van milieu en energie op te pakken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefmilieu 
Brussel opereert op een breed palet aan onderwerpen aangaande milieu en energie.  
Binnen het gewest hebben lokale overheden de mogelijkheid om een Agenda 21 op te stellen 
waarmee de lokale overheden maatregelen op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen 
doorvoeren. De lokale Agenda 21 is een project dat wordt gestuurd door de overheden, maar 
ook de actieve bevolking, de inwoners en de ondernemingen moeten erbij betrokken zijn. 
Deelname van de bevolking aan de lokale Agenda 21, zowel bij het opstellen als bij de follow-
up en de evaluatie, vormt de kern van de aanpak en vormt een garantie voor zijn succes. Door 

het gebruik van lokale hulpmiddelen en de participatie van lokale actoren te bevorderen, leidt 
een project van duurzame ontwikkeling tot een nieuwe lokale dynamiek. 
De gemeente Brussel heeft door middel van de Agenda 21 een ambitieus energiebeleid opgezet 
waarin, net als in Almere, verschillende doelgroepen en energievormen als uitgangspunt worden 
genomen. In Brussel zijn 16 acties geformuleerd die moeten leiden tot een energiezuiniger 
Brussel. De maatregelen variëren van energiereductie bij openbare gebouwen in de stad 
door aanpassen koel- en verwarmingssystemen, lichtplannen, thermografie uitvoeren, zowel 
fotovoltaïsche als thermische zonnepanelen plaatsen en warmtekrachtkoppeling bevorderen tot 
gebruikers van scholen en kinderopvangen aan te moedigen aan energiereductie te doen.
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ingegaan op de procesmatige uitrol ervan in 2015 en worden de hieruit voortkomende 
projecten benoemd. Aan de verduurzaming van het eigen gemeentelijk vastgoed wordt 
binnen de verschillende werklijnen ook aandacht besteed, want ook dat is noodzakelijk om de 
doelstelling te halen. Zodra het programma bestuurlijk is vastgesteld zal het programmateam 
(voor nadere uitwerking zie hoofdstuk 8) met benoemde partners overgaan tot het uitvoeren 
van de gestelde activiteiten en projecten per werklijn. 

Naast de werklijnen wordt binnen het programma continu gewerkt aan passende 
communicatie over het programma en de daarmee samenhangende projecten. Om constant 
op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen in de markt evenals state-of-the-art technieken 
is als aparte taak innovatie benoemd. Tot slot wordt binnen het programma het financieel 
beheer uitgevoerd van het programma en van het nog in te richten Energiefonds Almere. 
Het programma Energie Werkt! loopt in principe door tot 2022, in dit programmaplan 
wordt ingegaan op de eerste vier jaar. De ambitie Energieneutraal in 2022 zal na afloop 
van dit programmaplan (eind 2018) nog niet behaald zijn. Op basis van bereikte resultaten 
tot op dat moment, laatste inzichten in techniek en ontwikkeling in de stad evenals de 
dan beschikbare middelen wordt de tweede fase van het programma nader ingekleurd. 
Er wordt er daarbij vanuit gegaan dat de komende vier jaar vooral gaan over het in 
beweging krijgen van de stad. Omdat eerst kennis en houding moet veranderen voordat 
mensen daadwerkelijk overgaan tot ander gedrag zal de eerste beweging naar 100% 
hernieuwbare energie een aanzienlijke krachtsinspanning vragen. Daarom worden juist 

in de eerste vier jaar flinke investeringen gedaan. In de eerste vier jaar is het belangrijk 
om een nieuw bewustzijn bij de verschillende doelgroepen te bereiken. In techniek is nu al 
veel mogelijk. De bottleneck zit in het gedrag van mensen. Door de doelgroepen te voeden 
met de juiste informatie, verandert hun houding jegens energieverbruik en is uiteindelijk 
gedragsverandering mogelijk. Door bij de doelgroepen een gevoel van eigenaarschap over 
de eigen energierekening te creëren, hen te laten zien en ervaren wat zij aan maatregelen 
kunnen treffen en wat dit oplevert, willen we duurzaam gedrag stimuleren en een nieuwe 
bewustzijn bereiken. Binnen de twee werklijnen die zich richten op de vier doelgroepen 
wordt met name ingezet op stimuleringsmaatregelen en campagnes om het gedrag te 
veranderen. De tweede vier jaar van het programma gaan over het in beweging houden 
en opschalen van ingezette maatregelen. Zorgen dat resultaten zichtbaar worden en 
blijven. De verwachting is dat in deze tweede vier jaar dankzij innovaties en dankzij de 
gedragsverandering en het nieuwe bewustzijn in de stad met minder middelen veel meer 
bereikt kan worden. Door innovaties worden technieken efficiënter, zoals dat de afgelopen 
jaren bij zonnepanelen is gebeurd. Met dezelfde middelen kan dus meer worden bereikt. 
De jaren 2019 t/m 2022 zullen dus verhoudingsgewijs meer bijdragen aan de totale 
doelstelling, met naar verwachting inzet van relatief minder (financiële) middelen.  
Gezien de enorm snel ontwikkelende markt op het gebied van hernieuwbare energie wordt 
bewust nog ruimte gelaten voor nieuwe technieken en is de taak innovatie ook in dat kader 
van groot belang. Door jaarlijkse evaluatie en bijstelling kan het programma eind 2018 op 
basis van jaarlijkse inzichten optimaal benut worden voor de inrichting van de tweede fase 
en worden succesvolle onderdelen gecontinueerd en minder succesvolle onderdelen (voor 
zover nog niet stopgezet naar aanleiding van jaarlijkse evaluatie) stopgezet. 

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukken 2 t/m 6 wordt respectievelijk ingegaan op de nadere uitwerking van de 
werklijnen Zon, Warmte, Wind, Scholen/verenigingen en Bewoners/bedrijven. Aansluitend 
wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de taak innovatie en hoe daar invulling aan wordt gegeven. 
Hoofdstuk 8 geeft een omschrijving van de benodigde investering en organisatie die wordt 
ingericht om het programma te gaan uitvoeren inclusief de financiën. Tot slot geeft hoofdstuk 9 
inzicht in hoe de communicatie van en over het programma wordt vormgegeven. 

In de bijlagen staat een totaal overzicht van alle maatregelen per werklijn, evenals een 
verdieping van enkele binnen de werklijnen geformuleerde kaders. Ook staat in de bijlage 
een totaaloverzicht met betrekking tot de financiën.

 figuur 9: Organogram Programma Energie Werkt!
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2.1 Inleiding
Zon is één van de kansen om bij te dragen aan 

hernieuwbare energieopwekking op korte termijn. De 

theoretische potentie van de zon is enorm. De totale 

hoeveelheid zonne-energie die de aarde per jaar bereikt 

is 9.000 keer groter dan de totale energiebehoefte van 

alle mensen per jaar. En de zon schijnt gratis en komt 

elke dag weer op. Het is de kunst om hier slim gebruik 

van te maken. 

Zonnestralen kunnen met panelen omgezet worden in 

warmte en in elektriciteit. De laatste is de meeste 

gebruikte optie. De techniek heeft de laatste jaren een 

grote ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de 

zonnepanelen steeds goedkoper, betrouwbaarder en 

H2 WERKLIJN 1 
ZON

efficiënter zijn geworden. Bovendien wordt de (fiscale) 

regelgeving ook steeds gepaster ingericht.

Energie uit de zon opwekken is een grote kans om op 

korte termijn resultaten te boeken. De techniek is 

‘proven technology’, de terugverdientijden zijn te 

overzien (5 tot 10 jaar), de techniek kan flexibel (klein- 

en grootschalig) toegepast worden en er zijn relatief 

weinig voorbereidingen en procedures nodig. Net als alle 

andere energiemodaliteiten is hier ook een ‘extra zetje’ 

welkom om meer resultaten te boeken.

Met de werklijn ‘Zon’ wordt ingezet op het verder 

uitrollen van de opwekking van zonne-energie. 
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2.2 Huidige situatie

Met de subsidieregeling ‘Zonnepanelen voor Almeerse daken’ heeft de gemeente het 
mogelijk gemaakt dat er op 140 woningen zonnepanelen zijn neergelegd in Almere 
Poort. Deze regeling is in 2013 en 2014 met succes uitgevoerd en het subsidieplafond 
is bereikt. De subsidieregeling was overtekend (een aantal mensen heeft geen subsidie 
ontvangen terwijl ze deze wel aangevraagd hadden) wat inhoudt dat er in Almere Poort 
nog steeds potentie is om versneld extra zonnepanelen te installeren op particuliere daken. 
Door individuele bewoners en bedrijven zijn verder (zonder directe hulp van de gemeente) 
op veel daken zonnepanelen neergelegd, maar vooral in de periode dat er rijkssubsidie 
voor particuliere daken was. In diverse gebiedsontwikkelingen zijn zonnepanelen al 
meegenomen in de ontwikkeling van woningen. Het Columbuskwartier in Almere Poort 
en de wijk Nobelhorst kennen daarmee op voorhand al een hoge dichtheid wat betreft 
zonnepanelen op daken. 

Corporaties verkennen op dit moment de mogelijkheden om op huurwoningen panelen 
neer te leggen, maar tot op heden heeft dat niet mogen leiden tot aanleg van panelen 
op substantiële schaal. Vanuit de gemeentelijke organisatie is op het eigen vastgoed op 
meerdere locaties ingezet op het aanleggen van zonnepanelen en het voornemen is om 
op meer panden zonnepanelen te gaan realiseren. Hiervoor is ook al financiële dekking 
voorzien in de gemeentebegroting. 

Met betrekking tot grootschalige opwekking van zonne-energie is een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de aanleg van een zonneveld op Braambergen. Daar (en op 
andere plekken in Almere) lijken mogelijkheden te liggen. 

Tot slot is er een voornemen om te faciliteren bij grootschalige inkoop van zonnepanelen en 
deze aan te laten bieden voor huishoudens in onder andere Almere. Zowel bedrijven als 
gemeentelijk vastgoed worden hierin benoemd als mogelijk locatie. Of en hoe geschikt de 
daken zijn kan iedereen zien op de Zonnekaart voor Almere.

2.3 Kansen voor 2015-2018

Feitelijk zijn er twee opties die altijd gecombineerd ingezet kunnen worden:
1.  ‘achter de meter’: individueel en op de plek van verbruik, namelijk op het (eigen) dak 

van een huis of gebouw;
Voorbeeld zonneveld
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2.  ‘collectief voor de meter’: op een andere plek dan die van het verbruik én in een 
collectief (in plaats van individueel). Vaak in de vorm van een zonneveld.

Het programma voor zon in Almere is erop gericht om snel resultaat te boeken via vier 
speerpunten:
1. bewoners (huurwoningen en koopwoningen);
2. verenigingen en scholen;
3. gemeentelijk vastgoed als voorbeeld;
4. zonnevelden.

Een recente inventarisatie heeft opgeleverd dat er in Almere 8,5 miljoen m2 beschikbaar 
is voor het opstellen van zonnepanelen wat neerkomt op bijna 1,8 miljoen panelen (met 
een gezamenlijk potentieel vermogen van 350 miljoen Wattpiek). Hiervan is het grootste 
potentieel op bedrijfsdaken. Dit programma geeft echter vooralsnog een minder hoge 
prioriteit aan stimuleren van opwekking van zonne-energie direct door bedrijven. De 
tariefstructuur in Nederland (fiscaal) voor stroom is dusdanig onlogisch en ongunstig dat het 
voor de meeste bedrijven financieel gezien niet interessant is om stroom duurzaam op te 
wekken. De belasting op stroom voor middelgrote en grote bedrijven is dusdanig laag, dat 
de kostprijs voor duurzaam opgewekte stroom vaak hoger is dan het inkooptarief van grijze 
stroom. Op korte termijn is hier dus niet veel winst te halen. Daarvoor dient er op landelijk 
niveau ingegrepen te worden in de tarief- en fiscale structuur. Wel zijn de beschikbare 
daken van bedrijven interessant voor het opwekken van zonne-energie door andere partijen 
die zelf geen ruimte op hun dak hebben. Daken van bedrijven worden om die reden wel 
meegenomen in het programma. Daarnaast wordt er door centrale inkoop door bedrijven 
bijgedragen aan het streven naar meer energieneutraliteit in 2022. 

1. Bewoners
Het inzetten op opwekking van zonne-energie door bewoners van Almere zal een 
groot effect hebben en is relatief eenvoudig te organiseren. Bewoners (consumenten) 
betalen relatief veel geld voor stroom (vooral belasting) waardoor terugverdientijden van 
investeringen doorgaans tussen de vijf en tien jaar liggen, afhankelijk van de oriëntatie en 
salderingsmogelijkheden.
Het is van belang onderscheid te maken in twee doelgroepen: bewoners met een eigen 
woning en bewoners met een huurwoning. Er zijn belangrijke verschillen tussen de motieven 
en mogelijkheden van beide doelgroepen als het gaat om kunnen en willen investeren in 
opwekking van zonne-energie. Voor beide doelgroepen is daarom een andere benadering 
nodig.

Koopwoning
Er wordt een nieuwe, verbeterde subsidieregeling opgericht die geldt voor alle inwoners 
van Almere (dus niet alleen Almere Poort), die moet zorgen voor een toename van eigen 
opgewekte zonne-energie voor koopwoningen. De subsidie is erop gericht om:
1. zoveel mogelijk resultaat per gesubsidieerde euro te bereiken;
2. maximaal bij te dragen aan het ‘energie-bewustzijn’ van deze doelgroep.

De subsidieregeling zoals ontwikkeld in Almere Poort kende relatief hoge ontwikkelkosten, 
deze kosten hoeven nu niet meer gemaakt te worden omdat de regeling uit Poort goed 
herbruikbaar is en aansluit bij bovengenoemde uitgangspunten. In goed overleg met de 
markt voor zonnepanelen wordt nagedacht hoe deze subsidie bijdraagt aan extra aanleg 
van panelen en niet zal zorgen voor marktverstoring en eventueel uitstel van gedrag 
(wachten op subsidie). De subsidie zal niet alleen gebruikt kunnen worden voor het plaatsen 
van nieuwe installaties, maar ook voor de uitbreiding van installaties. Uitgangspunt daarbij 
is wel dat bewoners die al in aanmerking zijn gekomen voor de subsidie in Almere Poort, 
geen aanspraak kunnen doen op deze nieuwe subsidie.

Huurwoning
De situatie ligt hier wat anders, omdat de investeringsbereidheid van bewoners van 
huurwoningen doorgaans anders is dan die van koopwoningen. Bovendien is de 
huurwoning niet in eigendom van de huurder waardoor er ook juridisch één en ander 
opgelost moet worden. Tot slot kunnen ook de investeringsmogelijkheden van de corporaties 
enorm verschillen.

In de gemeente Haarlemmermeer (en andere gemeenten) is al ervaring opgedaan met het 
aanbrengen van zonnepanelen op daken van (sociale) huurwoningen. De corporatie Ymere, 
de gemeente Haarlemmermeer en de Bank Nederlandse Gemeenten hebben de handen 
ineen geslagen en een grootschalig investeringsfonds opgericht (onder verbonden partij de 
Meermaker) dat ertoe leidt dat:
• 3000 woningen worden voorzien van zonnepanelen;
•  de energierekening voor de bewoners per direct tientallen euro’s per jaar lager is 

geworden;
• de waarde van de huurwoningen voor de coöperatie is toegenomen;
• andere investeerders ook toe willen treden, omdat het een bewezen succes is.

Er zijn ongeveer 23.000  huurwoningen in Almere, dus de potentie is groot. Het project 
Meermaker in Haarlemmermeer wordt als voorbeeld gebruikt en omgezet in het project 
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Almeermaker. Samen met corporaties worden afspraken gemaakt over de uitrol van 
zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen (verankeren in prestatieafspraken). 
Ervaringen elders in het land worden daarin meegenomen. 

2. Scholen en verenigingen
Scholen en verenigingen nemen een relatief beperkt gedeelte van het energieverbruik voor 
hun rekening. Toch is het investeren in deze beide doelgroepen een grote kans, omdat:
1.  er kant-en-klare energieoplossingen op de markt zijn, die ‘à-la-minute’ toegepast kunnen 

worden, maar scholen en verenigingen vaak niet de tijd en kennis hebben om de juiste 
methode te kiezen;

2.  er indirect een enorme doelgroep mee bereikt kan worden (45% van gezinnen met 
kinderen is lid van een vereniging/sportclub);

3.  het voor een groot deel gaat over een jeugdige doelgroep. De jeugd heeft de toekomst 
en moet nog veel meer aan de energietransitie doen, dan de huidige generatie. Er ligt 
dus een uitgelezen kans om energiebesparing en educatie te combineren.

Wat gaat er gebeuren:
•  voor scholen en verenigingen de beste en betrouwbaarste energieconcepten uit het land 

selecteren en zo mogelijk met het Energiefonds financieel aantrekkelijk maken;
•  deze toegankelijk maken voor alle scholen en verenigingen via website, social media en 

andere bestaande kanalen;
•  vanuit het vastgoedbedrijf gemeente Almere (dienst stadsbeheer dat eigenaar is en 

mogelijk blijft van (een deel van) de gebouwen) wordt expertise ingezet om deze 
doelgroep te helpen en wordt nagedacht hoe de split incentive (degene die investeert, in 
dit geval de verhuurder, en dus kosten maakt krijgt niet de opbrengsten want die landen 
bij de gebruiker/huurder van het pand) goed kan worden opgelost.

3. Gemeentelijke organisatie als voorbeeld
De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Niet alleen effectief besparen en duurzaam 
opwekken, maar dat ook vooral laten zien. Vanuit het vastgoedbedrijf gemeente Almere 
(dienst stadsbeheer) is al ingezet om invulling te geven aan de voorbeeldrol en wordt het 
gemeentelijk vastgoed waar mogelijk en financieel verantwoord voorzien van hernieuwbare 
energiebronnen. 

4. Zonnevelden
Bij opwekking van zonne-energie ‘achter de meter’ zijn panelen op het dak snel en 
eenvoudig aan te leggen en financieel voorlopig nog de meest interessante optie. Echter 
is dit niet in alle gevallen wenselijk of mogelijk (gestapelde woningbouw, verkeerde 
zonoriëntatie of de onzekerheid van een mogelijk verhuizing en het lastig mee kunnen 
nemen van een installatie) en dan is collectieve opwekking elders een optie. Die collectieve 
opwekking gebeurt in zogenaamde zonnevelden (of zonnedaken). In Nederland zijn 
zonnevelden een relatief nieuw verschijnsel. In Duitsland, België en op veel andere plekken 
in de wereld bestaan zonnevelden al langer. Dat heeft vooral te maken met de nationale 
(fiscale) energiewetgeving.

ZO
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Voorbeeld zonneveld
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Sinds 1 januari 2014 zijn de mogelijkheden in Nederland dusdanig dat zonnevelden nu 
wel haalbaar(der) zijn. Eén van de uitwerkingen uit het energieakkoord is de stimulering 
van lokale collectieve energieopwekking door de zogenaamde postcoderoos of via SDE+ 
subsidie. Diverse factoren bepalen wat de beste optie voor een plek is (fasering, locatie, 
omvang, et cetera). Het is uiteindelijk de taak van de marktpartijen om een geschikte 
methode te kiezen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1.  erfpachtprijs a 3.000 euro per hectare (indien de grond in eigendom is van de 

gemeente);
2.  erfpachttermijn primair voor 15 jaren met optie tot verlenging indien beide partijen dit 

wenselijk/mogelijk achten (indien de grond in eigendom is van de gemeente is);
3.  leges moeten worden vergoed conform de vigerende legesverordening; 
4.  zonneveld moet passen binnen bestemmingsplan. Bereidheid bestaat tot (definitief of 

tijdelijk) wijziging van het bestemmingsplan;
5.  participatie is geen eis, maar wel een wens (initiatiefnemer doet hiertoe een voorstel).

Met betrekking tot de (proces)rol van de gemeente wordt het volgende voorgesteld:
1.   initiatiefnemers die zelfstandig met het idee komen om op eigen grond zonnevelden 

te (laten) realiseren worden optimaal gefaciliteerd en krijgen medewerking van de 
gemeente bij het doorlopen van de benodigde procedures;

2.   voor eigen (braakliggende) grond is de gemeente primair verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van de strategie hoe te komen tot realisatie van zonnevelden. Deze strategie 
wordt per zonneveld bekeken. Bij voorkeur zal de gemeente zorgdragen voor zowel een 

passende bestemming als een toegekende SDE subsidie. Daarmee is realisatiezekerheid 
geborgd en lijkt een optimaal aanbestedingsresultaat te bereiken. In voorkomende 
gevallen kan (als de situatie daarom vraagt) van deze voorkeursvariant worden 
afgeweken (bijvoorbeeld als een marktpartij al een SDE subsidie heeft verkregen en in 
Almere wil ontwikkelen).

Zonnevelden zijn voor zowel bewoners en eigenaren van huur- als koopwoningen 
interessant, maar kunnen ook als zelfstandige energieopwekkingcentrale (los van 
consumenten) fungeren. 

Behalve Braambergen zijn er in de gemeente nog veel meer plekken geschikt. Een eerste 
inventarisatie leidt tot een potentieel van 70 ha. waarop 35 GWh/jr elektriciteit kan worden 
opgewekt, goed voor het huidige elektriciteitsverbruik van 10.000 huishoudens. Er wordt 
onderzocht onder welke voorwaarden de markt één of (bij voorkeur) meerdere zonnevelden 
in Almere in 2015/2016 in ontwikkeling kan brengen en er wordt gestreefd naar een 
marktselectie hiervoor voor de zomer 2015.

2.4 Partners

Binnen de werklijn Zon zijn de volgende partners voorzien:

• m.b.t. huurwoningen: de drie Almeerse corporaties Ymere, de Alliantie en Goede Stede;
•  m.b.t. koopwoningen: bewoners die als ambassadeur willen optreden, De Groene 

Reus en Platform Filmwijk als partners om mensen te bereiken die interesse hebben in 
zonnepanelen;

•  schoolbesturen en besturen van verenigingen: via deze besturen kunnen afspraken 
gemaakt worden over het realiseren van zonne-energieprojecten op hun schoolgebouw 
of (sport)complex;

•  vastgoedorganisatie Gemeente Almere als het gaat om gemeentelijke gebouwen en 
beschikbaar stellen van daken voor bewonersinitiatieven;

•  grondeigenaren (waaronder de gemeente zelf) die gronden beschikbaar willen stellen 
voor duurzame energieopwekking door zonne-energie;

•  eigenaren van gebouwen met bruikbaar dakoppervlak (kan bepaald worden met behulp 
van de recent opgestelde zonnekaart) waaronder bedrijven, kerken en zorginstellingen;

•  voor financiering van individuele projecten wordt een samenwerking voorzien met de 
BNG en Stichting DE-on (via Provincie Flevoland).

ZO
N
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H3 WERKLIJN2 
WARMTE

3.1 Inleiding
Op het gebied van warmte valt nog veel te winnen. 
Een doorontwikkeling van het stadsverwarmingsnet 
is daar in Almere een belangrijk onderdeel van. Het 
nu nog hoofdzakelijk gasgestookte net zou op 
termijn door hernieuwbare bronnen gevoed moeten 
kunnen worden. 
Op basis van gesprekken met diverse stakeholders, 
de kenmerken van het warmtenet en eerdere 

onderzoeken over de verduurzaming ervan, is 
gekomen tot een aanpak voor deze werklijn. 
Uiteindelijk moet deze werklijn leiden tot het 
aansluiten van huishoudens op een warmtenet dat 
wordt gevoed door hernieuwbare bronnen zonder 
dat huishoudens daar meer voor betalen dan het 
huidige gasgestookte net (en bij voorkeur zelfs 
minder).
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Het stadsverwarmingsnet is gedurende haar bestaan doorontwikkeld en er zijn aanzienlijke 
investeringen gedaan in zowel het net als de voeding daarvan. Zo heeft Nuon besloten 
om in Diemen een nieuwe centrale met rookgaskoeler te bouwen (Nr. 34) en deze via een 
leiding te verbinden met Almere om de opgewekte warmte te transporteren en in te zetten in 
Almere Poort en Almere Stad. Met het in gebruik nemen van deze centrale zijn de in Almere 
gevestigde centrales (Almere 1 en Almere 2) niet meer noodzakelijk voor een betrouwbare 
energielevering. Centrale Almere 1 is daarom ontmanteld. Centrale 2 blijft in bedrijf als 
back up en vangt pieken in de energievraag op. Figuur 10 toont een overzicht van het 
bestaande warmtenet. 

Naast de stadsdelen met een stadsverwarmingsnet van Nuon zijn er ook stadsdelen 
waar de keuze voor een energie/warmtenet nog vrij is. In Nobelhorst wordt hier mee 
geëxperimenteerd en is de keuze gemaakt om geen warmtenet aan te leggen. Ook 
in Almere Oosterwold wordt vanwege te lage bebouwingsdichtheid geen warmtenet 
aangelegd. De vraag is daar nog wel hoe woningen en bedrijven worden voorzien van de 
benodigde warmte. Hierover kunnen bewoners zelf keuzes maken. Als Almere Pampus in 
grote dichtheid ontwikkeld zou worden, is een warmtenet zeker een mogelijkheid.

3.3 Kansen voor 2015-2018

Bestaande net verduurzamen
Het bestaande stadsverwarmingsnet kan verder verduurzaamd worden. Daarbij is het vooral 
de vraag welke investeringen hiervoor nodig zijn en of die opwegen tegen de opbrengsten 
en/of vermeden CO2 uitstoot. Concreet zijn de volgende mogelijkheden in beeld gebracht 
om te komen tot deze gewenste verduurzaming:
•  het bestaande warmtenet optimaliseren: uit onderzoek blijkt dat er onnodig verlies 

optreedt in het bestaande net. Dit kan worden teruggebracht door goed in te regelen;
•  zonnecollectorenvelden (zonneboiler): het voorbeeld van dit systeem ligt in 

Noorderplassen West. Er kan verkend worden waar een dergelijk veld elders in Almere 
ook een plek kan krijgen;

•  bouwen van een biomassacentrale en op deze manier duurzame warmte opwekken;
•  onderzoek doen naar (diepe) geothermie: geothermie is in Almere niet makkelijk maar 

wel mogelijk. Het zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren als duurzame bron voor 
warmte, zeker diepe geothermie. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om kansen 
hiervan goed te bepalen.

3.2 Huidige situatie

In Almere Stad en Almere Poort ligt het bestaande stadsverwarmingsnet dat eigendom is van 
Nuon. De gemeente heeft met Nuon overeenkomsten gesloten over de energievoorziening 
van deze delen van de stad. Voor Almere Stad, Noorderplassen West en Almere Poort 
zijn aparte overeenkomsten gesloten. In het contract over Almere Stad, dat in de meest 
recente versie stamt uit 1990, zijn geen afspraken gemaakt over duurzaamheidsambities 
en/of CO2 reductie. In de contracten Noorderplassen West en Almere Poort is dit wel 
het geval. Het contract over Almere Poort kent hoge duurzaamheidsambities die jaarlijks 
door Nuon en gemeente gemonitord moeten worden. Om extra invulling te geven 
aan de duurzaamheidsdoelstelling is er door Nuon geld beschikbaar gesteld voor het 
Energiefonds Poort. Vanuit dit fonds zijn al diverse maatregelen getroffen om Almere 
Poort meer aangesloten te krijgen op hernieuwbare energiebronnen (o.a. subsidieregeling 
zonnepanelen, duurzaam bouwen advies voor particuliere opdrachtgevers). 

Figuur 10: Schematische weergave stadsverwarmingsnet Almere
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Het verduurzamen van het net staat los van de verhoudingen die er zijn met Nuon. 
Logischerwijs hangen deze wel sterk met elkaar samen maar vanuit de gemeente kan 
verduurzaming van het warmtenet gezien worden als een zelfstandige opgave die met of 
zonder Nuon vormgegeven kan worden. 

Het is daarbij van belang om de bestaande relaties met Nuon in ogenschouw te nemen 
en te onderkennen dat belangen niet altijd gelijk zijn. Nuon wil het huidige net optimaal 
exploiteren en heeft uiteindelijk een winstdoelstelling. De gemeente wil haar bedrijven en 
burgers een veilige, goede en voordelige energievoorziening bieden en heeft doelstellingen 
hernieuwbare energie toe te passen en in breder kader bij te dragen aan de verduurzaming 
van haar stad. Ook zijn contractueel afspraken gemaakt tussen Nuon en de gemeente 
Almere die tot gevolg hebben dat sommige ingrepen in het stadsverwarmingsnet of 
alternatieven daarvoor complex zijn geworden. Nieuwe huizen hebben steeds minder 
warmte nodig. Het gemiddelde warmteverbruik van woningen in Stad is 33 GJ/jr en 
in Poort 30 GJ/jr. Beneden een bepaald verbruik per jaar zal een warmtenet niet meer 
rendabel zijn en daarmee wordt het aanleggen en/of optimaliseren daarvan voor partijen 
als Nuon een verlieslatende business.

Er is een helder beeld bij een aantal mogelijke verduurzamingsopties van het 
stadsverwarmingsnet. Deze opties zijn hierboven en uitgebreider in bijlage 1 weergegeven. Deze 
maatregelen moeten binnen de werklijn worden uitgewerkt inclusief benodigde inspanningen en 
investeringen. In 2015 wordt in ieder geval gekomen tot de volgende resultaten:
•  er wordt onderzoek gedaan welke ingrepen in het bestaande net worden 

gepleegd en welke prioriteiten daarbij worden gesteld, in ieder geval wordt een 
verkenning uitgevoerd naar een Biomassacentrale in Poort Oost evenals individuele 
warmteopwekking op woningen;

•  er wordt vastgesteld of en hoe uitvoering wordt gegeven aan de mogelijke ingrepen en 
hierover worden in 2015 bestuurlijke afspraken gemaakt met Nuon;

•  er wordt verkend hoe gekomen kan worden tot een nieuwe hoogte en differentiatie in de 
aansluittarieven op het warmtenet van verschillende gebruikers; 

•  er wordt met Nuon gekomen tot een afspraak hoe wordt samengewerkt aan het 
verduurzamen van het stadsverwarmingsnet en hoe mogelijk breder wordt samengewerkt 
aan de energietransitie.

Nieuwe gebieden op duurzame warmte 
Naast het bestaande stadsverwarmingsnet is het ook mogelijk om in nieuwe gebieden 
(niet Nuon-contracten) aan de slag te gaan met warmtevoorziening. Op basis van 

eerste ervaringen in Nobelhorst maar ook overige beschikbare onderzoeken (groengas 
uit de polder, diepe geothermie, WKO opties) wordt in 2015 bepaald hoe gebieden 
voorzien kunnen worden van een passende door hernieuwbare bronnen opgewekte 
warmtevoorziening. Zo heeft de gemeente Almere 2200 hectare groen in beheer. De 
biomassa die hieruit komt verdwijnt voor het grootste deel uit Almere. Dit zou aangewend 
kunnen worden voor hernieuwbare duurzame energieopwekking. De beheerder van het 
areaal aan groen (Stadsbeheer) wordt actief betrokken bij deze verkenning. 

Gebruik maken van duurzame restwarmte
Er wordt in 2015 actief ingezet om restwarmte van bedrijven/nieuwe vestigers (o.a. 
datacenters) aan te sluiten op het warmtenet. Daarover moeten afspraken gemaakt 
worden met Nuon als het gaat om aansluiten op het bestaande net en dient proactief actie 
ondernomen te worden richting bestaande en nieuwe bedrijven in Almere die mogelijk 
restwarmte zouden kunnen leveren aan het bestaand warmtenet. Een inventarisatie van 
mogelijke warmteleveranciers is de eerste stap die daarin gezet wordt.

3.4 Partners

In Nederland is warmte letterlijk en figuurlijk een hot topic aan het worden. Er wordt in 
Nederland door veel partijen onderzoek gedaan naar warmtevoorziening en hoe je dat 
op een slimme manier kan uitrollen. Landelijke kennisorganisaties en steden waar ook 
warmtenetten aanwezig zijn, zijn waardevolle (kennis)partners. 
Gezien het eigenaarschap van het bestaande net is Nuon een partner waarmee samengewerkt 
kan worden. Met Nuon moeten in eerste instantie goede afspraken worden gemaakt over de 
onderlinge samenwerking en verhoudingen alvorens verdere stappen gezet kunnen worden. 
Tot slot zijn ook bewoners en bedrijven die hun woningen of bedrijfspanden mogelijk moeten 
aanpassen partners in het traject en zij zullen tijdig betrokken moeten worden in het traject naar 
duurzame warmtevoorziening. Het projectteam zorgt ervoor dat deze relevante stakeholders, 
alsmede het vastgoedbedrijf gemeente Almere (dienst stadsbeheer), economische zaken (DSO) 
en internationale betrekkingen binnen de gemeentelijke organisatie worden aangehaakt.

Voor andere warmteopties (Oosterwold, Nobelhorst, Buitenvaart) moeten afspraken met de 
provincie worden gemaakt over bijvoorbeeld warmte-koudeopslag.
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H4 WERKLIJN 3 
WIND

4.1 Inleiding
Windenergie is een veelbesproken thema. Wie 
rond rijdt in en om Almere ziet dat aan deze 
hernieuwbare energievorm al invulling is gegeven. 
Rondom Almere staan veel windmolens die wind 
omzetten in energie. De komende tijd wordt 
minder de focus gelegd op windenergie en meer 

op andere energiebronnen. Windenergie kan 
namelijk niet op massale draagvlak rekenen.  
Toch blijven er nog mogelijkheden voor wind
energie. Om de kansen en (on)mogelijkheden van 
windenergie in kaart te brengen is de werklijn 
“Wind” opgezet.
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4.2 Huidige situatie

Op het gebied van windenergie is er momenteel nog geen gemeentelijk beleid. Wel is de intentie 
van de gemeente om in de energietransitie windenergie minder plek te geven. Hoofdzakelijk komt 
dit door de grote maatschappelijke weerstand die deze energievorm ondervindt. Ondertussen is er 
landelijk de hernieuwbare energiedoelstelling waar windenergie wel een onderdeel van is. Het is 
van belang om in Almere helder vast te leggen welke mogelijkheden er uiteindelijk nog zijn voor 
windenergie. Die mogelijkheden beperken zich tot het vervangen van bestaande parken en het 
toestaan van particuliere initiatieven onder strikte voorwaarden/criteria die later in dit hoofdstuk 
aan bod komen. De concrete invulling kan onderverdeeld worden in de volgende drie onderdelen:
•  komen tot een set aan criteria hoe wordt omgegaan met initiatieven tot windenergie binnen 

de gemeente;
•  beleid opstellen hoe Almere omgaat met het investeren in windenergie buiten Almere;
•  hoe om te gaan/aan te sluiten bij provinciaal project ‘Saneren en Opschalen’ en de daarin 

genoemde eis 2,5% te realiseren met burgerparticipatie.

De energietransitie naar hernieuwbare energie zal primair verlopen met de stimulering 
van zonne-energie, isolatie, koude-/warmte-opslag en nieuwe technieken, en minder met 
windenergie. Het college staat op het standpunt dat er buiten de bestaande locaties waar al 
windmolens staan (Pampus 10 molens, A27 10 windmolens) in principe alleen windmolens 
kunnen komen als daartoe vanuit de stad initiatief komt en participatie van bewoners/bedrijven 
is gegarandeerd. Hierbij gaat het om een absoluut maximum aantal van 10 nieuwe molens 
in 2022. De set criteria hoe wordt omgegaan met initiatief tot windenergie wordt hierdoor 
in sterke mate bepaald. De Provincie Flevoland is actief op het gebied van windenergie en 
draagt bijvoorbeeld met het project Flevodelen bij aan de vorming en de profilering van 
energiecoöperaties in Zeewolde, Dronten, Lelystad en Almere. De coöperaties worden in staat 
gesteld om zich als partner voor de overheden te ontwikkelen. De windparticipatie wordt  
daarbij als leer/ontwikkelomgeving gebruikt.

4.3 Kansen voor 2015-2018

Met inachtneming van het eerder genoemde uitgangspunt dat de gemeente zelf niet met voorstellen 
voor locaties komt en dat burgers/bedrijven die een initiatief starten aan duidelijke criteria moeten 
voldoen, is het mogelijk voor partijen om initiatieven te nemen op het gebied van windenergie. Het 
opschalen van bestaande parken kan alleen met participatie van bewoners/bedrijven uit Almere. 
Dit zijn randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan wil men een initiatief nemen. De concept 
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windvisie die medio 2013 door de gemeenteraad is besproken zal vervangen worden door een 
kader dat bestaat uit de hiervoor genoemde uitgangspunten en een set aan criteria hoe wordt 
omgegaan met een initiatief tot windenergie binnen de gemeente. Van elk initiatief wordt binnen 
een vooraf bepaalde termijn een haalbaar plan verwacht (inclusief bewonersparticipatie). Voor 
de realisatie van elk windinitiatief is vanzelfsprekend een planologische procedure, ingezet door 
de initiatiefnemer, nodig. Het idee is dat op deze manier, naast de bestaande locaties Pampus 
(waar door opwaardering van de huidige windmolens 13,3 MW extra energie kan worden 
opgewekt) en A27, nog eens maximaal 10 windmolens in Almere mogelijk worden gemaakt. 

De volgende criteria zijn opgesteld voor windmolens en vormen het uitgangspunt voor het te 
ontwikkelen gemeentelijk windbeleid:
1.  Nieuwe windparken in Almere dienen zodanig gelokaliseerd te worden dat het risico 

op woningwaardedaling geminimaliseerd wordt. Een afstand van 1500 meter van 
grootschalige woningbouw is daarbij een redelijk criterium voor windmolens tussen 
70 en 100 meter ashoogte. Voor kortere afstanden (vanaf de wettelijke geluidscontour 
tot deze 1500m) is op voorhand een planschade-onderzoek vereist waarbij rekening 
wordt gehouden met het effect van grootschalige burgerparticipatie. Als het planschade-
onderzoek aangeeft dat geen significante woningwaardedaling wordt verwacht door 
het windpark en de burgerparticipatie meer dan 50% is, is voor wat het aspect uitzicht 
betreft in principe voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

2.  De ashoogte van de windturbines zal in principe niet hoger zijn dan 100 meter en er 
mag geen naar beneden schijnende gondelverlichting toegepast worden. Uitzondering 
op de 100m ashoogte is de bocht van de A27, waar tot maximaal 120 meter ashoogte 
nodig is vanwege het relatief slechtere windregime.

3.  De windparken worden conform wet- en regelgeving ten aanzien van geluid, slag-
schaduw en veiligheid ontworpen en ingericht.

4.  Er komen alleen nog nieuwe windparken binnen de gemeentegrenzen als deze ontstaan 
op initiatief van lokale/provinciale energiecoöperaties (zowel van bewoners als 
bedrijven).  In de exploitatiefase van de windmolens wordt in lijn met het provinciaal 
beleid voldaan aan de mogelijkheid van minimaal 2,5% financiële participatie door 
bewoners.

5.  Windturbines in Almere Pampus dienen financieel bij te dragen aan het omvormen en 
meer recreatief kunnen invullen van het GroenBlauw Raamwerk. De gemeente kan hiertoe 
een gebied gebonden bijdrage eisen van de initiatiefnemer. Op grond van RVOB kan 
de ontwikkeling onderworpen worden aan een tendering, waarbij zowel de eisen ten 
aanzien van initiatief door een energiecoörperatie (criterium 4) als een gebiedsgebonden 
bijdrage voor het GroenBlauw Raamwerk opgenomen dienen te worden.

6.  In Oosterwold zijn windmolens met een ashoogte lager dan 70 meter mogelijk op 
het rode deel van de kavel. Hierbij dienen initiatiefnemers aan te tonen dat minimaal 
50% van de door de windmolen(s) opgewekte energie op de eigen kavel verbruikt kan 
worden. Verder mag de tiphoogte van de windmolen(s) de gebouwhoogte met niet meer 
dan 30% overstijgen. Tenslotte dient voldaan te worden aan de eis in Oosterwold dat 
hindercontouren binnen het eigen kavel blijven.

7.  Kleinschalige windinstallaties worden binnen de bebouwde kom standaard mogelijk 
gemaakt door middel van een omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking van 
de bouwregels, waarbij de windinstallatie op het hoofdgebouw of aan de gevel van het 
hoofdgebouw geplaatst moet worden, de toegestane bouwhoogte voor hoofdgebouwen met 
maximaal 3 meter mag worden overschreden en de rotordiameter van de windinstallaties 
maximaal 2 meter bedraagt. Deze beleidsregel zal in elk nieuw bestemmingsplan of bij 
de eerstvolgende bestemmingsplanaanpassing worden doorgevoerd. De in criteria 1 
opgenomen afstand van 1500 meter van grootschalige woningbouw is hierbij niet van 
toepassing en dit criterium is niet beperkend voor windmolens in Oosterwold.

Parallel aan de ontwikkeling van binnengemeentelijke criteria werkt het projectteam Wind 
aan een gedegen beleidskader of, hoe en zo ja wanneer de gemeente gaat investeren in 
windenergie buiten de gemeentegrenzen. Belangrijk daarbij is aan te sluiten bij de provinciale 
programma’s (Saneren en Opschalen, Flevodelen) en te zoeken naar partners die willen mee 
investeren in hernieuwbare energie vanuit wind. Hierbij is het denkbaar dat inwoners van 
Almere evenals bedrijven ook gaan investeren in wind buiten Almere.

4.4 Partners

Binnen de werklijn Wind wordt in ieder geval samengewerkt met de volgende partners:

•  provincie Flevoland: heeft haar eigen windbeleid en –programma’s waar de gemeente 
op kan aanhaken; 

•  initiatiefnemers voor windenergie moeten als partner worden gezien met inachtneming 
van de op te stellen criteria;

•  voor de bestaande parken zijn de eigenaren (waaronder Nuon) partner gezien het 
eigendom van het park dat bij deze bedrijven ligt;

•  de netbeheerder van Almere, Alliander, is een belangrijke partner. Dit geldt voor het 
realiseren van eventuele windmolens binnen Almere maar ook als mogelijke mede 
investeerder in windenergie buiten Almere.
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H5 WERKLIJN 4 
SCHOLEN EN  
VERENIGINGEN
5.1 Inleiding
Onderwijs is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de 

samenleving. Scholen staan financieel gezien echter in toenemende 

mate onder druk. Als scholen kunnen besparen op energie en zelf 

hernieuwbare energie op kunnen wekken wordt hun financiële 

positie versterkt en dat komt het onderwijs en de scholieren 

rechtstreeks ten goede. Daarnaast speelt ook de educatieve waarde 

van de maatregelen een belangrijke rol. Scholieren kunnen op een 

leerzame en leuke manier kennis maken met het energievraagstuk. 

Dit vraagstuk gaat een steeds grotere rol spelen in ons dagelijks 

leven. Inzetten op energiebesparing en –opwekking op scholen biedt 

dus meerwaarde in meerdere opzichten. 

Ook (sport)verenigingen hebben een verbindende rol in de lokale 

samenleving maar staan net als scholen financieel in toenemende 

mate onder druk. Als (sport)verenigingen mogelijkheden voor 

energiebesparing benutten en gebruik maken van duurzame 

energieopwekking wordt hun financiële positie versterkt en komt er 

meer geld beschikbaar voor bijvoorbeeld sport. 

De doelgroep scholen en verenigingen leent zich uitstekend 

om tot zichtbare en aansprekende resultaten te komen die als 

aanjaagfunctie voor andere doelgroepen kunnen dienen. Het blijkt 

echter dat scholen en verenigingen vaak niet goed weten waar 

besparing mogelijk is en belemmeringen zien die relatief makkelijk 

weggenomen kunnen worden als het gaat om energiebesparing. 

Inzet is dan ook om scholen en verenigingen op dit gebied 

te ontzorgen. Om scholen en verenigingen zo ver te krijgen 

energiebesparende maatregelen te treffen is het nodig om kennis, 

houding en gedrag te veranderen. Dat wordt binnen deze werklijn 

vormgegeven.
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5.2 Huidige situatie

In het geval van de verenigingen zijn het vooral sportverenigingen die in aanmerking komen voor 
energiebesparing en/of hernieuwbare energieopwekking. De financiën van deze verenigingen 
zijn vaak niet afdoende om grote investeringen te doen in energiebesparing en/of hernieuwbare 
energieopwekking, ook al zijn die investeringen in een aantal jaren terug te verdienen. Het is 
zaak om bij de verenigingen niet alleen naar de inhoudelijke maatregelen te kijken, maar ook de 
mogelijke financieringsconstructies. Voor een drietal verenigingen is recentelijk een energiescan 
uitgevoerd naar hun huidige energieverbruik en welke besparingsmogelijkheden er zijn met welke 
terugverdientijd. Met investeringen om het verbruik van elektriciteit en warmte terug te dringen kan 
binnen een termijn van 5 tot 10 jaar in het geval van een sporthal tot wel 80% worden bespaard 
op het energiegebruik. Op basis van deze scans kan worden overgegaan tot het daadwerkelijk 
uitvoeren van geïnventariseerde maatregelen.
Bij scholen speelt in grotere mate ook een educatieve factor mee. Dat betekent dat het inzetten 
van energiemaatregelen op scholen er voor zorgt dat het mes aan twee kanten snijdt. Allereerst 
kunnen met behulp van educatie de reële energievraagstukken waar de maatschappij in 
toenemende mate mee te maken heeft, onder de aandacht van kinderen, onze toekomst, 
worden gebracht. Ten tweede kan de educatie worden ingezet om daadwerkelijk de scholen 
energiezuiniger te krijgen. Dit gebeurt op een voor de kinderen aantrekkelijke en aanstekelijke 
manier waardoor ze wellicht ook voor andere situaties op een vernieuwende manier naar het 
gebruik van energie kijken. Het toevoegen van een competitief element versterkt dit alleen maar. 
Dit principe wordt duidelijk zichtbaar bij het programma Energy Challenge dat vanuit Groningen 
over het land wordt uitgerold. Het is één van de maatregelen waar direct op aangehaakt kan 
worden om zichtbare resultaten op een korte termijn te verkrijgen. De scholen in Almere krijgen 
per 1 januari 2015 het budget voor onderhoud in eigen beheer, dit kunnen ze ook inzetten voor 
het opwekken van hernieuwbare energie.

5.3 Kansen voor 2015-2018

Vanuit de werklijn Scholen en verenigingen worden de onderstaande acties ingezet om 
energiebesparing en opwekking te realiseren inclusief financieringsconstructies. In bijlage 1 wordt 
nog explicieter ingegaan op concrete maatregelen die kansrijk zijn en die door het op te zetten 
projectteam Scholen en verenigingen worden opgezet.
•  in navolging van de drie uitgevoerde energiescans worden bij meer scholen en verenigingen 

dergelijke scans uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van mogelijk te nemen energie-
besparing en/of duurzame energieopwekkingsmaatregelen. Er wordt in 2015 gestart met 
circa 10 scholen en 10 verenigingen. Uiteindelijk worden van de 106 scholen circa 30 

voorzien van een scan met bijbehorende opvolging. Van de 208 verenigingen worden circa 50 
voorzien van een scan met bijbehorende opvolging;

•  om de belemmering van de investering voor energiebesparing en energieopwekking (bijvoorbeeld 
door aanleg van zonnepanelen) op scholen of bij verenigingen weg te nemen, worden 
financieringsconstructies uitgewerkt en ingezet. Daarbij wordt zowel gekeken naar inzet van 
eventueel beschikbare eigen middelen, de inzet van coörporaties (ESCo’s, al dan niet gemeentelijk), 
inzetten van Energiefonds Almere, of andere mogelijke constructies. Dit is de eerste stap om een 
robuuste financieringsinfrastructuur te ontwikkelen;

•  naast het fysiek energie besparen en opwekken op scholen, wordt ook educatie ingezet om 
energiebesparing en –opwekking te realiseren. Door een competitief en educatief element worden 
scholieren gemotiveerd om over energiegebruik te leren en daadwerkelijk energie zuinige 
maatregelen door te voeren. Ook kunnen zij deze ervaringen ook in de thuissituatie gebruiken;

•  vanuit deze werklijn wordt bekeken welk effect het inzetten van een energieadviseur vanuit de 
gemeente kan hebben naast het competitieve element voor scholieren;

•  vanuit het gemeentelijke (subsidie)beleid wordt verkend of en hoe verenigingen en scholen d.m.v. 
aanvullende subsidievoorwaarden aangezet kunnen worden tot energiebesparende dan wel 
hernieuwbare energiemaatregelen.

5.4 Partners

Binnen de werklijn Scholen en verenigingen zijn de volgende partners voorzien:
•  schoolbesturen: hier moeten afspraken mee worden gemaakt over energiebesparing en –

opwekking. Belangrijk aspect daarbij is dat schoolbesturen ontzorgd worden en dat hun 
belemmeringen om over te gaan tot maatregelen worden weggenomen;

•  ouders: zij hebben veel invloed op een school en er zijn diverse initiatieven op die manier van de 
grond gekomen;

•  sportverenigingen: voor de besturen van de sportverenigingen geldt hetzelfde als de schoolbesturen;
•  de landelijke verenigingen voor diverse sporten (o.a. KNVB, KNHB) helpen individuele 

verenigingen bij verduurzaming en zijn waardevol in het promoten van diverse acties die worden 
ondernomen;

•  vanuit het vastgoedbedrijf gemeente Almere (dienst stadsbeheer) wordt expertise ingezet en wordt 
meegedacht hoe scholen kunnen komen tot energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.

•  er wordt samenwerking gezocht met natuur en milieueducatie zoals deze in Almere en breder in 
Flevoland wordt ingezet;

•  binnen de Dienst Sociaal Domijn zijn goede contacten met sportverenigingen en scholen. Dit 
netwerk aan contacten wordt gebruikt om snel en goed in contact te komen met de juiste 
vertegenwoordigers van de doelgroepen van deze werklijn.
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H6 WERKLIJN 5 
BEWONERS EN  
BEDRIJVEN

6.1 Inleiding
De energierekening is in toenemende mate een aanzienlijke 

kostenpost voor zowel bewoners van huur of koopwoningen als 

ondernemers in hun bedrijfspanden. Voor huurders en huiseigenaren 

is met energiebesparende maatregelen en het opwekken van 

duurzame energie veel te winnen, niet alleen in de portemonnee, 

maar ook qua comfort, veiligheid en gezondheid. Toch is er vaak 

een belemmering om maatregelen te nemen om die energierekening 

omlaag te krijgen. In veel gevallen zijn die belemmeringen minstens 

financieel van aard. De lange terugverdientijd schrikt mensen af. En 

ook is het eigen huis heilig, men verandert daar niet snel iets aan of 

in, zeker als bijna niemand in de buurt dat doet. Om mensen zo ver 

te krijgen energiebesparende maatregelen te treffen is het nodig om 

kennis, houding en gedrag te veranderen.

Voor bedrijven vormt de energierekening een substantieel deel van 

de bedrijfskosten. Een besparing van 10% kan het verschil maken 

tussen winst en verlies. Door de stijgende energieprijzen komt de 

bedrijfsrekening nog verder onder druk te staan. Een lagere 

energierekening betekent meer kracht voor bedrijven, meer 

groeimogelijkheden en daarmee ook banen. En ook voor bedrijven 

geldt dat er belemmeringen zijn om daadwerkelijk maatregelen 

door te voeren, veelal financieel van aard want de kosten gaan 

voor de baten uit.
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6.2 Huidige situatie

Kijkend naar bewoners in Almere zien we dat er in versneld tempo aandacht ontstaat om 
bij te dragen aan de ambitie om hernieuwbare energie de bron te laten zijn van Almere. 
De lokale energiecoöperatie ‘De Groene Reus’ en het ‘Platform Filmwijk’ zijn initiatieven 
die symbool staan voor deze beweging. Bewoners in Almere willen meedenken, meedoen 
en mee-investeren in duurzame energievoorzieningen. Naast bovenstaande koplopers in 
Almere, zijn er tal van andere bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan het thema 
‘Energizing’. Vaak bevinden deze initiatieven zich nog in een opstartfase en is de impact 
van deze bewonersgroepen beperkt. 

Duurzaamheid is één van de vier thema’s in de prestatieafspraken met de 
woningcorporaties. Afgesproken is om in 2014 samen de mogelijkheden te verkennen 
voor efficiënte investeringen in duurzame energieopwekking. De corporaties, die bijna 
30% van de woningen in Almere beheren, hebben toegezegd om tenminste op natuurlijke 
onderhoudsmomenten te investeren in energiebesparende maatregelen. Verder staan 
afspraken op de rol over hoe in Almere de energieprestaties van sociale huurwoningen 
kunnen worden verhoogd (bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen).

Voor nieuwbouw geldt landelijk de EPC-norm. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) drukt uit 
hoe energiezuinig woningen zijn. De overheid scherpt de norm steeds verder aan zodat 
er in 2020 energieneutrale woningen worden gebouwd. Het doel van de aanscherping is 
de CO2-uitstoot in Nederland reduceren. De huidige EPC-norm voor nieuwbouw is 0,4. In 
2020 is deze norm gedaald naar 0. Vanuit de gemeente worden in het kader van de EPC 
geen extra maatregelen getroffen. Belangrijk is wel dat de EPC alleen iets zegt over het huis, 
dus niets over het huishoudelijke elektraverbruik. Daarom zetten we in deze werklijn sterk in 
op gedragsverandering. 

Grote bedrijven betalen relatief weinig voor hun energie en zijn dus moeilijker te bewegen 
investeringen te doen met een lange terugverdientermijn. De focus ligt in Almere bij de kleine 
bedrijven, waar Almere er veel van heeft en waar resultaten ook meer invloed hebben op de 
energierekening. Vaak gelden voor deze bedrijven dezelfde drempels als bij bewoners. Dat 
betekent dat ook dezelfde opties om dit te ondervangen te gebruiken zijn. Bij bedrijven geldt 
vaak dat als de één het doet, de ander vrij snel volgt. Er moet een aantal bedrijven gevonden 
worden dat als voorbeeld kan dienen: een incubatieproces. Dit kan als een stimulator werken 
voor andere bedrijven om ook investeringen, met of zonder leningen of voorfinanciering, te 
doen om energiebesparingsmaatregelen of energieopwekking te realiseren.

Buurtcoöperatie Nobelhorst als voorbeeld

Woon je in Nobelhorst, dan word je automatisch lid van de Buurtcoöperatie. Hiermee krijg 
je de mogelijkheid om zelf je eigen buurt en leefomgeving te beheren en vorm te geven. 
Zowel wat budget betreft als in de uitvoering van mooie plannen. De eerste buurtcoörperatie 
bestaat al meer dan een jaar en staat nu op eigen benen, van de bewoners! De leden betalen 
entreegeld (eenmalig) en een maandelijkse bijdrage van € 7,50. De samenwerking biedt 
schaalvoordelen: samen diensten of producten inkopen, zoals energie, interieurinrichting, 
tuinmateriaal of collectieve service. Zo profiteer je gezamenlijk van financiële voordelen en 
kennis. De coöperatie motiveert haar buurtbewoners te verduurzamen onder andere door te 
laten zien wat allemaal mogelijk is in een ‘Groene Inspiratieroute’ (zie bijlage 3).
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Dergelijke voorbeeldbedrijven zijn in Almere aanwezig en veelal al jaren lang actief op het 
gebied van duurzame energie en energiebesparing. De stap naar de eerste groep bedrijven 
die gaat volgen komt dichterbij maar heeft nog wel een zetje nodig. 

6.3 Kansen voor 2015-2018

Vanuit de werklijn Bewoners en bedrijven worden de onderstaande acties ingezet om 
energiebesparing en -opwekking te realiseren inclusief financieringsconstructies. In bijlage 1 
wordt explicieter ingegaan op concrete maatregelen die kansrijk zijn en die door het op te zetten 
projectteam Bewoners en bedrijven worden opgezet.

•  individuele zonneboilers op woningen en bedrijfspanden: naast zonnepanelen die 
elektriciteit produceren zijn er ook panelen die warmte opleveren. De technische 
ontwikkeling van deze panelen gaat erg snel en op afzienbare termijn kan dit op een 
individuele woning een aantrekkelijke oplossing zijn;  

•  plaatsing van warmtepompen bij bedrijven en woningen. Idealiter in combinatie met 
zonnepanelen die de warmtepomp voorzien van de benodigde elektriciteit;

•  voor bewoners wordt een initiatieven budget ingesteld dat aangewend kan worden om 
duurzame energieplannen uit te werken tot volwaardige projecten. Dit initiatievenbudget 
zal in de vorm van een bijdrage in te maken proceskosten beschikbaar worden gesteld, 
vooralsnog zal dit in de vorm van een subsidieregeling worden vormgegeven. Deze 
regeling wordt gebaseerd op een succesvolle regeling zoals de afgelopen twee jaar is 
uitgevoerd in de gemeente Den Haag;

•  vanuit de gemeente wordt een traject ontwikkeld om mensen rond/onder de armoedegrens 
tegemoet te komen met een pakket aan energiebesparende maatregelen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het uitdelen van energieboxen waarin handige tools en materialen 
zitten om per direct energie te besparen en in te zetten op gedragsverbetering. We gaan 
in gesprek met armoedebeleid om te kijken of de hiervoor benodigde middelen kunnen 
worden gereserveerd uit hun budget. Ook kijken we hoe we slim kunnen aanhaken bij 
reeds bestaande projecten of programma’s van armoedebeleid.

•  de succesvolle subsidieregeling ‘Zonnepanelen op Almeerse daken’ wordt verlengd en 
beschikbaar gemaakt voor alle woningen in Almere. Dit zal worden uitgevoerd onder de 
werklijn Zon;

•  voor woningen worden in samenspraak met woningcorporaties adviseurs ingezet om 
adviezen aan huis te geven op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. 
De besparing door isolatie is vooral te halen bij woningen die voor 1990 zijn gebouwd. 

In Almere is deze woningvoorraad relatief klein en grotendeels al voorzien van isolerende 
maatregelen. Met een analyse op wijkniveau maken we inzichtelijk waar maatregelen en 
advies gericht op isolatie nog zinvol zijn. De adviseurs moeten goed opgeleid zijn om niet 
alleen energie-adviezen te geven, maar ook om te kunnen gaan met onverwachte zaken 
die achter de voordeur ontdekt kunnen worden, zoals grote financiële problemen of 
andersoortige persoonlijke problemen. De adviseurs ten behoeve van sociale 
huurwoningen worden door de woningbouwcorporaties ingezet, voor niet 
corporatiewoningen kunnen de adviseurs door de gemeente worden ingezet. 
Samenwerking wordt gezocht met Stadsreiniging die binnenkort 40 afvaladviseurs gaat 
inzetten en met De Schoor voor mogelijke herintreders met het juiste profiel;

•  naast corporatiewoningen en koopwoningen zijn er ook bewoners die een particuliere 
huurwoning bewonen. Er wordt geïnventariseerd hoeveel woningen en welk type 
woningen dat binnen Almere zijn, zodat passende verduurzamingsmaatregelen en 
communicatiemiddelen kunnen worden ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep;

•  voor bedrijven worden adviseurs ingezet om adviezen bij het bedrijf of bij de 
parkmanagementverenigingen op bedrijventerreinen te geven. Daarbij kunnen 
duurzaamheidscans worden ingezet waarbij wordt gekeken naar maatregelen op 
bedrijventerreinen. Deze scans worden al ingezet maar zouden voor alle 
bedrijventerreinen moeten worden opgesteld. Mogelijk kunnen bedrijven uit dezelfde 
branche met elkaar in contact gebracht worden en van elkaar leren/elkaar inspireren;

•  de gemeente geeft het goede voorbeeld door haar eigen vastgoed in 2015 verder te 
verduurzamen. Hiertoe zijn binnen de begroting vanuit de dienst stadsbeheer al plannen 
opgenomen vanuit de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Waar mogelijk worden deze 
plannen ondersteund en kenbaar gemaakt in de stad;

•  door het instellen van het Energiefonds Almere worden voor zowel bedrijven als bewoners 
aantrekkelijke leningen en een versnelde investering in hernieuwbare energieopwekking 
en energiebesparing mogelijk gemaakt;

•  samen met TNO wordt een project uitgewerkt om in de sterkste achterstandsgebieden 
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woningen zowel te verduurzamen qua energie als een smart oplossing te bieden voor 
intramurale zorg en bijvoorbeeld langer thuis wonen mogelijk maken;

•  er wordt met diverse partijen gekeken naar hoe inzetten op een circulaire economie kan 
bijdragen aan het terugdringen van energieconsumptie door bedrijven en door het 
sluiten van kringlopen minder afval te produceren. In 2015 worden eerste verkenningen 
op dit vlak met betrokken bedrijven omgezet in (pilot) projecten die direct bijdragen aan 
een energiebewuster Almeerse bedrijfsleven;

•  de diverse instellingen (zorg, maatschappelijk e.d.) in Almere worden actief benaderd en 
ingezet om werk te maken van hernieuwbare energieopwekking;

•  in 2015 wordt in het stadshart (Almere Centrum) en bedrijventerrein de Buitenvaart 
samen met de daar actieve ondernemers gekeken naar specifieke hernieuwbare 
energieprojecten die in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden.

6.4 Partners

Binnen de werklijn Bewoners en bedrijven zijn in ieder geval de volgende partners voorzien:

•  woningcorporaties: met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt met betrekking tot 
duurzaamheidsmaatregelen (prestatieafspraken). Aanvullende afspraken moeten worden 
gemaakt voor het inzetten van adviseurs;

•  actieve bewoners en bedrijven: koplopers als de Groene Reus en Platform Filmwijk zijn 
belangrijke partners in het verder enthousiasmeren van bewoners om stappen te zetten. 
Ook bedrijven die al veel aan duurzaamheid hebben gedaan zijn partners in het traject 
om te laten zien dat hernieuwbare energie binnen handbereik ligt;

•  georganiseerde bedrijventerreinen en/of brancheverenigingen: belangrijke partners zijn 
bedrijventerreinen waar parkmanagement of andere collectieve samenwerking aan de 
orde is. Dit kan ook branche gerelateerd zijn. Winkeliersverenigingen en dergelijke zijn 
waardevolle ingangen om eerste stappen te zetten op het gebied van een hernieuwbare 
energievoorziening;

•  TNO verbindt zich aan verschillende projecten rondom Smart Society op het thema 
smarter energy;

•  als we de gemeente beschouwen als bedrijf dan is binnen de gemeente als 
inkooporganisatie en grote opdrachtgever voor infrastructurele werken een belangrijke 
partner in het besparen van energie op diverse ontwikkelingen in de stad. Denk hierbij 
aan duurzame straatverlichting, energiezuinige gemeentelijke gebouwen en 
voorzieningen en strenge eisen aan uitvoering van nieuwe wegen en dergelijke. 

Convenanten met bedrijven

Om het bedrijfsleven mee te krijgen in de ambitie naar energieneutraliteit kunnen de volgende 
kringen worden onderscheiden:
1.  Een groep van 22 grote bedrijven en instellingen vormen de eerste kring en worden 

verleid zich te committeren aan de doelstelling van het stadsbestuur. Via een intensief 
traject worden de bedrijven verleid mee te doen. Samen kan dan worden toegewerkt 
naar een Almeers energie convenant met concrete doelstellingen (bijvoorbeeld 35% 
energiebesparing (5% besparing per jaar), 35%-65% duurzame energie en het eventuele 
restant in 2022 via inkoop van groene stroom elders in Nederland). Ervaring in 
Nijmegen leert dat er voldoende belangstelling bestaat bij bedrijven om deel te nemen 
en dat na verloop van tijd bedrijven zichzelf aanmelden om bij de kopgroep te mogen 
horen. Inmiddels loopt in Nijmegen Het Nijmeegs Energie Convenant 2.0, dat wordt 
gedragen door de bedrijven zelf. De gemeente is wel deelnemer maar heeft niet meer 
de regie. Het convenant bevat elementen als uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring, 
gezamenlijke uitvoering of inkoop, gedragsbeïnvloeding, jaarlijks uitvoeringsprogramma 
en evaluatiemomenten, et cetera.

2.  In de tweede kring gaat het om de bedrijven en instellingen in Almere die directe belang 
hebben bij de verduurzaming. Het gaat dan om woningcorporaties, bouwbedrijven, 
installateurs, bedrijven die handelen in zonnepanelen en –boilers of andere duurzame 
bronnen, winkels met energiezuinige apparatuur, adviseurs etc. Met vertegenwoordigers 
van 100 tot 200 bedrijven kan een cocreatieproces worden opgestart waarin een 
roadmap wordt opgesteld hoe binnen 7 jaar tot een energieneutrale stad te komen. 
Aandachtspunt is dat alle deelnemende bedrijven individuele belangen hebben. Het is 
zaak om met respect voor ieders eigen belangen collectieven krachten te ontwikkelen.

 3.  In de derde kring zitten de andere bedrijven van Almere zoals het MKB. Voor hen zou 
een aanpak kunnen worden gemaakt van verleiden (gratis energiescans) tot handhaven 
(wet Milieubeheer). Bij dat laatste zijn ook mogelijkheden om de aanpak vriendelijker 
te laten overkomen. Milieuhandhavers zijn in dat kader te zien als service-verleners. 
Maatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend zijn namelijk niet alleen goed voor 
het klimaat maar ook voor de bedrijfsvoering. Het is een kwestie van erop gewezen 
worden. Van belang is ook om de mensen van Economische Zaken te betrekken bij 
de doelstelling van een energieneutrale stad. Zij komen veel vaker in contact met 
ondernemers dan de milieubeleidsmedewerkers. In feite is energie ook eerder een 
onderwerp van economie dan van milieu.
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H7 INNOVATIE
7.1 Inleiding
De duurzame energiemarkt is volop in ontwikkeling. 
Nieuwe technologie maar ook relevante regelgeving 
zijn voortdurend in beweging en zorgen voor constante 
veranderende omstandigheden in het werkveld. Het 
energievraagstuk is nog veel fundamenteler dan in eerste 
instantie wordt gedacht. Het leidt een nieuwe economie 
in met alle lasten en lusten die daarbij horen. Vooral de 
directe en indirecte werkgelegenheid die dit met zich 
meebrengt is goed voor de ontwikkeling van Almere als 
stad. Om hier optimaal op te kunnen anticiperen is binnen 
dit programma de taak innovatie opgenomen. 

De taak innovatie, zowel technische als sociale innovatie, 
wordt vooral ingesteld om nieuwe ontwikkelingen in de 
markt te volgen, te beoordelen en waar mogelijk toe te 
passen binnen Energie Werkt!. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat er zelfstandig innovatie wordt gepleegd, 
de markt zal dat zelf aanjagen. Wel zijn er veel kansen 
om te participeren in benodigd onderzoek of toetsing 
en toepassing van innovaties in de Almeerse praktijk 
mogelijk te maken. Er wordt aansluiting gezocht op de 
innovatie agenda zoals deze door de gemeente wordt 
opgesteld en er wordt gezocht naar winwin situaties 
als het gaat om nieuwe markten, investeringen en 

ontwikkelingen. Concreet kan hierbij gedacht worden aan 
de innovatiegelden die vanuit het Fonds Verstedelijking 
Almere vanaf 2016 vrijgemaakt worden. Het koppelen 
van innovatie aan thema’s die spelen binnen Energie 
Werkt! zal daarom in 2015 worden verkend.

Met betrekking tot technische innovatie wordt 
vooral ingezet op realistische nieuwe technieken 
die kunnen bijdragen aan een versnelde gang naar 
energieneutraliteit. Bij sociale innovatie gaat het vooral 
om het inspelen op en positief veranderen van het 
sentiment, de manier waarop energiebesparing en –
opwekking is geïntegreerd in de samenleving. Daarbij 
speelt ook de veranderende balans tussen vraag en 
aanbod een grote rol.

Almere is altijd een stad geweest waar pionieren 
mogelijk is en kent een lange historie als het gaat om 
experimenten. Binnen dit programma willen we deze 
kernwaarde een vaste plek geven en open staan voor 
vernieuwing en verandering in de markt. In Almere is 
plek om innovaties op het  gebied van hernieuwbare 
energie in de praktijk te brengen. Daarmee anticiperen 
we op verandering en koesteren we diversiteit. 
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7.2 Kansen voor 2015-2018

Vanuit de taak innovatie worden de volgende acties ingezet ter ondersteuning aan de overige 
programmaonderdelen en inhoudelijke werklijnen:

•  binnen het bredere Growing Green Cities concept en rondom de Floriade zijn tal van 
processen in gang gezet die naar verwachting resulteren in nieuwe toepassingen. Mogelijk 
zijn deze toepassingen ook relevant voor het programma Energie Werkt!. Er wordt daarom 
frequente afstemming gezocht met de organisatie van de Floriade. Daarbij is in ieder geval 
vastgesteld dat de inspanning die geleverd wordt vanuit dienst stadsbeheer (stadsreiniging, 
Ingenieursbureau) in dit kader meegenomen dient te worden evenals de al actieve Urban 
Greeners die plannen ontwikkelen in het kader van Growing Green Cities; 

•  er wordt verkend hoe innovatiegelden als bestemd in het Fonds Verstedelijking Almere 
gekoppeld kunnen worden aan innovaties die binnen het programma Energie Werkt! gaan 
plaatsvinden en waar mogelijk worden daarin slimme combinaties gezocht;

•  in de wijk Nobelhorst blijven we experimenteren met nieuwe duurzame energietechnieken. Dit 
om te voldoen aan de gestelde ambities van de wijk maar ook om hier breder in Almere 
profijt van te hebben. Specifiek de WKO-oplossing die in Nobelhorst is ontwikkeld wordt (mits 
economisch verantwoord) binnen de wijk maar ook daarbuiten toepasbaar gemaakt;

•  er zijn op het gebied van biobased materialen verregaande ontwikkelingen. Specifiek in 
Flevoland komen vanuit deze hoek nieuwe (bouwmaterialen) beschikbaar die aanzienlijke 
energie en CO2-besparing mogelijk maken. In afstemming met hierbij betrokken marktpartijen 
wordt gekeken of en hoe deze ontwikkeling toepasbaar is in Almere;

•  vanuit de Economic Development Board Almere (EDBA) is de circulaire economie en bedrijven 
die zich daarin begeven één van de sectoren waarop wordt ingezet. Hergebruik van 
materiaal evenals het opnieuw inzetten van afval hangt hiermee sterk samen. In afstemming 
met de EDBA wordt gekeken of en hoe bedrijven en/of producten van deze bedrijven kunnen 
bijdragen aan de duurzame energiedoelstelling van Almere. Als voorbeeld geldt 
Compobouw. In november 2014 heeft de gemeente Almere een intentieovereenkomst 
ondertekend samen met 7 publieke en private partijen voor een gezamenlijke uitwerking van 
toepassingen van (bio-)composieten in de nieuwbouw en verbouw van Almere;

•  samen met Rijkswaterstaat is gewerkt aan de ambitie om de vernieuwde Rijksweg A6 de 
meest duurzame snelweg van Nederland te laten zijn. Vanuit de taak innovatie wordt gekeken 
welke oplossingen en ideeën die worden opgedaan in dit traject ook breder toepasbaar zijn 
in Almere;

•  Almere Smart Society is een project dat door de gemeente en partners is ingezet om steden 
slimmer te maken en intelligenter te laten opereren. Van slimme energienetten tot toevoegen 

van intelligentie aan woningen. De taak innovatie zorgt ervoor dat de binnen Almere Smart 
Society ontwikkelde concepten en oplossingen bekend worden gemaakt in heel Almere en 
daar waar mogelijk een eerste vervolgtoepassing gaan krijgen;

•  er zijn tal van nieuwe of bekende duurzame energie technieken die nog ontwikkeling nodig 
hebben, bijvoorbeeld 4D-boarding en isolerende muurverf. Vanuit de taak innovatie wordt 
geparticipeerd in toonaangevende onderzoeken en studies van producten/technieken die 
bijdragen aan de ambitie van Almere om in 2022 energieneutraal te zijn;

•  de taak innovatie draagt er zorg voor dat binnen het programma up to date en state-of-the-art 
kennis beschikbaar is daar waar het gaat om de duurzame energietransitie en draagt op 
deze manier bij aan een maximaal renderend programma.

Om bovenstaande activiteiten te kunnen uitvoeren en effectief beschikbaar en inzetbaar te maken 
voor Almere zijn de volgende middelen beschikbaar:

•  binnen het programma is in 2015-2016 0,4 FTE en vanaf 2017 0,3 FTE beschikbaar om 
gedurende het programma ingezet te worden voor de taak innovatie. Deze innovatiemanager 
besteedt zijn/haar tijd om de genoemde activiteiten uit te voeren. Deze persoon is tevens 
eerste aanspreekpunt voor externe partijen die in Almere op het gebied van hernieuwbare 
energie nieuwe initiatieven willen ontplooien;

•  naast de genoemde capaciteit is er in 2015 en 2016 80.000 euro en in 2017/2018 
50.000 beschikbaar om te investeren in benodigd onderzoek en/of versnelling van bruikbare 
technieken. Investeringen die worden gedaan zijn altijd cofinancieringen en staan in het teken 
van het toepasbaar maken van zaken op de schaal van de stad. Het is dus geen 
fundamenteel onderzoek waarin wordt geïnvesteerd maar onderzoek dat (versnelde) 
toepassing in Almere mogelijk maakt;

•  de programmamanager en/of innovatiemanager heeft regulier afstemming met de directeur 
EDBA, de programmamanager Almere Smart Society, de directeur Floriade evenals overige 
vertegenwoordigers van andere lopende relevante programma’s. Bruikbare ontwikkelingen en 
innovaties uit deze projecten wordt ingebracht binnen Energie Werkt! en daar opgeschaald 
op het niveau van de stad;

•  er worden afspraken gemaakt met onderzoeks- en onderwijsinstellingen die in Almere actief 
zijn (waaronder TNO in het kader van de afgesloten MoU) om daar lopende onderzoeks- en 
onderwijsprogramma’s af te stemmen op het programma Energie Werkt!. Indien mogelijk 
worden studenten van deze instellingen ingezet binnen het programma;

•  via diverse al bestaande netwerken, platforms en reguliere informatiekanalen wordt 
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continue verkend of er relevante ontwikkelingen zijn die voor en in Almere een plek 
verdienen. Deelname aan expertmeetings, congressen en overige kennis sessies maakt 
hier een belangrijk onderdeel van uit. 

7.3 Partners

Als het over innovatie gaat is er logischerwijs een sterke relatie met onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen. Dat zijn de kraamkamers waar innovatie wordt geboren die 
aansluitend in Almere groot gebracht kan worden. 

Binnen de taak innovatie van het programma Energie Werkt! zijn de volgende partners 
voorzien:

•  Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH): met een vestiging in Almere en een 
natuurlijke blik op duurzaamheid is de CAH een logische partner;

•  Hogeschool Windesheim: met een vestiging in Almere en onderwijs dat zich richt op 
diverse aspecten binnen de energietransitie een logische partner;

•  TNO: met TNO wordt al samengewerkt binnen Almere Smart Society en ook vanuit de 
EDBA zijn al contacten. TNO kan vanuit haar nationale en internationale netwerk en 
kennis bijdragen aan nieuwe impulsen voor de duurzame energietransitie in Almere;

•  TU Delft: vanuit Industrial Ecology is een voorstel gemaakt voor een afstudeeratelier, 
waarin meerdere studenten vanuit verschillende vakgebieden samenwerken aan de 
duurzame projecten van Almere;

•  Universiteit Wageningen is vanuit de biobased zijde ook reeds betrokken. In 
samenwerkende lijn met CAH worden reeds projecten uitgevoerd;

•  Alliander: als netbeheerder van Almere is Alliander een waardevolle partij om nieuwe 
concepten (die ook bijdragen aan een stabiel en goed onderhouden net) te toetsen en 
uitvoerbaar te maken. Alliander is aangesloten bij Almere Smart Society;

•  de partners in Compobouw. Vooralsnog zijn dat: Royal HaskoningDHV, Vereniging 
Bouwend Nederland afdeling Flevoland, Reimert Bouw en Infrastructuur, 
Architectenbureau Atelier Dutch, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv, provincie 
Flevoland en de stichting CompoWorld;

•  de bewoners en bedrijven die initiatieven hebben getoond/nemen in het kader van 
de Florida waaronder de Urban Greeners en tal van andere bijzondere groepen die 
werk willen maken van Growing Green Cities. Specifiek selecteren we groepen die 
“Energizing” als hun belangrijkste doel hebben gesteld.
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H8 
OPBRENGSTEN, 
ORGANISATIE EN 
FINANCIËN
8.1 Inleiding
De uitvoering van de vijf geschetste werklijnen zal 
resulteren in zichtbare duurzame maatregelen en 
opbrengsten in de stad. De verwachte omvang van deze 
opbrengsten wordt in dit hoofdstuk in beeld gebracht. 
Naast deze directe opbrengsten zullen ook op het 
gebied van innovatie en economie positieve effecten 
ontstaan (als omschreven in het vorige hoofdstuk), ook 
hier wordt kort op ingegaan. Om deze opbrengsten en 
positieve effecten te halen is een organisatie nodig die 
zorg gaat dragen voor de versnelling in hernieuwbare 

energietransitie die in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Het 
instellen van het Energiefonds Almere is daar onderdeel 
van. De benodigde investeringen die nodig zijn om het 
programma en energiefonds mogelijk te maken inclusief 
voorziene dekking worden omschreven en per werklijn 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe middelen worden besteed. 
Het programma Energie Werkt! vraagt om een focus in 
organisatie en besteding van middelen, met de in dit 
hoofdstuk geschetste opzet is het de verwachting dat deze 
focus goed wordt geborgd en benoemde opbrengsten 
daadwerkelijk bereikt kunnen worden.
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8.2 Opbrengsten

Uit een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG, januari 2013) blijkt dat er grote maatschappelijke en financiële meerwaarde 
ontstaat bij relatief grootschalige, lokale, duurzame energieopwekking. Momenteel betalen 
Almeerders jaarlijks circa 150 miljoen euro aan energiebedrijven buiten de stad (inclusief 
buitenland). Een deel van dit geld kan bespaard worden en voor een groot deel in Almere 
blijven als het besteed wordt aan in Almere opgewekte energie. Voor bedrijven is dit 
bedrag relatief gezien nog hoger. De energiekosten voor tuinbouwbedrijven op De Vaart 
bijvoorbeeld, bedragen tot 50% van de totale bedrijfskosten. En niet onbelangrijk, geld 
dat in Almere blijft wordt ook uitgegeven aan de Almeerse economie en zal dus bijdragen 
aan een groei in werkgelegenheid. De investeringen die gedaan worden kunnen daarmee 
gezien worden als de belangrijke aanjager voor een boost in hernieuwbare energiewinning 
in Almere en de daarmee samenhangende economie.

De opgave is in hoofdstuk 1 geschetst, ruim 90% (8,3 PJ) van de Almeerse energie voorziening 
dient nog hernieuwbaar ingericht te worden. Ondanks de impuls van dit programma is het 
niet reëel om te verwachten dat eind 2018 deze 93% in zijn geheel hernieuwbaar zal zijn. 
De benodigde investering hiertoe is te omvangrijk en in meerdere opzichten te ambitieus te 
noemen. De financiële investering, de ruimtelijke implicaties evenals de benodigde sociale en 
technologische innovatie vragen om een langere tijdshorizon. 

Wel is het mogelijk om een goede stap te zetten richting 100% hernieuwbare energie en kan 
het programma daarin een bepalende factor zijn om definitief een nieuwe weg in te slaan en 
de energietransitie aanzienlijk te versnellen. In 2018 is 20% (1,76 PJ) hernieuwbare energie 
opgewekt binnen de Almeerse gemeentegrens dankzij Energie Werkt!.

Omschakelen naar hernieuwbare energie en besparen op energiekosten
1.  De werklijn zon gaat ervoor zorgen dat er vanaf 2015 versneld zonnepanelen worden 

neergelegd in Almere. Van de benodigde 436 Mega Wattpiek wordt binnen het programma 
ingezet op realisatie van minimaal 40 Mega Wattpiek tot 2018 (5 tot 10% van de ambitie) 
om aansluitend een verdere versnelling in te kunnen zetten. Dat is 0,17 PJ aan energie 
duurzaam opgewekt binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

2.  Via de werklijn warmte wordt ingezet op verduurzaming van het bestaande warmtenet 
evenals het terugdringen van de geldende aansluittarieven. Door in te zetten op een totale 
verduurzaming van het warmtenet is een hernieuwbare energieopwekking mogelijk van 
0,8 PJ. Om dit te bereiken moet 0,2 PJ natte biomassa (groen gas) en 0,6 droge biomassa 
(hout) worden geproduceerd. Met het programma zetten we in op de realisatie van een 

biomassacentrale waarmee in 2018 minstens 0,45 PJ hernieuwbare energie is opgewekt. 
Naast biomassa wordt gekeken hoe er met innovatieve technieken (ondiepe WKO) gekomen 
kan worden tot hernieuwbare warmte en wordt gekeken hoe restwarmte van diverse Almeerse 
bedrijven hergebruikt kan gaan worden. Dit zal 0,05 PJ hernieuwbare energie moeten 
opleveren. In totaal wekken we met hernieuwbare warmtebronnen 0,5 PJ op tot 2019.  

3.  Via de werklijn wind wordt binnen strikte kaders ingezet op het faciliteren van windenergie 
binnen Almere. Naast het slim vervangen van huidige windparken (Pampus, A27) is het de 
ambitie om van de benodigde 126 MW binnen Almere 10% daadwerkelijk te realiseren binnen 
de termijn van dit programma (5 tot 6 extra molens) om aansluitend mogelijk nog een aantal 
molens te realiseren tot 2022 (maximaal 4 tot 5 extra). Parallel wordt binnen deze werklijn 
verkend hoe en onder welke condities er een verantwoorde investering mogelijk is in wind 
binnen de Provincie Flevoland. Tot 2019 wordt binnen de Almeerse gemeentegrenzen 0,23 PJ 
aan energie duurzaam opgewekt met wind. 

4.  De voordelen die er te behalen zijn voor scholen en verenigingen zijn groot. Het is gebleken 
dat met een goede aanpak 10 tot 30% op de energierekening bespaard kan worden. En bij 
sporthallen zelfs 80%. Nog belangrijker is de educatieve rol en voorbeeldfunctie van scholen en 
verenigingen. Zichtbare en aansprekende resultaten bij scholen en verenigingen lenen zich goed 
als aanjaagfunctie voor andere doelgroepen. In Almere zijn 106 scholen en 208 verenigingen. 
Via het programma worden in ieder geval 100 van deze totaal 314 scholen/verenigingen 
bereikt. Het is de ambitie om de helft van de bereikte scholen aan te zetten tot energiebesparing 
en investeringen in hernieuwbare energieopwekking. Dat leidt tot 2019 tot 0,01 PJ aan 
duurzame energieopwekking binnen de Almeerse gemeentegrenzen. Van de verenigingen willen 
we 25% aanzetten tot hernieuwbare energie opwekking wat overeenkomt met 0,015 PJ aan 
duurzame energie. Via indirecte effecten (educatie, betrekken van leden/ouders bij acties e.d.) 
verwachten we aanvullend nog eens 0,075 PJ hernieuwbare energie op te gaan wekken. Totaal 
is deze werklijn daarmee goed voor 0,1 PJ aan opbrengsten.

5.  Bij de werklijn bewoners en bedrijven wordt onder meer ingezet op individuele hernieuwbare 
warmtevoorziening bij de woningen en het bedrijfsvastgoed dat niet is aangesloten op het 
warmtenet. Door in te zetten op individuele hernieuwbare warmtevoorziening kan in totaal 0,9 
PJ aan hernieuwbare energie worden opgewekt. Om dit te bereiken moeten 14.500 woningen 
3m2 zonnecollectoren neerleggen en 21.000 woningen en 2400 bedrijven warmtepompen 
installeren. Het is de verwachting dat met het inzetten van dit programma het mogelijk is 
dat de eerste 5000 tot 7000 woningen en 400 tot 500 bedrijven op deze manier hun 
verwarming gaan opwekken. Daarmee realiseren we 0,22 PJ hernieuwbare energieopwekking 
in 2018. Daarnaast verwachten we dat tot 2019 nog eens 5000 tot 10.000 huishoudens 
andere energiebesparende maatregelen nemen als gevolg van het programma (denk aan 
isolatie, zonnepanelen, gedragsverandering). Een gemiddeld huishouden in Almere heeft een 
energierekening van 2000 euro. Bij elkaar besparen bewoners tot 2019 500.000 tot 2 miljoen 
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investeringen gaan plaatsvinden. Er wordt geld uitgegeven en veelal zal dit leiden tot 
werkzaamheden die in Almere en bij voorkeur door Almeerse bedrijven uitgevoerd gaan 
worden. Het blijvend aanjagen van de vraag naar hernieuwbare energie zal zorgen voor 
meer werk en geeft nog eens een extra stimulans voor de markt om zowel in techniek als in 
het werkproces te innoveren. 

De bereikte lastenverlichting voor bedrijven kan omgezet worden in meer investeringen 
in groei en innovatie. Daarbij is het niet onbelangrijk om te vermelden dat ook buiten 
Almere de markt van hernieuwbare energieproducten groeit en kansen biedt voor Almeerse 
ondernemers. 

8.3  In te richten Energiefonds  
Almere

Het Energiefonds Almere is één van de belangrijke maatregelen binnen Energie Werkt! om 
de ambitie naar meer energieneutraliteit te bewerkstellingen en een belangrijke schakel om 
bewoners, bedrijven, scholen en (sport)verenigingen in Almere versneld aan te zetten tot het 
doen van ingrepen op het gebied van hernieuwbare energievoorziening. De beperking van 
het moeten voorfinancieren van energiemaatregelen (als voorbeeld: een particulier schaft 
tien zonnepanelen aan voor 4500 euro, hij verdient dat in ongeveer acht tot tien jaar terug 
aan voordeel op zijn energierekening maar moet bij aanschaf wel 4500 euro investeren) 
kan met het instellen van het fonds voor een aanzienlijk deel worden weggenomen. 

Wat is het Energiefonds
Het Energiefonds betreft een financiële voorziening waarmee hernieuwbare energie-
projecten eenvoudig (aanvullende) financiering kunnen krijgen in de vorm van leningen. 
Het gaat daarbij nadrukkelijk om een portfolio aan kleinschalige projecten (een particulier 
die een investering wil doen in zonnepanelen op zijn woning) tot het realiseren van een 
grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. 
Het Energiefonds levert een versnelling van het energieprogramma van de gemeente. Het 
recent ingestelde landelijk fonds voor financiering van verduurzaming van woningen toont 
aan dat het punt niet zozeer is om geld te organiseren, maar dat het vooral de uitdaging 
is om eindgebruikers zover te krijgen dat ze hiervan gebruik van maken. Deels ligt dat 
ook aan het gebrek aan voldoende aansluiting van aanbod aan vraag, bijvoorbeeld 
in de bouw(keten). Het Energiefonds is onder meer bedoeld om energieprojecten dáár 
meerwaarde te geven.

euro per jaar. Ook voor bedrijven geldt dat ze al snel 5 tot 15% op hun energieverbruik 
kunnen besparen en dat geld dus voor andere dingen, waaronder verdere innovatie, in 
kunnen zetten. Er wordt ingezet om binnen het programma 100 bedrijven serieuze stappen 
te laten zetten in hun hernieuwbare energieopgave, los van de individuele hernieuwbare 
warmteoplossing. Met de werklijn bewoners en bedrijven behalen we tot 2019 in totaal 0,26 
PJ aan duurzame energieopwekking binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

Rendement op investering
Het exact becijferen van de te behalen financiële opbrengsten is afhankelijk van heel veel 
factoren waar vanuit het programma niet altijd even veel invloed op valt uit te oefenen. Zo 
is het alleen al onmogelijk om te voorspellen hoeveel uren de zon zal gaan schijnen en hoe 
snel zonnepanelen zich ontwikkelen in termen van opbrengst versus benodigde investering. 
Een exacte financiële opbrengst die wordt bereikt met de investering vanuit het programma 
is daarom op dit moment niet te geven. In het Masterplan Energie Almere 2.0 (MEA Almere 
2.0) is wel becijferd dat er zonder extra beleid (autonome ontwikkeling) rond 2022 een 
netto verbruik van 620 kton CO2-emissie en 8 PJ fossiel zou zijn. Als we het MEA volgen 
en het programma Energie Werkt! gaan uitvoeren kan dit een potentie vertegenwoordigen 
van een besparing van 220 kton CO2 en 3 PJ fossiele energiebesparing door de 
opwekking van duurzame energie binnen de Almeerse gemeentegrenzen. Daarmee wordt 
substantieel bijgedragen aan een stabieler, gezonder en beter klimaat en hernieuwbare 
energievoorziening (38% hernieuwbare energie). Dat zorgt er op zijn minst voor dat er een 
flink deel van de nu 150 miljoen euro die verdwijnt buiten Almere in Almere blijft en ingezet 
kan worden om de stad groener, gezonder en beter te maken.

Aanjagen van economie en innovatie
Dit programma leidt uiteindelijk tot besparingen. Er wordt een investering gedaan in de 
economie en naast investeringen vanuit de gemeente zullen ook vanuit andere partijen 

figuur 11: Verhouding van opbrengst in PJ duurzaam opgewekte energie tussen de werklijnen
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Omvang en werking van het fonds
Het Energiefonds zal in totaal een omvang krijgen van 6 miljoen euro. Van deze 6 miljoen 
is 1 miljoen benodigd om de (proces)engineering en benodigde garantstelling binnen het 
programma en gemeente Almere in te vullen. De overige 5 miljoen euro zal worden uitgezet 
aan renderende investeringen in duurzame maatregelen. 
Het Energiefonds Almere werkt hiermee als multiplier op de gemeentelijke investering 
en levert een versnelling in het realiseren van hernieuwbare energie in Almere. Met het 
Energiefonds wordt 5 miljoen aan voornamelijk private investeringen verwacht (in die 
zin dat de leningen worden aangegaan door bewoners, bedrijven en instellingen). De 
werklijnen Warmte, Zon, Scholen/verenigingen en Bewoners/bedrijven zijn er mede van 
afhankelijk als het gaat om te komen tot snelle realisatie en echte beweging in de stad.
De 5 miljoen die via het Energiefonds wordt ingebracht wordt goedkoop geleend en 
afhankelijk van de meest efficiënte route voor het betreffend project ingezet. Het goedkoop 
lenen en doorlenen wordt mede gewaarborgd door als gemeente een garantstelling in te 
stellen mochten leningen niet of niet volledig worden terugbetaald. 

Instellen, beheer en partners van het fonds
Het Energiefonds zal in 2015 ingesteld worden en onder de aandacht gebracht worden 
van de doelgroepen. Parallel aan het instellen en communicatie zal het beheer van het fonds 
vormgegeven worden. Exacte uitwerking zal direct na besluitvorming door de raad (verwacht 
mei 2015) starten. De provinciale Stichting DE-on kan hierbij verschillende functies uitvoeren: 
mede uitwerken van de projecten, cofinanciering (20-50%, vanaf €100.000 per project) en 
beheer inclusief verantwoording. Stichting Volkshuisvesting Nederland is juist gewend om 
kleinere leningen aan particulieren te verzorgen. Beide organisaties worden betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van het fonds. Tevens wordt er in vroegtijdig stadium contact gelegd met 
private (banken, pensioenfondsen e.d.) geldverstrekkers om snel zekerheid te verkrijgen onder 
welke condities deze partijen willen participeren in het fonds. 

Projecten in 2015
In 2015 worden met hulp van het Energiefonds bijvoorbeeld de volgende projecten uit 
Energie Werkt! gestart en tot (deel)realisatie gebracht:
1.  In beeld brengen van mogelijke en ook uitvoering van eerste maatregelen op 

hernieuwbare energie voorziening van Almeerse Scholen en Sportverenigingen. Circa 
80 scholen en verenigingen krijgen een energiescan en worden begeleid tot het besluit 
om geïnventariseerde maatregelen daadwerkelijk te gaan doorvoeren. Vanuit het 
Energiefonds wordt dit proces gefaciliteerd en wordt ingezet op het inrichten van een 
passende lening voor deze doelgroep.

2.  Bedrijven en bewoners krijgen vanuit het Energiefonds ondersteuning om hun plannen 
en ideeën uit te werken tot projecten en met inzet van het energiefonds wordt 
daadwerkelijk uitvoering (versneld) mogelijk gemaakt. Het gaat in 2015 om ongeveer 
20 collectieven van bewoners en een groep van 50 bedrijven. Het fonds draagt hiermee 
bij aan de benodigde procesinnovatie om groepen bewoners en bedrijven van plannen 
over te laten gaan tot uitvoering.

3.  Almeermaker: naar voorbeeld van de Meermaker in Haarlemmermeer, waarmee Ymere 
op grote schaal succesvol zonnepanelen laat leggen op corporatiewoningen. Er kan 
mogelijk gebruik gemaakt worden van dezelfde voorwaarden. Daarmee kunnen hoge 
opstartkosten vermeden worden. Het kan gaan om duizenden zonnepanelen per jaar, 
waarbij bewoners dankzij de garantstelling van de gemeente gegarandeerd enkele 
tientjes per jaar besparen en verder geheel ontzorgd worden. Dit project is onderdeel 
van de prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2015 maar kan jaren 
doorlopen. Hiermee wordt Solar City Almere als onderdeel van Growing Green Cities 
verder zichtbaar gemaakt. 

8.4 Organisatie 

Om de vijf werklijnen inclusief de bijbehorende ondersteunende taken en het Energiefonds 
goed ten uitvoer te brengen is een slagvaardige en centrale programmaorganisatie 
nodig. Deze organisatie zorgt voor de juiste aandacht en snelheid in de uitvoering van de 
werklijnen en draagt zorg dat de stad wordt meegenomen in de gewenste energietransitie. 
De organisatie wordt opgebouwd conform volgende figuur.
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Het programma krijgt een centrale programmamanager die verantwoordelijk is voor het 
reilen en zeilen van het programma en binnen de gemeentelijke organisatie en in de stad 
als aanspreekpunt fungeert. De werklijnen krijgen allemaal een eigen coördinator die vooral 
werkt aan projecten en ondersteuning verleent aan mensen in de stad. 
Afhankelijk van het succes van de diverse werklijnen en de beschikbaarheid van 
investeringsmiddelen kan besloten worden om de inzet van de organisatie op werklijnen 
te verzwaren of af te zwakken. Jaarlijks wordt gekeken of de ingeschatte investering 
toereikend is of dat het kan met een minder groot programmateam. Gezien de omvang van 
de opgave en de hoeveelheid aan thema’s is het de verwachting dat het programmateam 
bij aanvang 4,6 FTE groot is en zal afslanken naar 3 FTE in 2017. 
Van de maximaal benodigde 4,6 FTE is op dit moment 2 FTE al aanwezig binnen de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling. Hiervan is reeds 50% geoormerkt voor duurzaamheidstaken 

geschaard onder het programma Energie Werkt!. Daarmee is het vanuit het programma 
noodzakelijk om 2,6 FTE extra inzetbaar te krijgen. Idee is om binnen overige gemeentelijke 
diensten te bezien of er extra capaciteit vrijgemaakt kan worden om de benodigde 
capaciteit in te vullen. Zo is er binnen de Dienst Stadsbeheer sprake van een aanzienlijke 
inzet in het kader van Growing Green. Deze inspanning kan gekoppeld worden aan het 
programma Energie Werkt!.
Voor specialistische kennis en bijzondere projecten zal binnen het programma externe 
inhuur plaatsvinden. Daarbij is het de nadrukkelijk insteek om dat alleen te doen indien hier 
intern geen invulling aan gegeven kan worden.

8.5 Benodigde investering

Uitvoering programma Energie Werkt!
Om het programma op een passende en voortvarende wijze te kunnen uitvoeren is er 
een investering nodig van ruim 3,7 miljoen euro. Deze investering bestaat uit het inrichten 
en uitvoeren van de benoemde werklijnen en het daaronder vormgeven van de taken 
communicatie, innovatie en financieel beheer.
Er is per werklijn een begroting gemaakt voor de benodigde investeringen voor de komende 
4 jaar. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het programma, na besluitvorming, zal starten in 
mei 2015 en zal eindigen rond de zomer van 2018 om nog in 2018 tot een eindevaluatie 
en formele afronding te komen en indien noodzakelijk en gewenst een vervolg in te richten 
tot aan de Floriade in 2022. 

Hieronder en op de volgende pagina is op hoofdlijnen de investering per werklijn aange-
geven met een korte omschrijving van de individuele posten. In bijlage 2 is een onderbouwing 
terug te vinden die specifiek inzicht geeft in de benodigde investering per werklijn. 

PROGRAMMA 
ENERGIE WERKT!

INNOVATIE

WERKLIJN 1 
ZON

WERKLIJN 2 
WARMTE

WERKLIJN 3 
WIND

WERKLIJN 4 
SCHOLEN EN 

VERENIGINGEN

WERKLIJN 5 
BEWONERS EN 

BEDRIJVEN

FINANCIEN
COMMUNICATIE / 

MARKETING

ZICHTBARE PROJECTEN EN INGREPEN IN DE STAD IN 2015

figuur 12: Organogram Programma Energie Werkt!

Programma onderdeel 2015 2016 2017 2018 TOTAAL
Werklijn Zon 383.144        171.192      83.779     120.999   759.113      
Werklijn Warmte 312.369        230.158      133.159   81.159     756.844      
Werklijn Wind 208.564        117.085      83.159     81.159     489.966      
Werklijn Scholen en verenigingen 332.174        134.011      91.435     86.085     614.291      
Werklijn Bewoners en bedrijven 449.174        274.481      214.409   162.409   1.100.472  
Totaal 1.685.423    926.927     605.940   531.810   3.720.685  

tabel 1: Overzicht begroting Programma Energie Werkt! 2015-2018



42

O
RG

A
N

ISA
TIE EN

 FIN
A

N
C

IEN

Werklijn zon 
De totale investering van werklijn zon is ruim 760.000 euro. 100.000 euro daarvan zal 
geïnvesteerd worden in de nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen op Almeerse daken 
(alleen in 2015). Er is 75.000 euro begroot om het concept Almeermaker (zonnepanelen 
op daken van huurwoningen) mogelijk te maken. Voor nieuwe businesscases is 60.000 euro 
begroot. Overige investering wordt gedaan voor het projectmanagement, communicatie en 
financieel beheer van deze projecten evenals begeleiding van alle zon initiatieven in de stad. 

Werklijn warmte
Totale investering voor de werklijn warmte is 756.000 euro. Van dit bedrag wordt bijna de 
helft ingezet om gedurende 4 jaar een centraal aanspreekpunt te hebben en coördinatie in te 
richten voor de diverse projecten en ontwikkelingen op dit vlak. 275.000 euro is begroot voor 
benodigd onderzoek en uitwerking van businsesscases. Overige investeringen binnen deze 
werklijn hangen samen met de taken communicatie, innovatie en financieel beheer.

Werklijn wind
Totale investering voor deze werklijn is bijna 490.000 euro. Daarvan is 334.000 euro 
voorzien voor het begeleiden van diverse windprojecten die in de stad worden geïnitieerd 
evenals om de participatie vanuit de stad in deze projecten goed te borgen. Een verkenning 
naar mogelijke uitbreiding van participatie in windenergie buiten Almere vraagt een 
investering van 31.000 euro. Overige kosten binnen deze werklijn hangen samen met het 
inrichten van communicatie, innovatie en financieel beheer van dit van deze werklijn.

Werklijn scholen en verenigingen
Deze werklijn vraagt een totale investering van 614.000 euro. Voor energiescans en overige 
maatregelen wordt 204.350 euro gevraagd. Om alle scholen en verenigingen te begeleiden 
en een helder aanspreekpunt te organiseren (begeleiding, afstemming, ondersteuning) 
wordt gedurende het programma bijna 285.000 geïnvesteerd in projectbegeleiding en 
uitvoeringsondersteuning. Tot slot worden overige middelen geïnvesteerd in communicatie, 
financieel beheer en toepassen van innovatie uit de markt binnen deze werklijn.

Werklijn bewoners en bedrijven
Van de totaal begrote investering van ruim 1,1 miljoen euro wordt ruim de helft (595.750) gestopt 
in directe ondersteuning van bewoners initiatieven en bedrijven. De andere helft van de begrote 
middelen wordt geïnvesteerd in projectmanagement/een centraal aanspreekpunt (380.000) en  
de benodigde communicatie, financieel beheer en toepassen van innovatie (125.000 euro).

Uitvoering Energiefonds Almere
Naast de 3,7 miljoen euro voor de uitvoering van het programma Energie Werkt! is voor 
het opstarten, ontwikkelen, uitvoeren en beheren van het Energiefonds Almere ook een 
investering benodigd. Om uiteindelijk 5 miljoen euro aan aantrekkelijke leningen te kunnen 
verstrekken is ongeveer 1 miljoen euro nodig om het fonds te ontwikkelen, garantstellingen 
te doen en vraag naar leningen aan te jagen. Door deze eigen inbreng van vermogen 
wordt het mogelijk om bij private investeerders goedkoop geld te lenen waardoor de 
rente aan consumenten laag gehouden kan worden. Deze eigen inbreng biedt tevens de 
mogelijkheid vraag naar leningen aanzienlijk aan te jagen (inzicht geven in mogelijkheden, 
communicatie, e.d.). 

8.6 Voorstel tot dekking

De benodigde investering kan als volgt gedekt worden: 

Benodigde investering Programma   € 3,72 miljoen
Beschikbare dekking  
1. cRRescendo gelden  €1,66 miljoen
2. Energiefonds Poort (Nuon gelden)  €1,50 miljoen
3. VNG Regio gelden  €0,04 miljoen
4a.  Fonds Verst. Almere  

(Energiefonds Almere) – uitvoering €0,52 miljoen €0,52 miljoen
4b.  Fonds Verst. Almere  

(Energiefonds Almere) – garantstelling €0,42 miljoen -
Totaal  €3,72 miljoen

figuur 13 : Verhouding van totale investering tussen de werklijnen
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Voor het programma Energie Werkt! is er dus 3,2 miljoen euro gedekt die afkomstig is uit 
extern verkregen dekkingsbronnen (cRRescendo, Energiefonds Poort (NUON gelden), VNG 
gelden). De nog resterende 520.000 euro zal naar verwachting gedekt kunnen worden uit 
het nog in te richten Energiefonds Almere (Fonds Verstedelijking Almere). Engineering van 
het fonds evenals het aanjagen van vraag naar leningen zal daarmee plaatsvinden binnen 
het programma Energie Werkt! wat gezien de integrale opzet een logische en efficiënte 
oplossing is.

Voor het Energiefonds Almere is een aanvraag ingediend bij het Fonds Verstedelijking Almere 
en voor 2015 een bedrag van 940.000 euro aangevraagd. Van deze 940.000 euro is dus 
520.000 bestemd voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van het Energiefonds dat binnen 
het programma Energie Werkt! vormgegeven wordt. De overige 420.000 euro zal gereserveerd 
worden als garantstelling die ingezet wordt om vreemd vermogen tegen gunstige voorwaarden 
aan het fonds te kunnen toevoegen (rentepercentage).

Naast de mogelijkheid om gelden te verwerven uit het Fonds Verstedelijking Almere is het 
denkbaar dat er voor het in te richten Energiefonds Almere een bijdrage vanuit Stichting  
DE-on (op het vlak van diverse projecten in ontwikkeling brengen) of andere duurzame energie 
investeringsfondsen kan komen. 

Tot slot is het goed denkbaar dat gezien het innovatieve karakter van het programma er ook nog 
diverse geldstromen aangeboord kunnen worden vanuit het Rijk en/of Europa in de vorm van 
subsidies of onderzoeksgelden. Een voorbeeld hiervan is de Europese subsidie Horizon2020. 
Deze middelen zijn bedoeld voor ontwikkelingen waarin zowel het energieverbruik, de mobiliteit 
als de integratie van (digitale) systemen aanzienlijk worden verbeterd.

8.7  Monitoring en evaluatie  
programma

Energie Werkt! zal via de omschreven werklijnen (hoofdstukken 2 t/m 6) worden ingezet om 
de in die hoofdstuk benoemde resultaten te bereiken. Om goed te weten en scherp te krijgen 
welke maatregelen, projecten en werklijnen wel of niet voldoende bijdragen aan benodigde 
opbrengsten wordt het programma voorzien van monitoring. In 2015 wordt een beeld verkregen 
van de situatie zoals die nu is in de stad en in combinatie met de al bekende data zal dit 
fungeren als startpunt. Op het niveau van werklijnen wordt bijgehouden wat de resultaten zijn 
van uitgevoerde acties en hoe deze bijdragen aan de doelstelling in 2022 100% hernieuwbare 
energie in Almere te hebben. Monitoring zal zowel kwalitatief als kwantitatief plaatsvinden. 

Jaarlijks wordt op basis van de monitoring een evaluatie gemaakt van het programma. Deze 
evaluatie wordt bestuurlijk door college en raad besproken en op basis hiervan is het mogelijk dat 
de inhoud van het programma wordt bijgesteld. Daarbij worden ook ontwikkeling van nieuwe 
technieken die de komende jaren bruikbaar zouden kunnen worden voor toepassing in Almere 
evenals mogelijke veranderingen in provinciaal, landelijk en Europees beleid meegenomen. 

Door op deze manier het programma te monitoren en jaarlijks te evalueren is het mogelijk om 
te anticiperen op verandering en in te spelen op ontwikkelingen in en rondom Almere. De vorm 
en inhoud van de evaluatie wordt in 2015 bepaald en in het eerste kwartaal van 2016 ter 
bestuurlijke bespreking aangeboden.
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Duurzame	  leningen	  	  

5	  miljoen	  (private	  investering)	  

	  

Totale	  investering	  Energie	  Werkt	  

3,7	  Miljoen	  

	  

Energiefonds	  Poort	  

1,5	  Miljoen	  

	  

cRRessendo	  	  

1,66	  Miljoen	  

	  

VNG	  Regiogelden	  

0,04	  Miljoen	  

	  

Energiefonds	  Almere	  (FVA)	  

0,94	  Miljoen	  

	  

Garantstelling	  leningen	  Energiefonds	  Almere	  

0,42	  Miljoen	  

0,52	  Miljoen	   0,42	  Miljoen	  

Opbrengsten:	  

Totale	  investering	  in	  programma	  Energie	  Werkt	  en	  duurzame	  maatregelen	  van	  8,7	  miljoen	  

ð Energiefonds	  Almere	  met	  maximaal	  5	  miljoen	  euro	  aan	  duurzame	  energie	  leningen	  
ð 5	  tot	  10%	  energiebesparing	  voor	  woningen	  

ð 10	  tot	  30%	  energiebesparing	  door	  scholen	  en	  verenigingen	  
ð Meer	  financiële	  ruimte	  voor	  Almeerse	  bedrijven	  om	  geld	  te	  investeren	  in	  innovatie	  

ð Groei	  van	  7%	  hernieuwbare	  energie	  naar	  maximaal	  44%	  (38%	  groei)	  
ð Ontwikkeling	  van	  nieuwe	  markt	  en	  innovatie	  voor	  Almeerse	  bedrijven	  	  

Figuur 14 Investeringen en opbrengsten Energie Werkt!
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H9 
COMMUNICATIE

9.1 Inleiding
Voor de uitvoering van het programma Energie 
Werkt! is gekozen voor een doelgroepenbenadering. 
Deze benadering uit zich in twee werklijnen voor 
doelgroepen, waarin concrete acties en projecten zijn 
benoemd. Daarnaast is de brede communicatie van 
het programma een heel belangrijk onderdeel van 
de doelgroepenbenadering. Het uitgangspunt van de 
doelgroepenbenadering is dat de grootste winst in 
energiebesparing behaald wordt als iedereen in de stad 
zich bewust is van het nut en de noodzaak om anders om 
te gaan met zijn of haar energie en zich daar ook naar 
gaat gedragen. 

Er moet in de komende vier jaar een nieuw bewustzijn 
ontstaan, waardoor mensen uit zichzelf aan de slag 
gaan met hun energie. Dat willen we bereiken door bij 
de doelgroepen en een gevoel van eigenaarschap over 
de eigen energierekening te creëren, hen te laten zien en 
ervaren wat binnen hun mogelijkheden ligt en wat de 
opbrengsten daarvan zijn. Communicatie is daarom een 
heel belangrijk onderdeel binnen dit programma. Voor deze 
communicatie wordt een aanpak ontwikkeld die aansluit 
bij de diverse doelgroepen in de stad. De communicatietaak 
is daarmee nauw verwant aan de werklijnen Bewoners en 
bedrijven en Scholen en verenigingen.
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9.2  Positionering van het merk  
‘Energie Werkt!’

Onder de gemeentebrede en aansprekende campagne ‘Het kan in Almere’ met als motto 
‘Almere houdt van jou’ is op duurzaamheidsgebied het thema Growing Green Cities 
gehangen waarmee het centraal staat in de ontwikkeling van Almere, met als hoogtepunt 
de Floriade in 2022. Growing Green Cities verwijst naar het leidende thema dat het leven 
van stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker moet maken. 
Het thema Growing Green Cities is er een die alle aspecten van People, Planet, Profit in zich 
heeft. Het thema is opgedeeld in de onderwerpen ‘Greening...’, ‘Feeding…’, Energizing…’ 
en ‘Healthying…’ … the city. 

Het onderwerp Energizing gaat over de energieproductie in Almere. Een aansprekende 
vertaling hiervan is in goed Nederlands ‘Energie Werkt!’. Growing Green Cities is een 
sterk merk met een compleet scala aan communicatiemiddelen. Het programma Energie 
Werkt! wordt als merk onder Growing Green Cities gebracht. De merken passen goed bij 
elkaar, en kunnen elkaar versterken: Growing Green Cities doet groots en internationaal 
aan, waardoor het voor ‘de gewone burger’ moeilijker kan zijn om zich er echt mee te 
identificeren. Energie Werkt! kan gezien worden als de lokale vertaling en concretisering 
van de Energizing-tak van Growing Green Cities.

Energie Werkt! is dus in feite een onderdeel van de campagne ‘Het kan in Almere’ en meer 
specifiek de Energizing-tak van Growing Green Cities. Op die manier kan Energie Werkt! 
meeliften met de al bestaande en goed lopende campagnes en is het duidelijk waar Energie 
Werkt! een bijdrage aan levert. De huisstijl en look-and-feel van ‘Het kan in Almere’ is de 
leidraad voor de communicatie uitingen van Energie Werkt!.

figuur 15: Merkhiërarchie Programma Energie Werkt!
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9.3  De boodschap: 
Energie werkt voor almere

In de kernboodschap wordt uitgelegd wat de gemeente bedoelt met een energieneutraal 
Almere en hoe het programma Energie Werkt! daaraan bijdraagt. 

“Almere energieneutraal wil zeggen dat de energie die in Almere wordt verbruikt uit 
hernieuwbare bronnen afkomstig is. Een meer energieneutraal Almere kunnen we met elkaar 
bereiken door energie te besparen én door lokaal energie op te wekken. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van zonnepanelen op daken. 

Met Energie Werkt! laten we zien hoe Jij Werkt! Want de energie is van jou. En voorbeeld 
doet volgen. Hoe meer Almeerders (samen) bezig zijn met energie besparen en energie 
opwekken, hoe eerder Almere een meer energieneutrale gemeente is. Energie Werkt! 
inspireert, helpt financiële drempels te beslechten en verbindt partijen met elkaar. Energie 
Werkt! voor sport, voor scholen, voor bewoners en bedrijven. En Energie Werkt! vooral 
samen!” 

Per doelgroep kan de kernboodschap worden toegespitst op die doelgroep. Tenslotte 
bespaart een bewoner op heel andere zaken dan een sportclub of school. De 
kernboodschap wordt aangevuld met specifieke voorbeelden die voor de betreffende 
doelgroep relevant is.

9.4 Het doel en de doelgroepen

Het programma moet de vier doelgroepen verenigingen, scholen, bedrijven en bewoners 
in beweging zetten. Het programma moet deze partijen aanzetten tot deelname aan of het 
initiëren van projecten ten behoeve van energiebesparing, en het doorbreken van niet-
duurzaam gedrag. Een vreemde eend in de bijt in de doelgroep ‘bewoners’ zijn bewoners 
van corporatiewoningen. Woningcorporaties kunnen ook als aparte doelgroep worden 
geduid. Een analyse zal uitwijzen of dat nodig is. Verder dient er een nadere analyse 
uitgevoerd te worden van de doelgroepen in dit programmaplan om op basis daarvan 
een geschikte communicatiestrategie te ontwikkelen. De manier waarop de partijen kunnen 
worden geactiveerd verschilt per doelgroep, omdat de informatiebehoefte per doelgroep 
anders is.
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Het doel van de campagne is om draagvlak te creëren voor het programma Energie 
Werkt!, mensen te activeren tot deelname aan energiebesparende projecten die onder 
het programma vallen en zo een nieuw bewustzijn te creëren. Dat wordt bereikt door 
met de campagne allereerst kennis, dan houding en vervolgens het gedrag van mensen 
te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken welke stappen genomen moeten 
worden om te komen tot energiebesparing en wat dit dan oplevert. Voor heel veel partijen 
is dat namelijk niet duidelijk en wordt energie besparen gezien als iets moeilijks. In de 
marketingcampagne worden de doelgroepen bij de hand genomen en stapsgewijs wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe zij tot energiebesparing kunnen komen. Het moment en de 
hoeveelheid van de informatie bij elke stap is cruciaal: te veel informatie leidt alleen maar 
tot onduidelijkheid en verwarring, te weinig informatie kan er toe leiden dat mensen stappen 
niet goed doorlopen en het doel niet wordt bereikt.

Het kan gewenst zijn dat de boodschap die wordt verkondigd en de middelen die worden 
ingezet per doelgroep verschillen. Een bewoner heeft andere belangen en spreekt een 
andere taal dan bedrijven, scholen of verenigingen. Ook wordt elke doelgroep via andere 
kanalen bereikt. Het is belangrijk om een helder verhaal te communiceren dat aansluit bij het 
gedachtengoed van de betreffende doelgroep en daarbij de juiste middelen in te zetten. 

9.5 Middelen en kanalen

De basis van de marketing en communicatie wordt gevormd door een portal op de website 
www.hetkaninalmere.nl. Vanuit deze basis worden per doelgroep specifieke middelen via 
specifieke kanalen ingezet. Voor elke doelgroep wordt een eigen deel ingericht waar informatie 
is terug te vinden die relevant is voor de betreffende doelgroep. Hierbij kan gedacht worden 
aan bepaalde voorbeeldprojecten, aan contactpersonen, evenementen en bijeenkomsten. Een 
analyse maakt duidelijk aan wat voor informatie elke groep behoefte heeft: nieuwsbrieven, 
bijeenkomsten, een hulplijn vanuit bijvoorbeeld de gemeente, etc.

Er wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij al bestaande middelen en kanalen van ‘Het kan in 
Almere’ en Growing Green Cities. Onderstaande middelen en kanalen kunnen in ieder geval 
worden benut:

• aanwezigheid evenementen van Growing Green Cities / Floriade;
• informatiebijeenkomsten voor de doelgroepen;
•  toolkit met posters, flyers en dergelijke voor in kantines van sportclubs en aula’s van 

scholen. Voor elke doelgroep komen er andere posters;
• advertentiecampagne via Facebook, Twitter, Linked-In;
• berichtgeving in (digitale) nieuwsbrieven;
• mobiliseren van ambassadeurs;
• meeliften en samenwerken met provinciale communicatie.
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BIJLAGE 1
Matrix met mogelijke maatregelen per werklijn

Werklijn 2 
Warmte
 ▸ Net optimaliseren; woningen 

aansluiten op lage temperatuur;

 ▸ Zonnecollectorenvelden;

 ▸ Bouwen biomassacentrale;

 ▸ Onderzoek naar (diepe) 
geothermie; infrarood 
verwarmingspanelen.

Werklijn 3 
Wind
 ▸ Flevodelen realiseren 

n.a.v. Energieakkoord;

 ▸ Uitwerken set criteria (voor 
gehele stad en mogelijk apart 
voor Oosterwold) en dat als 
nieuw windbeleid vaststellen;

 ▸ Beleid opstellen hoe om 
te gaan met investeringen 
in wind buiten Almere.

Werklijn 1 
Zon
 ▸ Zonnepanelen op daken 

(woningen, bedrijven)

 ▸ Zonnepanelenvelden 
(braakliggende gronden);

 ▸ Zonneveranda’s (fietsenstalling, 
uitbouw, afdak, etc.)

 ▸ Zonnefolie;

Werklijn 4 
Scholen en verenigingen
 ▸ Opleiden en inzetten van 

energieadviseurs voor scholen;

 ▸ Opleiden en inzetten 
van energieadviseurs 
voor verenigingen;

 ▸ WKO’s bij nieuwe gebouwen 
en vervanging installaties;

 ▸ Competitie scholen;

 ▸ Leningen met lage rente 
beschikbaar stellen;

 ▸ Green Deal Verduurzaming 
Scholen;

 ▸ Educatie.

Werklijn 5 
Bewoners en bedrijven
 ▸ Zonnecollectoren op 

individuele daken;

 ▸ Plaatsing van warmtepompen 
bij bedrijven en woningen; 

 ▸ Opleiden en inzetten van 
energieadviseurs voor bewoners 
en wooncorporaties;

 ▸ Opleiden en inzetten van 
energieadviseurs voor bedrijven 
en parkmanagementverenigingen;

 ▸ Algemene informatie- en 
ontmoetingskoepel voor 
bewoners en bedrijven;

 ▸ Warmtescans infraroodfoto 
(Utrecht);

 ▸ Zonnekaart structureel aanbieden;

 ▸ Elektrisch vervoer stimuleren;

 ▸ Competitie; aansluiten bij 
samenwerkingsverbanden;

 ▸ Ambassadeurs aanstellen binnen 
keurmerk duurzaam ondernemen;

 ▸ Geld groenwassen (bedrijven).
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Maatregelen werklijn 1 zon
 ▸ Zonnepanelen op daken 

Het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden. 

 ▸ Zonnepanelenveld 
Het collectief opwekken van stroom door een hoeveelheid panelen op een stuk 
grond te plaatsen. Het zoneiland Noorderplassen is een goed voorbeeld. Hiervoor 
zou goed gebruik kunnen worden gemaakt van braakliggende terreinen. Het is 
daarbij wel belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van een flexibele installatie.

 ▸ Zonneveranda’s 
Een maatregel om stroom op te wekken op de uit- en aanbouw van gebouwen door 
middel van glazen panelen met daarin zonnepanelen verwerkt. Er is een lichttransmissie 
mogelijk van 40%. Het kan goed op fietsenstallingen worden toegepast.

 ▸ Zonnefolie 
Voordeel is dat zonne-energie hiermee ook opgewekt kan worden op lichte 
constructies, hoewel het voorlopig prijziger is dan de gebruikelijke panelen.

Maatregelen werklijn 2 warmte
 ▸ Het bestaande warmtenet optimaliseren 

Het bestaande net kan geoptimaliseerd worden. Daar is in het kader van 
cRRescendo al naar gekeken en uit onderzoek blijkt dat 30% verliezen 
geen uitzondering zijn. Vraag is of Nuon daar iets mee wil/de investering 
daarvoor verantwoord vindt. Dit zou verkend moeten worden.

 ▸ Woningen aansluiten op lage temperatuur 
Retourleiding benutten en woningen aansluiten op lage temperatuur. Dit vraagt vooral 
veel in de woningen zelf en dus niet zozeer van het net (bij bestaande woningen). Het is 
een investering die komt te liggen bij bewoners. Het warmtesysteem moet daar wel op 
inspelen en technisch moet het mogelijk zijn. Dit kan interessant zijn voor complexen van 
woningbouwcorporaties en/of grootschalige appartementencomplexen. Voor de Floriade 
is de aanbeveling uit MEA om aansluiting op de retourleiding van het stadswarmtenet te 
onderzoeken met Nuon, omdat dat goedkoper kan zijn dan een collectieve WKO-installatie.

 ▸ Zonnecollectorenvelden (Zonneboiler) 
Het zonnecollectorenveld in Noorderplassen functioneert naar behoren en er 
kunnen in Almere meerdere van dit soort plekken gemaakt worden. In overleg 
met Nuon kan gekeken worden waar dat zou moeten kunnen, welke investering 
daarvoor nodig is en hoe het een en ander georganiseerd wordt.

 ▸ Bouwen Biomassacentrale en aansluiten op stadsverwarmingsnet 
Het alsnog bouwen van een Biomassacentrale (bijvoorbeeld in Poort Oost) en op 
die manier warmte toevoegen aan stadswarmtenet. Dit zou goed passen binnen 
Energiefonds Poort en lijkt rendabeler te realiseren dan zonnecollectoren.

 ▸ Onderzoek naar (diepe) geothermie 
Dit is wel een lange termijnmaatregel en vooralsnog niet aan de orde omdat fracking 
nodig is (en dat ligt nu te gevoelig met de schaliegasdiscussie). De vraag is en blijft hier 
of dit voor Almere uberhaupt een serieuze keuze is gezien het feit dat op plekken nabij 
(Amsterdam, Lelystad) betere kansen zijn en het rijk maar beperkte garantiemogelijkheden 
biedt. Voor diepe geothermie (rond 10 km) moet echter nog onderzoek uitgevoerd worden. 

 ▸ Infrarood verwarmingspanelen 
Er is gemiddeld 20% te besparen op verwarmingskosten door gebruik te maken van infrarood 
panelen. Hierdoor is binnen een ruimte een snelle zeer lokale warmte te realiseren. Het 
wordt toegepast in winkels, bedrijven, scholen en kan bijdragen aan het passief maken 
van woningen. Het kan een goede verwarmingsoplossing bieden bij hoge plafonds. Er 
dient uitgezocht te worden of deze besparing ook voor gebouwen in Almere geldt. 

Maatregelen werklijn 3 wind
 ▸ Flevodelen realiseren n.a.v. Energieakkoord.

 ▸ Uitwerken set criteria (voor gehele stad en mogelijk apart voor Oosterwold) en dat als nieuw 
windbeleid vaststellen.

 ▸ Energiecoöperaties ondersteunen om windenergie in de polder te realiseren buiten Almere.

 ▸ Beleid opstellen hoe om te gaan met investeringen in wind buiten Almere.
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Maatregelen werklijn 4 scholen en verenigingen
 ▸ Opleiden en inzetten van energieadviseurs voor scholen 

Begin 2015 worden energieadviseurs ingezet om vanuit de gemeente scholen te benaderen 
en hen te activeren duurzaamheidsmaatregelen te treffen. De adviseur is verantwoordelijk 
voor het eerste contact en kan vervolgens een collectief van bedrijven inschakelen. Voor 
de school is het van belang om zoveel mogelijk ontzorgd te worden. Door middel van 
energiescans worden de mogelijkheden geïnventariseerd. Er wordt allereerst gekeken 
naar besparingsmaatregelen zoals verlichting, apparaten, zonwering, monitoring 
en gedrag. Daarnaast worden de mogelijkheden van duurzame energieopwekking 
onderzocht zoals zonnecollectoren en zonnepanelen. Bij scholen speelt tevens het 
educatieve element van verduurzaming een belangrijke rol. Dus er zal speciale aandacht 
in de klas moeten komen en scholieren kunnen worden betrokken bij de scans. Ook is 
er een aanstekelijk effect richting de ouders en is het zinvol om hen te betrekken. Denk 
hierbij aan vrijwillige ondersteuning, kennis, inspiratie voor eigen huis en meedenken.

 ▸ Opleiden en inzetten van energieadviseurs voor verenigingen 
Begin 2015 worden energieadviseurs ingezet om vanuit de gemeente verenigingen 
te benaderen en hen te activeren duurzaamheidsmaatregelen te treffen. De 
adviseur is verantwoordelijk voor het eerste contact en kan vervolgens de stichting 
Duurzaam Verenigen inzetten voor verdere acties. Door middel van energiescans 
worden de mogelijkheden geïnventariseerd. Er wordt allereerst gekeken naar 
besparingsmaatregelen zoals verlichting, apparaten, zonwering, monitoring en 
gedrag. Ook waterbesparing is zeer relevant voor verenigingen. Daarnaast worden 
de mogelijkheden van duurzame energieopwekking onderzocht zoals zonnecollectoren 
en zonnepanelen. Ook hier is er sprake van een educatief karakter voor de leden.

 ▸ WKO’s bij nieuwbouw en vervanging installaties 
Uiteraard wordt bij nieuwbouw van schoolgebouwen of clubgebouwen rekening gehouden 
met energiebesparing. Met school- en verenigingsbesturen moet worden afgesproken dat 
bij nieuwbouw energiebesparing een belangrijk element in de bouw is. Deze gebouwen 
kunnen als voorbeeld worden gebruikt voor de Almeerders. Daarnaast kan bij vervanging 
van bestaande installaties onderzocht worden of WKO toegepast kan worden.

 ▸ Competitie scholen 
Het concept Energy Challenge is in Groningen gestart en wordt nu uitgerold over het 
land. Almere is benaderd mee te doen. Het concept houdt in dat scholieren worden 
uitgedaagd mee te denken hoe het gebouw waarin ze zitten duurzamer te maken. De 

maatregelen die uit de challenge naar voren komen worden daadwerkelijk toegepast. Het 
concept houdt ook in dat de investeringen worden terugbetaald met de besparingen die 
de maatregelen opleveren. Los van de daadwerkelijke maatregelen aan het schoolgebouw 
wordt door middel van educatie kennis en bewustzijn meegegeven aan de scholier dat 
elders, bijvoorbeeld thuis, tot extra maatregelen kan leiden. Als scholieren via Energy 
Challenge besparingsmogelijkheden op en in hun schoolgebouw hebben gerealiseerd 
kunnen ze natuurlijk ook verder kijken. Wellicht kan een challenge voor sportverenigingen 
worden opgezet waar scholieren van nabijgelegen scholen aan meedoen.

 ▸ Leningen met lage rente beschikbaar stellen 
Met een (duurzaamheids- of energie)fonds kunnen leningen met een lage rente beschikbaar 
worden gesteld waarmee onderwijsinstellingen of verenigingen energiemaatregelen – 
die zich terugverdienen.KeurmerkOm scholen en verenigingen zichtbaarheid te geven 
op het vlak van energieverbruik en energieopwekking kan gedacht worden aan een 
keurmerk. Aan een keurmerk kunnen vervolgens voordelen gekoppeld worden.

 ▸ Green deal verduurzaming scholen 
Onlangs is een Green Deal Verduurzaming scholen uitgeschreven (overheden en 
instanties) om de verduurzaming van scholen te ondersteunen en in goede banen te 
leiden. Wellicht dat Almere hier een voorbeeld in kan zijn en in mee kan liften.

 ▸ Educatie 
Op verschillende manieren kan door middel van educatie bewustwording worden 
gecreëerd bij jongeren. Er zijn verschillende pakketten beschikbaar om hier 
invulling aan te geven. Samen met de gemeentelijke afdeling Onderwijs en de 
schoolbesturen moeten afspraken gemaakt worden hoe hier invulling aan gaat 
worden gegeven. Een mogelijkheid is de al eerder genoemde Energy Challenge.

Maatregelen werklijn 5 bewoners en bedrijven
 ▸ Zonnecollectoren op individuele daken 

Dit is de variant waar bewoners zelf hun warmte gaan opwekken en er niet centraal grotere 
zonneboiler-eilanden worden ingericht. Hiervoor moet naast de warmteopwekking zelf ook 
het nodige worden gedaan aan de woning en de aansluiting op het stadsverwarmingsnet. 

 ▸ Plaatsing van warmtepompen bij bedrijven en woningen 
Dit is de variant waar bewoners zelf hun warmte gaan opwekken. Hiervoor moet naast 
de warmteopwekking zelf ook het nodige worden gedaan aan de woning. Idealiter in 
combinatie met zonnepanelen die de warmtepomp voorzien van de benodigde elektriciteit.
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 ▸ Opleiden en inzetten van energieadviseurs voor bewoners en wooncorporaties 
Begin 2015 worden energieadviseurs ingezet om vanuit de gemeente bewoners en 
woningcorporaties te benaderen en hen te activeren duurzaamheidsmaatregelen te treffen. 
Door middel van energiescans worden de mogelijkheden geïnventariseerd. Er wordt allereerst 
gekeken naar besparingsmaatregelen zoals isolatie (bij woningen voor gebouwd 1990), 
verlichting, apparaten, zonwering, monitoring en gedrag. Als de omstandigheden van de 
bewoners het toelaat wordt gekeken naar maatregelen om duurzame energie op te wekken, 
zoals zonnecollectoren en zonnepanelen. Het is van belang dat deze energieadviseurs 
specifiek voor bewoners opgeleid zijn, omdat deze personen allerlei persoonlijke 
omstandigheden tegen kunnen komen die vanuit de gemeente opgepakt dienen te worden. 

 ▸ Opleiden en inzetten van energieadviseurs voor bedrijven en parkmanagementverenigingen 
Begin 2015 worden energieadviseurs ingezet om vanuit de gemeente bedrijven en 
parkmanagement verenigingen te benaderen en hen te activeren duurzaamheidsmaatregelen 
te treffen. Door middel van energiescans worden de mogelijkheden geïnventariseerd. 
Er wordt allereerst per gebouw gekeken naar besparingsmaatregelen zoals verlichting, 
apparaten, zonwering en gedrag. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om de 
mogelijkheden van zonnecollectoren en zonnepanelen te overwegen. Ook kan er een 
overkoepelende energiescan worden uitgevoerd voor een heel bedrijventerrein, waarbij 
zaken als hergebruik regenwater, restwarmte en gezamenlijke voorzieningen in beeld komen. 

 ▸ Algemeen informatie- en ontmoetingskoepel bewoners en bedrijven 
Het is van belang om een algemene koepel te creëren voor bestaande en nieuwe 
duurzaamheidsinitiatieven, zodat initiatieven kunnen inspireren, versterken en aansluiting 
vinden. Onder deze koepel kunnen zowel online als offline zaken georganiseerd worden 
zoals een algemene website, een webshop, toekomstateliers, een helpdesk, lezingen, 
cursussen duurzaam ondernemen, een koplopers tour en een duurzaamheidsgebouw. 

 ▸ Warmtescans met behulp van infraroodfoto’s 
Bewoners en bedrijven krijgen inzicht in de ‘warmte lekken’ van hun huis of pand 
door warmtescans toe te sturen. Dit zijn infraroodfoto’s waarop de lekken zichtbaar 
zijn. Dit ondersteunt een stukje bewustwording voor de gebruiker. Er is reeds een 
proefscan gedaan en het zou uitgebreid kunnen worden naar de hele stad.

 ▸ Zonnekaart structureel aanbieden 
Online kaart waar bewoners en bedrijven kunnen zien of hun dak 
geschikt is voor zonnepanelen en een idee krijgen bij de exploitatie. Is 
in oktober 2014 voor Almere gelanceerd, in 2015 zou dit structureel 
aangeboden moeten worden aan bewoners en bedrijven.

 ▸ Elektrisch vervoer stimuleren 
De vraag stimuleren en elektrische auto’s laten rijden op zelf opgewekte energie. 
Samen met vooraanstaande producenten van laadpalen werken aan een slimme 
laadpaal waarvoor stroom van eigen zonnepanelen wordt gebruikt. 

 ▸ Competitie 
Door middel van competitie kunnen o.a. bewoners, zorghuizen, straten en bedrijven 
op een leuke manier geënthousiasmeerd worden in hun duurzaamheidsinitiatieven. 

 ▸ Aansluiten bij samenwerkingsverbanden 
Almere kan aansluiten bij de landelijke Groene Groei Deal voor 
bedrijven en de klimaatcoalitie tussen bedrijven en overheden.

 ▸ Ambassadeurs aanstellen binnen keurmerk duurzaam ondernemen 
Door met een keurmerk te werken wordt de verduurzaming versterkt. Allereerst willen bedrijven 
het keurmerk verkrijgen voor hun imago en daarnaast kunnen zij het gebruiken richting hun 
klanten. Er wordt al een keurmerk duurzaam ondernemen gebruikt in Almere. Dit zijn echter 
vooral de bedrijven die al veel duurzaamheidsmaatregelen hebben getroffen. Hiermee 
worden dus nauwelijks nieuwe bedrijven bereikt. Door ambassadeurs aan te stellen en 
een competitief element toe te voegen kunnen ook nieuwe bedrijven worden betrokken. 

 ▸ Geld groenwassen (bedrijven) 
Groene investeringen worden door een organisatie omgezet in 
waardebonnen die door een bedrijf kunnen worden verkocht aan klanten. 
Hiermee kunnen klanten dus bewust een groene aankoop doen.
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BIJLAGE 2
 BEGROTING PROGRAMMA ENERGIE WERKT! 

Uitvoeringskosten Maatregelen Totaal
Energie Werkt - Algemeen
Capaciteit 1.754.585€                    1.754.585€                   
Financieel beheer 190.000€                        190.000€                      
Communicatie 205.000€                        205.000€                      
Maatregelen 1.009.100€                  1.009.100€                   
Innovatie 230.000€                      230.000€                      
Subsidieregeling -  Werklijn Zon 100.000€                      100.000€                      
Almeermaker 75.000€                        75.000€                        
Subsidieregeling bewonersinitiatieven - Werklijn Bewoners en Bedrijven 157.000€                      157.000€                      
Onvoorzien/overige kosten -€                                -€                              -€                               
Subtotaal 2.149.585€                    1.571.100€                  3.720.685€                  

Energiefonds - Specifiek
Energiefonds* 5.000.000€                  5.000.000€                   
Rentekosten Energiefonds 900.000€                        900.000€                      
Renteopbrengsten Energiefonds -900.000€                      -900.000€                     
Subtotaal -€                                5.000.000€                  5.000.000€                  

Totaal 2.149.585€                    6.571.100€                  8.720.685€                   
Procentueel aandeel 25% 75% 100%
* Ten behoeve van het Energiefonds wordt aanvullend een risicoreservering aangehouden van €420.000,- (contante waarde). Hiermee wordt het risico op niet-terugbetaling afgedekt.

Toelichting bij overall begroting
Met het programma Energie Werkt! wordt € 8,7 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid. Hiervan wordt € 3,7 miljoen geïnvesteerd door 
de gemeente Almere en € 5 miljoen door particulieren en bedrijven vanuit Almere via het op te richten Energiefonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
De totale kosten van € 8,7 miljoen vallen uiteen in uitvoeringskosten van het programma (€ 2,0 miljoen) en  concrete maatregelen (6,7 
miljoen). Van de totale investering komt daarmee driekwart (75%) ten goede aan duurzaamheidsmaatregelen.
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2015 2016 2017 2018 totaal Onderbouwing Dekkingsbron
A Programma team
B Werklijnen

1 Werklijn Zon
capaciteit 90.144            120.192          74.779            113.999          399.113          zie tabblad Onderbouwing capaciteit cRRescendo
subsidieregeling 100.000          -                  -                  -                  100.000          zie tabblad Onderbouwing maatregelen Energiefonds Poort
almeermaker 75.000            -                  -                  -                  75.000            zie tabblad Onderbouwing maatregelen Fonds Verstedelijking Almere
maatregelen 20.000            40.000            -                  -                  60.000            zie tabblad Onderbouwing maatregelen Energiefonds Poort
innovatie 46.000            -                  -                  -                  46.000            zie tabblad Onderbouwing innovatie Energiefonds Poort
financieel beheer 38.000            -                  -                  -                  38.000            zie tabblad Onderbouwing financiele beheer Energiefonds Poort
communicatie 14.000            11.000            9.000              7.000              41.000            zie tabblad Onderbouwing communicatie cRRescendo
onvoorzien/overige kosten -                  -                  -                  -                  -                  zie tabblad Onderbouwing onvoorzien cRRescendo
Totaal Werklijn Zon 383.144          171.192          83.779            120.999          759.113          

2 Werklijn Warmte
capaciteit 89.369            119.158          74.159            74.159            356.844          zie tabblad Onderbouwing capaciteit Energiefonds Poort
maatregelen 125.000          100.000          50.000            -                  275.000          zie tabblad Onderbouwing maatregelen Energiefonds Poort
innovatie 46.000            -                  -                  -                  46.000            zie tabblad Onderbouwing innovatie Fonds Verstedelijking Almere
financieel beheer 38.000            -                  -                  -                  38.000            zie tabblad Onderbouwing financiele beheer Energiefonds Poort
communicatie 14.000            11.000            9.000              7.000              41.000            zie tabblad Onderbouwing communicatie Energiefonds Poort
onvoorzien/overige kosten -                  -                  -                  -                  -                  zie tabblad Onderbouwing onvoorzien Energiefonds Poort
Totaal Werklijn Warmte 312.369          230.158          133.159          81.159            756.844          

3 Werklijn Wind
capaciteit 79.564            106.085          74.159            74.159            333.966          zie tabblad Onderbouwing capaciteit cRRescendo
maatregelen 31.000            -                  -                  -                  31.000            zie tabblad Onderbouwing maatregelen Fonds Verstedelijking Almere
innovatie 46.000            -                  -                  -                  46.000            zie tabblad Onderbouwing innovatie cRRescendo
financieel beheer 38.000            -                  -                  -                  38.000            zie tabblad Onderbouwing financiele beheer Fonds Verstedelijking Almere
communicatie 14.000            11.000            9.000              7.000              41.000            zie tabblad Onderbouwing communicatie Energiefonds Poort
onvoorzien/overige kosten -                  -                  -                  -                  -                  zie tabblad Onderbouwing onvoorzien Energiefonds Poort
Totaal Werklijn Wind 208.564          117.085          83.159            81.159            489.966          

4 Werklijn Scholen en verenigingen
capaciteit 69.759            93.011            61.085            61.085            284.941          zie tabblad Onderbouwing capaciteit cRRescendo
maatregelen 2015 135.000          -                  -                  -                  135.000          zie tabblad Onderbouwing maatregelen Fonds Verstedelijking Almere
maatregelen 2016 t/m 2018 -                  30.000            21.350            18.000            69.350            zie tabblad Onderbouwing maatregelen Energiefonds Poort
innovatie 46.000            -                  -                  -                  46.000            zie tabblad Onderbouwing innovatie Energiefonds Poort
financieel beheer 38.000            -                  -                  -                  38.000            zie tabblad Onderbouwing financiele beheer cRRescendo
communicatie 14.000            11.000            9.000              7.000              41.000            zie tabblad Onderbouwing communicatie cRRescendo
onvoorzien/overige kosten -                  -                  -                  -                  -                  zie tabblad Onderbouwing onvoorzien cRRescendo
Totaal Werklijn Scholen en verenigingen 302.759          134.011          91.435            86.085            614.291          

5 Werklijn Bewoners en bedrijven
capaciteit 99.174            132.231          74.159            74.159            379.722          zie tabblad Onderbouwing capaciteit Energiefonds Poort
subsidieregeling bewonersinitiatieven 157.000          -                  -                  -                  157.000          zie tabblad Onderbouwing maatregelen Fonds Verstedelijking Almere
maatregelen 95.000            131.250          131.250          81.250            438.750          zie tabblad Onderbouwing maatregelen cRRescendo
innovatie 46.000            -                  -                  -                  46.000            zie tabblad Onderbouwing innovatie cRRescendo
financieel beheer 38.000            -                  -                  -                  38.000            zie tabblad Onderbouwing financiele beheer Fonds Verstedelijking Almere
communicatie 14.000            11.000            9.000              7.000              41.000            zie tabblad Onderbouwing communicatie VNG gelden
onvoorzien/overige kosten -                  -                  -                  -                  -                  zie tabblad Onderbouwing onvoorzien cRRescendo
Totaal Werklijn Bewoners en bedrijven 449.174          274.481          214.409          162.409          1.100.472       
TOTAAL ENERGIE WERKT! 1.656.008       926.927          605.940          531.810          3.720.685       

Begroting en dekking Programma Energie werkt!
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BIJLAGE 3
 GROENE INSPIRATIEROUTE Groene inspiratieroute!

Zaterdag 30 mei 

Tijd: 11:00 tot 13:30 uur

Trefpunt: informatieschuur aan de Nobellaan  

in Nobelhorst, Almere Hout

Voor meer informatie bel Jolly 06-52 78 62 04 | jolly@nobelhorst.nl
www.nobelhorst.nl | www.nobelsleven.nl

 Ook ambitie om duurzaam te wonen?  Laat je inspireren door bewoners  Leer van professionals 

 Opening join-the-pipe watertappunt  Loop de nieuwe wandelroutes van 5 of 14 km.  Ontdek hoe bijen aan het werk gaan 

Professionals aanwezig
met info over:

• Zonnepanelen
• Windenergie

• En nog veel meer!

Kom je ook? Tot dan!
Jolly

 Speelwildernis 

 Voor kinderen vanaf 4 jaar
 

 Door theatergezelschap “Gr
oen Gras” 

 het dorp van almere 
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UITNODIGING!

kijk ook op: www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

Ook leuk! De imker komt vertellen hoe hij  
de bijen verzorgt en hoe honing ontstaat.  
Hij neemt diverse produkten uit zijn honing-
winkel mee en vertelt er graag over.

Nobelhorst, het dorp van Almere, wordt hartstikke 
duurzaam! Een duurzaam buurtleven, natuur in de  
omgeving en schone energie heeft de volle aandacht. 

Laat je inspireren langs de Groene wandelroute! Er is 
heel veel te doen voor groot en klein. Kom langs op 
Zaterdag 30 mei en zie wat de bewoners en wij nu al 
doen om Nobelhorst zo duurzaam mogelijk te maken. 
Je bent van harte welkom tussen 11.00 en 13.30 uur.

•	 Nooit	meer	een	energierekening	
met	de	nota-nul-huis.

•	 Zonnepanelen,	nu	sneller		
terugverdiend	dan	ooit.	

•	 Kom	meer	te	weten	over	wat		
energiecoöperaties	doen		
en	wat	je	zelf	kunt	bijdragen.

 Lekker de natuur in 

 professionals 

 informeren over:

Smullen en Spelen

Vertrekpunt groene inspiratieroute

•	 Recreëren	in	Nobelhorst.	
•	 Banjeren	door	het	bos.
•	 Start	beeing.	

 Start beeing 

Start wandelroute
wandel 5 of 14 kilometer!

Speelwildernis door 
theatergezelschap
“Groen Gras”

Opening: Join-the-pipe watertappunt 
Gratis waterfles voor de eerste 50 bezoekers

Nobellaan

Nobellaan

M
a
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u
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n

De Melkfabriek
informatie van professionals

Bezoek huizen
met zonnepanelen

informatie van bewoners
start 11.15 - 12.00 en 12.45 uur

Nota-nul-huis

de imker vertelt

Start beeing
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