
Praat mee over energieS

Hoe maken we samen Kampen 
energieneutraal? Kiezen we voor 
grootschalige zonneparken of voor 
windmolens? Maar waar dan? En 
hoe? Wie heeft welke rol in de 
overstap naar duurzame energie? 
Wat zou úw rol kunnen zijn?    

Energietransitie en 
klimaatadaptatie

Geen gemakkelijke vragen. Om te horen wat er leeft en 
speelt, organiseert de gemeente Kampen een Energietop. 
Wilt u meepraten? Reserveer dan deze datums in uw 
agenda:

1.  Inwoners aan het woord: debat met de samenleving 
(11 juni, avond in de Stadsgehoorzaal)

2. Ondernemers aan het woord: kansen en dilemma’s 
(12 juni, middag in het stadhuis)

3.  Experts aan het woord: masterclass Energietransitie 
(12 juni, avond in het stadhuis)

Alle dagdelen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. 
Ik nodig u van harte uit!

Dit was aflevering 1 van 3 over de Energietop. 
Volgende week in deel 2 meer over duurzame 
opwekking van energie. 

Meer weten? 
Kijk op www.kampen.nl/energietop.

Irma van der Sloot, wethouder Duurzaamheid

Kampen in 15 jaar energieneutraal, hoe dan? 
De gemeente Kampen heeft in haar collegeprogramma aangegeven dat Kampen in 
het jaar 2035 energieneutraal wil zijn. Hoe gaan we dat bereiken? Daarover wil de 
gemeente in gesprek met inwoners en ondernemers.

We realiseren ons dat dit een hoge ambitie is in korte tijd. 
Daar hebben we iedereen bij nodig.
Het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad vinden het belangrijk om de mening en 
wensen van inwoners en ondernemers te horen en mee 
te nemen in de plannen. Daarnaast wil de gemeenteraad 
zich ook verder laten voorlichten door deskundigen op het 
gebied van de energietransitie.
De gemeente is aan zet als het gaat om de energietransitie. 
Maar dat kan natuurlijk niet zonder u, als inwoner of 
ondernemer in de gemeente Kampen. De gemeente wil nu 
met twee onderwerpen aan de slag:

 Lokaal opwekken van duurzame stroom met wind en zon
  Het terugdringen van het gebruik van gas en olie (fossiele 
brandstoffen)

Elektriciteit
De nadruk in de Energietop ligt nu eerst op een duurzame 
opwek van elektriciteit. Dat is nodig omdat de gemeente 
Kampen - samen met tien andere gemeente in West-
Overijssel- nog dit jaar een ‘bod’ moet doen aan het Rijk 
over verduurzaming van de energievoorziening door 
grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit. 
Om een bod op te stellen werkt de gemeente in de regio 
West-Overijssel samen met bestuurders van omringende 
gemeenten, de provincie, waterschappen en netbeheerders 

in West-Overijssel (paars in het kaartje); met hen gaan we 
mogelijkheden verder uitwerken. Gezamenlijk stellen we 
een regionale energiestrategie op.

Samen nadenken
Maar voordat we verder gaan met de RES, willen we als 
gemeente eerst zelf en samen met u goed nadenken over 
mogelijkheden voor duurzame energie in Kampen. Dat doen 
we bijvoorbeeld tijdens de Energietop. De opbrengst van 
deze top nemen we mee naar de RES.  
Op een later moment gaan we ook aan de slag met de 
verduurzaming van warmte, oftewel: het beperken van het 
gasgebruik.

Regio Achterhoek
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, Winterswijk

Regio Alblasserwaard
Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard

Regio Arnhem / Nijmegen
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Does-
burg, Druten, Duiven, Heumen, Linge-
waard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, 
Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, 
Zevenaar

Regio Amersfoort
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 
Leusden, Soest, Woudenberg

Regio Drechtsteden
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinx-
veld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

Regio Drenthe
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, 
Coevorden, De Wolden, Emmen, Hooge-
veen, Meppel, Midden-Drenthe, Noorden-
veld, Tynaarlo, Westerveld

Regio Flevoland
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoost-
polder, Urk, Zeewolde

Regio FoodValley
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, 
Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wage-
ningen

Regio Friesland
Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, 
De Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwer-
deradiel, Harlingen, Heerenveen, Kollu-
merland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermon-
nikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, 
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, 
Waadhoeke, Weststellingwerf

Regio Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee

Regio Hart van Brabant
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 
Tilburg, Waalwijk

Regio Groningen
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, 
Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, 
Leek, Loppersum, Marum, Midden-Gro-
ningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Ten 
Boer, Veendam, Westerwolde, Winsum, 
Zuidhorn

Regio Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijker-
hout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, 
Zoeterwoude

Regio Hoeksewaard
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, 
Oud-Beijerland, Strijen

Regio Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpener-
waard, Waddinxveen, Zuidplas

Regio Noord-Holland Zuid
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beem-
ster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, 
Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, 
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Hilversum, Huizen, Land-
smeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, 
Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaan-
stad, Zandvoort

Metropoolregio Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, §Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen; Gerwen en Neder-
wetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, 
Veldhoven, Waalre

Regio Noord Holland Noord
Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den 
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heer-
hugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, 
Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medem-
blik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, 
Uitgeest

Regio Noord- en Midden Limburg
Beesel, Bergen (L.), Echt-Susteren, Gennep, 
Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, 
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel 
en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, 
Venray, Weert

Regio Noord-oost Brabant
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, 
Grave, Haaren, Landerd, Meijerijstad, Mill 
en Sint Hubert, Oss, s-Hertogenbosch, 
Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, 
Vught

Regio Noord Veluwe
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, 
Nunspeet, Oldebroek, Putten

Regio Rivierenland (Fruitdelta)
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Linge-
waal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, 
Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel

Regio Rotterdam-Den Haag
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoet-
sluis, Krimpen aan den IJssel, Lansin-
gerland, Leidschendam-Voorburg, 
Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, 
Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, 
Rotterdam, Schiedam, s-Gravenhage, 
Vlaardingen, Wassenaar, Westland, West-
voorne, Zoetermeer

Regio Stedendriehoek/cleantechregioi
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst, Zutphen

Regio Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, 
Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, 
Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, 
Wierden

Regio U10/U16
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, 
IJsselstein, Leerdam, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk 
bij Duurstede, Woerden, Zederik, Zeist

Regio West-Brabant
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 
Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moer-
dijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, 
Woudrichem, Zundert
Regio West-Overijssel
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, 
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Regio Zeeland
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, 
Noord-Beveland, Reimerswaal, Schou-
wen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, 
Veere, Vlissingen

Regio Zuid-Limburg
Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, 
Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, 
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg 
aan de Geul, Voerendaal

IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is  
toebedeeld aan omliggende 
gemeenten dus regio’s.  
Zie voor gemeentegrenzen in het 
IJsselmeergebied: www.rws.nl  
Dit wordt verder uitgewerkt in de 
volgende handreiking.

Indeling regio’s RES

Hoe zit het met het 
energieverbruik in Kampen?
Op dit moment verbruiken we in onze 
gemeente jaarlijks circa 5.170 TJ (Terra 
Joules) energie. Circa 25% hiervan is 
elektriciteit en circa 75% bestaat uit gas/
olie. Het aandeel elektriciteit neemt in de 
toekomst fors toe, doordat we bijvoor-
beeld omschakelen naar elektrisch koken 
of elektrisch rijden. Ook is er bijvoorbeeld 
elektriciteit nodig om warmtepompen te 
kunnen gebruiken in plaats van gasketels. 

Verduurzaming van het energieverbruik kan op 
verschillende manieren.

gebruik van   windmolens 
elektriciteit (25%)   zon op daken
    zonneparken 

gebruik van    geothermie (aardwarmte)
gas en olie (75%)   biomassa
    warmtepompen (lucht/water)
    elektrificatie (naar 

verwachting 20% voor 
elektriciteit die onder andere 
nodig is voor warmtepompen 
en elektrische auto’s)

Verduurzaming door

Gevolgen voor omgeving
De verduurzaming van het gebruik van elektriciteit heeft 
grote gevolgen voor de inrichting van onze omgeving 
(ruimtelijke impact). De verduurzaming van het 
warmtegebruik heeft vooral financiële gevolgen 
(maar voor wie het meest, is nog onduidelijk). 

Omvang energieopgave
In de berekening van de omvang van onze energieopgave 
in 2035 gaan we er van uit dat 20% van de opgave 
gerealiseerd wordt besparing van energie en 20% door 
innovaties. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit 
realistisch is. Maar we sluiten hierbij aan bij landelijk 
gebruikte aannames. 

Feit of fabel?
Hierover verschillen de meningen. 
Dát debat gaan we ook niet beslechten 
tijdens de Energietop. Feit is dat als we 
niets doen, de CO2-uitstoot alleen maar 
toeneemt. Met desastreuze gevolgen. Als 
het klimaatakkoord niet wordt nageleefd, 
kan de zeespiegel harder stijgen dan onze 
deltawerken aankunnen. Dat heeft dan 
grote gevolgen voor de bewoonbaarheid 
van Nederland.

Maar dat zou niet de enige drive moeten zijn. Een andere 
belangrijke vraag is of we voor ons gas afhankelijk willen 
worden van andere landen of zelf de regie willen houden 
over onze energie.

In het coalitieprogramma Nieuwe 
Energie 2018-2022 is het thema 
duurzaamheid alom vertegenwoordigd. 
Duurzaamheid gaat over twee grote 
opgaven: de energietransitie en de 
klimaatadaptatie. Beide komen in 
verschillende verschijningsvormen terug 
in het coalitieprogramma. 

De energietransitie gaat over het terugdringen van onze 
CO2-uitstoot door energiebesparing en de overstap 
van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 
energiebronnen. Op dit gebied hebben we als gemeente 
de afgelopen jaren al veel en diverse initiatieven genomen, 
vooral gericht op het besparen van energie – de eerste 
en belangrijkste stap. In het coalitieprogramma zet het 
college deze ambitie nog steviger aan: in 2035 willen we 
als gemeente energieneutraal zijn. 
Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze 
samenleving aan de gevolgen van klimaatverandering 
bijvoorbeeld door het ophogen van dijken, het 
tegengaan van hittestress en het zorgen voor voldoende 
waterberging. Klimaatadaptatie gaat daarmee ook over 
het verduurzamen over de energietransitie. 

Totaal energieverbruik in de gemeente in 2017 exclusief 
mobiele bronnen: uitgedrukt in TeraJoujes

gasverbruik tuinbouw;  1044;  29% 

gasverbruik woningen;  899;  25%

gasverbruik overig;  857;  24%

electriciteitsverbruik woningen;  206;  6%

electriciteitsverbruik bedrijven 
en instellingen;  545;  15%

overig electriciteitsverbruik;   17; 1%

Daarnaast betekent minder fossiele brandstof verbruiken 
ook een enorme verbetering van de luchtkwaliteit en dus 
van onze gezondheid.
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Energie van A tot Z

  Energietransitie: 
de overgang van het gebruik van fossiele 
energiebronnen (zoals aardgas, benzine en diesel) 
naar hernieuwbare energie (zoals zonne- en 
windenergie)

  Energieneutraal: 
net zoveel energie (duurzaam) opwekken als dat 
je verbruikt

  Fossiele energie: 
energie van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, 
aardolie en steenkool. Fossiele brandstoffen 
zijn ontstaan uit versteende resten van planten 
en dieren en kunnen opraken. Bij verbranding 
veroorzaken ze CO2-uitstoot.

  Hernieuwbare energie: 
energie afkomstig van natuurlijke bronnen die 
voortdurend worden aangevuld, zoals energie uit 
wind, waterkracht en zon. Deze bronnen raken 
nooit uitgeput.

  Klimaatakkoord: 
in 2015 zijn op de internationale Klimaattop van 
Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat 
de gemiddelde temperatuur op aarde met meer 
dan twee graden stijgt. In het regeerakkoord van 
kabinet Rutte-III is deze afspraak voor Nederland 
vertaald in een zogeheten Klimaatakkoord, met 
de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen. Om te beginnen met 49% in 
2030.  

  MW: 
MegaWatt: een watt is een eenheid voor elektrisch 
vermogen. Megawatt staat voor 1.000 kW 
(kiloWatt).

  Van het gas af: 
volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten 
uiterlijk in 2021 hun plannen klaar hebben om 
woningen en anderen gebouwen van het gas af te 
halen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten alle 
huizen, kantoren en bedrijfsgebouwen namelijk in 
2050 zonder aardgas worden verwarmd.

  RES: 
Afkorting van Regionale Energiestrategie. De RES 
gaat lopen als het Klimaatakkoord is gesloten. 
De RES is een optelsom van alle gerealiseerde en 
geplande duurzaam opgewekte energie binnen 
de 11 gemeenten in West-Overijssel. In december 
2019 wil het Rijk weten wat we in onze regio gaan 
doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

  TJ: 
Terajoule. Een joule is een eenheid voor energie. 
Een Terajoule staat voor een biljoen joule.*

Rekenvoorbeeld
Om een illustratie van de omvang en impact 
van de energieopgave te geven: om ons huidige 
energieverbruik (3.568 TJ exclusief verkeer en 
andere mobiele bronnen, wat de som is van 
ons gasverbruik(88,6 miljoen m³ = 2.800 TJ) en 
ons elektriciteitsverbruik (213 Gwh = 768 Tj ) te 
verduurzamen zijn circa 160 windturbines nodig (van 
3 MW met een ashoogte van ruim 100 meter). Om 
alleen het lokale elektriciteitsverbruik verduurzamen 
zijn circa 32 van deze turbines nodig. Globaal kan de 
energie opbrengst van 1 turbine vergeleken worden 
met de opbrengst van 7 hectare zonnevelden.

Bron: Klimaatmonitor peiljaar 2017

“De mens is de grote 

veroorzaker van de 

CO2-uitstoot”K


