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Ik wil een toekomst
Ik wil een verhaal
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal
Ik wil zien in vijftig tinten groen
Ik wil graag denken en durven en doen
En het kan anders, ik weet dat het kan
Met geloof en een wil en een wet en een plan
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook

•

Uit ‘Happy New Year’ van Froukje
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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de aanpak van de energietransitie
vanuit de gemeente Amsterdam bijdraagt aan de sociale ongelijkheid in Amsterdam
Zuidoost. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe heeft de aanpak van de
energietransitie vanuit de gemeente Amsterdam invloed op de sociale ongelijkheid in
stadsdeel Zuidoost?’. Deze onderzoeksvraag is beantwoord in een meesterproef. De
productie, een Livecast uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger, verwoordt de conclusie van
het onderzoek, geeft bewonerservaringen een podium en zet de casus in een groter
perspectief.
Om de hoofdvraag te beantwoorden is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door middel van
literatuurstudie en interviews. In de literatuurstudie is het beleid rondom de energietransitie
uiteengezet en in context geplaatst door de bestaande sociale ongelijkheid in Zuidoost te
schetsen. Door middel van interviews met experts en bewoners is vervolgens de invloed van
het beleid op de sociale ongelijkheid onderzocht.
Het belangrijkste punt uit de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en de
Transitievisie Warme is dat de gemeente voor 50-60% van de stad het warmtenet als beste
warmteoptie ziet en dat dit ook voor het grootste deel van Zuidoost het plan is. (Gemeente
Amsterdam, 2020b)
Echter heeft het aansluiten op een warmtenet veel gevolgen waar vooral bewoners onder
lijden. Centraal in dit probleem staan het niet kunnen overstappen op een andere
energieleverancier, het hoge vastrecht, en het achterblijven van de gebouwmaatregelen als
isoleren en het aanpakken van technische achterstalligheden. In dit laatste is vooral het
geldgebrek van woningeigenaren samen met het tempo waarin woningen worden
aangesloten op het warmtenet de boosdoener. Dit alles heeft tot gevolg dat de
energiekosten voor bewoners stijgen, terwijl de (energie)armoede in Amsterdam Zuidoost al
hoger is dan in de rest van Amsterdam. (Gemeente Amsterdam, 2020c)
In dit onderzoek is ook gekeken naar hoe bestaande sociale ongelijkheid wordt beïnvloed
door de aanpak van de energietransitie. Veel mensen in Zuidoost blijken niet bezig te zijn
met de energietransitie, maar met overleven. In deze situaties ontbreekt vaak de energie en
het bewustzijn om de woning zuinig te verwarmen. Ook een gebrek aan basiskennis over de
installatie is van toepassing en heeft gevolgen voor de energierekening. Hiernaast is ook een
gebrek aan geld om te kunnen investeren in verduurzaming een probleem. Daar komt bij dat
uit onderzoek van CE Delft (2017b) blijkt dat maar 20% van de baten van het klimaatbeleid
(subsidies gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing) bij lage inkomens terecht
komt, terwijl 80% naar hoge inkomens en bedrijven gaat. Het subsidiesysteem is voor velen
ontoegankelijk en hier heeft de laaggeletterdheid in Zuidoost ook een aandeel in.
Op initiatief van stadsdeelbestuurder Dirk de Jager is stichting CoForce opgezet om onder
andere het subsidiesysteem toegankelijker te maken en de energietransitie meer vanuit de
gemeenschap vorm te geven. Verschillende bewoners ervaren dit initiatief echter als topdown, niet representatief en als een extra hobbel op weg naar het verkrijgen van subsidie.
Aan deze kritiek draagt ook de kansenongelijkheid tussen huurders en eigenwoningbezitters
bij. Huurders zijn namelijk niet de eigenaar van hun woning en daarom kunnen zij niet
zomaar hun woning verduurzamen. Zowel voor huurders als voor eigenwoningbezitters is het
lastig zich te verenigen in een bewonerscommissie of Verenging van Eigenaren, omdat de
overlevingsstand in Zuidoost hoog is en mensen daar vaak niet de energie voor hebben.
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Ook de kloof tussen bewoners en de gemeente is van invloed op hoe de aanpak van de
energietransitie sociale ongelijkheid vergroot. Verschillende bewoners voelen zich niet
gehoord, terwijl ze wel meedenken over de aanpak van de energietransitie. Zij vinden het
beleid niet transparant genoeg en hebben niet het gevoel dat hun input wordt meegenomen
in het proces. In relatie hiermee staat dat er gegrond vraagtekens gezet kunnen worden bij
de duurzaamheid van het klimaatbeleid. Het gevolg hiervan is dat bewoners afstand nemen
van de energietransitie of in verzet komen tegen het beleid.
Dit afstudeeronderzoek dient als aanleiding voor een uitzending, een zogenoemde Livecast,
vanuit Pakhuis de Zwijger. Deze zal op 29 juni van 20.30 uur tot 21.30 uur live worden
uitgezonden via de website van Pakhuis de Zwijger. Dit is de programmalink.
Keywords: Amsterdam Zuidoost, energietransitie, sociale ongelijkheid, warmtenet.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
1.1 Aanleiding
In mijn zoektocht naar een concrete, praktijkgerichte casus voor mijn afstudeeronderzoek,
vond ik verschillende onderzoeken die aanduiden dat de klimaatcrisis en de aanpak ervan
een groter effect hebben op mensen met lagere inkomens en opleidingsniveaus, en mensen
met een migratieachtergrond.
Claudia Rot bracht bijvoorbeeld klimaatveranderingsrisico’s als luchtvervuiling, overstroming
en afvalvervuiling in kaart in verhouding tot de woningverkoopprijs per vierkante meter voor
2017 en het bevolkingspercentage van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
in de gemeente Amsterdam. Deze bleken verschillende overeenkomsten te hebben. (Rot,
2018)
Shivant Jhagroe onderzocht de politieke betekenis van duurzame verstedelijking. Uit zijn
onderzoek blijkt dat de opkomst van een duurzame stad aansluit bij bestaande
machtsrelaties, waardoor duurzaam leven niet voor iedereen bereikbaar is. Veel
duurzaamheidsinitiatieven bereiken minder vermogende burgers nauwelijks, wat kan leiden
tot een ongelijke verdeling van schone, groene en leefbare ruimtes. (Jhagroe, 2016)
Fawaka Nederland deed onderzoek naar duurzaam gedrag bij Nederlanders met en zonder
een migratieachtergrond. Uit het onderzoek blijkt dat niet afkomst, maar opleidingsniveau en
privileges die daaruit voortkomen, bepalend zijn voor de toegankelijkheid van duurzaam
gedrag. (Fawaka Nederland, 2017)
Deze onderzoeken zijn enerzijds specifiek in de conclusies. Anderzijds miste ik een concrete
casus en de daadwerkelijke persoonlijke impact. Deze casus heb ik gevonden in de
energietransitie van Amsterdam Zuidoost. De gemeente Amsterdam heeft in haar Routekaart
Amsterdam Klimaatneutraal 2050 het doel gesteld om de CO²-uitstoot in 2050 ten opzichte
van 1990 met 95% teruggedrongen te hebben. (Gemeente Amsterdam, 2020a). Verder wil
de gemeente in 2040 volledig van het aardgas af zijn. (Gemeente Amsterdam, 2020b)
Hiervoor is een energietransitie nodig. Onder andere stadsdeel Zuidoost zal hiervan de
koploper moeten worden volgens de plannen in de Transitievisie Warmte (Gemeente
Amsterdam, 2020b). Echter heerst in dit stadsdeel ook grote sociale ongelijkheid wat zich uit
in bijvoorbeeld (energie)armoede, werkloosheid en laaggeletterdheid. Op het raakvlak tussen
deze twee gebieden bevindt zich dit onderzoek.
1.2 Doel en onderzoeksvraag
Het doel van dit onderzoek is een concrete casus van klimaatonrechtvaardigheid in
Nederland neer te zetten door de invloed van het beleid rondom de energietransitie vanuit de
gemeente Amsterdam op de sociale ongelijkheid in stadsdeel Zuidoost te onderzoeken.
Hiermee beantwoord ik in dit afstudeeronderzoek de volgende onderzoeksvraag:
‘Hoe heeft de aanpak van de energietransitie vanuit de gemeente Amsterdam invloed op de
sociale ongelijkheid in stadsdeel Zuidoost?’
Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in de volgende deelvragen:
1. Wat is het beleid voor de energietransitie in Amsterdam Zuidoost?
2. Welke sociale ongelijkheid bestaat al in Amsterdam Zuidoost?
3. Hoe heeft de aanpak van de energietransitie invloed op de sociale ongelijkheid in
Amsterdam Zuidoost?
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1.3 Afbakening
De hoofdvraag en deelvragen zoals hierboven beschreven, kunnen alsnog heel breed
beantwoord worden. Om te lange zinnen en verwarring te voorkomen, geef ik graag een
korte toelichting op hoe ik het onderzoek heb afgebakend en waar ik niet en wel op inga.
De energietransitie is een enorm proces waar iedereen vroeg of laat mee in aanraking komt.
De manier waarop we onszelf verplaatsen, de manier waarop we werken, de manier waarop
we eten bereiden: het zijn enkele voorbeelden van wat zal veranderen door de
energietransitie. Datgene wat voor iedereen het meest dichtbij is en het meest tastbaar is, is
de energietransitie op woningniveau. Om die reden, om de reden dat de gebouwde
omgeving een van de grootste delen van de energietransitie zal uitmaken en omwille van de
tijd die ik heb gekregen voor mijn onderzoek, heb ik gekozen om me in dit onderzoek te
richten op bestaande woningen. Dit betekent dat ik me in mijn literatuurstudie ook alleen richt
op de gedeeltes over de ‘gebouwde omgeving’ en hierbij focus op het algemene beleid en
dat wat van toepassing is op bestaande woningen. Raakvlakken met andere zogenoemde
transitiepaden zoals ‘elektriciteit’ laat ik dan ook achterwege.
1.4 Begrippenlijst
De energietransitie is een vrij technisch inhoudelijk onderwerp. Om dit onderzoek
toegankelijk te laten zijn voor iedereen, licht ik kort een aantal begrippen toe.
• all-electric: Dit is wanneer alle energie die in huis gebruikt wordt, voortkomt uit
elektrische bronnen. Dus geen gas(aansluiting) meer voor het koken, maar elektrisch
koken door middel van inductie of keramisch.
• aquathermie: Duurzaam lokaal warmtesysteem op basis van oppervlaktewater.
• biomassa: Plantaardig en dierlijk (rest)materiaal, dat als grondstof wordt gebruikt voor
de energieopwekking of direct als biobrandstof.
• biomassacentrale: Centrale waar biomassa wordt gebruikt voor energieopwekking.
• energiearmoede: Wanneer huishoudens meer dan 10% van het netto-inkomen kwijt
zijn aan de kosten voor energieverbruik.
• energiequote: de energierekening als aandeel van het inkomen
• energietransitie: De overgang naar een situatie waarin de energievoorziening
structureel anders is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is
fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel
aandacht voor energiebesparing en energieopslag, en is de energievoorziening meer
decentraal georganiseerd.
• gebouwgebonden maatregelen: Gebouwgebonden maatregelen zijn verwarmen,
isoleren, koelen, verlichten, ventileren en opwekken van warm tapwater. Bij de
energietransitie ligt de nadruk op de isolatie, ventilatie, installatie en het elektrisch
koken.
• geothermie: Geothermie maakt gebruik van warmte in de aarde (aardwarmte).
• hybride oplossingen: Een combinatie van meerdere aardgasvrije warmteopties.
• klimaatneutraal: Klimaatneutraal is te bereiken door de CO²-uitstoot sterk te
reduceren en de restuitstoot te compenseren. Klimaatneutraal is niet belastend voor
het milieu.
• laaggeletterdheid: Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met
computers.
• maatschappelijke (transitie)kosten: De laagste maatschappelijke kosten zijn de
laagste totale kosten voor de gehele keten en al de gebruikers. Dus zowel kosten
voor aanpassingen aan gebouwen, kosten voor de infrastructuur en kosten voor de
bron en levering van energie, die nodig zijn voor een aardgasvrije gebouwde
omgeving. Daarbij worden niet alleen de investeringen, maar ook onderhoud en
operationele kosten meegenomen, inclusief de energierekening van de
eindgebruiker, gedurende een periode van 30 jaar. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
• minimahuishoudens: Minimahuishoudens kenmerken zich door een laag inkomen en
weinig vermogen.
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restwarmte: Restwarmte is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting.
Deze kan gebruikt worden als energiebron.
sociale ongelijkheid: Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en
groepen van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke
waardering en behandeling van hen op basis van maatschappelijke positie en
leefstijl. Zaken als inkomen, kennis, sociale status en macht zijn voorbeelden van
zaken die ongelijk zijn verdeeld. Ook rechten en plichten zijn niet gelijk verdeeld.
Deze ongelijke verdeling ís niet alleen sociale ongelijkheid, maar versterkt deze ook.
(Normen en waarden, 2021)
Transitievisie Warmte: In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd op welke termijn
wijken aardgasvrij worden gemaakt en welke alternatieve warmtevoorziening het
meest voor de hand ligt.
vastrecht: Vastrecht staat voor een bepaald vast bedrag dat elke maand, kwartaal of
jaar in rekening wordt gebracht. Hierin zitten kosten voor de aansluiting, de aanleg
van infrastructuur, onderhoud et cetera. Dit staat los van de verbruikskosten.
VvE: Vereniging van Eigenaren
warmtenet: Ook wel stadsverwarming, collectief warmtesysteem of warmteinfrastructuur. Dit is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden
verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen.
warmteopties: Aardgasvrije warmtealternatieven
warmtepomp: Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, bijvoorbeeld
grondwater, verhoogt de temperatuur en staat die hogere temperatuur weer af aan
een ruimte.
woningequivalenten: Woningen en ander vastgoed omgerekend naar woningen.
Afgerond: weq. (Gemeente Amsterdam, 2020a)

1.5 Leeswijzer
Deze scriptie begint met de verantwoording van de methodes die ik in mijn onderzoek heb
gebruikt, zodat duidelijk is hoe ik mijn onderzoeksvraag heb beantwoord. Ik licht kort toe
waarom ik voor deze manieren van onderzoek heb gekozen en welke voor- en nadelen er
zaten aan de door mij gekozen methodes. Bij het beantwoorden van de eerste twee
deelvragen is hoofdzakelijk ingezet op literatuuronderzoek. Bij het beantwoorden van de
derde hoofdvraag is een combinatie gemaakt van literatuuronderzoek en interviews.
Na de methodologie leg ik in de hoofdstukken 3 en 4 de basis voor de vraag die in dit
onderzoek centraal staat, namelijk hoe het beleid rondom de energietransitie invloed heeft
op de sociale ongelijkheid. In hoofdstuk 3 ga ik in op wat de energietransitie is, wat het beleid
vanuit de gemeente Amsterdam inhoudt en wat dit betekent voor het stadsdeel Zuidoost. Dit
hoofdstuk vergt wat lengte om volledig te zijn en is dan ook even een wat taaier stuk om
doorheen te moeten lezen. In hoofdstuk 4 wordt het echter al concreter en schets ik de
context waarin de energietransitie in Zuidoost zich afspeelt door enkele indicatoren van
sociale ongelijkheid te behandelen.
In hoofdstuk 5 beantwoord ik dan uiteindelijk de vraag waar het in dit onderzoek omdraait en
ga ik in op de invloed van het beleid op de sociale ongelijkheid in Zuidoost. Voor de
beantwoording van deze vraag ga ik veel in gesprek met bewoners uit Zuidoost en experts
die helpen de link tussen het beleid en de sociale ongelijkheid te verduidelijken. Vervolgens
som ik alle bevindingen op in de conclusie.
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Hoofdstuk 2 – Methodologie
Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee kwalitatieve onderzoeksmethoden,
namelijk het doen van literatuurstudie en interviewen. Verder is een poging gedaan tot een
derde onderzoeksmethode, namelijk een enquêteonderzoek.
2.1 Literatuurstudie
Een duidelijke context speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Daarom ben ik bij de
beantwoording van de eerste deelvraag (hoofdstuk 3) begonnen met heel simpel de definitie
van het begrip ‘energietransitie’ te geven. Vervolgens ben ik kort maar krachtig ingegaan op
de urgentie achter de energietransitie, zodat duidelijk is wat het doel is en waarom. Vanuit
daar ben ik van groot naar klein het beleid gaan schetsen. Ik ben begonnen bij het
Klimaatakkoord van Parijs en ben via het klimaatakkoord van Nederland gaan kijken naar het
klimaatbeleid vanuit de gemeente Amsterdam. Zo ben ik uitgekomen op twee grote
documenten: de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en de Transitievisie Warmte.
Deze heb ik gescand op algemeen beleid en doelstellingen, en beleid wat specifiek gericht is
op de ‘gebouwde omgeving’ en daarbinnen bestaande woningen. Vervolgens heb ik dit
beleid structureel uiteengezet en het objectief maar kritisch beschreven.
Een nadeel van de literatuurstudie is dat het nog vollediger had kunnen zijn. Er zijn nog zat
documenten, visies, beleidsstukken en deals die voor dit onderzoek van belang zijn. Echter
maakt dat het ook taaier, ingewikkelder en moeilijker om te doorgronden en te beoordelen.
Daarbij komt dat ook lang niet alles nu al van toepassing is en een mogelijke directe of
indirecte invloed heeft op de sociale ongelijkheid. Daarom heb ik gekozen voor de twee
documenten die het meest van toepassing zijn en ook het meest nu al invloed hebben.
In hoofdstuk 4 heb ik ook gebruik gemaakt van literatuurstudie alleen dan op een meer
beperkte en analytische manier. Ik ben opnieuw begonnen met heel basaal, maar nodig het
begrip sociale ongelijkheid te definiëren. Vervolgens ben ik op twee indicatoren van sociale
ongelijkheid ingegaan, namelijk armoede uitgedrukt in het aandeel minimahuishoudens en
laaggeletterdheid. Verder ben ik in het tweede deel van het hoofdstuk meer uitgebreid
ingegaan op energiearmoede, omdat dit al lichtjes de relatie tussen de energietransitie en de
sociale ongelijkheid aanstipt.
Dit gedeelte van het onderzoek schiet tekort in de beperkte schets van de bestaande sociale
ongelijkheid in Zuidoost. Sociale ongelijkheid is moeilijk volledig te beschrijven, omdat het
zo’n breed begrip is. Helaas was er daarnaast ook weinig recente en makkelijk toepasbare
data te vinden die een breder beeld had kunnen geven over sociale ongelijkheid in specifiek
Zuidoost. Ik heb dit nog proberen aan te vullen met een interview, maar er is een erge
schaamtecultuur als het gaat om laaggeletterdheid, schulden, werkloosheid et cetera.
Vanwege de beperkte tijd heb ik daarom besloten vol in te zetten op hoofdstuk 5 waarin de
link tussen het beleid en de sociale ongelijkheid wordt gelegd. Hierin heb ik voornamelijk
gekozen voor interviewen als onderzoeksvorm. Bij het afnemen van deze interviews heb ik
wel constant gevraagd naar de persoonlijke verhalen en impact. Ook komen de indicatoren
die zijn gebruikt terug in dit hoofdstuk.
Verder heb ik een aantal bestaande onderzoeken en rapporten aangehaald om waar nodig
de stellingen te beargumenteren. Ook voor dit gedeelte geldt dat het nog vollediger had
kunnen zijn als ik meer rapporten en documenten in het hoofdstuk had verwerkt.
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2.2 Interviews
Ik heb voor mijn onderzoek de nadruk gelegd op het spreken van mensen. De
energietransitie is namelijk behoorlijk technisch en er is nog weinig data over openbaar.
Daarbij komt dat voor specifiek mijn onderwerp het vergaren van data en het interpreteren
daarvan zo tijdrovend en ook complex zou worden dat ik het niet binnen de tijd zou redden.
Het belangrijkste is echter dat ik de persoonlijke impact in kaart wilde brengen. Ik wilde de
invloed van de energietransitie op de sociale ongelijkheid een zo’n menselijk mogelijk beeld
geven en dat gaat minder goed met cijfers. Dat gaat veel beter met het voeren van veel
gesprekken en het zo dicht mogelijk bij die verhalen proberen te komen.
Dit heb ik dan ook gedaan voor het laatste hoofdstuk: ik ben in gesprek gegaan met
beleidsmakers, inhoudelijke experts en bewoners met verschillende perspectieven. Ik heb in
alle gesprekken geprobeerd zo open mogelijk de vragen te stellen om te zorgen dat ik de
antwoorden niet te veel stuurde. Ook heb ik keer op keer dezelfde vragen gesteld om een
bepaalde manier van verificatie in het proces te hebben. Verder heb ik alles constant
getoetst aan de bevindingen uit mijn literatuuronderzoek.
Het nadeel van deze onderzoeksmethode is dat iedereen heel erg vanuit de eigen ervaring
en kennis spreekt. Enerzijds is dat juist wat ik zocht, anderzijds is het dan lastig te checken
omdat ik zelf relatief kort in het onderwerp zit. Het voordeel is wel dat je mensen spreekt, een
gezicht krijgt bij het onderwerp en sneller diep onderzoek kan doen.
Verder heb ik voor mijn gevoel te lang te makkelijk gedacht over het interviewen van
bewoners die echt ernstig met de problematiek te maken hebben. Ik kom niet uit Amsterdam,
ik ben wit en student, en heb ook niks te brengen behalve een plek voor de ervaring. Ik heb
echt onderschat hoe groot de schaamte en het taboe zijn rond bijvoorbeeld schulden,
armoede, laaggeletterdheid en ook hoe groot de afstand is die bewoners naar mij toe kunnen
ervaren. Op een gegeven moment heb ik dan ook deze doelstelling bijgesteld en heb ik met
de bewoners met wie ik contact had echt diepte-interviews afgenomen om alsnog de
persoonlijke impact te kunnen vatten. Wel heb ik constant gekeken of zij representatief
waren voor de bewoners in Zuidoost en of zij het recht hadden om namens hen te spreken
en de ervaringen te delen.
2.3 Enquêteonderzoek
Drie weken voor het einde van het onderzoek heb ik om deze reden nog een derde
onderzoeksmethode geprobeerd mee te nemen. Ik heb een enquête opgesteld om bewoners
laagdrempeliger te kunnen bereiken. Wat ook zal blijken in hoofdstuk 5 is dat veel mensen
echter niet bezig zijn met de energietransitie, maar bezig zijn met overleven. De enquête is in
verschillende grote groepsapps van 50-150 contacten verspreid en is ook in verschillende
nieuwsbrieven meegenomen. Echter is er maar 8 keer gereageerd, hebben maar 2 mensen
hun contactgegevens achtergelaten en heeft er 1 ook daadwerkelijk een interview gegeven.
Enerzijds is het teleurstellend dat ik ook via deze weg bewoners in de meest schrijnende
omstandigheden niet zo dichtbij heb kunnen bereiken. Aan de andere kant is het
veelzeggend en benadrukt het de urgentie van dit onderzoek. Het geeft een extra conclusie,
namelijk dat het ook met een half jaar intensief onderzoeken en flink wat netwerken nog
lastig is om een beeld te krijgen van de sociale situatie en contact te krijgen met bewoners
die erg binnen hun eigen gemeenschap leven. Het is een extra dringende aanbeveling voor
de gemeente dat ze doelgerichter moeten gaan handelen willen ze bewoners bereiken en
een inclusieve energietransitie mogelijk maken.
Het enige wat ik bij deze onderzoeksmethode had kunnen verbeteren is dat ik eerder had
kunnen beginnen om mogelijk wat meer respons te krijgen. De enquête en de paar
inzendingen zijn uitgeschreven terug te vinden in bijlage 2.
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De uitslagen heb ik als niet representatief beschouwd. Wel heb ik met het ene contact uit de
8 inzendingen contact opgenomen. Helaas is de opname van het gesprek mislukt en was het
te kort dag om het interview opnieuw te doen.
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Hoofdstuk 3 – Het beleid voor de energietransitie van Parijs naar Amsterdam
Zuidoost
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag behandeld: ‘Wat is het beleid voor de
energietransitie in Amsterdam Zuidoost?’. Hierbij is het uitgangspunt de context van de
energietransitie, namelijk het beleid en het effect ervan op het stadsdeel Zuidoost, van groot
naar klein te schetsen. Ik begin bij het Klimaatakkoord van Parijs en via het Klimaatakkoord
van Nederland kijk ik naar het klimaatbeleid vanuit de gemeente Amsterdam. Specifiek zoom
ik in op het stadsdeel Zuidoost en kijk ik wat daar de plannen voor zijn en wat al is
uitgevoerd. Ook ga ik in gesprek met Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder van Zuidoost, en
Baudouin Knaapen, programmamedewerker ontwikkelwijken en aardgasvrij bij
stichting !WOON, om te kijken hoeveel invloed dat beleid nu heeft en in hoeverre er ruimte is
voor wijzigingen.
3.1. Definitie energietransitie
De energietransitie is enerzijds een veelomvattend begrip en anderzijds is het simpel te
definiëren. Kortweg komt de energietransitie neer op de overgang naar een situatie waarin
de energievoorziening structureel anders is van aard en vorm dan in het huidige
energiesysteem. In het nieuwe systeem zijn fossiele energiebronnen als gas, olie en kolen
grotendeels vervangen door duurzame en CO²-neutrale energiebronnen zoals zon- en
windenergie. (Royal Haskoning DHV, z.d.) Verder is er veel aandacht voor energiebesparing
en energieopslag, en is de energievoorziening meer lokaal georganiseerd.
3.2 Motivatie
De grote motivatie achter de energietransitie is de steeds meer urgente opwarming van de
aarde door klimaatverandering. Tussen 1880 en 2018 steeg de wereldwijde gemiddelde
temperatuur met 1 graad Celsius. De drie warmste zomers vielen in 2016, 2017 en 2018. In
2019 werd het voor het eerst warmer dan 40 graden Celsius in Nederland en 2020 was het
warmste jaar ooit gemeten. Deze opwarming van de aarde is wetenschappelijk bewezen het
gevolg van de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen zoals CO² door menselijk
handelen. De wereldwijde gevolgen zijn enorm: meer en extremere hittegolven,
overstromingen, droogtes, bosbranden en mislukte oogsten. Met het huidige beleid steven
we af op een opwarming van 3 tot 4 graden Celsius en daarbij een zeespiegelstijging van
drie tot acht meter aan het eind van deze eeuw. (HIER, z.d.)
3.3. Klimaatakkoord van Parijs
Om deze klimaatverandering te beperken, is het nodig de gemiddelde opwarming op aarde
ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te houden. Dit
doel is in een historisch akkoord vastgelegd op 12 december 2015. (HIER, 2017) Op deze
dag is een wettelijk bindend, internationaal akkoord, bekend als het Klimaatakkoord van
Parijs, gesloten tussen 195 landen. In het Klimaatakkoord staan afspraken om de uitstoot
van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar
1990. Het akkoord is een vervolg op de eerdere klimaatverdragen, zoals het VNKlimaatverdrag en het Kyotoprotocol. Het Klimaatakkoord heeft de basis gelegd voor het
internationale en nationale klimaatbeleid voor de komende tien jaar. (Dienst
Klimaatverandering, z.d.)
3.4. Klimaatakkoord van Nederland
In juli 2018 hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland
concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO²-uitstoot te
verminderen. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord wat onderdeel is van het Nederlandse
klimaatbeleid. De hoofddoelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de CO²-uitstoot
met 49% te verminderen ten opzichte van het jaar 1990.
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In 2050 moet Nederland helemaal CO²-neutraal zijn. (Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, 2020b) De maatregelen die daarvoor moeten zorgen en de
handhaving daarvan, staan weer in de Klimaatwet.
In het Klimaatakkoord staan afspraken met 5 sectoren over de maatregelen die deze
sectoren de komende 10 jaar en de jaren daarna gaan nemen om de klimaatdoelen te halen.
Deze sectoren zijn ‘gebouwde omgeving’, ‘landbouw en landgebruik’, ‘elektriciteit’, ‘industrie’
en ‘mobiliteit’. Voor dit onderzoek is ‘gebouwde omgeving’ het meest van toepassing en
daarom focus ik me alleen op dat gedeelte van het beleid.
3.4.1 Klimaatakkoord over de ‘gebouwde omgeving’:
Het belangrijkste doel op het gebied van de ‘gebouwde omgeving’ is dat in 2050 7 miljoen
woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Als tussenstap
moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Als gevolg hiervan zal
er op een andere, meer duurzame manier verwarmd en gekookt moeten worden. Dit
betekent dat er meer gebruik zal worden gemaakt van duurzame elektriciteit en dat ook
isoleren een belangrijk onderdeel is van de energietransitie. (Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, 2020a)
Bij het invullen van de plannen voor de energietransitie hebben de gemeenten een centrale
rol. Zij bepalen samen met bewoners en gebouweigenaren wat per wijk de passende aanpak
is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
In dit jaar, 2021, legt de gemeente de volgorde en het tijdpad waarin de wijken worden
aangepakt, vast in een zogenoemde ‘transitievisie warmte’. Deze transitievisie warmte maakt
de gemeente vervolgens concreet in uitvoeringsplannen. (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019)
Vooruitlopend op deze wijkgerichte aanpak zijn afspraken gemaakt om tot en met 2022
100.000 huurwoningen in Nederland te verduurzamen met behulp van de zogenoemde
‘startmotor’. Dit zijn projecten waarmee vraag, innovatie en schaalvergroting worden
samengevoegd om zo kosten voor het verduurzamen van huurwoningen te verlagen.
Daarnaast komt er voor alle doelgroepen een breed aanbod aan financieringsmogelijkheden,
zoals een warmtefonds, leningen voor energiebesparing en subsidies. (Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, 2021) Belangrijk is op te merken dat het de bedoeling is dat
de kosten voor verduurzaming betaald kunnen worden met de opbrengst van een lagere
energierekening. (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2020a)
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Figuur 1: ‘Infographic Gebouwde omgeving’

Omschrijving: Dit is een infographic uit klimaatakkoord over de gebouwde omgeving.
Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019

3.5. Klimaatbeleid vanuit de gemeente Amsterdam
In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 heeft de gemeente Amsterdam de doelen
voor de Amsterdamse energietransitie vastgelegd. De gemeente heeft het ambitieuze doel
om in 2025 de CO²-uitstoot van Amsterdam met 5% teruggedrongen te hebben, in 2030 met
55% en in 2050 met 95% in vergelijking tot de uitstoot in 1990. Verder wil de gemeente in
2040 aardgasvrij zijn en in 2030 50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken. In 2050 moet
Amsterdam 100% circulair zijn. (Gemeente Amsterdam, 2020a) Ook wel: de gemeente
neemt afscheid van fossiele energie en gaat over op 100% duurzaam opgewekte energie.
De Routekaart is net als het Klimaatakkoord verdeeld in verschillende categorieën, ook wel
transitiepaden genoemd. Deze transitiepaden zijn weer onderverdeeld in pijlers. Dat zijn een
soort actiepunten waar de gemeente op inzet. Van de transitiepaden is de categorie
‘gebouwde omgeving’ opnieuw het meest van toepassing voor dit onderzoek. Binnen dit
transitiepad worden de vier pijlers behandeld die het meest impact hebben op de gemiddelde
bewoner in Zuidoost, namelijk die welke over bestaande woningen gaan.
3.5.1 Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 over de ‘gebouwde omgeving’
De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 elk gebouw in de stad aardgasvrij is en in 2050
klimaatneutraal. Klimaatneutraal wil zeggen dat het niet bijdraagt aan klimaatverandering.
Een behoorlijke opgave. Om dit doel te behalen moeten er in 2040 650.000
woningequivalenten aardgasvrij zijn gemaakt. Ter vergelijking: in 2019 waren er 91.000
woningequivalenten aardgasvrij. In 2030 zijn dit er naar verwachting ongeveer 260.000. De
overige 390.000 volgen in de periode tot 2040.
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Om die vraag naar gas voldoende te kunnen vervangen door duurzame alternatieven, wil de
gemeente de vraag naar warmte en elektriciteit verlagen en duurzame alternatieven voor het
verwarmen aanbieden. Er moet voor iedere wijk zo’n alternatief gecreëerd worden, zoals
duurzame stadswarmte, lokale restwarmte, geothermie of aquathermie. Deze bronnen
worden tijdens het proces (verder) ontwikkeld. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
Opschalen van de wijk-voor-wijk aanpak aardgasvrij
Als eerste pijler binnen het transitiepad van de ‘gebouwde omgeving’ zet de gemeente
Amsterdam in op het opschalen van de ‘wijk-voor-wijk aanpak aardgasvrij’. Al in 2016
hebben de gemeente, woningcorporaties, huurdersverenigingen en energiebedrijven
afgesproken samen te werken aan de energietransitie in de City Deal Aardgasvrij. Onder de
naam WAM: Wijken Aardgasvrij Maken is een proces- en besluitvormingsmodel gemaakt
waarin alle relevante partijen zijn samengebracht. Hiermee hoopt men tot lagere
maatschappelijke kosten en daarmee ook voor de bewoner betaalbare alternatieven te
komen. De maatschappelijke kosten zijn de totale keten-kosten, dus onder andere het
aanleggen van de infrastructuur, het onderhoud en ook de kosten voor de gebruiker. Met
deze relevante partijen wordt samen met bewoners een plan gemaakt voor het aardgasvrij
maken van de buurt of wijk. De Transitievisie Warmte is hier de basis voor. (Gemeente
Amsterdam, 2020a)
Verder is binnen de City Deal het project ‘Amsterdamse Warmtemotor’ gestart. Hierin
onderzoeken woningcorporaties en de warmtebedrijven in de stad (Vattenfall en Westpoort
Warmte) samen met de gemeente de mogelijkheden om voor 2030 zo’n 110.000 woningen,
die zijn gelegen in de buurt van bestaande warmtenetten, tegen lage kosten voor de
corporatie aan te sluiten op die warmtenetten. Voorwaarde is dat de betreffende bewoners
een betaalbare en duurzame oplossing krijgen. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
Tegelijkertijd zijn er ook al buurten in de stad waar bottom-up bewonersinitiatieven ontstaan.
Deze worden ondersteund door de gemeente en komen ook terug in de Transitievisie
Warmte. Verder wil de gemeente de wijk-voor-wijk aanpak stimuleren met subsidie om zo
isoleren van woningen en overschakelen op duurzame verwarming aantrekkelijker te maken.
(Gemeente Amsterdam, 2020a)
Binnen de pijler ‘wijk-voor-wijk aanpak aardgasvrij’ wordt apart ingegaan op
ontwikkelbuurten. Dit zijn buurten die de gemeente extra aandacht wil geven door onder
andere te investeren in maatschappelijke voorzieningen, versterking van de buurteconomie,
verbetering van de leefomgeving en de woningkwaliteit. Dat wil zeggen dat al in een vroeg
stadium in beeld wordt gebracht wat de kansen zijn om deze buurten aardgasvrij te maken in
combinatie met andere opgaven en ambities, zoals het creëren van werkgelegenheid.
(Gemeente Amsterdam, 2020a)
Ontwikkelen van duurzame bronnen voor het warmtenet
Als tweede pijler binnen het transitiepad ‘gebouwde omgeving’ zet de gemeente Amsterdam
in op het ontwikkelen van duurzame bronnen voor het warmtenet. Dit lijkt mogelijk niet direct
van toepassing op woningen omdat het van toepassing is op het warmtenet zelf, maar het
heeft wel degelijk directe gevolgen voor de manier waarop woningen worden verwarmd of
mogelijk verwarmd zullen worden.
De transitie naar een aardgasvrije stad vraagt namelijk om een grote hoeveelheid duurzame
warmte. Met iedere woning en elk kantoor die worden afgesloten van aardgas als
warmtebron, neemt deze vraag toe. Er is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar
bronnen die nu beschikbaar zijn en toekomstige bronnen voor de warmtevraag in de stad.
Deze inventarisatie heet het Amsterdamse bronnenboek. Vanuit dit bronnenboek wordt
gewerkt naar een bronnenstrategie die bestaat uit twee opgaves:
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aan de ene kant het behouden, uitbouwen en verduurzamen van de beschikbare
duurzame(re) warmtebronnen en aan de andere kant het ontwikkelen van nieuwe
alternatieve duurzame warmtebronnen. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
De belangrijke bronnen voor het warmtenet in de stad zijn nu de afvalverbrandingsinstallatie
van het Amsterdamse Afval en Energiebedrijf (AEB) in het westelijk deel van de stad en de
gasgestookte elektriciteitscentrale in het oostelijk en zuidoostelijk deel van de stad (de
Diemercentrale van Vattenfall). Uit deze grote centrales wordt restwarmte betrokken die
vrijkomt bij de productie van elektriciteit of de verbranding van afval. Deze bronnen
verminderen CO²-uitstoot volgens de gemeente tot bepaalde hoogte, omdat ze restwarmte
nuttig gebruiken, maar zijn niet of slechts gedeeltelijk duurzaam. (Gemeente Amsterdam,
2020a)
Volgens de gemeente is een collectief warmtesysteem voor ongeveer 50-60% van de stad
met een middentemperatuurwarmte de meest logische oplossing als gekeken wordt naar de
aardgasvrijtransitie. Dit betekent dat de temperatuur van de warmte die bij een woning
binnenkomt 40-70°C is en dat is bepalend voor de manier waarop die warmte wordt
opgewekt. Nu is de aanvoerwarmte van een cv-ketelsysteem vaak rond de 90°C. Wanneer
dat verandert naar middentemperatuurwarmte zullen de radiatoren vervangen moeten
worden, omdat die niet gemaakt zijn voor die lagere temperatuur. Op sommige plekken zal
wel met een hoge temperatuur warmtesysteem (> 70°C) begonnen worden, om later naar
middentemperatuur te verlagen. Dit alles betekent dat het warmtenet in de periode tot 2040
mogelijk wel het viervoudige van de huidige warmtecapaciteit moet gaan leveren. De overige
35-40% van de stad zal waarschijnlijk bestaan uit individuele all-electric oplossingen en
lokale bronnetten voor kleine collectieve systemen, en circa 15% hybride oplossingen op
basis van een groen gas. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
Doorgroeien naar een stadsbrede warmte-infrastructuur
De derde pijler sluit aan op pijler twee. Hierin focust de gemeente namelijk op het
doorgroeien naar een stadsbrede warmte-infrastructuur. Zoals hiervoor geschreven, zijn
warmtenetten voor een groot deel van Amsterdam een belangrijk alternatief voor aardgas
met de laagste maatschappelijke transitiekosten. Voor de woningen zoals flats die lastiger of
alleen met heel hoge kosten te isoleren zijn, zijn volgens de gemeente warmtenetten met
een hogere temperatuur (>70°C) geschikt. De gemeente wil echter wel op den duur
overstappen naar lage of middentemperatuur. De warmtenetten zijn en zullen grotendeels
aanwezig zijn aan de randen van de stad, zoals in West, Nieuw-West, Noord, Oost en
Zuidoost. Naast deze centrale warmtenetten zullen decentrale kleinere warmtenetten
ontstaan die gevoed worden uit decentrale duurzame bronnen, zoals uit geothermie,
aquathermie of restwarmte van onder andere datacenters. Elektriciteit dient hier vaak als
hulpenergie om deze warmtebronnen op te krikken naar hogere temperaturen. (Gemeente
Amsterdam, 2020a)
Energiezuinig maken van woningen
In de laatste pijler die van toepassing is voor dit onderzoek zet de gemeente Amsterdam in
op het energiezuinig maken van woningen door te isoleren en zonnepanelen te plaatsen.
Aan de ene kant is dit onderdeel van de grootschalige wijkaanpak, waarbij het afsluiten van
het aardgas zoveel mogelijk wordt gecombineerd met kwaliteitsverbetering van woningen.
Aan de andere kant zet de gemeente middelen in als fondsen en subsidies om alle
vastgoedeigenaren in de stad te ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun
gebouwen. In Nieuw-West, Noord en Zuidoost werkt de gemeente Amsterdam daarnaast
samen met burgerinitiatieven en organisaties aan het energiezuinig maken van gebouwen in
de ontwikkelbuurten. (Gemeente Amsterdam, 2020a)
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3.5.2 Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam
Hij is al verschillende keren langsgekomen: de Transitievisie Warmte. Hierin schetst een
gemeente door middel van een tijdspad de volgorde waarin buurten of gebouwen van het
aardgas af gaan en stap voor stap over zullen gaan op duurzame oplossingen.
Besliscriteria
Welke warmteoptie waar komt is bepaald op basis van besliscriteria die door partijen in de
stad zijn afgesproken. Die eisen zijn: laagste maatschappelijke kosten, beschikbaarheid van
bronnen, duurzaamheid, bestaande infrastructuur en overlast. Het resultaat is een kaart met
warmteopties. In 2040 zal iets meer dan de helft van de stad zijn aangesloten op een
warmtenet (laag- of middentemperatuur). De rest van de stad is min of meer gelijk verdeeld
over all-electric, lokale bronnetten en het bestaande gasnet dat op termijn aardgasvrij wordt.
(Gemeente Amsterdam, 2020b)
Figuur 2: ‘Transitiekaart uit de Transitievisie Warmte’

Omschrijving: Dit is de Transitiekaart uit de Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam met
daarop per wijk de warmteoptie die de gemeente op basis van de besliscriteria gekozen heeft.
Bron: Gemeente Amsterdam, 2020b

Voor alle wijken of buurten waar al is gestart of waar gestart wordt met een aanpak richting
aardgasvrij, komt er vervolgens een concreet plan van aanpak. In die plannen staat het
definitief warmte-alternatief voor de buurt, het kostenplaatje en de afspraken over de manier
waarop de aardgasvrije wijk of buurt gerealiseerd wordt. Die afspraken landen uiteindelijk in
een beslissing op het niveau van een complex, Vereniging van Eigenaren, woning of ander
gebouw, met een bijbehorend besluitvormingstraject. (Gemeente Amsterdam, 2020b)
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Gebouwgebonden maatregelen
In de Routekaart staat dat voor iets meer dan de helft van de bestaande en toekomstige
Amsterdamse gebouwen een warmtenet de laagste maatschappelijke kosten heeft. Dat
betekent dat het warmtenet de goedkoopste optie als je kijkt naar de kosten voor de totale
keten. Om het tempo te halen dat nodig is om in 2040 aardgasvrij te zijn, wil de gemeente
het moment van aansluiten op het warmtenet loskoppelen van het moment dat de
gebouwgebonden maatregelen worden genomen. Deze maatregelen bestaan grofweg uit
vier onderdelen, namelijk isolatie, ventilatie, installatie en elektrisch koken. Ze vormen het
grootste deel van de maatschappelijke kosten. (Gemeente Amsterdam, 2020b) Dit betekent
dat gebouwen vaak al aangesloten zijn of zullen worden voordat (een deel van) deze
maatregelen zijn genomen in plaats van dat het gecombineerd wordt, zoals geschreven in de
Routekaart.
3.6 Zuidoost uitgelicht
In dit laatste gedeelte van het hoofdstuk zoom ik in op stadsdeel Zuidoost. In deze laatste
paragraaf wordt de energietransitie in Zuidoost zo concreet en praktisch mogelijk gemaakt:
wat is er al gedaan, wat zijn de plannen voor Zuidoost en hoeveel en welke invloed heeft dit
beleid?
3.6.1 Wat er is gedaan
Op onderstaande kaart (figuur 3) staat waar in Zuidoost al warmtenetten liggen. Dit wordt
aangegeven door de rode strepen. Het is goed te benoemen dat niet alles wat er ligt is
aangelegd uit het oogpunt van de energietransitie, maar dat de gemeente Amsterdam er wel
vanuit gaat dat deze buurten aangesloten blijven op het warmtenet. Er is geen openbare
kaart van wijken waar het aardgasvrij maken is begonnen of af is op een andere manier dan
door aansluiting op het warmtenet. Wel zijn er in Zuidoost verschillende bottom-up projecten
waarmee aan het aardgasvrij maken van woningen wordt gewerkt. Deze zijn vaak nog
kleinschalig en in de startfase.
Figuur 3: ‘Aanwezig warmtenet in Zuidoost’

Omschrijving: Dit is een kaart waarop het warmtenet in Zuidoost is te zien dat al aanwezig en ook
grotendeels in gebruik is.
Bron: Gemeente Amsterdam, z.d.
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3.6.2 Wat de plannen zijn
Op de onderstaande kaart (figuur 4) is Zuidoost te zien op de zogenoemde Transitiekaart uit
de Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam. Op deze kaart zijn per wijk de
warmteopties ingetekend die nu volgens de gemeente de meest logische gasvrije oplossing
zijn. Er is te zien dat verschillende wijken al zijn aangesloten op het warmtenet van
Vattenfall. Ook blijkt dat voor grote delen aansluiting op dat warmtenet in de komende tien à
twintig jaar op de planning staat. Verder is op veel plekken initiatief genomen tot het
aardgasvrij maken van de wijk. Dit zegt echter niets over de status ervan en of het initiatief
gedragen wordt.
Figuur 4: ‘Stadsdeel Zuidoost op de Transitiekaart’

Omschrijving: Dit is stadsdeel Zuidoost op de Transitiekaart uit de Transitievisie Warmte met per wijk
de beste warmteoptie volgens de besliscriteria van de gemeente.
Bron: Gemeente Amsterdam, 2020b

3.6.3 Wat de invloed is
De ambities van de gemeente Amsterdam zijn op z’n zachtst gezegd ambitieus en de
Routekaart, en daaruit voortvloeiend de Transitievisie Warmte zijn niet voor niets gemaakt,
maar in hoeverre staat het beleid vast en in hoeverre staat of valt de uitvoering met de
participatie van bewoners? Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder van Zuidoost, meent dat het
beleid is vastgesteld door de gemeenteraad, waardoor het in zeker opzicht vaststaat en
wordt uitgevoerd. Wel geeft hij een disclaimer. “Je krijgt natuurlijk altijd bij beleid dat er
voortschrijdend inzicht is en dat je op een gegeven moment erachter komt door het uit te
voeren dat het toch bijgesteld moet worden.” Hij denkt dat dit zeker bij zo’n ingewikkelde en
complexe opgave als de energietransitie wel gaat gebeuren, “want er komen nieuwe
technieken en nieuwe inzichten dus dat zal blijven wijzigen.” Hij hoopt dat de gemeente daar
dan ook de flexibiliteit voor heeft, anders gaat de energietransitie volgens hem niet lukken.
(D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021)
Baudouin Knaapen, programmamedewerker ‘ontwikkelwijken en aardgasvrij’ bij
stichting !WOON zegt terecht dat het beleid een visie is en geen wet. “De visie is van: 'als we
vanuit de gemeente naar de stad kijken, hoe krijgen we die met de laagste maatschappelijke
kosten dan aardgasvrij?'.” Hierin zit volgens hem het lastige aan het beleid rondom de
energietransitie. “De gemeente zegt: 'wij willen die wijk dan en dan van het aardgas afhalen’,
maar het is hun wijk niet. Ja, het is wel hun wijk, maar het zijn hun woningen niet.
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Uiteindelijk zal de gemeente n overleg met de woningeigenaren moeten zorgen dat er een
beweging komt om van het gas af te gaan.” (B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 7 juni
2021) De woningeigenaar heeft het uiteindelijk voor het zeggen, maar er is dus wel een
beperkt keuzemenu. Het beleid heeft dus in zekere zin invloed, maar zonder de participatie
en instemming van bewoners zal de uitvoering onmogelijk zijn.
3.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk kwam de deelvraag ‘Wat is het beleid voor de energietransitie in Amsterdam
Zuidoost?’ aan bod. Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs werd via het Klimaatakkoord van
Nederland gekeken naar het klimaatbeleid vanuit de gemeente Amsterdam op het gebied
van de ‘gebouwde omgeving. Door middel van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal
2050 en de Transitievisie Warmte werd ingezoomd op de plannen voor Amsterdam en
specifiek stadsdeel Zuidoost. Het is duidelijk dat de gemeente voor grote delen van de stad
en ook voor Zuidoost inzet op het uitbreiden van het warmtenet. Daarbij is het opvallend dat
in de Routekaart wordt geschreven dat het aardgasvrij maken zoveel mogelijk wordt
gecombineerd met kwaliteitsverbetering van de woningen, maar dat in de Transitievisie
Warmte wordt geschreven dat de gebouwgebonden maatregelen worden losgekoppeld van
het aansluiten op het warmtenet. Hoewel de Transitiekaart en het beleid niet volledig
vaststaan, hebben deze wel degelijk invloed op hoe de energietransitie in zijn werk gaat en
worden de warmteopties zoals aangegeven als uitgangspunt genomen voor de
vervolgstappen.
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Hoofdstuk 4 – De bestaande sociale ongelijkheid in Amsterdam Zuidoost
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de context waarin de energietransitie in Amsterdam
Zuidoost zich afspeelt. Ook wel: welke sociale ongelijkheid bestaat al in dit stadsdeel? Deze
deelvraag beantwoord ik door allereerst sociale ongelijkheid te definiëren en vervolgens aan
de hand van twee indicatoren de bestaande sociale ongelijkheid in Zuidoost te schetsen. In
het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik in op een specifiek thema dat extra aandacht vraagt
voor dit onderzoek, namelijk energiearmoede. Ik eindig het hoofdstuk door kort in te gaan op
de actualiteit als het gaat om de sociale ongelijkheid in Zuidoost.
4.1 Definitie sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid is een breed begrip dat zich moeilijk laat vatten, maar kortweg komt het
hierop neer. “Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en groepen van
zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke waardering en
behandeling van hen op basis van maatschappelijke positie en leefstijl.” Zaken als inkomen,
kennis, sociale status en macht zijn voorbeelden van zaken die ongelijk zijn verdeeld. Ook
rechten en plichten zijn niet gelijk verdeeld. Deze ongelijke verdeling ís niet alleen sociale
ongelijkheid, maar versterkt het ook. (Normen en waarden, 2021)
4.2 Twee indicatoren voor sociale ongelijkheid
In dit gedeelte wordt ingezoomd op twee indicatoren van sociale ongelijkheid voor het
stadsdeel Zuidoost, namelijk armoede en laaggeletterdheid. Beiden komen ook terug in het
volgende hoofdstuk waarbij wordt ingegaan op de invloed van de aanpak van de
energietransitie op sociale ongelijkheid in Zuidoost. Het is belangrijk op te merken dat dit
maar twee indicatoren zijn en dat die behandeld worden aan de hand van kwantitatief
onderzoek. Sociale ongelijkheid is een breed begrip dat niet zomaar te duiden is. De
uitkomsten van de indicatoren zijn dan ook niet van toepassing op iedereen in Zuidoost en
het is belangrijk te noemen dat of het nu wel of niet van toepassing is op een persoon, het
individuen, mensen en groepen niet definieert.
4.2.1 Armoede
Een indicator van sociale ongelijkheid is armoede. In dit geval is armoede uitgedrukt in het
aandeel minimahuishoudens. Minimahuishoudens kenmerken zich door een laag inkomen
en weinig vermogen. Uit de Amsterdamse Armoedemonitor van 2019 blijkt dat een kwart van
de minimahuishoudens in Zuidoost woont. Dit is twee keer zo veel als in stadsdeel Zuid.
Daarbij komt dat wanneer gekeken wordt naar het aandeel langdurige minimahuishoudens
ten opzichte van alle minimahuishoudens in een stadsdeel dit percentage het hoogste ligt in
Zuidoost. Dat betekent dat een minimahuishouden in Zuidoost gemiddeld langer in die staat
van armoede verkeert dan een huishouden in een ander stadsdeel. In de wijk
Holendrecht/Reigersbos is het aandeel langdurige minimahuishoudens bijvoorbeeld hoger
dan gemiddeld en in de wijken Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost is het percentage
minimahuishoudens 25% of meer. Personen die tot minimahuishoudens behoren, delen
gemiddeld gezien verschillende kenmerken. Zo zijn zij vaak ouderen, vrouw, hebben vaak
een migratieachtergrond en zijn vaker praktisch opgeleid. (Gemeente Amsterdam, 2019)
4.2.2 Laaggeletterdheid
Een andere indicator van sociale ongelijkheid is laaggeletterdheid. Dat wil zeggen dat men
moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. In Amsterdam is
ongeveer 16% van de bevolking laaggeletterd. Dat is 4% meer dan het landelijke gemiddelde
van 12%, blijkt uit een overzicht op GeletterheidInZicht. (Stichting CINOP-ecbo et al., z.d.) In
Amsterdam verschilt het aandeel laaggeletterden opnieuw erg per stadsdeel.
Uit een onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven (2016) blijkt dat naar schatting 37% van
de bewoners in Zuidoost laaggeletterd is in tegenstelling tot 4% in stadsdeel Zuid.
Laaggeletterdheid hangt nauw samen met onder andere afkomst en opleidingsniveau.
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In 2016 had in Zuidoost 68% van de inwoners een migratieachtergrond, tegenover 45% in
heel Amsterdam. Het aantal praktisch opgeleiden lag daarnaast op 33%. (Stichting Lezen en
Schrijven et al., 2016)
Figuur 5: ‘Laaggeletterdheid in Amsterdam uitgelicht ten opzichte van Nederland’

Omschrijving: Op de kaart is de laaggeletterdheid in Amsterdam uitgelicht ten opzichte van de rest van
Nederland. Te zien is dat het aandeel laaggeletterden hoger is dan gemiddeld.
Bron: LaaggeletterdheidInZicht, z.d.

4.3 Energiearmoede uitgelicht
Minimahuishoudens en laaggeletterdheid zijn maar enkele indicatoren van sociale
ongelijkheid. Echter is er nog een indicator die in het bijzonder uitgelicht moet worden voor
dit onderzoek, namelijk energiearmoede. De gemeente Amsterdam spreekt van
energiearmoede wanneer huishoudens meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan
energielasten. (Gemeente Amsterdam, 2020c) Dit is in mijn ogen nog een beperkte definitie,
want van energiearmoede is ook sprake wanneer iemand geen of nauwelijks energie
gebruikt, omdat de energierekening niet betaald kan worden.
4.3.1 Rapport ‘Energiearmoede in Amsterdam’
In 2020 is door de gemeente Amsterdam een rapport gepubliceerd naar aanleiding van een
onderzoek naar energiearmoede in Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel
huishoudens in de laagste-inkomensgroep dat te maken heeft met energiearmoede
toeneemt. Deze huishoudens merken de schommelingen in de energieprijs sterker in hun
portemonnee.
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In de groep met een inkomen tot de huurtoeslaggrens nam het aandeel huishoudens waar
sprake is van energiearmoede toe van 31% tot 37%. Gemiddeld hebben zij in 2019 een
energierekening van €108 per maand.
Ook onder de lage middeninkomensgroep groeide het aandeel huishoudens met een
energiequote van 10% of hoger. (Gemeente Amsterdam, 2020c)
Energiearmoede het hoogst in Zuidoost
Hoe vaak energiearmoede voorkomt, verschilt erg per stadsdeel. In de stadsdelen Zuidoost,
Noord en Nieuw-West zijn de relatieve energielasten het hoogst en is er het vaakst sprake
van energiearmoede. Sinds 2017 nam de energiearmoede in deze stadsdelen meer toe dan
in de rest van de stad. Dit komt door een combinatie van relatief hoge energielasten en lage
inkomens in deze stadsdelen. In Noord en Nieuw-West is de maandelijkse energierekening
hoger dan gemiddeld in de stad. In Zuidoost zijn de energielasten gemiddeld met een
gemiddelde energierekening van €120. Echter wonen hier erg veel huishoudens in de
laagste inkomensgroep (46% t.o.v. 29% gemiddeld). Met 7% zijn huishoudens in Zuidoost
daarmee gemiddeld het grootste deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. (Gemeente
Amsterdam, 2020c)
Figuur 6: ‘Energiearmoede per wijk in Zuidoost uitgelicht’

Omschrijving: Op de afbeelding is de energiearmoede per wijk in stadsdeel Zuidoost uitgelicht. Te zien
is dat het aandeel huishoudens met een energiequote van 10% of meer in Holendrecht/Reigersbos
erg hoog ligt.
Bron: Gemeente Amsterdam, 2020c

De donkerblauwe wijken, Holendrecht/Reigersbos, op de bovenstaande kaart zijn wijken in
Zuidoost waar het inkomen laag ligt en het aandeel huishoudens dat te maken heeft met
energiearmoede het hoogst is.
Kenmerken van huishoudens met energiearmoede
Huishoudens met energiearmoede delen net als minimahuishoudens gemiddeld een aantal
kenmerken die goed zijn om uit te lichten om zo het mogelijke effect van de energietransitie
op de sociale ongelijkheid te kunnen plaatsen.
Allereerst komt energiearmoede relatief vaak voor onder eenoudergezinnen en
alleenwonenden. Van alle eenoudergezinnen heeft 28% een enerqiequote van tien procent
of hoger en onder alleenwonenden is dat 13%, ten opzichte van 11% van alle huishoudens.
Dit heeft een direct verband met het inkomen, omdat eerstgenoemden maar één inkomen
hebben, waardoor het huishoudensinkomen per saldo lager is.
Voor alleenwonenden leidt dit minder vaak tot energiearmoede, omdat het energieverbruik
lager is. Eenoudergezinnen hebben echter één inkomen, maar wel het energieverbruik van
meerdere personen. Van de eenoudergezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens
heeft dan ook ongeveer de helft (47%) met energiearmoede te maken.
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Ten tweede komt energiearmoede het meeste voor in corporatiewoningen. Een op de vijf
huishoudens heeft daar een energiequote van 10 procent of hoger. Dit komt vooral doordat
de meeste huishoudens in de laagste inkomensgroep in een woning verhuurd door een
woningcorporatie wonen (68%). Verder zijn huishoudens met 55 tot 75-jarigen, met 75plussers en huishoudens met een laag- of middelbaar opleidingsniveau
oververtegenwoordigd onder huishoudens met energiearmoede. Als laatste is het goed op te
merken dat een beter geïsoleerde woning voor lagere energielasten zorgt, en hierbij dan ook
minder energiearmoede voorkomt. (Gemeente Amsterdam, 2020c)
4.4 Actualiteit
Door de coronacrisis is de sociale situatie in Zuidoost verergerd en verduidelijkt, aldus Martin
Jas-Mögling, bewoner van Zuidoost en energiecommissaris bij de Groene Hub. “Een
heleboel mensen zat hier officieel zonder werk, maar die werkten in het zwarte circuit
zogezegd. Dus de thuisschoonmaak, bezorging et cetera. Een groot deel van dat circuit is
weggevallen en de armoede is versterkt.” (M. Jas-Mögling, persoonlijke communicatie, 4 mei
2021)
4.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk werd door middel van verschillende factoren de volgende deelvraag
beantwoord: ‘Welke sociale ongelijkheid bestaat al in Amsterdam Zuidoost?’. Hiermee werd
de situatie geschetst waarin de energietransitie zich afspeelt. Uit de Amsterdamse
Armoedemonitor van 2019 blijkt dat een kwart van de minimahuishoudens in Amsterdam in
Zuidoost woont. Verder is het percentage langdurige minimahuishoudens ten opzichte van
alle minimahuishoudens ook het hoogste in Zuidoost. In dit hoofdstuk werd vervolgens
gekeken naar laaggeletterdheid. Uit een onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven (2016)
blijkt dat naar schatting 37% van de bewoners in Zuidoost laaggeletterd is in tegenstelling tot
4% in stadsdeel Zuid en 16% in heel Amsterdam. Als laatste werd in dit hoofdstuk gekeken
naar energiearmoede; een belangrijk onderwerp voor dit onderzoek. In de stadsdelen
Zuidoost, Noord en Nieuw-West zijn de relatieve energielasten het hoogst en is er het vaakst
sprake van energiearmoede. Met 7% zijn huishoudens in Zuidoost gemiddeld het grootste
deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. (Gemeente Amsterdam, 2020c) Huishoudens
die met (energie)armoede en/of laaggeletterdheid te maken hebben, kenmerken zich vaak
door het hebben van migratieachtergrond, een laag- of middelbaar opleidingsniveau en een
hogere leeftijd. Ook zijn het vaak eenoudergezinnen en zijn vrouwen vaker onderdeel van
een minimahuishouden.
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Hoofdstuk 5 – De invloed van het klimaatbeleid op de sociale ongelijkheid
In dit hoofdstuk wordt dé vraag van dit onderzoek beantwoord, namelijk ‘Hoe heeft de
aanpak van de energietransitie vanuit de gemeente Amsterdam invloed op de sociale
ongelijkheid in stadsdeel Zuidoost?’. Voor de beantwoording van deze vraag ga ik
voornamelijk in gesprek met experts en bewoners.
Ik wil vooropstellen dat dit een ontzettend complex onderwerp is. De energietransitie op zich
is al een enorme opgave. Voor Zuidoost komt hier nog een extra opgave bij, namelijk die van
de bestaande sociale ongelijkheid. Deze twee opgaves maken dit onderzoek en ook dit
hoofdstuk tot een puzzel. Datgene wat niet direct invloed lijkt te hebben op de sociale
ongelijkheid, heeft dat indirect vaak wel. Dat er bijvoorbeeld al flinke vraagtekens kunnen
worden gezet bij de duurzaamheid van het warmtenet, heeft nu misschien niet direct
gevolgen voor de sociale ongelijkheid, maar draagt wel bij aan het wantrouwen dat al bij
bewoners bestaat en daardoor ook aan de bereidheid om met de energietransitie aan de
slag te gaan. Daarbij komt dat vrijwel alles in dit onderzoek met elkaar verbonden is: van
hoge energierekeningen tot gebrek aan kennis, bewustzijn en energie, en van geldgebrek tot
wantrouwen en concurrentie tussen verschillende partijen.
Dit hoofdstuk deel ik op in verschillende thema’s die met elkaar zijn verbonden. Ik blijf waar
mogelijk weg van het diep technische om leesbaarheid en toegankelijkheid van de tekst te
bevorderen. Voor een nog vollediger beeld raad ik aan de transcripties in de bijlagen te
lezen. Hierbij wil ik ook de notitie plaatsen dat niet voor iedereen deze problematiek geldt. De
een is nog helemaal niet bezig met de energietransitie en merkt er ook weinig van. De ander
is al aangesloten op een warmtenet, maar heeft misschien niet de energie om bezig te zijn
met de hoge rekening. Dit hoofdstuk is dus niet alleen een reflectie op de huidige situatie,
maar ook een waarschuwing voor de toekomst.
5.1 Het warmtenet: waar gaat het mis
5.1.1 De (City) Deal met Vattenfall
In hoofdstuk 3 bleek dat de gemeente voor 50-60% van de stad aansluiting op een
warmtenet als beste aardgasvrije warmteoptie ziet. Dit geldt ook voor grote delen van
Zuidoost. In Zuidoost ligt een warmtenet dat is aangesloten op de Diemercentrale. Vattenfall
heeft dit warmtenet in de jaren ’90 gekocht en is dus eigenaar. In 2016 hebben de gemeente,
woningcorporaties, huurdersverenigingen en energiebedrijven waaronder Vattenfall
afgesproken samen te werken aan de energietransitie in de City Deal Aardgasvrij.
In deze City Deal is onder andere de afspraak gemaakt dat bij zoveel meter van een
stadswarmteleiding af, in die wijk de uitrol van het warmtenet kan plaatsvinden. “Die deal
heeft dus veel invloed, want feitelijk wordt er elke keer gepusht dat we snelheid moeten
maken. Want we hebben nu het warmtenet, dus we moeten door,” aldus Baudouin Knaapen.
(B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Echter heeft het aansluiten op een warmtenet flink wat gevolgen die vooral bij corporaties,
VvE’s en bewoners terecht komen. Allereerst kun je niet meer overstappen naar een andere
energieleverancier, omdat Vattenfall de enige is. “Bij stroom hebben we misschien wel 50
leveranciers waar je uit kunt kiezen, maar bij stadsverwarming is dat niet het geval. Als
overheid maak je een deal met een partij en als bewoner kun je niet zoveel kiezen,” vertelt
Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder van Zuidoost. (D. de Jager, persoonlijke communicatie,
31 mei 2021) Hierdoor valt het voordeel van overstappen weg.
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5.1.2 Een hoger vastrecht
Daarbij komt dat het vastrecht van het warmtenet dusdanig hoger is dan een gas vastrecht.
Dit vaste bedrag dat ongeacht het gebruik altijd onderdeel van de rekening is, is onder
andere bedoeld om de infrastructuur te bouwen en te onderhouden. De gasinfrastructuur ligt
er al en moet dus alleen onderhouden worden. Dat verklaart dat het vastrecht gas relatief
laag is. Als je kijkt naar een warmtenet is het vastrecht duur, omdat het voor een groot deel
nog aangelegd moet worden. Verder is het ook een duurder systeem, omdat de pijpen
bijvoorbeeld geïsoleerd moeten worden en er tijdens het vervoer telkens bijgewarmd moet
worden door middel van tussenstations. In de kosten betekent dit een flink verschil. “Een
kaal vastrecht gas ligt op zeven euro per maand, dus 80 à 85 euro op jaarbasis. Een kaal
vastrecht van het warmtenet ligt rond de 300 euro per jaar.” (B. Knaapen, persoonlijke
communicatie, 12 juni 2021)
5.1.3 Het achterblijven van de gebouwgebonden maatregelen
Echter gaan naast het hogere vastrecht ook de variabele kosten vaak omhoog. Dit komt
doordat het tempo van het nemen van gebouwgebonden maatregelen als isoleren, de
installatie aanpakken en zorgen voor goede ventilatie achterloopt bij het tempo waarin
woningen worden aangesloten op het warmtenet. In de City Deal staat dat bij zoveel meter
van het warmtenet af een gebouw of woning aangesloten kan worden, maar er is dus een
noemenswaardig risico dat het gebouw daar nog niet op aangepast is. “Daar is niet goed
over nagedacht, want corporaties denken bijvoorbeeld: ‘ik heb een heleboel grote gebouwen
en ik kan niet overal tegelijk grootschalig onderhoud doen’.” Daar loopt het beleid nu klem.
“De ene kant van het beleid zegt namelijk ‘we moeten het nu aansluiten’ en de andere kant
van het beleid zegt ‘we hebben het geld er niet voor’.” (D. de Jager, persoonlijke
communicatie, 31 mei 2021)
Vooral gebrek aan isolatie is een steeds groter wordend probleem, omdat het effect daarvan
groter is bij een warmtenet wanneer deze op 70 graden Celsius binnenkomt. De cv-ketel
staat namelijk meestal rond de 90 graden Celsius. “Dus bij 70 graden Celsius heb je een
veel langzamere temperatuuropbouw in de woonkamer. Is de woonkamer lek, dan wordt ie
gewoon slechter warm, gaan mensen meer stoken, dus meer verbruiken en is de rekening
hoger.” (B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 12 juni 2021)
Hoptille is een van die hoge flats die al is aangesloten op het warmtenet, maar die heel
slecht geïsoleerd is en waarbij de installaties ook slecht zijn. “De kosten zijn daar omhoog
gegaan, omdat het allemaal zo tochtig is. De mensen betalen zich daar nu scheel in die
situatie.” (D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021) Op onderstaande
warmtefoto’s (figuur 7) is te zien wat het effect is van slechte isolatie bij een soortgelijke flat:
de warmte ontsnapt.
Figuur 7: ‘Warmtefoto’s van flats in Zuidoost’

Omschrijving: Dit zijn warmtefoto’s van flats in Zuidoost. Te zien is dat de warmte makkelijk vrijkomt.
Bron: Stichting !WOON, z.d.
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Dit probleem was al enigszins te voorzien bij de beantwoording van de eerste deelvraag
waar in de Transitievisie Warmte stond dat de gemeente de gebouwgebonden maatregelen
los wil koppelen van het aansluiten op het warmtenet. Echter is de gemeente of een
energieleverancier als Vattenfall niet verantwoordelijk voor die gebouwgebonden
maatregelen; de woningeigenaar is dat. Veel individuele eigenwoningbezitters in Zuidoost
hebben alleen niet het geld om daarin te investeren en ook corporaties en VvE’s komen geld
tekort voor zulke grote projecten. Baudouin Knaapen ziet dat “daar waar renovaties
plaatsvinden er gekeken wordt wat ècht nodig is. What's nice to have and what’s need to
have.” (B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 12 juni 2021)
Dit tekort bij woningbezitters heeft niet alleen gevolgen voor isolatie, maar ook voor
technische achterstalligheden, zoals lekkende leidingen, enkel glas, aluminium kozijnen
zonder koudebrugonderbreking, het ontbreken van een kamerthermosstaat en het niet goed
functioneren van radiatorkranen. “In hun meerjarige onderhoudsfonds zit te weinig om het
onderhoud te doen. Dat heeft nog niets met isolatie te maken of klimaat, maar dat is sowieso
wel een probleem.” (D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021) Onderstaande
afbeelding (figuur 8) is een warmtefoto van een woning waar door technische
achterstalligheden veel warmte ontsnapt.
Figuur 8: ‘Warmtefoto woning Zuidoost’

Omschrijving: Dit is een warmtefoto van een woning in Zuidoost. De warmte ontsnapt via de ventilatie
en kozijnen.
Bron: Stichting !WOON, z.d.

Rob Alberts, energiecoach bij stichting !WOON, herkent dit probleem van tijdens zijn
huisbezoeken. Hij komt situaties tegen waarbij delen van de warmte-installatie kapot zijn,
maar omdat deze al zo verouderd is, is het onderdeel niet meer te verkrijgen. Hierdoor
stoken mensen officieel en betalen ze veel voor hun warmte, terwijl het aan de installatie ligt
en niet aan het gedrag van de bewoner. “Dat gebeurt en het is niet incidenteel. Voor de
corporatie zijn het kleine details van het grote bezit, maar voor de gebruiker is het een
energierekening die ze niet of nauwelijks kunnen betalen.” (R. Alberts, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2021)
Verschillende corporaties en VvE’s hebben meerjarenplannen voor grootschalig onderhoud
en hebben soms ook net een groot onderhoudsproject achter de rug. “In de laatste vier jaar
hebben bijvoorbeeld alle VvE’s de rookgasafvoerkanalen en alle cv-ketels vervangen.
Als je dat net hebt gedaan, ga je nu niet zeggen van ‘we gaan praten over een
stadsverwarmingssysteem’, want die vervangingen gaan nog tien jaar mee.” (B. Knaapen,
persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
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Daarbij komt dat woningcorporaties een groot bezit aan woningen hebben. Dit betekent dat
een aanpassing bij de ene woning ook een aanpassing bij de andere woning betekent. Als je
gaat renoveren kun je niet bij het ene gebouw beginnen en pas over vijf jaar bij de ander
eindigen. Dat is niet rechtvaardig voor de bewoners die die vijf jaar met hoge rekeningen
blijven zitten.
Tegelijkertijd klopt deze situatie wel met de bussinesscase van Vattenfall. Als je een heel
goed geïsoleerd huis hebt, dan heb je nog maar een heel klein beetje warmte van het
warmtenet nodig. Dat betekent dat de businesscase van Vattenfall er weer niet uit kan. Dus
als je kijkt naar hoe het is vastgelegd in de City Deal is deze situatie heel begrijpelijk vanuit
dat oogpunt.
5.1.4 Kostenplaatje voor de bewoner
Al met al komt dit neer op een forse kostenpost waar op dit moment vooral de bewoner
onder lijdt en ook zal lijden als de energietransitie zich op deze manier voortzet. Zo’n
vastrecht van het warmtenet kan voor mensen die al te maken hebben met energiearmoede
extra hard aankomen. Dit is extra belangrijk om in de gaten gehouden gezien het feit dat 1
op de 5 huishoudens die in een corporatiewoning in Amsterdam woont, te maken heeft met
energiearmoede. (Gemeente Amsterdam, 2020c) Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niet of
nauwelijks hun woning verwarmen. Dit is een vorm van (energie)armoede die weinig invloed
heeft op de energierekening, maar waarbij opnieuw zo’n hoog vastrecht er wel op inhakt. Het
idee is dat de kosten zich terugverdienen, maar er is geen manier waarop het goedkoper is,
bevestigen alle mensen met wie ik spreek. Er wordt gerekend met de zogenoemde
maatschappelijke kosten, dus de kosten voor de gehele keten voor alle gebruikers. “Dat
klinkt heel mooi, maar voor een individuele bewoner, bijvoorbeeld van zo’n Hoptille-situatie,
gaan de lasten alleen maar omhoog. En dat gaat voor een groot deel om mensen die al bijna
niks hebben.” (D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021) De laagste
maatschappelijke kosten voor een wijk betekent dus niet automatisch de laagste kosten voor
de uiteindelijke gebruiker.
5.2 Gebrek aan energie, tijd, bewustzijn, kennis en geld
5.2.1 Gebrek aan energie, tijd en bewustzijn
Zoals bleek bij de tweede deelvraag is sociale ongelijkheid een aanwezig probleem in
Zuidoost. Dit bleek ook uit de gesprekken die ik voerde met bewoners en experts. Het bleek
dat veel mensen überhaupt niet bezig zijn met de energietransitie, omdat ze bezig zijn met
overleven. In dat soort situaties mist vaak ook een stukje bewustzijn, energie en tijd om bezig
te zijn met het zuinig verwarmen van de woning.
Rob Alberts vertelde bijvoorbeeld over een alleenstaande moeder met een hoge
energierekening. “Die thermostaat stond dag en nacht, zomer en winter rond de 25 graden,
want dat vond zij prettig.” Aan het eind van het gesprek vroeg de vrouw Rob naar
ventilatoren. “Haar zoon had naast z’n bed 3 ventilatoren staan, want zomer en winter rond
de 25 graden je huis verwarmen is warm en hij kon niet slapen.” Voor veel mensen is de link
tussen de temperatuur in de huis en de verwarming makkelijk gemaakt, maar ook genoeg
mensen maken die link niet en zetten eerder een deur open dan de thermostaat lager. Toen
Rob dat vertelde was het een eyeopener. “Deze vrouw had enorm verdriet en was het
denkvermogen kwijt. Zij heeft niet de energie om daaraan te denken.” (R. Alberts,
persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
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5.2.2 Gebrek aan kennis
In de bovenstaande situatie mistte vooral het stukje bewustzijn, maar er zijn ook veel
gevallen waarbij de basiskennis over de installatie mist. Baudouin Knaapen kwam bij een
man die vertelde dat hij zijn woning maar niet warm kreeg. Zijn thermostaat bleek permanent
op 15 graden Celsius te staan. “Hij zei: ‘Ja maar als ik eraan draai springt ie weer terug, dus
ik blijf er maar vanaf.’” De man wist niet hoe zijn thermostaat werkte en douchte drie keer per
dag om het maar warm te krijgen. Warm tapwater is echter duurder dan warm
verwarmingswater en dus had hij een hoge energierekening.” (B. Knaapen, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2021)
Rob Alberts vindt dat dit een tekortkoming is van een verhuurder. “De verhuurder heeft de
verantwoordelijkheid dat dat huis warm water heeft en dat de verwarming werkt et cetera. Zij
hebben daarmee ook de plicht de benodigde informatie te geven.” Als Rob bij mensen
binnenkomt vraagt hij als eerste hoe het huis wordt verwarmd en hoe oud het systeem is.
“Dan zeggen ze: ‘dat zit volgens mij achter deze deur’.” (R. Alberts, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2021) De basiskennis ontbreekt dus terwijl daar, het woord zegt het al,
de basis ligt. Als mensen echter aan het overleven zijn, hebben zij ook niet de energie om
zich daarin te verdiepen. Dat brengt ons ook gelijk bij het volgende onderwerp:
toegankelijkheid en geld.
5.2.3 De route van en naar subsidies
Een gebrek aan tijd, kennis en energie werkt ook anders uit, namelijk bij het aanvragen van
subsidies. Subsidie aanvragen is een lange, ingewikkelde procedure waar mensen in sociaal
mindere situaties vaak niet de energie en tijd voor hebben. Ook speelt een stukje
laaggeletterdheid mee. In hoofdstuk 4 bleek al dat naar schatting 37% van de bevolking in
Zuidoost laaggeletterd is. (Stichting Lezen en Schrijven et al., 2016) Deze problematiek zien
we bijvoorbeeld ook terug in informatieverspreiding rond de coronacrisis en de
toeslagenaffaire.
Volgens Baudouin Knaapen is het subsidiesysteem ook voor niet-laaggeletterde mensen een
ingewikkeld proces. Hij vertelt: “De bewonersvereniging Kantershof had een offerteaanvraag
gemaakt en gemaild naar de energietransitie-regisseur en daarmee dachten ze dat zij dus de
aanvraag hadden gedaan.” Na een half jaar kregen ze van die regisseur te horen dat die
aanvraag nog niet binnen was. Het moest via een website en daarvoor heb je e-herkenning
nodig. “Dan hebben die bewoners zoiets van: als je nou op deze manier de hele stad,
400.000 woningen, in 20 jaar van het gas af wil krijgen, hoe wil je dat dan voor elkaar
krijgen?'” (B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 12 juni 2021)
Uit onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat de baten van het klimaatbeleid
(subsidies gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing) vooral worden ontvangen
door de hogere inkomens en door bedrijven. 20% komt terecht bij huishoudens met lage
inkomens, terwijl 80% naar hoge inkomensgezinnen gaat. (CE Delft, 2017b) Daarnaast is
subsidie geen 100% vergoeding; verre van dat. Mensen moeten alsnog fors investeren en
dat is nogal wat als je überhaupt niet weet of je de volgende week rondkomt voor eten.
(‘anonieme bewoner’, persoonlijke communicatie, 14 juni 2021) Mensen met hoge inkomens
hebben vaak wel het geld om te investeren en zien en voelen ook de voordelen van deze
investeringen. Daarnaast hebben ze vaak ook de tijd, de energie en de kennis om subsidies
aan te vragen. Zo wordt de kloof van twee kanten vergroot.
Uit een ander onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft blijkt ook nog eens dat, “met de
huidige systematiek van het klimaatbeleid, een huishouden met een laag inkomen iets meer
dan 5% uitgeeft aan kosten in verband met klimaatbeleid. Dat is ongeveer 3,5 keer zoveel
als een rijk huishouden.”
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Als die kosten in de toekomst ook zo verdeeld worden, zullen mensen met een laag inkomen
meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid.
(CE Delft, 2017a) Dit terwijl mensen met een laag inkomen überhaupt minder bijdragen aan
vervuiling. Zij ontvangen dus niet alleen minder subsidies. Zij betalen ook fors meer voor het
klimaatbeleid.
5.3 Moeilijkheden in bewonersparticipatie
5.3.1 CoForce: versterking of verzwakking?
Om onder andere het subsidiesysteem toegankelijker te maken is in 2019 op initiatief van
Dirk de Jager stichting CoForce opgezet. Het idee achter de stichting is om met behulp van
energiecommissarissen de energietransitie meer vorm te geven vanuit de gemeenschap.
“Als een club die dichter bij de mensen staat en probeert als een paar bewoners een idee
hebben te zeggen: 'joh, prima, maar laat ons dan even de moeilijke formuliertjes invullen. Wij
helpen je daarbij om dat te doen'.” (D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021)
Verschillende bewoners hebben meegewerkt dit initiatief op te zetten en het tot een succes
te maken. Echter ervaart niet iedereen dat het echt een door de gemeenschap gedragen
initiatief is. Eén van hen is Mahmoud Mohamed. Hij is energiecommissaris in Zuidoost, maar
weigert zijn werk vanuit de naam van CoForce te doen. “Ik doe gewoon mijn dingetje in mijn
wijk en vooral op bewonersniveau en in het belang van bewoners. Maar niet met allemaal
constructies.” Volgens Mahmoud bestaat de stichting voornamelijk uit woningbezitters en
richten zij zich daar ook veel op. “Er zijn ook wel bewoners die daar wat bij voelen, maar dat
zijn ook grotendeels woningbezitters. Dan is het makkelijk praten over het plaatsen van
zonnepanelen en warmtepompen.”
Huurders zijn geen eigenaar van de woning waar zij in wonen en kunnen dan ook een stuk
moeilijker verduurzamen, omdat dit in samenspraak moet met de woningbouwcorporatie. De
corporaties hebben op hun beurt, zoals hierboven beschreven, weer een geldtekort en
hebben vaak meerjarenplannen voor groot onderhoud. Dit soort projecten en uitgaven staan
dus vaak niet bovenaan de agenda. Mahmoud heeft in het begin al gezegd dat hij zich geen
onderdeel voelde van CoForce, omdat hij niet de instrumenten heeft waar zij het over
hebben. (M. Mohamed, persoonlijke communicatie, 11 juni 2021)
Ook Rob is betrokken geweest bij de oprichting van CoForce. Hij heeft op eigen initiatief zijn
koopwoning verduurzaamd. Hiervoor heeft hij ook subsidie gekregen via CoForce, maar dat
was geen makkelijk proces. “Ik heb moeten knokken voor de subsidie voor mijn aardgasvrije
woning. CoForce is in dat hele traject een extra hobbel geworden, omdat ze feitelijk nog een
keer dezelfde subsidievoorwaarden die de gemeente Amsterdam heeft vastgesteld,
aanscherpen.” (R. Alberts, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Zowel Rob als Mahmoud hebben ervaren dat CoForce hen eerder tegenwerkte dan
versterkte. Rob vertelt dat hij graag de kerkgenootschappen wilde betrekken om het
energietransitie-verhaal te verspreiden. Hij had het voor elkaar gekregen dat het bestuur van
de kerk het verhaal in de gemeenschap wilde verspreiden, maar dat kon hij niet alleen. “Dus
daar had ik CoForce voor nodig. Ik kreeg te horen: ‘Rob je mag dit niet meer doen. Wij willen
niet dat jij contact legt met de kerken. Wij willen niet dat jij zorgt dat zo de gemeenschap
bereikt wordt.’” Hij heeft het gevoel dat CoForce overal hun stempel wil opzetten en dat het
nu meer een samenwerking is “van hen die geen weet hebben en ondernemingen die
verdienen aan het verduurzamen”. (R. Alberts, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Dennie Armelita is sociaal maatschappelijk werker in Zuidoost en is ook betrokken geweest
bij de oprichting van CoForce en werkt daar nog steeds mee samen. Hij heeft het wel als een
bottom-up initiatief ervaren, maar kent het verhaal van Mahmoud.
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Hij geeft aan dat het heel erg gedragen wordt door Dirk de Jager en dat die wel veel sturing
geeft aan de initiatieven die ontstaan. (D. Armelita, persoonlijke communicatie, 2 juni 2021)
5.3.2 De stem van huurders
Dit punt is voor Mahmoud Mohamed ook gelinkt aan het feit dat het voor huurders lastig is
zich te verenigen en echt een stem te hebben in de keuzes voor de energietransitie. Zij zijn
geen officiële eigenaar van hun woning en kunnen dus ook niet zomaar iets aanpassen.
Daarbij zijn eigenwoningbezitters automatisch lid van een VvE, maar huurders hebben die
automatisme niet. Er zijn wel bewonerscommissies, maar dat is vrijwillig en dus sterft dat na
een bepaalde tijd uit. Volgens Mahmoud moet de gemeente dit soort bewonerscommissies
en bewonersplatforms stimuleren als die echt participatie wil versterken. “Niet een plan
uitrollen en zeggen van 'jullie moeten daar naar dat loket'. Dat is wat nu gebeurt en wat
demotiverend werkt voor bewonerscommissies. Vrijwilligers uit bewonerscommissies worden
nu gewoon links en rechts gepasseerd,” aldus Mahmoud. (M. Mohamed, persoonlijke
communicatie, 11 juni 2021)
Mahmoud meent ook dat woningcorporaties eigenlijk niet weten met wie ze moeten praten.
Dit terwijl dat overleggen officieel wel moet en ook onderdeel is van het
besluitvormingsproces rondom de keuzes in de energietransitie. Alleen zijn
bewonerscommissies die te weinig mensen hebben niet echt een representatieve stem, vindt
Mahmoud. “Maar bij de legitimiteit van organisaties als CoForce, kun je natuurlijk ook grote
vraagtekens zetten. Ik zeg niet dat de gemeente geen dingen mag ondernemen, maar wat
ze nu doen werkt ten nadele van bestaande kracht.” (M. Mohamed, persoonlijke
communicatie, 11 juni 2021)
Ook Dennie Armelita ziet de strijd van huurders. “Ik heb zoveel huurders gesproken die echt
wel willen verduurzamen en ook met concrete ideeën komen, maar die botsen keihard tegen
corporaties op en die corporaties hebben het uiteindelijk voor het zeggen.” (D. Armelita,
persoonlijke communicatie, 2 juni 2021)
5.3.3 De kloof tussen gemeente en bewoners
In verschillende gesprekken met bewoners kwam hierop aanvullend ook een ander thema
naar boven: de kloof tussen bewoners en de gemeente. Volgens de ‘anonieme bewoner’ zijn
mensen in Zuidoost in het algemeen klaar met hoe bewonersinitiatieven keer op keer worden
opgehaald, maar waarbij de bewoners zelf uiteindelijk niet betrokken worden en de credits
voor de plannen worden opgeëist. “Het is zo demotiverend! Je merkt gewoon dat mensen
echt geen zin meer hebben om wat dan ook nog te ondernemen.” (‘anonieme bewoner’,
persoonlijke communicatie, 14 juni 2021)
Ook het ambtenarenverloop in de gemeente werkt niet mee aan het vertrouwen van
bewoners. “Er zit nu iemand in het Aardgasvrij-team van Zuidoost die vrijwel alles moet
regelen. Die heeft bij bijna alle stadsdelen gewerkt. Dat zegt iets.” Ook zijn veel mensen in
het team ingehuurd. “Wat heeft dat tot gevolg? Al die mensen hebben een niche, maar
niemand kent Zuidoost echt,” aldus Rob. (R. Alberts, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Verschillende bewoners die actief meedenken, voelen zich niet gehoord en missen
transparantie in het beleid. Bewoner en energiecoach in spé, Pascal Aandewiel, ervaart dat
bijvoorbeeld zo. Hij woont in Venserpolder, zit in het bestuur van de VvE en heeft direct
contact gehad met het Aardsgasvrij-team. Hij en nog een aantal anderen waren kritisch en
dachten mee. Wat hen bindt is dat ze allemaal geen warmtenet willen. Vervolgens werd er
een enquête verspreid, “maar daarin wordt restwarmte genoemd. Maar restwarmte is niet
alleen restwarmte, want er wordt daarvoor bijgestookt; op gas. Dus dat is niet aardgasvrij.
Praat dan over ‘restwarmte uit een gasgestookte elektriciteitscentrale’.”
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Ook ergert het Pascal dat er wordt gesproken over ‘andere alternatieve warmtebronnen’.
Diepe geothermie is, ook volgens andere mensen die ik spreek, waarschijnlijk niet mogelijk
in Amsterdam en omstreken. “Dus dan gaat het over biomassacentrales,” zegt Pascal.
“Zeg dat dan, wees open en eerlijk!” Wanneer hij dat aangeeft, wordt het niet gewijzigd,
terwijl hij en anderen het wel hebben onderbouwd. “Dus dan denk je mee, maar wordt er niks
veranderd in het beleid en de verwoording.” (P. Aandewiel, persoonlijke communicatie, 3 juni
2021)
De weerstand en het wantrouwen van bewoners richting de gemeente lijken te groeien.
Velen geven in gesprekken aan het gevoel te hebben dat top-down plannen worden uitgerold
en dat de prioriteit bij het aardgasvrij maken ligt in plaats van bij het besparen van CO² en
klimaatneutraal worden. Hiermee kom ik bij een van de laatste thema’s, namelijk de vraag
hoe duurzaam het beleid nu echt is. De twijfels die namelijk bij steeds meer mensen rijzen,
hebben ook invloed op het draagvlak voor het beleid.
5.3.4 Is dít de energietransitie?
Ik ga niet heel diep in op hoe duurzaam het beleid wel of niet is, maar graag deel ik wel een
aantal bevindingen die algemeen gedeeld werden in de gesprekken die ik voerde.
In de Diemercentrale wordt elektriciteit geproduceerd met behulp van aardgas. Bij deze
productie komt restwarmte vrij. Die restwarmte wordt gebruikt voor het warmtenet. Door de
afstand van de Diemercentrale naar de gebruikers verliest de warmte z’n temperatuur.
Hiervoor zijn er tussenstations die met behulp van elektriciteit deze warmte weer opstoken.
De elektriciteit die net dus is geproduceerd, wordt gebruikt voor het herwarmen van de
restwarmte die daarbij vrijkwam.
Dit klinkt al krom, maar ook als het gaat om de CO²-reductie lijkt het beleid niet helemaal
transparant te zijn. Op de site van de Gemeente Amsterdam staat het volgende: “Een
woning die is aangesloten op een warmtenet in plaats van op een gasnet stoot in Amsterdam
ongeveer 50 tot 70% minder CO2 uit.” (Gemeente Amsterdam, z.d.) Hoe verder ik echter in
mijn onderzoek kwam, hoe vaker ik, zonder daar zelf aanleiding voor te geven, hoor over
een niet openbaar rapport van een ambtenaar van de gemeente. In dat rapport heeft een
ambtenaar van de gemeente de CO²-besparing van een woning die is aangesloten op het
warmtenet in plaats van op het gasnet zelf berekend. Volgens die berekening komt er niet
meer uit dan een CO²-besparing van hooguit 6%. Ik heb helaas het rapport zelf niet kunnen
bemachtigen, maar heb wel een PowerPointpresentatie gezien waarin delen van dit rapport
verwerkt zijn. Ik kan bevestigen wat wordt gezegd, maar kan helaas niet de presentatie of de
bron delen.
Ook los van deze cijfers, kun je je afvragen hoe duurzaam het beleid is dat nu wordt
uitgerold. De gemeente zet namelijk op verschillende plekken in op een hoge
temperatuurwarmtenet. Dat wil zeggen dat de aanvoertemperatuur meer dan 70 graden
Celsius is; meestal 90. Dit is dezelfde als van een cv-ketel. De gemeente wil uiteindelijk over
op een midden temperatuurwarmtenet van zo’n 40 tot 70 graden Celsius. Een flinke reductie
wat zorgt voor een lagere totale energievraag. Wanneer dit echter wordt doorgevoerd,
betekent dat dat alle radiatoren vervangen moeten worden, omdat ze niet geschikt zijn voor
deze lage temperatuur. “Dat houdt in dat we dan weer bij al die mensen moeten gaan
aanbellen van: hey, we hebben je toen aangesloten op een 90 graden warmtenet, maar we
komen nu weer alles aanpakken.” (B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 23 april 2021)
Ook komt daarbij dat dan isolatie helemaal van belang is, omdat je anders met zo’n lage
temperatuur nooit een goed verwarmd huis kan krijgen binnen een redelijke tijd. Dit is niet
alleen bijzonder wanneer we het hebben over dé energietransitie, het draagt ook bij aan het
wantrouwen van bewoners richting de gemeente en de aanpak van de energietransitie.
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5.4 Taboe en schaamte
Mijn insteek was om de persoonlijke impact van de energietransitie van zo dichtbij mogelijk
te ervaren. Hoe verder ik echter in mijn onderzoek kwam, hoe meer ik besefte dat er een
flink taboe ligt op (energie)armoede, het hebben van schulden en/of het niet begrijpen hoe
bijvoorbeeld een verwarmingssysteem werkt. Dat alles ligt heel gevoelig. “Mensen eten liever
de rest van de week niet, maar kopen wel nieuwe schoenen, zodat je niet ziet dat het niet
goed met ze gaat,” vertelt de ‘anonieme bewoner’.
“De gemiddelde Nederlander klaagt dat de energierekening omhoog gaat, maar in Zuidoost
komt dat bovenop alle problemen. Dat er dan een hoge energierekening bijkomt, is eigenlijk
een nekslag. Mensen konden al niet rondkomen, en dan al helemaal niet meer.” (‘anonieme
bewoner’, persoonlijke communicatie, 14 juni 2021)
Ook Rob Alberts merkt veel van de schaamte en anonimiteit tijdens zijn huisbezoeken.
Woningcorporatie Eigen Haard was bereid om alle huurders samen met stichting !WOON
een brief te sturen om energiecoaches uit te nodigen, maar ze werden niet uitgenodigd.
“Men duikt hier weg in de anonimiteit. Een vreemde bij je binnen laten, doe je niet. Iemand
vertellen hoeveel mensen bij je binnen wonen, in verband met je energieverbruik, dat doe je
niet. Niemand mag weten hoe je woont en met wie je woont,” vertelt Rob. De meest
schrijnende situaties heb ik dus niet van dichtbij kunnen ervaren. Wel heb ik via mensen als
Rob Albers en Mahmoud Mohamed een inkijkje gekregen in de impact van de sociale
ongelijkheid die er is en hoe die beïnvloed wordt of kan worden door de energietransitie.
5.5 Disclaimer
In mijn onderzoek heb ik me gericht op de invloed van het beleid rondom de energietransitie
op de sociale ongelijkheid in Amsterdam Zuidoost. Hierbij heb ik me gefocust op de invloed
van het beleid los van de initiatieven die er zijn om de energietransitie in Zuidoost tot een
succes te maken. Dit heb ik gedaan om het onderzoek kenmerkend te kunnen laten zijn voor
andere wijken, stadsdelen en steden. Die hebben namelijk niet altijd die initiatieven. Ook heb
ik deze keuze gemaakt, omdat de initiatieven die er zijn lang niet alle bewoners in Zuidoost
bereiken. In dit hoofdstuk heb ik verder laten zien dat ondanks de initiatieven die er zijn er
dus wel een duidelijke relatie is tussen de aanpak van de energietransitie en de sociale
ongelijkheid in Zuidoost. Ik ben wel ingegaan op stichting CoForce, omdat dit een initiatief is
dat vanuit de gemeente is geïnitieerd en dat verschillende keren ter sprake kwam in de
gesprekken die ik voerde.
Verder kun je je afvragen in hoeverre het nu de aanpak van de gemeente is die de sociale
ongelijkheid in Zuidoost beïnvloedt. Dat corporaties bijvoorbeeld te weinig geld hebben om
gebouwgebonden maatregelen te nemen, is niet direct de aanpak van de gemeente. Wel is
het de gemeente die in het beleid heeft vastgelegd dat deze maatregelen worden
losgekoppeld van het aansluiten op het warmtenet. Ook het vastrecht is geen onderdeel van
het beleid, maar de gemeente heeft wel een deal gesloten met Vattenfall en het warmtenet
voor 50-60% van de stad als warmteoptie op de Transitiekaart gezet. Verder is bijvoorbeeld
ook een gebrek aan tijd, kennis, energie en bewustzijn niet terug te leiden naar het beleid,
maar wordt de sociale ongelijkheid die daarmee samenhangt wel beïnvloed door het beleid.
Veel staat dus wel degelijk in relatie tot elkaar en tot de aanpak van de energietransitie
vanuit de gemeente Amsterdam. Het is niet de intentie van dit onderzoek de gemeente als
schuldige neer te zetten. Wel is het de bedoeling een kritische noot te plaatsen bij het beleid
dat er nu ligt en aandacht te genereren voor het geheel aan situaties waarin het fout gaat of
fout dreigt te gaan.
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5.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk is door middel van vele gesprekken met bewoners en experts dé vraag van
dit onderzoek beantwoord, namelijk: ‘Hoe heeft de aanpak van de energietransitie vanuit de
gemeente Amsterdam invloed op de sociale ongelijkheid in stadsdeel Zuidoost?’
In het eerste gedeelte ben ik ingegaan op de risico’s voor toenemende energiearmoede bij
aansluiting op het warmtenet dat voor grote delen van Zuidoost als beste warmteoptie door
de gemeente is bepaald. Centraal in dit probleem staan het niet kunnen overstappen op een
andere energieleverancier, het hoge vastrecht, en het achterblijven van de
gebouwmaatregelen als isolatie en het aanpakken van technische achterstalligheden. In dit
laatste is vooral het geldgebrek van woningeigenaren samen met het tempo waarin
woningen worden aangesloten op het warmtenet de boosdoener.
Vervolgens keek ik hoe bestaande ongelijkheid door de energietransitie wordt beïnvloed.
Veel mensen blijken niet bezig te zijn met de energietransitie, maar met overleven. Hierdoor
mist vaak de energie en het bewustzijn om zuinig de woning te verwarmen. Ook een gebrek
aan basiskennis over hoe de installatie werkt, beïnvloedt het bewonersgedrag en daarmee
de energierekening.
Vervolgens ging ik van daaruit in op het gebrek aan geld en de toegankelijkheid van het
subsidiesysteem. Dit hangt ook samen met het gebrek aan energie om zo’n subsidieproces
door te gaan. Verder is hier ook de laaggeletterdheid in Zuidoost op van toepassing, hoewel
verschillenden ook zeggen dat het subsidieproces ongeacht laaggeletterdheid te ingewikkeld
is. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de weg naar subsidies vaak niet gevonden wordt
door mensen met lage inkomens. Zij ontvangen maar 20% van de duurzame subsidies,
terwijl 80% terechtkomt bij mensen met hoge inkomens en bedrijven. (CE Delft, 2017b). Dit
terwijl mensen met lage inkomens ook niet het geld hebben om met subsidie te investeren.
Zo wordt vanaf twee kanten de kloof tussen rijk en arm vergroot.
Vanuit de gemeente is CoForce opgezet om onder andere dit subsidiesysteem
toegankelijker te maken en de energietransitie meer vanuit de gemeenschap vorm te geven.
Verschillende bewoners ervaren dit initiatief echter als top-down, niet representatief en als
een extra hobbel op de weg naar het verkrijgen van subsidie. Dit draagt ook bij aan de
kansenongelijkheid tussen huurders en eigenwoningbezitters.
Als een na laatste behandelde ik de kloof tussen bewoners en de gemeente. Verschillende
bewoners voelen zich niet gehoord, terwijl ze wel meedenken. Zij vinden het beleid niet
transparant genoeg en hebben niet het gevoel dat hun input wordt meegenomen in het
proces. Als laatste behandelde ik, in relatie hiermee, het vele wantrouwen naar de gemeente
en het beleid. Dit wordt versterkt doordat er gegrond vraagtekens gezet kunnen worden bij
de duurzaamheid van het beleid.
Ik sloot het hoofdstuk af met een reflectie op mijn proces in het bereiken van bewoners en
twee korte disclaimers bij de bevindingen die ik in dit onderzoek heb gedaan.
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Hoofdstuk 6 – Conclusie
In dit onderzoek is er vanuit literatuuronderzoek en interviews onderzoek gedaan naar hoe
de aanpak van de energietransitie vanuit de gemeente Amsterdam invloed heeft op de
sociale ongelijkheid in stadsdeel Zuidoost. Het staat vast dat de aanpak van de
energietransitie vanuit de gemeente Amsterdam invloed heeft op de sociale ongelijkheid.
Deze invloed is breed en niet altijd direct.
Het belangrijkste punt uit de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en de
Transitievisie Warmte is dat de gemeente voor 50-60% van de stad het warmtenet als beste
warmteoptie ziet en dat dit ook voor het grootste deel van Zuidoost het plan is.
Echter heeft het aansluiten op een warmtenet veel gevolgen waar vooral bewoners onder
lijden. Centraal in dit probleem staan het niet kunnen overstappen op een andere
energieleverancier, het hoge vastrecht, en het achterblijven van de gebouwmaatregelen als
isolatie en het aanpakken van technische achterstalligheden. In dit laatste is vooral het
geldgebrek van woningeigenaren samen met het tempo waarin woningen worden
aangesloten op het warmtenet de boosdoener. Dit alles heeft tot gevolg dat de
energiekosten voor bewoners stijgen, terwijl de (energie)armoede al het hoogste ligt in
Amsterdam Zuidoost vergeleken bij de rest van Amsterdam.
In dit onderzoek is ook gekeken naar hoe bestaande sociale ongelijkheid wordt beïnvloed
door de aanpak van de energietransitie. Veel mensen in Zuidoost blijken niet bezig te zijn
met de energietransitie, maar met overleven. In deze situaties ontbreekt vaak de energie en
het bewustzijn om de woning zuinig te verwarmen. Ook een gebrek aan basiskennis over de
installatie is van toepassing en heeft gevolgen voor de energierekening. Hiernaast is ook een
gebrek aan geld om te kunnen investeren in verduurzaming een probleem. Daar komt bij dat
uit onderzoek van CE Delft (2017b) blijkt dat 20% van de duurzame subsidies bij lage
inkomens terecht komt, terwijl 80% naar hoge inkomens en bedrijven gaat. Het
subsidiesysteem is voor velen ontoegankelijk en hier heeft de laaggeletterdheid in Zuidoost
ook een aandeel in.
Op initiatief van stadsdeelbestuurder Dirk de Jager is stichting CoForce opgezet om onder
andere het subsidiesysteem toegankelijker te maken en de energietransitie meer vanuit de
gemeenschap vorm te geven. Verschillende bewoners ervaren dit initiatief echter als topdown, niet representatief en als een extra hobbel op de weg naar het verkrijgen van subsidie.
Aan deze kritiek draagt ook de kansenongelijkheid tussen huurders en eigenwoningbezitters
bij. Huurders zijn namelijk niet de eigenaar van hun woning en dus kunnen zij niet zomaar
hun woning verduurzamen. Zowel voor huurders als eigenwoningbezitters is het lastig zich te
verenigen in een bewonerscommissie of VvE, omdat de overlevingsstand in Zuidoost hoog is
en mensen daar dus niet de energie voor hebben.
Ook de kloof tussen bewoners en de gemeente is van invloed op hoe de aanpak van de
energietransitie sociale ongelijkheid vergroot. Verschillende bewoners voelen zich niet
gehoord, terwijl ze wel meedenken over de aanpak van de energietransitie. Zij vinden het
beleid niet transparant genoeg en hebben niet het gevoel dat hun input wordt meegenomen
in het proces. In relatie hiermee staat dat er gegrond vraagtekens gezet kunnen worden bij
de duurzaamheid van het beleid.
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-bijlage 2: enquêteonderzoek
Bewonersenquête Zuidoost
Hii! Ik ben Hanneleen en ik doe voor mijn afstuderen onderzoek naar hoe de aanpak van de
energietransitie* sociale ongelijkheid vergroot in Amsterdam Zuidoost. Hiervoor ben ik op
zoek naar input van bewoners. Je kunt onderstaande vragen invullen, maar je kunt me ook
bellen (0611986420), appen of mailen (hanneleen@dezwijger.nl). De enquête is anoniem en
er hoeven dus geen persoonlijke gegevens ingevuld te worden, tenzij je daar zelf
toestemming voor geeft.
*De energietransitie komt kortweg neer op het proces naar een fossielvrije samenleving.
Concreet betekent dit dat woningen van het aardgas af moeten en er op een andere manier
verwarmt en gekookt zal worden.
1. Woon je in Zuidoost?
• Ja
• Nee
100% Ja

2. Ben je bezig met de energietransitie?
•
•
•

Ja
Nee
Een beetje, ik heb me er wel is in verdiept, maar verder niet.

75 % Ja.
25% Een beetje, ik heb me er wel is in verdiept, maar verder niet.
3. Zijn er bij jouw woning al aanpassingen gedaan onder de naam van de
energietransitie, zoals het aansluiten op een warmtenet?
• Ja
• Nee
• Weet ik niet
37,5 % Ja
62,5% Nee
4. Zo ja, wat is er gedaan? Zo nee, heb je een idee van wat de plannen zijn?
Open antwoord
-Wel hebben we zonnepanelen laten plaatsen
-Nee, de gemeente wil het graag maar wij zien de absurde plannen niet zitten.
-De gemeente wil een warmtenet aanleggen o.b.v. de gascentrale in Diemen, of een nieuwe
biomassacentrale. Daarmee kunnen we niet meer switchen van leverancier.
-Ik heb zelf mijn woning aardgasvrij gemaakt.
-Langer dan 6 haar geleden. Ik huurde de flat met warmtenet. Stadswarmte. De hele flat is
hierop aangesloten.
-Zonnepanelen
5. Als je een ervaring wilt delen, dan kan dat in dit gedeelte. Denk aan: moeite met het
aanvragen van subsidies, het niet begrijpen van de verspreide informatie, oplopen
tegen hoge energielasten of misschien je niet gehoord voelen in de besluitvorming.
Open antwoord
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-Subsidies aanvragen; geen probleem. Een sluitende businesscase maken wel een
probleem. Hogere maandlasten en de CO²-uitstoot van Vattenfall in Diemen… net zo
vervuilend maar veel duurder.
-De gemeente zoekt alleen inspraak om hun voorgekookte plannen erdoor te drukken. De
inspraak zorgt voor een aantal medestanders en vooral heel veel onduidelijkheid. Uit de
rookwolken komt de gemeente naar voren met hun voorgekookte idee, met subsidies en loze
beloften 'duurzaam/even duur/wij doen alles' en een moegestreden inspraakdeelnemers
wordt er door de stille meerderheid, o.b.v. de loze beloften, getekend bij het kruisje.
-Werkt goed.
6. Wil je graag verder praten over je ervaring? Zo ja, dan neem ik persoonlijk contact
met je op om kort wat vragen te stellen. Zo nee, dan verwerk ik de antwoorden uit
deze enquête en worden die over 2 weken verwijderd.
• Ja
• Nee
37,5% Ja
67,5% Nee

7. Je hebt voor 'Ja' gekozen bij de vorige vraag. Laat hieronder de gewenste
contactgegevens achter waarop ik je kan bereiken, bijvoorbeeld een 06 of een
emailadres.
Open antwoord
Niet toegestaan om te delen.
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-bijlage 3: transcripties
Transcriptie: ‘anonieme bewoner’
(‘anonieme bewoner’, persoonlijke communicatie, 14 juni 2021)
‘anonieme bewoner’: Heel veel mensen willen hier niet over hun schulden praten ook al zeg
je dat het anoniem is. Mensen doen dat gewoon niet. Dat ligt heel gevoelig. Mensen eten
liever de rest van de week niet, maar kopen wel schoenen zodat je niet ziet dat het niet goed
met ze gaat. De gemiddelde Nederlander klaagt dat de energierekening omhoog gaat. Maar
in Zuidoost komt dat bovenop alle problemen. Bijvoorbeeld dat mensen niet de school van
hun kinderen kunnen betalen. Dat er dan een hoge energierekening bijkomt, is eigenlijk een
nekslag. Mensen konden al niet rondkomen, en dan al helemaal niet meer.
'anonieme bewoner': Heel veel mensen zijn er gewoon echt nog niet mee bezig. Ik ben er
zelf ook nog niet mee bezig, terwijl mijn huis dus heel slecht geïsoleerd is. Ik heb niet eens
dubbelglas ook al stond dat wel in verkoopbrochures. De meeste mensen in onze wijk zijn
ook eigenaar van een woning. Sommigen kunnen nu ook hun erfpacht niet opkopen. Ze
kunnen niet ineens zo'n som geld ophoesten.
'anonieme bewoner': Ik heb zelf dat geld ook niet. Daarvoor moet je een lening afsluiten. Dan
ga je ook niet vrolijk denken van: goh wat gaan we doen met de energietransitie.
Hanneleen: In het begin dacht ik van: oké, bewoners die aangesloten worden op zo'n
warmtenet die zien de energierekening omhoog gaan. Dan ben je ermee bezig, want het
triggert je. Maar mensen zijn zo aan het overleven.
'anonieme bewoner': Precies.
Hanneleen: Dat is wel wat ik me afvraag: hoe ziet overleven eruit?
'anonieme bewoner': Dat klinkt misschien heel dramatisch, maar ik best wel een normale
baan, maar ik ben alleenstaande moeder dus er komt maar één inkomen binnen. Als je met
z'n tweeën bent dan kun je rekeningen verdelen. Ook al heb ik nog een redelijk goed
betaalde baan, dan kun je toch niet zomaar al die grappen en grollen gaan financieren. Dan
heb ik nog een normale baan. Maar je hebt ook een mensen die echt minder verdienen.
Hanneleen: Wat is de impact dan van de coronacrisis? Ik hoor namelijk ook dat veel banen
juist voor de mensen in Zuidoost zijn weggevallen.
'anonieme bewoner': Absoluut. Illegale schoonmaakbaantje bij mensen thuis zijn
bijvoorbeeld weggevallen. Die mensen missen namelijk ook inkomen en het eerst waar ze
dan op bezuinigen is de schoonmaak. Net zo baantjes in hotels en restaurants. Dus allerlei
kleine baantjes of zwarte baantjes zijn weggevallen. Daardoor waren en zijn er veel mensen
die helemaal geen inkomen meer hebben. Die hebben ook geen vangnet, geen bijstand,
niks.
Hanneleen: Dat merk ik ook met de energietransitie: ook woningeigenaren hebben niet altijd
het geld om te investeren.
'anonieme bewoner': Nee, zeker niet, de meeste niet.
Hanneleen: Als je ook geen potje kan maken voor de studie van je kinderen, laat staan dat je
dan investeert in de energietransitie.
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'anonieme bewoner': Alleen al dat met die erfpacht. Dat is ook een dikke 5000 euro die je
maar weer moet betalen. Waar ga je dat zomaar vinden?
Hanneleen: Ja niet.
'anonieme bewoner': Ja, dus dan denk ik: jullie kunnen komen met die energietransitie, maar
ik ben nog bezig met die erfpacht. Ik kan niet alles tegelijkertijd.
Hanneleen: Heb je het gevoel dat dit gehoord wordt door de gemeente?
'anonieme bewoner': Nee.
Hanneleen: En hoe heb je dat gevoel niet?
'anonieme bewoner': CoForce hebben ze dan wel in het leven geroepen en dan lopen ze te
zwaaien met subsidie. Maar subsidie is nog geen eens de helft van wat je moet investeren.
Waar moeten we de rest van het geld vinden?
Hanneleen: Dat subsidiesysteem is alleen al heel lang en ingewikkeld. Ik kom er in ieder
geval niet uit. Moet je nagaan als je de tijd en energie en ruimte in je hoofd er ook niet voor
hebt. En als je dan dat proces bent doorgegaan...
'anonieme bewoner': is het niet zeker dat het wordt gehonoreerd. Daarnaast is subsidie geen
100% vergoeding; verre van. Mensen moeten alsnog fors investeren en dat is nogal wat als
je überhaupt niet weet of je de volgende week rond komt voor eten. Maar goed, ze hebben
wel bepaald dat de K-Buurt als één van de eerste in Zuidoost van het aardgas af moet.
'anonieme bewoner': Mensen in Zuidoost zijn er helemaal klaar mee dat bewonersinitiatieven
dan helemaal worden opgehaald en dan worden ze er uiteindelijk niet bij betrokken en
worden de credits voor de plannen opgeëist. Het is gewoon zo demotiverend. Je merkt
gewoon dat mensen echt geen zin meer hebben om wat dan ook nog te ondernemen.
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Transcriptie: Baudouin Knaapen
(B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 12 juni 2021)
Baudouin Knaapen: Ik denk dat als wij beginnen met driekwart van onze klimaatbelasting
dus CO2-footprint gewoon te stoppen, dat we dan een goede eerste stap zetten.
Hanneleen: Dat is ook het schrijnendste: de mensen die er het minst een bijdrage aan
leveren, krijgen wel de zwaarste lasten. De mensen die het meest een bijdrage leveren die
kunnen het makkelijkst ermee in gaan.
Baudouin Knaapen: Ja, maar die kunnen het ook wel van zich afkopen. Die doen een keer
een donatie aan natuurmonumenten voor een boom en dan is het geweten weer schoon, en
kunnen ze weer verder.
Hanneleen: Allereerst over het hoge vastrecht van warmtenetten. Je hebt wel eens iets
uitgelegd over hoe het duurder is doordat het technisch duurder is. Maar is er ook een
andere verklaring?
Baudouin Knaapen: Het vastrecht is bedoeld om de infrastructuur te bouwen en in stand te
houden. De gasinfrastructuur die ligt er al een jaar of 40, dus die ligt er en hoeft alleen
onderhouden te worden. Dus de afschrijving daarop is relatief laag en dat betekent dus dat je
ook met een laag vastrecht wegkomt, want dat vastrecht moet gewoon dat onderhoud
dekken. Dus dat vastrecht voor gas kan daardoor gewoon laag zijn. Als je kijkt naar een
warmtenet is het vastrecht duur, omdat het voor een deel nog aangelegd moet worden. Het
is een duurder netwerk om aan te leggen, omdat de pijpen bijvoorbeeld geïsoleerd zijn. Gas
hoef je niet te koelen of te verwarmen, dat gaat onder de grond door en klaar. Verder als je
het warmtenet gaat uitbreiden, moeten er een tussenstation bij. Dus de hele infrastructuur is
feitelijk duurder om aan te leggen en gaat, denk ik, ook wat minder lang mee dan gas. Het
vergt veel onderhoud en als je een nieuwe wil, is het gewoon duurder om aan te leggen en
we moeten nog heel veel aanleggen. Natuurlijk onder voorbehoud dat je ervan uitgaat dat dit
derde generatie net slim is om verder uit te breiden en niet over te stappen naar een vierde
of vijfde generatie net. Dat is veel lokaler, goedkoper om aan te leggen en feitelijk slimmer.
Maar ja, goed, als je nu eenmaal zo'n derde generatie net hebt, kan dat economisch
verdedigbaar zijn, om dat derde generatie net verder uit te bouwen.
Hanneleen: Want hoeveel scheelt het dan tussen het vastrecht van gas en het vastrecht van
het warmtenet?
Baudouin Knaapen: Enorm. Erbij gezegd moet worden dat vastrecht gas en elektra bijna
altijd gecombineerd is, want bijna niemand sluit dat apart af. Een kaal vastrecht gas ligt op
zeven euro per maand dus 80 à 85 op jaarbasis. Een kaal vastrecht warmtenet dus zonder
meettarief en dergelijke ligt rond de 300 euro. Dat is dus echt een groot verschil. Een
vastrecht gas merk je daarbij ook eigenlijk nauwelijks, want dat zit gewoon in je contract met
je totale energiepakket, dus dat valt minder op. De kubieke meter gasprijs is weer wat
duurder dan gigajoule prijs. Want je wil ergens bij elkaar komen. Ik heb de berekening
gemaakt en feitelijk moet de corporatie huurders voor zo'n rond de 300 euro per jaar
subsidiëren om het gelijk te laten zijn. Dat kan, want je kunt zeggen we gaan dat vastrecht
opdelen in een verhuurders deel en een huurders deel dus gebruikersdeel en eigenaren
deel. Omdat je als eigenaar, als verhuurder, ook verantwoordelijk voor de cv-ketel en het
onderhoud van de cv-ketel bent. Dus als je dat bedrag wat je normaal voor je cv-ketel kwijt
bent als eigenaar vertaald naar het eigenarendeel van het vastrecht, dan kun je die een
beetje tegen elkaar wegstrepen. Dan wordt warmte net zo duur als gas. Maar ga je kijken
naar een koper die dus en het eigenarendeel en het gebruikersdeel betaald, die betaald dan
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op jaarbasis die 300 euro extra. Voor die mensen is het dus echt wel duurder en dat krijg je
niet zomaar erdoorheen gesubsidieerd.
Baudouin Knaapen: We gaan ook niet goed om met de schaarse woonruimte die we hebben
en dat heeft ook alles met het energieverbruik te maken. We blijven wonen in de huizen die
voor gezinnen zijn. Dus als de kinderen uit huis zijn, wonen we in een 4 kamerwoning en
verbruiken we daar dus ook energie voor. Dus het energieverbruik is niet eens zo gekoppeld
aan de gezinsgrootte...
Hanneleen: ...Maar aan ons huis.
Baudouin Knaapen: Dus in het kader van duurzaamheid zouden wij veel integraler moeten
kijken naar hoe woon je en hoe gebruik je de woning en wat voor consequenties heeft dat.
Hanneleen: Hebben woningcorporaties er belang bij de gebouwgebonden maatregelen uit te
stellen? Ik hoor nu bijvoorbeeld van Dirk de Jager dat corporaties flink geld tekort hebben.
Baudouin Knaapen: Dat klopt. Dat woningbezit is ook niet allemaal eigen geld. Er zit ook veel
geleend geld in en hypotheken op. Dus corporaties moeten van de huur van die huurders
ook die schulden afbetalen, de rentes afbetalen en de verhuurdersheffing betalen. Dus
corporaties moeten wel heel zuinig omgaan met de middelen die ze hebben. Ik zie dat daar
waar renovaties plaatsvinden er echt gekeken wordt wat écht nodig is. What's nice to have
and need to have. Dat betekent dat daar waar in het verleden als er drie tegels gebroken
waren in de keuken, alle tegels eraf gehaald werden en het opnieuw betegeld werd en nu die
drie eruit gehaald worden en andere tegels worden teruggeplakt. Dat is dan jammer dat het
een ander kleurtje is. We zijn vaak helemaal niet zo rationeel in dit soort dingen.
Baudouin Knaapen: We hebben onszelf gedrag aangepraat en aangeleerd; ook met ons
energieverbruik. We vinden het prettig als het 21 graden in huis is, want dan is het lekker
warm. Dan denk ik: trek een trui aan. We zijn echt heel ver af komen te staan van wat we
eigenlijk zijn.
Hanneleen: In hoeverre is er toezicht vanuit de gemeente op gebonden maatregelen als
isolatie door de corporaties?
Baudouin Knaapen: Nou ja, die is er natuurlijk, want je moet op het moment dat je een grote
ingreep doet, zoals renovatie, verbouwing, sloop-nieuwbouw of iets dergelijks, moet je aan
regels voldoen. Dat betekent een bouwbesluit onder andere, en dat betekent dat daar wel
controle op is. Dus daar wordt wel naar gekeken. Dé gemeente is dan ook wel divers. Dus
vaak wordt er gekeken naar de plannen en zijn de plannen goed, dan gaan we ervanuit dat
ze uitgevoerd worden conform de plannen. Dan komt er misschien nog een keer een
inspecteur langs om te kijken. Het gaat ook wel eens een keertje fout. Er wordt gekeken of
het voldoet aan de regelgeving, maar niet zozeer van voldoet het bouwen aan normen van
zuinigheid en dat soort dingen. Wij bouwen nieuwbouw bijvoorbeeld nu met een super dikke
schil, triple glas erin, lage temperatuur verwarming; alles om energie te besparen. En dan
doen we een mechanische afzuiging en een groot rooster in het raam. Dus we doen een
hele façade die helemaal geïsoleerd is en dan doen we er één groot gat in om verse lucht
binnen te krijgen. Ga je bijvoorbeeld pannenkoeken bakken dan zuigt die ventilatie alle
warmte uit je woning en er komt allemaal koude lucht van buiten naar binnen. Die woning
koelt af en met de lage temperatuurverwarming krijg je het niet meer op temperatuur. Dus
feitelijk voldoet het niet aan het bouwbesluit, want daarin staat dat een woning onder alle
omstandigheden 20 graden moet kunnen zijn. Nou, dat kan dus niet, maar daar wordt dan
niet naar gekeken. Het heeft ook wel iets van: ja, we hebben nog heel veel te leren. We
moeten echt veel slimmer worden.
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Hanneleen: Het is gewoon kijken naar het complete plaatje.
Baudouin Knaapen: Daarin hebben we nog echt flinke stappen te maken. Op het moment
dat wij als maatschappij een regel maken en tegen de bouw zeggen van: het moet minimaal
op 4 Rc-waarde geïsoleerd worden. Nou, dan zegt de bouwwereld: dus als we aan 4 voldoen
dan is het goed. Alles in Nederland wordt gebouwd conform de niet minimale normen. Op
het moment dat je dus voortschrijdend inzicht hebt en iets anders moet gaan doen en de
norm hoger wordt, dan voldoet in één keer 90 procent van de bouw in Nederland niet meer
aan de norm.
Baudouin Knaapen: Deze radiator is bijvoorbeeld gebouwd om bij een aanvoertemperatuur
van 90 graden deze ruimte tot minimaal 20 graden te verwarmen. Dus als dat net naar 70
graden gaat, dan is de capaciteit van die radiatoren onvoldoende. Dan moeten ze eigenlijk
dubbel zo dik worden. Dus het is prima bij ontwerp, maar op het moment dat wij dus gaan
verduurzamen en minder moeten gaan gebruiken, kunnen we twee maatregelen nemen: of
gooien er een dubbele dikke radiator in of we gaan volledig isoleren zodat we nog minder
verlies hebben, waardoor we met die capaciteit net genoeg hebben. Iets anders kunnen we
niet. Dat betekent dat we ook bij nieuwbouw moeten nadenken: what if. Daar zijn we nog niet
goed in. We zeggen nu: we hebben 90 graden stadswarmte. Er zat 90 graden cv-ketel in.
Dus we gooien de slang erin en we hoeven eigenlijk niks te doen. Maar, we weten nu al dat
in 2040 de 90 graden stadswarmte naar midden temperatuur gaat, tussen de 40 en 70
graden. Dat houdt in dat we dan weer bij al die mensen moeten gaan aanbellen van: hey, we
hebben je toen aangesloten op 90 graden warmtenet, maar we komen nu weer alles
aanpakken want we hebben niet genoeg aan die 90 graden. We kunnen het nu veel beter
doen, zodat als we straks naar die midden temperatuur gaan, we niet weer alles hoeven aan
te pakken.
Hanneleen: Want dan moeten de radiatoren ook vervangen worden en er moet nog beter
geïsoleerd worden.
Baudouin Knaapen: Ja, want isolatie is dan al helemaal belangrijk. Je kan eigenlijk zeggen
dat alles wat je nu doet aan lapmiddelen, je straks kunt weggooien. Dat is pas zonde en niet
duurzaam. Als we echt naar een duurzame transitie willen, dan moeten we op voorhand
nadenken over hoe we dan die transitie duurzaam, betaalbaar en sociaal gaan maken.
Simpelweg vervangen van de ene hoge temperatuurbron door de andere is niet voldoende.
Plus: als je nu bij al die mensen komt en over 20 jaar weer en nu is de weerstand al groot.
Laat staan als je terug moet komen en dat van nu eigenlijk voor niks blijkt te zijn. Daarom is
het verstandig om goed te kijken hoe die wijken in elkaar zitten, wie er wonen, wat de
bestedingscapaciteit is en wat moeten we effectief doen om te zorgen dat die voor de
toekomst ook duurzaam wordt. Ik kan je verklappen dat al die 10 hoge flats die hier staan
over 20 jaar een keihard probleem hebben. Die 90 graden van dat warmtenet wordt
opgewekt omdat wij stroom opwekken. Op het moment dat wij veel meer stroom gaan
opwekken met duurzame bronnen zoals zon en wind, wordt die 90 graden warmte niet meer
bereikt. Windmolens en zonnepanelen maken geen 90 graden warmte. Dus dan moeten we
of diepe geothermie doen waarvan het de vraag is of dat hier kan. Óf we gaan naar
biomassa. Opnieuw: we willen CO2-uitstoot voorkomen. Je kan zeggen dat die bomen terug
groeien, maar die bomen doen daar lang over dus dan hebben we over 150 jaar de CO2
gecompenseerd die we nu produceren. Dat is niet realistisch. Maar dit is niet gewoon een
feitje. Als mensen al bezig zijn met de energietransitie, en dat is lang niet iedereen, maar als
dan voelen en snappen ze echt wel dat het niet klopt. Het rammelt.
Baudouin Knaapen: Dat is net als met restwarmte. Restenergie bestaat niet. Energie erin is
gelijk aan energie eruit. Het is anders verdeeld, maar de energie gaat niet verloren.
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Restwarmte bestaat eigenlijk niet. Het is energie die vrijkomt bij een proces wat voor een
ander doel is bedoeld en waar we op dat moment geen proces voor hebben. We hebben de
gewoonte om te denken in grote oplossingen, terwijl heel veel kleine oplossingen één grote
is. Dat zien we met de zonnepanelen: we hebben niet een heel groot zonnepaneel gemaakt.
Nee, dat zijn allemaal kleine zonnepanelen die we aan elkaar knopen, maar dat kan met
andere dingen ook.
Baudouin Knaapen: Net zo: zomers willen sommige mensen ook warm douchen. Maar
zomers hebben wij een overschot aan elektriciteit van zonne- en windenergie, maar die
Diemercentrale moet draaien om elektriciteit te produceren, want anders heb jij thuis geen
warm water uit de kraan en we hebben een overschot.
Hanneleen: We hebben een overschot, maar we maken energie, omdat we anders geen
systeem hebben voor warm water.
Baudouin Knaapen: Dan maken we warm water daar en dat transporteren we helemaal
daarnaartoe, omdat we daar drie minuten willen douchen.
Hanneleen: Maar ondertussen liggen zonnepanelen op het dak die te veel energie in de
zomer maken.
Baudouin Knaapen: Dan zou ik zeggen van leg een zonnecollector op het dak met een
zonneboilertje in huis. Dan kun je in ieder geval in de zomer lokaal in je eigen behoefte
voorzien.
Hanneleen: Het is ook gewoon een manier van denken.
Baudouin Knaapen: Ik snap dan echt niet dat mensen nog durven uit te leggen dat het warm
water dat je zomers voor de douche gebruikt uit de Diemercentrale in Venserpolder
goedkoper is dan een keteltje dat op dat moment even een vlammetje geeft. Dat klopt
gewoon niet en de cv-ketel die je hebt hangen, die is bemeten om die tien dagen dat het in
Nederland echt heel koud is om dan de maximale capaciteit te leveren en de rest van het
jaar pruttelt die gewoon een beetje door. Dus die pruttelt het hele jaar door, dan moet ie even
pieken en dan pruttelt ie weer verder. Dat ga je vervangen door een systeem wat het hele
jaar door stadswarmte door de stad pompt.
Hanneleen: En dat noemen we duurzaam.
Baudouin Knaapen: Je snapt dat dit heel lastig is uit te leggen aan de gemiddelde bewoner,
die denkt gewoon van: 'ja, jongens, ik word gewoon gefopt'.
Hanneleen: Dat lukt ook niet.
Baudouin Knaapen: Nee, het is gewoon niet uit te leggen.
Hanneleen: Next. In Zuidoost is een groot deel van de bewoners laaggeletterd. Is de
energietransitie toegankelijk genoeg, bijvoorbeeld qua subsidiesysteem?
Baudouin Knaapen: Nee, maar zelfs voor niet laaggeletterden is het subsidiesysteem
ingewikkeld. Ik ben met de bewonersverenging Kantershof bezig. De bewonersvereniging
Kantershof had een offerte aanvraag gemaakt en gemaild naar de energietransitie-regisseur
en daarmee dachten ze dat zij dus de aanvraag hadden gedaan. Na een half jaar krijgen ze
van die regisseur te horen dat die aanvraag nog niet binnen is. 'Ja maar we hebben die
aanvraag naar jou gemaild.' -'Ja, maar dat moet naar een website en daarvoor heb je e-
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herkenning nodig'. Dan hebben die bewoners zoiets van: als je nou op deze manier de hele
stad, 400000 woningen, in 20 jaar van het gas af wil krijgen, ja, dan doen we dat helemaal
niet slim.' Als je dan een subsidiesysteem maakt, maak het dan zo simpel dat op het moment
dat iemand zegt dat die subsidie wil dat die alleen hoeft te zeggen waarvoor en hoeveel.
Datzelfde gebeurt als je spouwmuurisolatie wil aanbrengen. Dan moet je daarvoor feitelijk
een Flora fauna onderzoek doen om te kijken of er geen beschermde diersoort in zit. Dat
betekent dat zo rond de 400000 Flora fauna onderzoeken moeten worden uitgevoerd.
Waarom zoveel? Waarom niet voor de hele stad of per stadsdeel desnoods? Duurzaamheid
is zoveel meer dan van het gas af en een beetje isoleren.
Hanneleen: Het is ook een systeemverandering.
Baudouin Knaapen: We moeten allemaal dezelfde kant op marcheren en marcheren op het
ritme van dezelfde trommel, want anders gaat het niet lukken. Ik merk steeds vaker dat we
om allerlei uiteenlopende redenen we niet marcheren op het ritme van dezelfde trommel.
Hanneleen: Voel je dat ook tussen de verschillende organisaties die zich hiermee
bezighouden?
Baudouin Knaapen: Ja, zeker! !WOON heeft bijvoorbeeld een afdeling PEW (projectmatige
energieverbetering woningen) en vanuit de gemeente heeft deze afdeling geld en de
opdracht om VvE's met een groot eigenaar, dus een corporatie, om die te helpen bij de
isolatiemaatregelen. Er is ook een afdeling van de gemeente die dat doet voor VvE's waar
geen groot eigenaar in zit. Dat is een hele logische knip, want daar waar een groot eigenaar
zit, zitten huurders en daar waren huurders zitten, gelden de Amsterdamse kaderafspraken
en !WOON is partner in de Amsterdamse kaderafspraken om die huurders te ondersteunen
bij dit soort ingrepen. Dus het is volstrekt logisch om dat te doen. Wat zie je in één keer
gebeuren? Er ontstaat vanaf de afdeling van de gemeente concurrentie tussen de afdelingen
van de gemeente en de afdeling van !WOON. Dit is zo contraproductief! Dan ga je hetzelfde
product ontwikkelen. Waarom ga je hetzelfde product ontwikkelen wat er al is? Vroeger had
je binnen de gemeente stadsdeel en centrale stad een hele eigen stadsdeelraad en
dergelijke. Dat is niet meer zo, maar nog steeds voel je wrijving tussen centraal en
decentraal beleid. De centrale stad heeft ooit gezegd: alle nieuwbouw moet aardgasvrij.
Vervolgens zeggen ze: we gaan van de BENG-norm een Amsterdamse versie maken. Wij
gaan alles opblussen, want wij willen duurzamer zijn dan al die energieneutrale gebouwen,
want wij willen vooruitkijken. Dan sluiten ze een convenant met het warmtenet om al die
nieuwe gebouwen aan te sluiten. Alleen door het opblussen van al die eisen, kun je ze niet
aansluiten aan dat warmtenet, omdat je niet meer kunt voldoen aan de
temperatuuroverschrijdingsuren juli en de BENG 2-norm, omdat het warmtenet warmte levert
en geen koeling. Door die temperatuuroverschrijding heb je juist koeling nodig, maar je gaat
met een warmtenet niet aan die norm voldoen of het wordt heel ingewikkeld en heel duur.
Dus dan maak je normen die eigenlijk je eigen beleid in de weg zitten. Dan worden woningen
ontworpen en dan zie ik dat het gewoon niet gaat werken. Dan heb je bijvoorbeeld een
gebouw met aan weerskanten woningen, op de kopse kant ook en een gang in het midden,
maar dat betekent dat die woningen niet door kunnen tochten. Dus als de woning warm is,
krijg je de warmte er niet meer uit, tenzij je actief gaat koelen. Dus wat gaan deze bewoners
straks allemaal doen? Die gaan allemaal naar de Action om een airco te halen. Dat is
"duurzaam".
Hanneleen: Je krijgt de warmte er niet uit.
Baudouin Knaapen: Als je dit gebouw aan een WKO gaat doen. Dan oogst je de warmte die
je in de winter gebruikt en kun je in de zomer koelen. Maar er ligt een convenant met het
warmtenet.
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Baudouin Knaapen: Datzelfde geldt met ventilatie. Waarom wordt er nog nieuwbouw
gepleegd zonder warmteterugwinningssysteem. Dat is je eerste verdienste. Elke warmte die
je niet verliest, hoef je niet op te wekken.
Baudouin Knaapen: Ik kom in gebouwen waar mensen het koud hebben, omdat ze het
gewoon niet opgewarmd krijgen en ook waar mensen stikken van de hitte, omdat ze het niet
afgekoeld krijgen. Dan willen ze tussen het dubbelglas, in de spouw luxaflex doen want dan
hou je de zon buiten. Dat is enorm kwetsbaar en geef je in handen van mensen in een
sociale huurwoning komen, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf in woonruimte te voorzien.
Dat betekent mensen die een krappe portemonnee hebben, maar ook mensen met een
psychiatrisch verleden, ex delinquenten ex, drugsverslaafden, dakloze jongeren. Die geef je
zo'n complex systeem. Denk na! Zelfs een aan en uitknop is voor sommige mensen al
ingewikkeld.
Hanneleen: Dus laat staan zo'n systeem.
Baudouin Knaapen: Voor mij is dat niet slim renoveren en het niet slim onderhouden en het
niet slim nieuw bouwen een veel grotere bedreiging voor de energietransitie dan dat niet
alles op tijd aan dat warmtenet krijgen.
Hanneleen: Het idee is dat de kosten voor verduurzaming zich terugverdienen door een
lagere rekening. Dat lijkt mij geen logische redenering gezien de gevallen waar de isolatie
achterblijft en de rekeningen stijgen. Het idee is dat het zich terugverdiend, maar hoe dan?
Baudouin Knaapen: Ik heb een rekensom gemaakt voor particulieren die zich aansluiten op
het warmtenet in Zuidoost. Bijvoorbeeld Geerdinkhof heeft een offerte gehad van Vattenfall
van 15000 euro na aftrek van de subsidie dus eigenlijk was het 20000. Dan ga je op
jaarbasis 300 euro meer betalen. Volgens mij wordt het dan echt heel lastig om dat terug te
verdienen.
Hanneleen: Maar is er een manier waarbij het zich wel terugverdient?
Baudouin Knaapen: Nee, het blijkt gewoon niet te kunnen, omdat er altijd een onrendabele
top zit in zo'n ingreep die je moet wegsubsidiëren. Dus het simpele antwoord is: nee, het is
niet terug te verdienen. Er is een economische wet van het afnemend grensnut. Dus op het
moment dat je bij een rijtjeshuis met enkelglas een eerste ingreep doet, heeft dat heel veel
nut. De eerste ingreep is dubbelglas. Dat zie je meteen op de energierekening. Tof, dan ga
je de spouwmuren isoleren. Dan verwacht je al meer rendement daarvan, maar het valt
tegen. Dan ga je vloer en dakisolatie doen en heb je eigenlijk de hele schil verbeterd. Met
elke stap die je maakt, neemt het rendement af. Dat betekent dat er op een gegeven
moment een omslagpunt is, waarbij een ingreep geen rendement meer oplevert.
Baudouin Knaapen: We kunnen prima een winter doorkomen met een lage
temperatuurwarmtenet en een paar truien. Alleen dan moeten we afstappen van het idee dat
het altijd 20 graden moet kunnen zijn in huis. Dus wat we aan het doen zijn is eigenlijk echt
heel raar. Hoe kunnen we zorgen dat we een veel slimmere oplossing maken, zodat we die
paar dagen dat we het echt nodig hebben het in ieder geval op kunnen vangen. We willen
niet dat we doodvriezen, maar dat we ook niet meteen de hele stad overhoophalen en de
hoofdprijs betalen.
Baudouin Knaapen: Energie is een constante dus energie gaat ook niet verloren. Alleen de
bereikbaarheid van energie veranderd. Dus we moeten veel meer gaan zoeken naar hoe we
op een kleine schaal de energiebehoefte in de pieken kunnen voorzien. Én besparen.
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Hanneleen: Zijn de late afrekeningen gevolg van de energietransitie?
Baudouin Knaapen: Dat heeft niks met de energietransitie te maken. Dat heeft alles te
maken met de capaciteit die er is bij corporaties om alles op tijd afgerekend te krijgen. Dit is
eigenlijk misschien ook wel een beetje een ondergeschoven kindje, want op je servicekosten
en warmtekosten mag je geen winst maken als corporatie. Dus dat moet kostendekkend en
dat betekent dat je er eigenlijk ook zo min mogelijk aan wil uitgeven en dat betekent
automatisch capaciteitsdruk. Dan kan het soms wel een jaar duren. En ook gebeurt het wel
dat mensen van systeem veranderen. Vroeger was het niet ongebruikelijk om in bepaalde
complexen de warmte-afrekening te laten lopen per vierkante meter vloeroppervlak. Sinds
een aantal jaren moet het bemeterd zijn en dat betekent dat in die omslag van de vierkante
meters naar de bemetering corporaties echt wel heel veel werk op zich af zagen komen. Het
is echt een stuk complexer en je wilt het ook nog socialiseren. Iemand in het midden gebruikt
relatief weinig vergeleken met iemand op de hoek. Dat wil je toch min of meer gelijkwaardig
laten zijn in een betaling, want die op de hoek kan er niks aan doen dat die daar zit. Dus je
wil daar een soort rechtvaardigheid in fabriceren.
Baudouin Knaapen: Een aanpassing in het ene complex van een corporatie, betekent ook
een aanpassing in het andere. Een project hier is ook een project daar. Dan rijzen vragen
als: kan ik het dan nog wel betalen? Of moet ik het dan uitsmeren over een aantal jaar?
Maar wie doe ik eerst? Want eigenlijk hebben alle huurders hetzelfde recht. Ik snap heel
goed dat het niet vanzelf gaat. Aan de andere kant zou het heel wenselijk zijn dat het wel
gebeurd, omdat het gewoon voor heel veel mensen een wereld van verschil maakt.
Baudouin Knaapen: Waar we nu voornamelijk mee bezig zijn, is het verleggen van de ene
energiebron naar de andere energiebron, dus van gas naar stadswarmte of iets dergelijks.
Maar we zijn nog niet aan het besparen.
Hanneleen: We zijn aan het omzetten, maar niet aan het minderen.
(B. Knaapen, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Baudouin Knaapen: Ik denk dat je relatief weinig mensen tegenkomt die het hele gebied
kennen. Het is heel gefragmenteerd. Het zou fijn zijn als één van de conclusies is dat er
meer integraal gewerkt moet worden.
Hanneleen: Ja, dat zei Dirk de Jager ook al. Helemaal in Zuidoost werkt dat gewoon niet.
Baudouin Knaapen: Je onderzoek is eigenlijk, vind ik, al een succes omdat het aangeeft van
hoe ingewikkeld het is om tot die structuur door te dringen.
Hanneleen: Ja, dat alleen al.
Baudouin Knaapen: Dat alleen al is een hele waardevolle conclusie naar mijn idee, waarvan
je kunt zeggen van ja, als je dus echt tot die groep wil doordringen, dan heb je dus echt
gewoon heel veel tijd en een heel groot netwerk nodig om er breed en diep in te komen. En
wat heel belangrijk is, is dat je dan ook echt wat te brengen hebt, want dat is natuurlijk een
beetje de last die je als student meedraagt. Je hebt hier niks meer te geven, je vraagt alleen
maar.
Hanneleen: Het enige wat je kan bieden is een podium.
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Baudouin Knaapen: Ja, in mijn geval kan ik ook wat bieden, want ik kan zeggen van 'joh,
kom even naar !WOON toe, dan gaan we een keer je contract doorkijken. We kijken naar je
servicekosten en wel eens een aantal schroefjes aandraaien of iets dergelijks.
Hanneleen: Er worden nogal grote ambities gesteld in het klimaatneutraal plan. Zijn die
ambities überhaupt haalbaar op deze manier?
Baudouin Knaapen: Dat is een gewetensvraag. De ambities zijn haalbaar, onder voorbehoud
dat er wel echt heel wat beter geluisterd wordt naar bewoners en veel meer wordt ingezet op
het oplossen van het probleem. Dan krijg je bewoners mee! Anders blijven ambities ambities.
Als je niks meebrengt, als je alleen warmtenet wil doordrukken, dan gaat het niet gebeuren.
Hanneleen: En in hoeverre is het dan bijvoorbeeld afhankelijk van participatie, van dat
bewoners meedoen. Want het beleid klinkt best wel als 'we rollen het even uit en het komt er
wel'.
Baudouin Knaapen: Ja, het beleid is gemaakt, stadsbreed, met het idee van 'we gaan samen
met de corporaties dit doen'. Alleen in Zuidoost is bijna al het corporatiebezit gespikkeld
bezit. Dat betekent dus dat corporaties flink verkocht hebben in de gebouwen waar ze zitten,
en dus op een enkel gebouw na, de corporatie maar een deel eigenaar is. Afhankelijk dus
van de particuliere eigenaren die ook in het gebouw zitten, kan de corporatie dus geen
afspraken maken. Ze kunnen huurders verleiden tot het elektrisch koken, of zorgen dat ze in
de in de VvE goed informeren, maar veel verder komen ze niet. Als een corporatie over wil
naar een ander warmtesysteem, dan hebben ze van haar huurders 70 procent nodig die mee
moeten gaan. In de VvE moet twee derde van de VvE instemmen maar dat kunnen ze pas
als 70 procent van de huurders hebben ingestemd. Dan kunnen zij meestemmen met de
meerderheid van de VvE. Als de meerderheid van de VvE al zegt van: nou, we gaan het niet
doen. Dan gaat de corporatie niet dwingend optreden, want hij wil nog woningen verkopen in
dat complex. Dus die gaat niet tegen z'n eigenbelang in iets doordrukken.
Hanneleen: Dus corporaties hebben helemaal niet zo veel invloed.
Baudouin Knaapen: Klopt, behalve dan in die complexen zoals hierachter: Gravestein,
Geldershoofd, Hakfort, Huigenbos, Hoptille en Heesterveld. Dat is nog helemaal corporatie
bezit en daar kunnen ze zeggen van met 70 procent van de bewoners mee gaan we een
bepaald model uitrollen. Daarnaast die VvE's hebben allemaal op verschillende tempo
geïnvesteerd. Dus de gemeente, die denkt van 'oh, we gaan naar Venserpolder: mooi
homogeen gebied met 19 dezelfde gebouwen. Dus ja, wat kan er fout gaan?’ Alleen in de
laatste vier jaar hebben alle VvE's de rookgasafvoerkanalen en alle cv-ketels vervangen. Als
je dat net hebt gedaan, ga je nu niet zeggen van ‘we gaan praten over een
stadsverwarmingssysteem’, want die gaan nog tien jaar mee. Ze willen wel praten over hoe
ze het over tien jaar warm gaan houden, maar niet om te praten van wat ze nu gaan doen.
Arme kopers, betrokkenheid, groot onderhoud, gespikkeld bezit
Verder hebben we heel veel bewoners in Zuidoost gezien, ook in die armoedeproblematiek
die met hun laatste centen een appartementje hebben gekocht in Zuidoost. Die zijn bezig om
te overleven en hebben net een cv-ketel vervangen. Dus die denken helemaal niet tien jaar
vooruit. De gemeente heeft dus een enquête uitgedaan in Venserpolder naar 7000
huishoudens. Daar hebben er iets van 240 op gereageerd en dan denken ze dat ze een
representatieve steekproef hebben. Dat geeft al aan dat de betrokkenheid heel laag is. Als ik
bij VvE-vergaderingen zit, dan is er altijd van: 'joh, kunnen we nog iemand bellen dat we in
ieder geval een quorum hebben want anders kunnen we geen beslissingen nemen'. Dus ja,
in Nieuw-West bijvoorbeeld, waar heel veel sloop en nieuwbouw plaatsvindt, dan is
aardgasvrij maken een fluitje van een cent. Alle grote renovaties in Zuidoost zijn tien jaar
geleden geweest, dus die is over 30 jaar pas weer aan de beurt, want je kunt één keer in de
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40 à 50 jaar een grotere renovatie doen. Plus: het is gespikkeld bezit, dus vanuit de stad topdown denkend gaat het nooit gebeuren. Dus het gaat alleen maar gebeuren op het moment
dat je mensen meekrijgt van onderop. We ontdekken dat er heel veel energiearmoede is. We
kunnen die energiearmoede oplossen door met heel veel subsidie en dergelijke grote
isolatiepakketten aan te brengen en het verbruik naar beneden te brengen, mensen te
helpen om slimmer, beter, verstandiger te stoken enzovoorts, heel veel informatie en
voorlichting te geven. Dan prikkel je mensen pas.
Hanneleen: In de transitie visie wordt heel erg ingezet op warmtenetten. Waarom wordt er
niet vol ingezet op isoleren?
Baudouin Knaapen: Eens, ben ik super met je eens. Dat is ook mijn insteek in alle processen
waar ik nu mee bezig ben, is eerst isoleren en besparen. Zorg dat je zo min mogelijk
verbruikt en alles wat je verbruikt zorgen dat het zo min mogelijk fossiel is en als je dan nog
kijkt, zoveel mogelijk zelf energie opwekken.
Baudouin Knaapen: Amsterdam heeft wat we in de economie noemen de wet van de
remmende voorsprong. Amsterdam heeft een hoge temperatuurwarmtenet, dus wat ligt er
voor de hand? Dat je van 90 graden cv naar 90 graden warmtenet gaat, want dan is je
woning ervoor gemaakt. Overigens is dat echt een denkfout.
Hanneleen: Wat is de denkfout?
Baudouin Knaapen: Nou de denkfout is dat dat warmtenet nu komt uit twee bedrijven die de
grootste twee CO2 producenten van Amsterdam zijn, namelijk het AEB wat verreweg de
grootste CO2 producent is, naast de hoogovens in IJmuiden, en de Diemercentrale die
gewoon gas stookt. Als je niet gaat isoleren en je gaat nu over op hoge
temperatuurwarmtenet dan moet je over tien jaar tot de conclusie komen dat we van 90 naar
70 graden Celsius moeten. Dan voldoet je woning niet meer. Sterker: de capaciteit van je
radiatoren moet dan verdubbelen. Dat gaan mensen niet accepteren, maar het geld is er ook
niet.
Baudouin Knaapen: Er zijn twee manieren: of je gaat dit gebouw super inpakken dat die
radiatoren zelfs op 20 graden voldoende warmte kunnen afgeven om dat beetje warmte
gewoon te leveren. Of je gaat dat huis niet inpakken en dan ga je je radiatoren dus
verdubbelen of verdrievoudigen om bij minder warmte input dezelfde kamertemperatuur te
kunnen bereiken. Het eerste is geen oplossing. Dus je moet isoleren.
Baudouin Knaapen: Bij ons was energie gratis. Ik bedoel je boorde een gat in de grond in
Groningen, daar kwam gas uit en dat ging in de pijpleiding door heel Nederland heen.
Daardoor hoefden wij niet geïsoleerd te bouwen.
Hanneleen: We hadden al warmte.
Baudouin Knaapen: Doe maar is een rondje Lelystad of in de buitenwijken van Almere, dan
staan die woningen er gewoon echt heel slecht bij. En als je hier kijkt in bijvoorbeeld de Sbuurt, dan is het niet veel beter. Dus we hebben gewoon met minimale isolatie gebouwd en
dat doen we eigenlijk nog steeds.
Baudouin Knaapen: Het idee dat we een huis moeten bouwen waarbij we alle vertrekken
moeten verwarmen om het comfortabel te houden. De tussenwanden zijn niet geïsoleerd,
dus als je in de slaapkamer niet verwarmt en de woonkamer wel dan verlies je al je warmte.
Dus veel verstandiger is om die slaapkamer mee te stoken, want dan hoef je minder de
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woonkamer te stoken. In België zijn die wanden dikker en beter geïsoleerd en verlies je
minder warmte.
Hanneleen: Het is gewoon zo anders, alleen al qua verwarmen mist zoveel kennis en
bewustzijn.
Baudouin Knaapen: Ja, wij moeten gewoon echt veel meer gaan isoleren, maar ook veel
beter nadenken over ventileren, want isoleren betekent dat je je woning afsluit.
Hanneleen: Nee, het is complexer inderdaad dan puur isoleren.
Baudouin Knaapen: Ja, dus isoleren ventileren en stoken is eigenlijk gewoon een soort als
trias energetica. Ik kan er niet bij dat in dat in onze geldende bouwbesluit nog steeds staat
dat je gewoon mag ventileren via roosters in de ramen. Dan verlies je al je warmte. Je haalt
koude lucht van buiten.
Hanneleen: Wordt er eenzelfde tempo geïsoleerd als dat er wordt aangesloten op een
warmtenet?
Baudouin Knaapen: Nee.
Hanneleen: En is er enige controle of iets van verantwoordelijkheid wie hier over gaat?
Baudouin Knaapen: De woningeigenaar is verantwoordelijk voor het isoleren.
Hanneleen: Maar aansluiten op het warmtenet is beleid vanuit de gemeente eigenlijk.
Baudouin Knaapen: Dat is een beetje het kromme. De gemeente zegt: 'wij willen die wijk dan
en dan van het aardgas afhalen, maar het is hun wijk niet. Ja, het is wel hun wijk, maar het
zijn hun woningen niet. Dus uiteindelijk moeten ze, in overleg met die woningeigenaren,
zorgen dat er een beweging komt om van het gas af te gaan. Daarom kiezen ze ook voor die
corporaties want die hebben veel bezit.
Hanneleen: In hoeverre heeft het beleid dan invloed? De Transitie visie warmte is niet voor
niets gemaakt. De gemeente heeft niet de go or no go.
Baudouin Knaapen: Het is ook een visie, het is geen wet. Dus het is geen verordening, maar
een visie. De visie is van: 'als we vanuit de gemeente naar de stad te kijken, hoe krijgen we
die met de laagste maatschappelijke kosten dan aardgasvrij'. Er zit een addertje onder het
gras. Het gaat om de laagste maatschappelijke kosten, maar wat voor een wijk de laagste
maatschappelijke kosten is, betekent niet automatisch de laagste kosten voor de bewoner.
Hanneleen: Nee.
Baudouin Knaapen: Want als je naar de totale ketenkosten kijkt, dan kijk je ook naar het
aanleggen van leidingen, het weghalen van gasleidingen, het vervangen van elektriciteit, het
bouwen van tussenstations, het herinrichten van het groen en parkeervoorzieningen
enzovoorts. Terwijl als je kijkt naar mijn maand afrekening van energie, dan kijk ik gewoon
van: wat heb ik verbruikt? De bewoner die berekenend is, die kijkt veel meer naar de micro
situatie voor zichzelf. Bovendien, ik betaal sowieso al mee aan de herinrichting van de straat,
want ik betaal belasting, dus ik wil niet twee keer daarvoor betalen.
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Baudouin Knaapen: Die zijn maar voor een deel waar en ik wil niet betalen voor
transformatie huisjes, want dat zit in het vastrecht wat ik de afgelopen 40 jaar betaald heb.
Het vastrecht is een bijdrage onderhoud en infrastructuur, dus ik heb dat al betaald.
Hanneleen: Wat maakt het warmtenet zo logisch?
Baudouin Knaapen: Het wordt verkocht als restwarmte, maar het probleem is dat met alle
wind- en zonne-energie in Europa we een overschot hebben aan elektriciteit. Dus de
centrale hoeft helemaal geen elektriciteit op te wekken om in onze elektriciteitsproductie te
voorzien. Dus hoezo hebben we dan restwarmte? We zijn onszelf aan het overtuigen van de
logica dat we warmtenetten moeten uitrollen. Het is dus de vraag of dat zinvol is en of het
niet veel zinvoller is om te zeggen: van hé, we hebben vijf tot tien echt koude dagen per jaar.
Een cv-ketel is, is geproportioneerd dat je het hele jaar door altijd je maximum rendement
kunt halen. Maar dat maximum rendement heb je tien dagen per jaar nodig. Dus als we een
warmwatersysteem maken wat voor de rest van het jaar functioneert, behalve voor die tien
dagen, en we maken voor die tien dagen een back up. Op die tien dagen moeten we een
ander maken. Dan wordt het in één keer een stuk goedkoper. Want het warmtenet pompt het
hele jaar door, terwijl je het in de zomer gebruikt.
Hanneleen: Het klinkt sowieso bizar dat je voor het herwarmen van het water de elektriciteit
gaat gebruiken die je hebt opgewekt voor die (rest)warmte.
Baudouin Knaapen: We hebben onszelf gevangen in het idee van warmtenetten. De
directeur van EON roept om te investeren in een vijfde generatie warmtenet. Dat is heel
lokaal en kleinschalig met warmte-koude opslag of bijvoorbeeld bodemwarmte met de
verbinding naar de buren. Dat is het heel klein; 1000 woningen zoiets. Dat is aannemelijker,
want de infrastructuur is een stuk minder zwaar. Daarmee hoef je dus ook niet heel veel
grondwerkzaamheden te doen en blijft het dus betaalbaar.
Hanneleen: Het is gewoon een stuk anders kijken.
Baudouin Knaapen: Het is een beetje de dadendrang van de gemeente Amsterdam. Op het
moment dat je korte termijn gaat denken, pak je kortetermijnoplossingen. Het zijn 400.000
woningen die van het gas af moeten, dus we moeten er 90 per dag doen vanaf afgelopen
één januari. Die hebben nog niet gehaald, maar dat gaan we zeker niet halen op het moment
dat we niet in die technologische ontwikkeling meegaan.
Hanneleen: In het Klimaatneutraal plan van de gemeente staat van: ja, we willen niet
wachten tot er nieuwe oplossingen zijn. Begrijp ik het dan goed dat er nieuwe oplossingen
zijn waar dan niet naar wordt gekeken?
Baudouin Knaapen: Er zijn nieuwe oplossingen maar daar wordt niet naar gekeken.
Hanneleen: Vattenfall heeft natuurlijk die deal gesloten met de gemeente. Heeft die deal ook
niet invloed op het beleid wat er nu ligt?
Baudouin Knaapen: Natuurlijk want op het moment dat je je met elkaar verbindt, kun je niet
zomaar dat opzeggen.
Hanneleen: In hoeverre heeft die City Deal dan invloed?
Baudouin Knaapen: Die deal heeft dus heel veel invloed, want feitelijk wordt er elke keer
gepusht dat we snelheid moeten maken. Want we hebben nu het warmtenet dus we moeten
door. Terwijl bijvoorbeeld de mensen in Venserpolder nog geen eens de laatste nieuwe cv-
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ketels hebben opgehangen. Die staan nog in dozen beneden in de hal. En dan ga je nu
zeggen: we moeten haast maken. Die mensen voelen echt die haast niet.
Hanneleen: Maar hoe oud is die deal dan?
Baudouin Knaapen: Die is een jaar of 4 oud.
Baudouin Knaapen: Zolang we zo korte termijn blijven, gaat het em niet worden. Dus op het
moment dat je zegt van: joh, we gaan met z’n allen nadenken over een masterplan Zuidoost
2040 aardgasvrij en we gaan kijken van welke ingrepen we waar moeten doen en hoe
kunnen we het zodanig neerleggen dat we nu een warmtenet neerleggen, maar dat mensen
in de komende 20 jaar kunnen aansluiten tegen dezelfde voorwaarden. Dat is een hele dure
operatie, want je gaat dan een net neerleggen wat zich de eerste jaren niet terugverdiend,
maar dit is wel waar we over na moeten denken, want anders ga je alleen maar weerstand
krijgen.
Hanneleen: Die weerstand zie ik ook inderdaad.
Baudouin Knaapen: We moeten echt gaan kijken naar de langer termijn. Kijk, natuurlijk kun
je zeggen bij grote eigenaren met veel bezit dat als er toch iets moet gebeuren dat je meteen
alles gaat aanpakken. Hakfort en Huigenbos of bijvoorbeeld Gravestein en Geldershoofd dat
wordt helemaal verbouwd en gerenoveerd, dan moet je ook gelijk aardgasvrij meepakken.
Maar dan ook weer: als het één grote installatie is dan kun je dat in één aanpakken, maar als
het allemaal individuele cv-ketels zijn met verschillende levensduren dan moet je dat anders
aanpakken want je gaat niet iets vervangen wat er net hangt. Dat kost ook CO2.
Baudouin Knaapen: Dat individuele gedrag en behoeftes van die bewoners zijn heel legitiem.
Een man van 90 die zegt: 'ja, ik ga niet meer in m’n huis investeren' en een gemeente die
daar met plat beleid overheen wil walsen, dan krijg je weerstand.
Hanneleen: Volgens de warmtewet heb je officieel een keuze en ben je niet verplicht je aan
te sluiten. In hoeverre is de gemeente daarin transparant; als het gaat om die keuze? En in
hoeverre snappen mensen in Zuidoost die daar niet de energie en ruimte voor hebben dat
dat niet per se hoeft?
Baudouin Knaapen: De soort mensen als Pascal Aandewiel en Laura Monathen snappen dat
wel. Dat is geen probleem. Maar niet dat de gemiddelde Zuidooster daarmee bezig is.
Sterker nog, die moeten gaan nadenken van 'ik wil geen warmtenet, maar wat wil ik dan
wel?' En die hebben gewoon niet de capaciteit, energie, kennissenkringen om een goede
alternatieve keuze te maken.
Hanneleen: En het geld om te investeren.
Baudouin Knaapen: En het geld om daarin te investeren inderdaad! Rob met z'n
infraroodpanelen heeft die investering van 10000 euro kunnen doen omdat ie dat geld
gewoon had. Als ik moet gaan nadenken of ik volgende week überhaupt te eten heb, dan
heb ik ook geen 10000 euro om te investeren. De Bijlmer is 50 jaar oud. Veel mensen hier
zijn hier jong komen wonen, hebben hier altijd gewerkt, niet altijd de beste baantjes gehad.
Dus veel mensen hebben alleen maar AOW met een heel klein pensioentje, of alleen maar
AOW of maar 40 of 60 procent AOW. Die kunnen het zich niet permitteren om een
warmtepomp of twee te kopen.
Hanneleen: Ja, en als je zo aan het overleven bent, heb je überhaupt niet de energie
hiermee bezig te zijn.
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Baudouin Knaapen: Dus op het moment dat de gemeente dan komt met het verhaal van:
'joh, maar dit is niet meer dan anders [de kosten]'. Dan wordt er gedacht: 'oh, dan hoef ik me
daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Doe maar'. Die mensen krijgen we dan
vervolgens hier [bij stichting !WOON] met enorme naheffingen.
Hanneleen: Want hoe kan dat dat die naheffingen in één keer zo hoog zijn?
Baudouin Knaapen: Nou wat er gebeurd is, je krijgt aan de hand van je oude verbruik, krijg je
een voorschotvoorstel van het energiebedrijf. Die zeggen van: joh, je hebt vorig jaar 1500
kuub gas gebruikt, dat is zoveel euro. Dus om te voorkomen dat je heel veel na moet
betalen, gaan we je voorschotnota verhogen naar x euro. Maar gebruik je in dat jaar meer,
want de winter valt tegen of duurt langer, bijvoorbeeld zoals nu, dan betekent dat dus dat je
meer verbruikt en dan wordt je werkelijk verbruik gerekend. Daar wordt het voorschot van
afgetrokken en wat er overblijft moet je bijbetalen. We hebben daar feitelijk drie varianten in.
We hebben de variant die niet nadenkend gewoon te veel gebruikt hebben. Ik verwacht
volgend jaar weer een hoos aan mensen die komt die te veel gestookt hebben. En je hebt
mensen die zich eigenlijk helemaal niet realiseren hoeveel energie ze verbruiken, omdat wij
nog steeds woningen hebben in Zuidoost, waar geen thermostaat is en geen thermometer.
Dus die mensen hebben geen idee of 23 of 21 of 18 graden in huis is. En ik kom ook nog bij
mensen die niet de radiator kraan dichtdraaien als het te warm is, maar de deur openzetten.
Dan heb je een heleboel warmteverlies naar buiten. En als laatste heb je mensen die
eigenlijk altijd in een complex hebben gewoond waar je op vierkante meter in verhouding tot
het totale gebruik werd afgerekend qua warmte. Wanneer die in één keer naar een
thermostatisch gestuurde en bemeterde installatie toegaan en die hebben geen idee hoe hun
apparatuur werkt.
Baudouin Knaapen: Die hebben een heel hoog excessief gebruik. Ik kwam bijvoorbeeld bij
een man die vertelde dat hij zijn woning maar niet warm kreeg. Zijn thermostaat bleek
permanent op 15 graden te staan. Hij zei: “Ja maar als ik eraan draai springt ie weer terug
dus ik blijf er maar vanaf. Hij wist dat dat ding eerst de insteltemperatuur aangeeft en dan
wat de temperatuur is, maar hij douchte wel drie keer per dag om het maar warm te krijgen.
Maar tapwater is nu eenmaal duurder dan warm verwarmingswater dus zijn rekening was
alsnog fors.”
Hanneleen: Dat is ook weer dat stukje bewustzijn, kennis en energie.
Baudouin Knaapen: Er zijn mensen die de hele dag in de bibliotheek zitten omdat ze hun
huis niet kunnen stoken. Vanuit de stad hebben we dus dat energiecoaches project, dus er
wordt wel wat aangedaan maar daarmee bereiken we nog geen 1% van de Amsterdamse
bevolking.
Hanneleen: Al is die kennis en bewustzijn er al ietsje meer, zou het al zoveel opleveren.
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Transcriptie: Dennie Armelita
(D. Armelita, persoonlijke communicatie, 2 juni 2021)
Hanneleen: Ik heb voor Zuidoost gekozen, omdat onder andere Zuidoost heel erg als
koploper van de energietransitie wordt neergezet en hier de eerstkomende jaren het meest
gaat gebeuren. En tegelijkertijd hier de sociale ongelijkheid groot is en dus de invloed het
beste te zien is; ook nu al.
Dennie Armelita: Koplopers zijn denk ik de mensen die bezig zijn de energietransitie te
versnellen. Dus bijvoorbeeld de energie-commissarissen. Dat zijn over het algemeen usual
suspects dus mensen die vanuit een professionele kant er al veel mee te maken hebben. Die
er ook verstand van hebben. Ik denk dat daar ook het probleem ligt. Als het bijvoorbeeld gaat
om duurzame innovaties zijn we best snel gegaan in de maatschappij. Om dat bij te kunnen
houden, moet je er of in opgroeien of er interesse in hebben en je erin verdiepen. Je kunt
met mensen het gesprek aangaan, maar de vraag is wat daarvan aankomt bij de bewoner;
wat zij begrijpen en of zij de ruimte hebben om daarover na te denken. Het is een bepaald
type dat dat gesprek aangaat.
Hanneleen: Wat voor type bedoel je?
Dennie Armelita: Sowieso mensen die mogelijkheden hebben: in geld, maar ook in kennis en
energie. Mensen die ook de economie begrijpen dus die zien dat ze door investeringen ook
iets terug kunnen verdienen en die überhaupt die investeringen kunnen maken. De
gemiddelde bewoner in Zuidoost kan al niet investeren. Die gaat al heel snel zoeken naar
excuses of potjes met geld, maar ook maar enige inleg zullen die niet snel doen.
Hanneleen: Dat is ook logisch gezien hun situatie.
Dennie Armelita: Ja, en ook sociale huurwoningen. Ik heb zoveel huurders gesproken die
echt wel willen verduurzamen en ook met concrete ideeën komen, maar die botsen keihard
tegen corporaties op en die corporaties hebben het uiteindelijk voor het zeggen.
Hanneleen: Waar botsen zij dan tegenaan?
Dennie Armelita: Dat de corporaties het tempo van de overheid niet aankunnen. Er komt
best wel veel bij kijken bij die hele energietransitie. Het ligt meer in bouwconstructies,
isolatiewaardes et cetera dan het aanleggen van nieuwe energiesystemen. Die opgave is
gewoon ontzettend groot.
Hanneleen: Zit het dan in het geldtekort?
Dennie Armelita: Ja en nee. Ja het kost veel, maar er zijn banken waar je geld kan lenen en
die investeringen zijn niet voor niets investeringen. Die kunnen gemaakt worden en
verdienen zich ook terug. Op het moment dat jij een goede businesscase hebt, en dat heb je
met nieuwe energievormen, dan verdien je dat geld terug. Het volleggen van de daken met
zonnepanelen hier in Zuidoost zou al heel veel opleveren. En dat geld kun je weer terug
investeren in het opknappen van die panden.
Hanneleen: Wat popt bij jou op als ik vraag naar hoe beleid rondom de energietransitie
sociale ongelijkheid vergroot?
Dennie Armelita: We hebben stichting CoForce opgezet. Daarmee proberen we zoveel
mogelijk burgerinitiatieven te versterken. Wat we zien is dat we kopers vaak wel kunnen
helpen. Dat is dan wel voornamelijk in wijken waar bewoners wat sterker staan. Ik heb in dat

57

hele proces ook wel weerstand ervaren tegen CoForce omdat huurders zich niet echt
geroepen voelden. Die hebben zoiets van ‘wat hebben we hieraan’.
Hanneleen: Is het dan ook niet een bepaald wantrouwen naar het beleid en zulke
initiatieven?
Dennie Armelita: Ik denk het wel. Ook omdat het oogt als een top-down initiatief. Ik heb het
wel als een bottom-up initiatief ervaren. Maar ja, het wordt heel erg gedragen door Dirk de
Jager dus die gaf het wel veel sturing aan initiatieven. Een goed voorbeeld is Mahmoud
Mohammed. Hij houdt wel af van CoForce, omdat hij het idee heeft dat hij CoForce niet
nodig heeft om te bereiken wat hij wil. Zo heeft hij zich met Eigen Haard ingezet om af te
gaan van het aardgas. Dat is voornamelijk gefocust op sociale huurwoningen.
Hanneleen: Ik vind het lastig te duiden. Is er dan ook niet een bepaalde kloof tussen de
gemeente, top-down organisaties en bewoners? Voelen bewoners zich genoeg gehoord en
gezien?
Dennie Armelita: Nee, sowieso niet. Er is bijvoorbeeld al een hele beweging die aan het
protesteren is tegen de windmolens. Dat is ook waarom ik doe wat ik doe: ik probeer die
kloof te verkleinen.
Hanneleen: Is het subsidiesysteem toegankelijk genoeg?
Dennie Armelita: Subsidies is echt een zucht bij mensen. Subsidie komt er bij de gemiddelde
bewoner echt niet in. Ik denk dat er best veel mensen zijn die het echt wel hebben
geprobeerd maar die van het kastje naar de muur gestuurd worden en het er maar niet
doorheen krijgen. Dan ben je weken bezig, lukt het niet en dat noemen ze participatie. Ik ken
de weg maar ook voor mij is het een hele lange adem. Dat geldt voor elke financiële steun;
het is een sleur. The poor are getting poorer and the rich are getting richer.
Dennie Armelita: Het is niet óf er geld is, het is hoe je het inzet. Het kan ook voor ons
werken. Dat er te weinig geld is, is onzin. Dat zie je nu met de coronacrisis. Er is geld.
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Transcriptie: Dirk de Jager
(D. de Jager, persoonlijke communicatie, 31 mei 2021)
Hanneleen: Hoe invloedrijk is het beleid en hoe vast staat dat?
Dirk de Jager: Nou het is vastgesteld door de gemeenteraad dus dan gaan we er altijd maar
vanuit dat het beleid vaststaat en wordt uitgevoerd. Je krijgt natuurlijk altijd bij beleid dat er
voortschrijdend inzicht is en dat je op een gegeven moment erachter komt door dingen uit te
voeren dat dingen toch bijgesteld moeten worden. Ik denk zeker bij zo'n ingewikkelde en
complexe opgave als de energietransitie dat dat wel gaat gebeuren, want er komen nieuwe
technieken en inzichten dus dat zal blijven wijzigen. Je hebt misschien gehoord dat Vattenfall
nu toch afziet van de houtgestookte biomassacentrale toch grotendeels niet te gaan bouwen.
2 jaar geleden werd daar anders tegenaan gekeken. Maar goed het beleid dat staat vast en
dat voeren we uit, maar dat zal in de praktijk ook gaan betekenen dat we allerlei dingen gaan
tegenkomen die toch anders zijn of niet kunnen. Ik hoop dat er voldoende flexibiliteit is om
dan aan te passen. Dat is best moeilijk voor een overheid. Het rijk maar ook een gemeente is
gewend ‘dit is het beleid en nu gaan we het uitvoeren’. Soms moet je toch flexibel zijn en
snel reageren op veranderende omstandigheden maar daar zijn wij niet zo goed in als
gemeente om snel te schakelen.
Hanneleen: Als je kijkt naar Zuidoost: grotendeels is warmtenetten het plan. In hoeverre is
dat dan verduurzaming als je kijkt naar hoe restwarmte wordt gebruikt en hoe groot de vraag
ook is met hoe relatief weinig het aanbod.
Dirk de Jager: Team Aardgasvrij is natuurlijk nu bezig om de eerste wijken aan te sluiten
maar goed daar moet worden gekeken wat het beste is; zowel maatschappelijk als financieel
gezien. Ik zie in de praktijk in een aantal buurten zoals Venserpolder, Reigersbos maar ook
de K-buurt waar we bezig maar het nog niet een uitgemaakte zaak is dat ze op warmtenetten
worden aangesloten. Dan is de uitdaging op dit moment om een situatie te krijgen waarin we
in vertrouwen met de bewoners kunnen samenwerken. Er is nu weinig vertrouwen van de
bewoners naar de overheid en Vattenfall. Ze hebben het gevoel dat het door de strot wordt
gedrukt en daar worden wij niet beter van. We zitten nu in een spannende fase om te kijken
of we toch zoveel mogelijk met bewoners samen kunnen kijken wat nou echt de beste
oplossing is en ook andere alternatieven die er zijn serieus te bekijken en een kans te geven.
Daarvoor is natuurlijk wel vertrouwen nodig en daar werken we nu aan. Dat is een
belangrijke voorwaarde en ik ben er nog niet zeker van dat er overal warmtenetten gaan
komen.
Hanneleen: In hoeverre is het beleid sterker qua invloed bij corporatiewoningen?
Dirk de Jager: Dat hangt ervan af. Je hebt steeds meer gemengde VvE's van een blok van
een corporatie waar de afgelopen 10 jaar en nog wel langer woningen van zijn verkocht. In
een aantal gevallen heeft de VVE zelfs niet meer de meerderheid daar. Dan heb je een
andere situatie dan een blok wat volledig corporatiebezit is. Het voordeel met een corporatie
is dat je met een eigenaar praat die heel veel woningen heeft. Dan is het makkelijker om een
gesprek te voeren maar een corporatie heeft eigenlijk in de kern min of meer hetzelfde
belang als een individuele particuliere eigenaar. Ook corporaties moeten natuurlijk een
enorme slag maken de komende 25 jaar om naar dat klimaatneutraal en aardgasvrij te gaan.
Zij hebben natuurlijk een bepaald ritme van investeringen (groot onderhoud klein onderhoud
groot onderhoud) en ze kunnen niet gelijktijdig al hun woningen in één keer van het gas
afhalen. Dat kan natuurlijk ook niet, want er is natuurlijk een bepaalde planning al vinden wij
als gemeente dat wel wat sneller kan bij die corporaties. Tegelijkertijd zien wij ook wel dat zij
financieel dat ook niet allemaal kunnen. Dus die coöperatie hebben ook een belang om dat
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geforceerd te doen. Particuliere eigenaren zitten vaak ook in de situatie waarin zij met de
kosten omhooggaan en de woning nog niet geïsoleerd is, want eigenlijk als je van dat gas
afgaat wil je tegelijkertijd een isolatieslag doen en aanpassingen doen aan de installatie die
vaak verouderd zijn. Maar daar moet je natuurlijk wel geld voor hebben en dat is het
spanningsveld waar je vaak in zit. Je zal waarschijnlijk wel contact gehad hebben over het
project in Reigersbos die we aan het doen zijn. Daar zie je net als in Zuidoost dat er VvE’s
achterstallig onderhoud hebben. In hun meerjarige onderhoudsfonds zit te weinig om het
onderhoud te doen. Dat heeft nog niets met isolatie te maken of klimaat, maar dat is sowieso
wel een probleem. Daarom zijn we nu met partijen aan het kijken of we dat op een andere
manier gefinancierd kunnen krijgen door wel die isolatie te doen en die woningen te
verbeteren. Dat hoeft dus niet aardgasvrij te zijn in de vorm van aan het warmtenetten. Dat
kan ook op andere manieren maar dat is zoeken naar andere financieringsvormen met
andere partijen. Dat zijn we op dit moment aan het uitproberen op een aantal plekken, want
ons uitgangspunt is, dat zeker mensen met een kleine beurs er niet op achteruit mogen
gaan. Er zijn nu nog een drietal andere flats waar we met de eigenaar, de VvE en de
corporaties aan het kijken zijn van ‘hoe zien nou eigenlijk de gebouwen er uit’. Hoptille is
bijvoorbeeld aangesloten op het warmtenet, maar is heel slecht geïsoleerd is en de
installaties zijn ook slecht. De kosten zijn daar omhoog gegaan, omdat het allemaal zo
tochtig is. De mensen betalen zich daar nu scheel in die situatie. Dat is wat je allemaal niet
wil. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de voorwaarden er ook zijn: isolatie en goede
installatie.
Hanneleen: Ja, want in de Routekaart staat bijvoorbeeld dat gebouwgebonden maatregelen
worden losgekoppeld van aansluiten op een warmtenet, maar daarmee heb je dus best wel
wat risico dat isolatie achterblijft. Op die manier wordt sociale ongelijkheid wel op een
bepaalde manier vergroot, want degenen die het wel kunnen veroorloven kunnen investeren
in isolatie en zonnepanelen.
Dirk de Jager: Zeker in die ontwikkelbuurten zoals in Zuidoost en Nieuw-West daar wil je dat
niet. Dus je wil voorkomen dat die situatie ontstaat en daar zetten we op in.
Hanneleen: In hoeverre is er dan toezicht vanuit de gemeente dat de gebouwgebonden
maatregelen er dan wel komen uiteindelijk?
Dirk de Jager: Dat doe ik. Ik ben verantwoordelijk bestuurder in Zuidoost met de
energietransitie in de portefeuille. We hebben als doel gesteld dat het op een sociale manier
moet gebeuren. Als ik de indruk heb dat dat gebeurt, dan gaan we daar wat aan doen. Plus,
ik zet het op de gemeentelijke agenda dat dit niet kan. Zo zijn nu ook die drie pilots er
gekomen. Als dat lukt, dan gaan we dat opschalen. Maar het zit niet automatisch in het
beleid. Vanuit de praktijk zijn we nu bezig om dit te voorkomen.
Hanneleen: Dan zit het bijvoorbeeld in geldtekort van corporaties?
Dirk de Jager: Je krijgt heel simpel: er loopt een leiding van stadsverwarming en aardgasvrij
moet uitgerold worden. In de City Deal is de afspraak gemaakt dat bij zoveel meter van een
leiding af in die wijk de uitrol van het warmtenet plaats kan vinden. Maar tegelijkertijd zien we
dat daar ook grote flats bij zitten die onvoldoende geïsoleerd zijn. Daar is niet goed over
nagedacht, want corporaties denken bijvoorbeeld: ‘ik heb een heleboel grote gebouwen en ik
kan niet overal tegelijk grootschalig onderhoud doen’. Dan krijg je een knelpunt. De ene kant
van het beleid zegt namelijk ‘we moeten het nu aansluiten’ en de andere kant van het beleid
zegt ‘we hebben het geld er niet voor’.
Hanneleen: Ik snap dat isolatie en andere gebouwgebonden maatregelen heel duur zijn en
dat er een keuze gemaakt moet worden. Maar het voelt krom dat gebouwen worden
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aangesloten terwijl je eigenlijk al weet dat het eigenlijk slechter gaat zijn qua verwarmen en
qua kosten voor de bewoner om aan te sluiten op een warmtenet.
Dirk de Jager: Dat is ook zo. Vandaar dat wij dat gesignaleerd hebben en nu in die drie
pijlers zeggen: jongens, dat moet je aanpassen, je beleid, want dat kan eigenlijk nog wel.
Hanneleen: Ja dus eigenlijk, als je kijkt naar de Transitievisie, loopt die eigenlijk achter een
probleem aan.
Dirk de Jager: Ja, je stuit op dit probleem. Daar zijn wij dan weer voor om te kijken of we dat
niet kunnen aanpassen.
Hanneleen: Ja, gelukkig zijn er in Zuidoost echt wel heel veel initiatieven en mensen die
bezig zijn met een sociale energietransitie. Als dat allemaal niet zou zijn, zou er een groter
probleem zijn en nu is er ook een groot probleem alleen is het probleem wel gesignaleerd.
Dirk de Jager: Ja gesignaleerd en op de agenda gezet, en niet alleen in beleid. We proberen
twee dingen tegelijk te doen: dingen op de agenda zetten, maar ook in de praktijk dingen te
doen.
Hanneleen: Met mijn onderzoek focus ik me enerzijds heel erg op Zuidoost en tegelijkertijd
probeer ik wel zo min mogelijk in te gaan op de oplossingen en initiatieven die er nu al zijn
zodat het wel kenmerkend is ook voor andere steden of voor andere wijken.
Dirk de Jager: Ja, ik denk dat Zuidoost niet uniek is wat dat betreft, zeker niet. In Nieuw-West
en in Noord zijn vergelijkbare wijken. Het feit is dat het overgrote deel van de sociale
huurwoningen buiten de ring staat. Er heeft een segregatie plaatsgevonden, en dat heeft te
maken met een sociale kant. De rol van corporaties is steeds meer gericht op de groep
mensen in het land die niet in staat zijn om een eigen woning te kopen of een duurdere
huurwoningen te huren. En een groot deel van die groep zijn mensen die sociaal kwetsbaar
zijn. Opzich is dat goed, want waar oorspronkelijk de rol van de woningbouwcorporaties na
de tweede wereldoorlog volkshuisvesting was en iedereen in de volkeren een woning
bezorgen. Nou, zie je dat ook een heleboel mensen een eigen woning kunnen kopen en een
aantal mensen kunnen dat niet. Nou, dat is waar we het kabinetsbeleid corporaties in
geduwd hebben. Die type woningen die voldoen aan die criteria, ja, die staan heel erg buiten
de ring. Daardoor krijg je ook een concentratie van mensen die sociaal in een meer
kwetsbare positie zitten. Toewijzingsbeleid is daar ook op gericht dat het allemaal daar
geconcentreerd naartoe gaat. Maar het zijn ook tegelijkertijd de gebieden waar je relatief
makkelijk aardgasvrij kunt realiseren. Omdat dat grote gebieden zijn waar je makkelijk een
leiding langs laat lopen en makkelijk op flats laat aansluiten. Dat is makkelijker dan hier in de
staatsliedenbuurt waar je ingewikkelde oude straatjes moet doen. Daar is, denk ik,
onvoldoende over nagedacht om dat sociale aspect daarin te borgen.
Hanneleen: Hoe had dat concreter gekund?
Dirk de Jager: Nou ja, ik denk dat er bij die afspraken die gemaakt zijn veel steviger een
sociale borging had moeten plaatsvinden. Dus dat het uitgangspunt is dat mensen met lage
inkomens er zeker niet op achteruit mogen gaan. Enerzijds de huur, maar anderzijds ook de
energielasten. Dat kan ook wat schuiven als je per saldo maar niet meer per maand gaat
betalen. Dat had steviger in die afspraken geborgen moeten worden. Dan had je een andere
strategie en uitrol gehad. Dan had je andere dingen kunnen doen en had er waarschijnlijk
ook wel meer investeringsgeld nodig geweest om voor bepaalde woningen goede isolatie te
vinden en dat is in mijn optiek niet gebeurd en had dat wel moeten gebeuren. Dat proberen
we nu een beetje te repareren.
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Hanneleen: In het beleid wordt de maatschappelijke kosten, dus de totale ketenkosten, als
maatstaf genomen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Dirk de Jager: Ja. Dat klinkt mooi, maar voor een individuele bewoner, bijvoorbeeld van zo'n
Hoptille situatie, gaan de lasten alleen maar omhoog. En dat gaat voor een groot deel om
mensen die al bijna niks hebben. Voor een groot deel. Niet allemaal, maar wel een groot
deel.
Hanneleen: Vattenfall is de eigenaar van het warmtenet in Zuidoost en daar zijn nogal
kritische geluiden over. Hoe groot is hun invloed op het beleid en op wat er gebeurt?
Dirk de Jager: Nou ja, kijk, er is een deal gesloten waar Vattenfall zijn handtekening onder
staat, maar ook die van de gemeente en ook die van anderen. En wat Vattenfall doet, is die
afspraken nakomen. Zij zijn de energieleverancier dus wat zij doen is uitvoering geven aan
de afspraken die toen gemaakt zijn. Daar kun je van alles van vinden, en natuurlijk zijn zij
een belanghebbende partij als energieleverancier. Wat een beetje het nadeel is bij
stadsverwarming is dat je natuurlijk geen concurrentie hebt. Bij stroom hebben we misschien
wel 50 leveranciers waar je uit kunt kiezen. Bij stadsverwarming is dat niet het geval. Als
overheid maak je een deal met een partij en als bewoner kun je niet zoveel kiezen. Dat is
natuurlijk een beetje het nadeel, dus het hoeft volgens mij niet slecht zijn. Het is ook lastig
hoe je dat anders moet doen. Ik denk overigens wel dat er landelijk wel wat meer
mechanisme zou kunnen komen. We hebben niet alleen Vattenfall, we hebben natuurlijk het
land en energieleveranciers en er is niet een soort prijsmechanismecorrectie waarin ergens
op een transparante manier zichtbaar is wat de prijzen zijn. Je moet het in ieder geval in de
Nederlandse context bekijken waardoor er op enigerlei wijze toch wel iets van een
prijscorrectie zou kunnen komen. Maar dat moet in Den Haag geregeld worden.
Hanneleen: Dat is inderdaad niet iets van de gemeente.
Dirk de Jager: Hoe kun je een prijscorrectiemechanisme instellen waar een objectieve partij
toetst aan 'is dit nou een redelijke prijs' en 'hoe zit dat in de concurrentie ten opzichte van
anderen'? Want je bent niet in de positie om even op een andere partij over te stappen als je
eenmaal aan die stadsverwarming zit. Ik denk dat het wel kan. Alleen dat is een keuze die
Den Haag moet maken. De andere enige keuze is om aan de voorkant te zeggen: we gaan
wel aardgasvrij, maar we gaan het op een andere manier doen, bijvoorbeeld met biogas, of
aansluiten op datacenters gaan of we gaan met een mini-vergister werken in combinatie met
een warmtepomp. Dat proces moet natuurlijk wel gebeuren aan de voorkant. Dat zijn we
natuurlijk ook nu aan het stimuleren en het voordeel daarvan is, dat je ook veel meer
creativiteit stimuleert voor een andere energievoorziening. Dat ga je nu triggeren. Als de
enige optie stadsverwarming is, ga je natuurlijk een beetje achterover leunen van 'sluit u
maar aan', maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere mogelijkheden. Ieder blok wat op een
andere manier aan energie komt dan via de stadsverwarming, is natuurlijk ook een voordeel.
Want dat betekent dat er minder stadsverwarmingsenergie nodig is. Die opgave is namelijk
best wel fors. Dus niet alleen vanuit sociaal perspectief gezien, maar ook qua volume is het
goed dat alternatieve denken en die creativiteit te stimuleren. En dan natuurlijk het liefst met
bewoners zelf, want dan krijg je ook meer draagvlak en wordt het ook meer hun eigendom.
Zo zijn zij zelf medeverantwoordelijk voor die energietransitie. We proberen dat in Zuidoost,
maar ik denk dat dat veel meer overal zou kunnen.
Hanneleen: Daar heb ik het ook met verschillende mensen over gehad. Er is ook gewoon
een heel groot gemis aan bewustzijn, aan kennis en überhaupt energie en zeg maar een
idee van hoe is het systeem werkt. Daarin zou alleen al zoveel winst behaald kunnen
worden, dat mensen snappen hoe ze hun woning kunnen verwarmen.
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Dirk de Jager: Nou ja, dat is wat we dus nu ook proberen en het is niet of ik dat alleen heb
zitten bedenken, maar dat is voor een deel ook uit de gemeenschap zelf gekomen. Ze
hebben natuurlijk heel veel religieuze instellingen in Zuidoost. Wat al heel mooi is, is dat de
moskee nu neutraal is. Dat heeft de moskee zelf georganiseerd, met subsidie, maar wel zelf
gedaan. Toen dat in de publiciteit kwam, belde een dag later één van de belangrijkste
kerkleiders uit Zuidoost mij dat hij dat ook wilde met kerkgebouwen. Dus daar zijn we dan
ook mee bezig en het idee is niet alleen het gebouw te doen, maar ook de gemeenschap te
betrekken daarbij en energiecommissarissen in die gemeenschap op te leiden die ook in hun
eigen gemeenschap mensen gaan informeren en stimuleren. 'Hoe kan ik mijn huis isoleren
en de energierekening naar beneden brengen?' Zodat dat ook een waarde gaat worden in
die gemeenschap waar mensen het erover gaan hebben van hé, bij mij is inmiddels met
metertje zoveel naar beneden gaan. Hoe is dat bij jou?
Hanneleen: Dan gaat het leven inderdaad.
Dirk de Jager: We willen ook gebruik maken van de cultuur en de structuren die er zijn om zo
zoveel mogelijk met de mensen zelf, niet van bovenaf, maar met hen. Het moet een
wisselwerking zijn. Dan ga je ook meer draagvlak krijgen.
Hanneleen: Ja, dan pak je het volgens mij veel meer aan in plaats van dat je het van top
down gaat opleggen.
Dirk de Jager: Ja.
Hanneleen: In Zuidoost is een groot deel laaggeletterd. Is de energietransitie toegankelijk
genoeg als je puur vanuit de gemeente kijkt, los van alle initiatieven? Is het dan toegankelijk
genoeg voor bewoners die niet altijd de kennis en de energie hebben?
Dirk de Jager: Nee, ik denk dat daar nog wel een wereld te winnen is. Dat heeft met talen te
maken hè. Maar dat is niet alleen bij de energietransitie hoor. Een heleboel dingen die
spelen tot en met de corona-aanpak aan toe, vaccineren, testen en veilig afstand houden:
ook daar speelt taal in Zuidoost een rol. En daarbij natuurlijk ook culturele verschillen. Ik
denk dat we er veel meer aan kunnen doen om nog meer in andere talen de informatie te
geven. Maar los van de talen, het is ook een cultuur waar heel veel wordt gepraat. It's a oral
community. Alles wordt besproken op straat. Ze lezen niet zozeer maar ze praten met elkaar.
Dan is het belangrijk dat een aantal mensen in de gemeenschap, sleutelfiguren, die
vertrouwd zijn, dat die ook het verhaal kunnen vertellen. Dan ontstaat vertrouwen. Dat die de
weg weet van: joh, je moet eens even met die praten. Ik geloof heel erg in die route in
Zuidoost. Natuurlijk moeten we ook iets in tekst doen. Gebruikt die route dan. Dat sluit veel
meer aan bij de cultuur. Dat proberen we te doen met CoForce en allerlei netwerken die er
zijn, de K-buurt, Reigersbos. Je moet aansluiten bij de mensen zelf.
Hanneleen: Ja, er is niet een standaard route voor zo'n proces.
Dirk de Jager: En dat is best lastig voor een grote bureaucratische organisatie als de
gemeente is. We hebben een besluit genomen, dit gaan we zo uitrollen, dit is de procedure,
dit zijn de afspraken. Dat snap ik wel. Maar zo werkt het niet. Dus het is ook een
systeemverandering binnen de overheid. De overheid moet zich realiseren dat je dit soort
systemen niet zomaar kunt uitrollen. Het is niet zoals in de jaren 60, dat we even het
aardgassysteem uitrollen. Dat is heel lang gedacht, maar dat was een andere tijd, met een
andere omstandigheid, met een andere bevolking. Het is nu anders; zeker in gebieden als
Zuidoost. Maar dat zou voor Nieuw-West en delen van Noord, en misschien andere delen
van de stad of delen van Nederland ook echt het geval zijn.

63

Hanneleen: Ja, dat is ook het interessante aan dit onderzoek: Zuidoost is zo kenmerkend
voor heel veel andere steden en stadsdelen. Omdat er al zo veel initiatieven zijn en er al heel
veel wordt gedaan, is er al veel kennis. Is het subsidiesysteem toegankelijk genoeg? Er is
namelijk een onderzoek van CE Delft dat 80 procent naar mensen met hoge inkomens gaan
en 20 procent naar lage inkomens in plaats van andersom. Is het subsidiesysteem
toegankelijk genoeg voor iemand die niet de kennis, het vermogen en de energie heeft om
subsidie aan te vragen?
Dirk de Jager: Onvoldoende. Daarom hebben we ook CoForce als een systeem, als een
club, die dichter bij mensen staat en probeert als een paar bewoners een idee hebben om te
zeggen: 'joh, prima, maar laat ons dan even de moeilijke formuliertjes invullen. Wij helpen je
daarbij om dat te doen'. Dat zou nog veel meer moeten, denk ik. We hebben natuurlijk die
zonnepanelen en isolatie actie gehad. Die we overigens ieder jaar nu gaan doen. Dat is heel
goed. Dat was allemaal voor huiseigenaren. Dus dat is sowieso een groep die over het
algemeen al iets meer een hoger inkomen heeft, zeker de huizen waar dit op kan. Dus dat zit
sowieso al in een andere doelgroep. Die is best wel goed gegaan, maar er zijn natuurlijk ook
een andere vormen van subsidies die je ook kan gebruiken als je flatbewoner bent. Ik denk
dat we daar nog heel veel slagen in moeten maken om het toegankelijker te maken.
Natuurlijk kunnen we via social media dat nog veel toegankelijker maken, maar ik geloof er
opnieuw in dat we vooral de gemeenschap zelf en de sleutelfiguren moeten inzetten om dat
te vertellen. 'Joh, ik help jou even met dat formulier invullen want dat is best moeilijk voor
mensen.' Tegelijkertijd moet het wel op een gecontroleerde en verantwoorde manier want je
kan als overheid niet het geld rondstrooien. Dan krijg je een corruptieverhaal. Dus je moet
een manier vinden dat dat wel verantwoord is, maar wel toegankelijk is. Ik denk dat mensen
daar gewoon een beetje hulp bij nodig hebben. Het mooie is dat daar weer heel veel
werkgelegenheid in zit, omdat er een hoop mensen zijn die daar een opleiding voor kunnen
krijgen om mensen te helpen om dat te doen. Daar komt weer de werkgelegenheids-kant
aan. Want dat sociale zit enerzijds in de energierekening zal ik maar zeggen, in de betaling,
maar ook de werkgelegenheid. Dit is een enorme kans want in die energietransitie is heel
veel werk te doen. Dat is een pijler waar we ook sterk op inzetten om werkgelegenheid voor
mensen uit Zuidoost in Zuidoost te organiseren.
Hanneleen: Het creëert ook echt mogelijkheden inderdaad. En als je het hebt over
participatie: in hoeverre staat of valt de energietransitie met dat bewoners meedoen?
Dirk de Jager: Ik denk dat dat zeer essentieel is en lang niet iedereen zal altijd overal mee
doen, maar die betrokkenheid en participatie, het samen doen, is wel heel erg belangrijk voor
het draagvlak. Die sleutelfiguren uit de gemeenschap moet je betrekken en goed informeren
zodat die op allerlei manieren een rol kunnen spelen in de gemeenschap. Dat is heel erg
belangrijk. En als je het begrip participatie nog wat groter maakt, dan is er nog een soort
derde doelstelling, naast de rekening niet omhoog krijgen en werkgelegenheid creëren, om
de energievoorziening veel meer van mensen zelf te laten zijn. Dus bijvoorbeeld zoals de
windmolens die er nu aankomen, dat die windmolens zoveel mogelijk in handen komen van
de bewoners in Zuidoost. Zodat de plus die daar uitkomt niet naar een leuke investeerder
ergens in het buitenland gaat maar dat die naar de bewoners zelf gaat. Dat geldt ook voor
zonne-energie en groen gas. Daarmee proberen we dan ook nog een koppeling te maken
met bedrijven die al in Zuidoost zitten: de grote banken, de Johan Cruijff Arena etc. Het idee
dat je voor een belangrijk deel ook zelf eigenaar bent, is ook weer belangrijk voor het
draagvlak.
Hanneleen: Ja, dat je het niet alleen het doorvoert, maar dat het ook iets van jezelf wordt.
Dirk de Jager: Dat is ook een kans.
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Hanneleen: Ja, en dat stimuleert ook dat je het anderen vertelt en dat meer mensen
aansluiten.
Dirk de Jager: Het begrip community wealth building, dat gaat veel meer over de
economische kant dat je binnen de gemeenschap veel meer over je eigen economie kan
gaan, maar dan met een sociale impact daarvan. Eén van de elementen is het ondersteunen
en stimuleren van corporaties en ook corporaties van duurzaamheid. Dan gaan dingen
elkaar versterken. Dan gaat én duurzame energie én versterking van de gemeenschap op
een democratische en economische manier elkaar versterken. Dus er zijn allerlei kansen om
dat te doen, maar je moet er wel gericht op sturen. Het gaat niet vanzelf.
Hanneleen: Ja, dat is zeker waar! Het gaat echt om samenwerken. Ik heb al veel
antwoorden. Heeft u zelf nog iets toe te voegen?
Dirk de Jager: Het kan alleen maar door samen te werken. Goed, dat is misschien een
dooddoener maar de overheid, de gemeente, kan het niet alleen. We moeten het met
innovatie partijen doen, maar ook nieuwe vormen van financiering vinden en daar moet je
dan soms niet bestaande verbindingen maken en dat uitproberen. En verder samenwerking
met lokale ondernemers en bewoners. Dat is ook maatwerk, want in K-buurt ziet dat er weer
anders uit dan in Venserpolder of in Reigersbos. Er is wel een keuzemenu, maar gebruik je
menukaarten lokaal voor wat het beste is. Het is belangrijk vertrouwen te hebben in
bewoners, ruimte te geven aan bewoners en met samenwerking gericht dingen te doen. Dat
vereist ook wel een manier van werken van ons.
Hanneleen: Dat is ook wel echt de kans van de energietransitie: die systeemverandering.
Dirk de Jager: Bijna onvermijdelijk zou ik bijna willen zeggen. Je moet wel. Ik merk dat dat
wel lastig is voor een gemeente van wat ik net zei, we zijn gewend te denken in het uitrollen
van patronen.
Hanneleen: Ja, en helemaal in een grote gemeente als Amsterdam. Ik merk dat ook wel in
mijn onderzoek. Ik wil niet de gemeente Amsterdam als een soort boosdoener neerzetten,
maar ik wil wel kritische punten uit het beleid pakken. Maar ik zie ook dat het een enorm
opgave is.
Dirk de Jager: Het is complex en wat ik in het begin van het gesprek zei, het zal ook in de
komende 15 jaar nog allerlei nieuwe technologische inzichten opleveren. Maar je kunt niet
wachten tot alles doordacht is, want dan zal er wel weer een nieuw inzicht komen. Dus je
moet beginnen en we zitten nu op deze route, maar we zijn ons ervan bewust dat we
misschien nog een paar afslagen moeten nemen en de ruimte moeten hebben om misschien
andere schoenen aan te trekken. Hoe doe je dat dat je tijdens de reis ook nog een aantal
essentiële wijzigingen kunt nemen. Dat is best lastig. De overheid heeft daar onvoldoende
ervaring mee, maar het is wel nodig.
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Transcriptie: Mahmoud Mohamed
(M. Mohamed, persoonlijke communicatie, 11 juni 2021)
Hanneleen: Hoe bent u bezig met de energietransitie?
Mahmoud Mohamed: Nou, ik mijn werk ben ik altijd bezig geweest met techniek, dus
gebouwenverwarming, al dat soort dingen, de normale techniek, wat nodig is voor de
bebouwde omgeving. En nu met de energietransitie heb ik me voorgenomen n hoe dat het
onderwerp kwamen heb ik maar voor voorgenomen om met bewonersgroepen, commissies,
dus vanaf de basis daar een beetje voorbereidingen in treffen. Ik ben voornamelijk bezig met
huurders. Ik ben zelf ook een huurder. Dat zij weten wat er allemaal ergens verderop wordt
bekokstoofd door instanties, zou ik maar zeggen.
Hanneleen: Heeft u het gevoel dat andere bewoners er ook mee bezig zijn, of dat het echt
een uitzondering is als je ermee bezig bent?
Mahmoud Mohamed: Ik was bij een bijeenkomst voor aardgasvrij in Holendrecht. Daar kwam
ik de voorzitter van een bewonerscommissie in Holendrecht tegen. Daar hebben we elkaar
gevonden met de gedachte van: hier moeten we meer zichtbaarheid aan geven. Mensen zijn
hier natuurlijk bezig met overleven. Niet allemaal generaliseren, maar een heleboel wel. En
die hebben eigenlijk totaal geen zicht op wat er allemaal op hen afkomt. Maar straks moeten
ze wel allemaal als bewoners, huurders, instemmen met al die plannen van de verhuurder.
Dus het is goed hen te informeren en daar nu al mensen op voor te bereiden. Dus we
planten een zaadje in de buurthuizen, maar ook buiten op straat om zo aandacht te trekken
voor duurzaamheid. Niet alleen aardgasvrij, maar duurzaamheid in het algemeen dus een
stukje bewustwording en kennis meegeven. De bewonerscommissies benadrukken dat er
echt iets moet gebeuren en dat we bewoners echt moeten zien te betrekken. Dus we gaan
heel veel in gesprek en vragen wat ze al weten van duurzaamheid, aardgasvrij, besparen et
cetera. Hoeveel gesprekken we ook hebben, het aantal bewoners die er echt mee bezig zijn
of gaan is heel erg laag vermoed ik. Zolang bewoners geen briefje door de deur krijgen met
wat er gaat gebeuren, gaan bewoners zich er niet mee bezig houden. En dan is het eigenlijk
al te laat, want de gemeente maakt nu al allerlei keuzes die straks consequenties hebben.
Hanneleen: Want denk u dat de energietransitie toegankelijk genoeg is voor de gemiddelde
bewoner in Zuidoost? Snappen mensen wat de energietransitie is en waar over nagedacht
moet worden.
Mahmoud Mohamed: Met wat uitleg snapt vrijwel iedereen wel wat er moet gebeuren, maar
zodra je vertelt dat het geld gaat kosten dan zijn ze terughoudend, want dit zijn
ontwikkelbuurten. Hier wonen mensen met een eigen woning en die VvE’s hebben een
andere route. Dus die hebben er belang bij en hebben gewoon meer mogelijkheden, heb ik
het idee. Zij weten de subsidies te vinden en voelen ook het profijt ervan recht in hun
portemonnee profijt. Bij huurders is dat een stuk ingewikkelder. Zij kunnen bij grote besluiten
alleen ja of nee zeggen op die keuzes die gemaakt worden.
Hanneleen: Kunnen zij dan niet iets anders aandragen?
Hanneleen: Als je een actieve bewonerscommissie hebt wel, want dan kun je ruim van
tevoren met de woningbouwvereniging in gesprek gaan over wat hun plannen zijn, wat voor
consequenties het gaat hebben en wat het extra gaat kosten. Bijvoorbeeld bij warmtenetten
zullen contracten ook wijzigen, omdat je bijvoorbeeld daarbij niet jaarlijks je contract kan
wijzigen of kan overstappen. Je zit eraan vast. Nu kun je nog zelf de verwarming uitzetten,
maar straks zit je met een hoog vastrecht en is de kostenopbouw anders. Vandaar mijn
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belangstelling om daar toch tijd aan te besteden en proberen bewoners toch meer aan te
haken zodat zij straks niet voor verrassende kosten of onvoorziene keuzes komen te staan.
Hanneleen: Want al zouden deze initiatieven en mensen zoals u er niet zijn, denkt u dat de
gemeente genoeg de bewoner geprobeerd te horen en daarmee bezig is?
Mahmoud Mohamed: Kijk ik weet natuurlijk niet alles wat de gemeente doet. Maar er zijn wel
aantal dingen die ze doen waarvan ik denk: oké nu gaan ze dus dingen van bovenaf, topdown, regelen. Omdat bewoners niet altijd goed georganiseerd zijn, gaan zij zelf kunstmatig
organisaties optuigen die dan zogenaamd de buurt gaan vertegenwoordigen.
Hanneleen: Zoals CoForce?
Mahmoud Mohamed: Ja, daar ben ik helemaal verbaasd over dat zo'n organisatie alleen
maar specifiek in Zuidoost bestaat en niet in andere stadsdelen. Ik ben ook
energiecommissaris, maar ik weiger te zeggen dat dat voor CoForce is. Ik doe gewoon mijn
dingetje in mijn wijk en vooral op bewonersniveau in het belang van bewoners. Maar niet met
allemaal constructies.
Hanneleen: Met 'constructies' bedoelt u?
Mahmoud Mohamed: Ja, dat het door de gemeente is gesubsidieerd.
Hanneleen: Klopt, het initiatief komt uit de gemeente en het wordt ook door de gemeente
gesubsidieerd.
Mahmoud Mohamed: Ja, dat het zijn ook veel woningbezitters en ze richten zich daar ook
op. En er zijn ook wel bewoners die daar wat bij voelen, maar dat zijn ook grotendeels
woningbezitters. Dan is het makkelijk praten over het plaatsen van zonnepanelen en
warmtepompen. Dat zijn thema's die voor huurders een stuk lastiger zijn. Ik heb geen privé
dak. Dus de algemene oplossingen die bedacht moeten worden voor de woningcorporaties,
daar houden ze minder rekening mee. Ik heb in het begin al meteen gezegd van: joh, ik voel
me niet zo onderdeel van deze club, want de instrumenten waar jullie het over hebben, heb
ik niet.
Hanneleen: Het is te ver van huurders af.
Mahmoud Mohamed: Kijk eigenwoningbezitters zijn automatisch lid van een VvE. Maar
huurders hebben die automatisme niet. Er zijn wel bewonerscommissies, maar dat zijn
allemaal vrijwilligers die dat in hun eigen tijd doen. Dat blijft heel lang op een laag pitje
draaien en dan sterft het uit. Als de gemeente echt participatie wil versterken, dan zou die
dus dit soort bewonerscommissies en bewonersplatforms moeten versterken. Niet een plan
uitrollen en zeggen van 'jullie moeten daar naar dat loket'. Dat is wat nu gebeurt en wat
demotiverend werkt voor bewonerscommissies. Vrijwilligers uit bewonerscommissies worden
nu gewoon links en rechts gepasseerd. Woningcorporaties weten ook eigenlijk niet met wie
ze moeten praten. Feitelijk moeten zij het er met bewonerscommissies over hebben, maar
als die gewoon echt te weinig mensen hebben, is het alsnog niet legitiem. Maar bij de
legitimiteit van organisaties als CoForce, kun je natuurlijk ook grote vraagtekens zetten. Ik
zeg niet dat de gemeente geen dingen mag ondernemen, maar wat ze nu doen werkt ten
nadele van bestaande kracht.
Hanneleen: Dat hoor ik inderdaad vaker. Dat organisaties als CoForce juist ten nadele
werken en een extra hobbel zijn voor bijvoorbeeld subsidies.
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Mahmoud Mohamed: In Reigersbos zie je nu dat er nog een extra laag over de
buurtplatforms komt. Dan komt er nog een strategisch overleg. Dus ze willen eigenlijk met
één persoon praten voor alle bewoners in één stadsdeel. Dat soort constructies. We hebben
nota bene voor dat beleidsverhaal een adviescommissie gekozen. Dat zijn gekozen
vertegenwoordigers. Die ambtenaren en bestuurders, tussen aanhalingstekens, zijn niet
gekozen. Dus het democratisch gehalte is ook zoek.
Hanneleen: Dat is dan ook niet echt een goede representatie van het stadsdeel.
Mahmoud Mohamed: Nee, we hebben destijds stadsdeelcommissies gekozen. Die
commissies horen op dat buurtniveau in hun wijk te opereren. Maar als het stadsdeelbestuur
zelf strategisch overleg voert met organisaties die zij zelf hebben opgezet, dan is de functie
van die commissie helemaal zoek. Terwijl de energietransitie een behoorlijke onderneming
is. Dan hebben zij daar neem ik aan ook iets over te zeggen en advies te geven aan het
stadsdeelbestuur. Als het aan ons ligt, gaan we gewoon in overleg met de eigenaar van de
woningen en heeft het stadsdeel een verschaffende rol. Dat is voor mij een belangrijk
aandachtspunt.
Hanneleen: Ja dat snap ik.
Mahmoud Mohamed: En kansengelijkheid voor huurders en woningeigenaars. Wij betalen
allemaal die duurzame belastingen en energierekeningen om die subsidies mogelijk te
maken. De subsidies gaan nu allemaal naar bedrijven, corporaties en andere
woningeigenaren.
Hanneleen: Klopt, ik heb een onderzoek gelezen waaruit blijkt dat 80 procent van de
subsidies naar hoge inkomens gaat en als kijkt naar de duurzame belastingen betalen lage
inkomens drieënhalf keer meer dan hoge inkomens. Dus ze krijgen minder, maar betalen het
ook tegelijkertijd.
Mahmoud Mohamed: Dat is ook wat we proberen uit te leggen als we de tijd en mensen
krijgen om uit te leggen hoe die energierekeningen in elkaar zitten. Dat wij die zonnepanelen
financieren van woningeigenaren of VvE’s. De instrumenten die wij hebben om dat soort
dingen te doen, zijn veel ingewikkelder omdat wij niet de eigenaar zijn van het dak van. Dan
moeten we naar de woningbouwvereniging en dan zeggen zij: nou, we hebben
meerjarenplannen dus jullie komen over zoveel jaar pas in aanmerking voor isolatie en
andere maatregelen en misschien ooit aardgasvrij. De gemeente begint andersom. Zij willen
dat we eerst aardgasvrij worden en dan pas gaan we kijken hoe het verbruik naar beneden
kan. Dat betekent dat de mensen per definitie meer gaan betalen.
Hanneleen: Ja, ze worden eerst aangesloten en dan pas wordt gekeken naar isolatie.
Mahmoud Mohamed: Als de gemeente in 2040 aardgasvrij wil zijn en we moeten over op
stadsverwarming. Dan heeft dat de prioriteit en gaan de woningen niet geïsoleerd worden.
Hanneleen: Dat is nu al het geval helaas.
Mahmoud Mohamed: Ja, je daar weinig op besparen, want de tarieven van de vastrechten
zijn heel hoog. Daar heb je met je gedrag eigenlijk gewoon geen invloed op. Ik ken mensen
op IJburg die aardgasvrij wonen en op het warmtenet zijn aangesloten. Die huren zijn hoog,
maar die energierekening net zo. De energierekening bestaat daar niet voornamelijk uit het
verbruik, maar ook uit de vastrechten. Al ga je isoleren, dat blijft de ondergrens en die is
behoorlijk hoog. Al zou je 0 op de meter hebben, dan nog betaal je veel. Voor het milieu
heeft het impact, maar verder niet.
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Hanneleen: Wat denkt u dat de impact is van die hogere energiekosten op mensen? Wat
voor persoonlijke impact heeft dat?
Mahmoud Mohamed: Mensen krijgen schulden of gaan bezuinigen op andere dingen wat ze
wel in de hand hebben, zoals op eten. Dit hebben ze niet in handen. Dus gezinnen met
kinderen zullen waarschijnlijk besparen op leuke dingen als sport of studie. Het zijn niet de
meest draagkrachtige gezinnen. Die energierekening moet betaald worden, want anders
wordt het na een tijdje hoger en hoger.
Hanneleen: De gemeente zegt dat het niet duurder wordt dan anders.
Mahmoud Mohamed: De gemeente zegt dat het niet duurder wordt dan anders, maar wat is
anders? Waarom kunnen wij ook niet die besparingsmaatregelen inzetten? Dus beginnen
met isoleren.
Mahmoud Mohamed: Als straks eenmaal die grote installaties zijn gemaakt met het grote
verbruik dan ga je allerlei onderstations moeten aanleggen. Daarmee is het vastrecht voor
de komende twintig jaar zeker bepaald.
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Transcriptie: Martin Jas-Mögling
(M. Jas-Mögling, persoonlijke communicatie, 4 mei 2021)
Martin Jas-Mögling: “De hoogbouw is vreselijk slecht geïsoleerd. Er zijn flats waar je gewoon
uit je kleren waait, bij wijze van spreken. Alle lage bouw, zoals de eengezinswoningen, zijn
redelijk tot goed geïsoleerd.”
Martin Jas-Mögling: “Het Gaasperdam Groen Gas Project willen ze zelf groen gas maken
met een vergister. Maar we kunnen maar de helft van de vraag leveren. Dus dat andere helft
moeten we ergens anders vandaan halen, namelijk met een hybride warmtepomp,
zonnepanelen op het dak en kierdichting. Dat is een hele mooie oplossing voor
koopwoningen. Gaasperdam bestaat voor ongeveer 50/50 uit koopwoningen. Dus wat doen
we met de huurders? Daar leiden we jongens voor op om met beperkte materialen de
woning aan te pakken.”
Martin Jas-Mögling: “Energiearmoede houdt meerdere dingen in. Het slaat op mensen die
niet verwarmen omdat ze het niet kunnen betalen. Maar ook mensen die heel erg stoken of
door technische achterstalligheden enorme rekeningen krijgen die ze zelf niet kunnen
bepalen. Daartussen zitten nog allerlei situaties.”
Martin Jas-Mögling: “Die panden zijn gespikkeld bezit. Dat betekent:
woningbouwverenigingen die hebben dan een appartementencomplex. In dit geval is 20%
verkocht. De VvE is dus voor 80% Eigen Haard en 20% woningbezitters. Die VvE’s die zijn
restauratie aan het beginnen. Eigen Haard heeft gezegd: ‘die kopers zijn in de lead en wij
zijn volgend in wat zij willen’.”
Hanneleen: “Wat ik probeer uit te zoeken is hoe dat beleid dat heel erg op warmtenetten zit,
sociale ongelijkheid vergroot. Daarbij komt natuurlijk ook gedrag en energiearmoede, maar
wat is de invloed van dat beleid.”
Martin Jas-Mögling: “Het is natuurlijk een grote monopolist die de mensen in hun maag
gesplitst krijgen, want Vattenfall is dé warmteleverancier. Je kan nooit meer overstappen.
Dus dat vooral heb je al niet en dat [Vattenfall] is niet de goedkoopste.”
Hanneleen: Hoe erg zie je die prijzen de investeringen voor de energietransitie? Waardoor
zijn ze zo duur?
Martin Jas-Mögling: Je ziet bij warmtenetten altijd heel hoog vastrecht en iets lagere
verbruikskosten. Het irritante daarvan is, als jij heel zuinig bent en je verwarming niet boven
de 19 graden zet en een trui aandoet als je het koud hebt, betaal je evengoed dat hoge
vastrecht. Daar ontkom je niet aan, want je zit aan het warmtenet.”
Hanneleen: Hoe heeft de energietransitie effect op sociale ongelijkheid als je los kijkt van alle
initiatieven?
Martin Jas-Mögling: Dat is het probleem hier in de wijk, vooral Holendrecht. Als wij hier nu de
straat opgaan en we bellen bij 15 of 20 mensen aan. En we zeggen: ‘We hebben een
geweldige actie. U kunt voor heel weinig geld bijvoorbeeld zonnepanelen krijgen. Het kost je
maar een tientje per maand’. Van die 20 huizen zal je er 18 krijgen die zeggen: ‘Allemaal
leuk en aardig maar ik weet niet eens hoe ik mijn kinderen te eten moet geven.’ Velen zitten
puur in de overlevingsstand. De energietransitie is het laatste waar zij aan denken. Sterker
nog, je zet de kachel hoger want je wilt je comfortabel voelen wanneer je je rot voelt. Je wilt
een veilig en warm gevoel hebben.
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Hanneleen: Het is ook een stukje bewustzijn. Als jij niet de energie en ruimte in je hoofd
hebt, heb je ook niet het idee om de verwarming lager te zetten.
Hanneleen: Hoe zie jij dat overleven eruit ziet?
Martin Jas-Mögling: Het is heel duidelijk geworden door Corona. Een heleboel mensen zat
hier al zonder werk, maar die werkten in het zwarte circuit zogezegd. Dus de schoonmaak,
bezorging etc. Dat hele circuit is compleet weggevallen. De armoede is versterkt.
Hanneleen: Als je het nu voor het zeggen zou hebben, hoe zou je het dan aanpakken?
Martin Jas-Mögling: Goede vraag! Sowieso gekanteld werken. Dus niet top down, want dat
werkt bij zo’n enorme operatie niet. Bottom-up alleen maar werkt ook niet. Je ziet namelijk nu
al het krabbenmand effect: er kruipen er twee omhoog die wat leuks gaan organiseren en de
rest haalt ze terug want we willen allemaal gelijk erin zijn. Als je gekanteld gaat werken, dus
een veel betere samenwerking tussen ambtenarij, de systeemwereld en de echte wereld dan
zal je veel betere en stabielere oplossingen krijgen dan wat er nu gebeurt.
Hanneleen: Is het dan ook niet de kloof tussen beleid en bewoner?
Martin Jas-Mögling: Ja dat vergroot zeker de sociale ongelijkheid en het effect van de
energietransitie. Er zijn simpelweg te veel factoren die invloed op elkaar hebben.
Hanneleen: Wat is de status nu van de energietransitie in Zuidoost? Hoe ver is het?
Martin Jas-Mögling: Nou niet ver. De plannen en de planning ligt er soort van in de
Transitievisie Warmte, maar ook dat ligt niet vast. We lopen zelfs achter voor sommige
delen. Het blijft vooral in de plannen zitten. Er werken veel mensen aan, maar als je het
bewoners hier gaat vragen dan hebben ze weinig idee van de plannen. Ze weten dat we in
2040 van het aardgas af moeten zijn, maar de weg erheen hebben ze geen idee bij.
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Transcriptie: Pascal Aandewiel
(P. Aandewiel, persoonlijke communicatie, 3 juni 2021)
Pascal Aandewiel: Ik woon in de Venserpolder. Dus dat is in de Bijlmer en ik zit in het
bestuur van de VvE en ben energiecommissaris in spe in de bewonersoverleggen en heb ik
direct contact gehad met het Van gas los-team van de gemeente. Zij vonden mij te kritisch
met nog een aantal anderen die zich hard inzetten en mee willen denken. Wat ons bindt is
dat we allemaal geen warmtenet willen. Dan wordt er een enquête verspreid, maar daarin
wordt restwarmte genoemd. Maar restwarmte is niet alleen restwarmte, want er wordt
daarvoor bijgestookt; op gas. Dus dat is niet aardgasvrij. Praat dan over een ‘restwarmte uit
een gasgestookte elektriciteitscentrale’. Verder wordt er gepraat over ‘andere alternatieve
warmtebronnen’, maar diepe geothermie is in Amsterdam niet mogelijk, dus dan gaat het
over biomassacentrales. Zeg dat dan, wees open en eerlijk! Dat geef ik dan aan, maar het
wordt niet gewijzigd terwijl we het wel onderbouwen. Dus dan denk je mee, maar wordt er
niks veranderd in het beleid en de verwoording.
Hanneleen: Want wat is de status daarvan?
Pascal Aandewiel: Vattenfall die doet mee, omdat ze al die mensen die zich aangesloten
hebben voor altijd als klant hebben. De gemeente wil een hoge tempratuurwarmtenet omdat
je dan relatief eenvoudig die huizen kan aansluiten op het warmtenet. Maar wij hebben een
rapport van de gemeente Amsterdam die niet gepubliceerd is waarin staat dat het warmtenet
maximaal 6% CO2 kan besparen. Ze schreeuwen nog steeds met die 50%. In die enquête
wordt alles wat er mooi aan is benoemd, zoals goedkoper. Echter, opnieuw, alle
onderzoeken die je leest zijn echt niet zo positief over de voordelen van het warmtenet en de
kosten. Mijn allerbelangrijkste kritiek is dat minder CO2 onder aardgasvrij staat. Aardgasvrij
heeft dus prioriteit boven de CO2 besparing. Vattenfall stookt bij in de winter zodat er meer
warm water is en onderweg staan twee enorme elektrische ketels die dat warme water met
die gemaakte elektriciteit weer opstoken. Het legt dus een behoorlijke afstand af met alle
verliezen van dien. Bij mij hangt een cv-ketel met een efficiëntie van 99,8%. Die maakt warm
water als ik de kraan aanzet en 50 cm verder komt het uit de muur.
Hanneleen: Wat zegt de gemeente dan?
Pascal Aandewiel: De gemeente zegt van: ja maar die cv-ketels zijn niet allemaal goed
onderhouden dus laten we die efficiëntie op 70% zetten. Dan komt het rekensommetje wel
uit. Als we nu is beginnen bij educatie of voorlichting en daarmee besparing dan heb je het
echt over de energietransitie. Ze willen een warmtenet aansluiten met rekeningen die niet
transparant zijn, met eenzelfde huis, zonder te isoleren, met technische achterstalligheden
en mensen die nog steeds niet snappen of bewust zijn hoe hun verwarming werkt. Als je het
over sociale ongelijkheid hebt…
Hanneleen: En hoe vergroot verder de energietransitie sociale ongelijkheid?
Pascal Aandewiel: Veel mensen met het geld om te investeren hebben een eigen huis en
hebben intussen een elektrische auto en zonnepanelen op het dak. Zij hebben dan ook nog
de weg naar de subsidies gevonden en hebben ook geprofiteerd van de
salderingsregelingen. De mensen in de Bijlmer hebben geen geld om te investeren, laat
staan de energie om subsidie aan te vragen of na te denken over hoe hun incomplete
warmtesysteem werkt wanneer er zelfs een thermostaat of goede isolatie mist. Ik mis echt
concrete transparante cijfers waaruit blijkt dat dit beleid klopt, want ik zie alleen het
tegenovergestelde.
Hanneleen: Wat vind je van hoe de kosten worden verdeeld of berekend?
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Pascal Aandewiel: Je gaat dus naar een nieuw warmtesysteem. Je moet van het verschil de
investering terugverdienen, maar er is geen manier waarop het hetzelfde gaat kosten. Gas
kost bijna niks en het onderhoud van alle andere systemen is duurder dan dat van een cvketel.
Pascal Aandewiel: De markt is voor een lage temperatuurwarmtenet. De gemeente is voor
hoge temperatuurwarmtenet want dan hoeven ze niks aan de huizen te doen. Maar dat is
gewoon niet CO2 vriendelijk te krijgen. Op een gegeven moment gaan ze zeggen: we
moeten naar een lage temperatuurwarmtenet. Dan moet je alles weer aanpakken, want dan
werken je bestaande cv-ketels niet mee. Maar daar is over 10 à 20 jaar geen geld meer voor.
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Transcriptie: Rob Alberts
(R. Alberts, persoonlijke communicatie, 7 juni 2021)
Rob woont in Kantershof en hij is één van de drie bewoners in Kantershof die zijn woning
aardgasvrij heeft gemaakt. Hij heeft dit gedaan met onder andere zonnepanelen en
infraroodpanelen. Hij benadrukt dat hij het geld heeft. “Ik ben niet rijk maar ik heb dit wel
kunnen doen, onder andere met subsidie. Maar alleen al in die subsidie aanvragen is veel
tijd en energie gaan zitten en ik heb ook zelf fors geïnvesteerd.” In totaal was hij 10.000 euro
kwijt. Hij benadrukt ook dat het bij alle drie de bewoners anders is gegaan. “Het is afhankelijk
van je eigen behoeftes en kunnen. Niet iedereen heeft dit geld, zeker niet in Zuidoost en laat
staan de energie om het aan te pakken.”
Rob Alberts: “In Zuid woont een vrouw en die is met haar corporatie in gesprek gegaan over
het verduurzamen en aardgasvrij maken van haar woning. Uiteindelijk heeft ze nu
zonnepanelen en nog wat aanpassingen, maar daar heeft ze zelfs een rechtszaak voor
moeten aanspannen.”
Hanneleen: Waar loopt zij dan tegenaan?
Rob Alberts: Nou kijk dit huis is van mij, maar als huurder moet je het helemaal zo terug
opleveren zoals je het aangetroffen hebt. Via Next Door kwam er een bewoner naar me toe,
ook een huurder, en die zegt: ik wil inductiekoken. Voor inductiekoken heb je een andere
meterkast nodig en dat mag niet van de woningbouw. Ik vind dat belachelijk. Dat is eigen
initiatief. De bureaucratie is letterlijk overal. Baudouin is betrokken bij 1104 aardgasvrij
maken. Ik ben daar als bewoner bij betrokken en die ambtenaren kunnen mij wel schieten,
want ik ben te lastig. Ik ben een half jaar bezig geweest om subsidie te krijgen.”
Hanneleen: Duurt het gewoon heel lang voor je het krijgt of is alleen al het proces te
ingewikkeld?
Rob Alberts: Ik vind zeker dat het proces niet deugt. Als iemand een subsidie aanvraagt,
moet die gepamperd worden want je wilt dat geld uitgeven want je hebt daar een doel mee.
Ik vraag dat niet voor niks aan. Ze zijn al drie jaar bezig om de K-buurt aardgasvrij te maken.
Ik ben de eerste bewoner die aardgasvrij is hier en dan als ik zelfs al die contacten heb,
moet ik op m’n knieën smeken om subsidie. Waar slaat dat op en als je dat bedenkt, hoe
gaat het dan wel niet bij anderen?
Hanneleen: Waar ben je verder tegenop gelopen?
Rob Alberts: Vorig jaar kon je gratis je energielabel aanvragen. Ik dacht: doe ik even. Mislukt,
want infraroodpanelen zijn niet bekend bij de overheid. Dan vul je dat hele formulier in en
dan aan het eind moet je aangeven wat je nieuwe verwarming is. Dan krijg je 3 opties en niet
om zelf in te vullen. Dus dat mislukt. Dat is dan landelijk.
Hanneleen: Wat kom je tegen als energiecoach hier?
Rob Alberts: Dat grote doel van aardgasvrij en van de klimaatcrisis, daar hoef je hier niet
meer aan te komen. Daar kunnen wij ons druk om maken, maar andere mensen niet. Tuurlijk
ben ik met die grote doelen in mijn achterhoofd bezig, maar daar hoef je niet een gesprek
mee te beginnen.
Hanneleen: Hoe begin je dan zo’n gesprek?
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Rob Alberts: Eigen Haard was bereid om alle huurders samen met stichting !WOON een
brief te sturen om energiecoaches uit te nodigen. Maar we werden niet uitgevraagd. Men
duikt hier weg in de anonimiteit. Een vreemde bij je binnen laten doe je niet. Een naambordje
bij je deurbel doe je niet. Iemand vertellen hoeveel mensen bij je binnen wonen, want dat
heeft te maken met je energieverbruik, dat doe je niet. Die geef je een ander antwoord.
Niemand mag weten hoe je woont en met wie je woont. Om door die anonimiteit heen te
prikken, is heel erg lastig. Alleen Eigen Haard heeft gezegd: we schrijven energiecoaches
voor. Elke keer als ik bij !WOON kom van ik wil weer op huisbezoek, dan krijg ik het
antwoord dat ze met alle corporaties in gesprek zijn, maar dat de corporaties het niet willen.
Mijn doel van zo’n huisbezoek is veranderd. Als ik binnenkom, wil ik zorgen dat dat huis zit
als een warme jas en dat ze begrijpen hoe de verwarming werkt, als ik wegga.
Hanneleen: Is dat dan een gebrek aan kennis of ook een gebrek aan energie en ruimte om je
erin te verdiepen?
Rob Alberts: Ik vind het een tekortkoming van de verhuurder. De verhuurder heeft de
verantwoordelijkheid dat dat huis warm water heeft en dat de verwarming werkt et cetera. Zij
hebben daarmee ook de plicht de benodigde informatie te geven. Als je als verhuurder die
informatie niet geeft, kunnen ze altijd zeggen: ja maar u heeft dit niet gedaan. Als ik bij
mensen binnenkom, vraag ik als eerste hoe het huis wordt verwarmd en hoe oud het
systeem is. Dan zeggen ze: ‘dat zit volgens mij achter deze deur’. Dan hoort daar een
begrijpelijk uitleg achter te zitten. Er is wel een boekje, maar die is voor monteurs en
ontbreekt vaak zelfs. Maar die 2 bladzijden die vertellen: dit moet je dagelijks, maandelijks,
jaarlijks als gebruiker doen ontbreken dan ook. Alleen maar de sleutel geven en zeggen: ‘dit
is je huis. Veel plezier ermee.’ Dat is de meest goedkope manier en daarbij wordt een
telefoonnummer geleverd dat je 24/7 kan bereiken, maar daar zit dan een ingehuurd
callcenter achter. Even zeggen van ‘komt u mee. Dit is dit en dat is dat’. Dat is te duur voor
ze. Ik ben vaak 2 uur bezig als energiecoach, omdat het even duurt voordat mensen de
drempel over zijn en zeggen dat ze het niet snappen.
Hanneleen: Het heeft geen nut om het beleid zomaar uit te rollen. Wat merk je daarvan?
Rob Alberts: Als ik met Baudouin praat dan hoor ik over het ambtenarenverloop. Er zit nu
iemand in het Aardgasvrijteam van Zuidoost die vrijwel alles moet regelen. Die heeft bij bijna
alle stadsdelen gewerkt. Dat zegt iets. Verder zit er een club omheen die vrijwel allemaal
ingehuurd worden. Wie betaalt dat? Wij. Wat heeft dat tot gevolg? Al die mensen hebben
een niche, maar niemand kent Zuidoost. Nog een voorbeeld: er zijn nu besluiten gemaakt
om op het warmtenet aan te sluiten voor bepaalde delen van de wijk, zoals voor laag
Kelbergen en laag Koningshoef. Maar op dit moment wordt letterlijk een nieuwe gasleiding
aangelegd. Voor laag Koningshoef is nu besloten dat all-electric beter is dan stadswarmte.
De nieuwbouw die op de grasvlaktes naast het winkelcentrum komt, wordt aangesloten op
het warmtenet. Iedereen in laag Koningshoef en laag Kelbergen heeft een folder in de
brievenbus gehad dat je voor eind mei je subsidie moet aanvragen voor aardgasvrij. De
afgelopen maanden is van Kantershof tot laag Kelbergen een nieuwe aardgasleiding
aangelegd.
Hanneleen: Huh, maar waar komt dat dan vandaan?
Rob Alberts: De eigenaar en beheerder van het gasnetwerk, Liander, heeft geen idee waar
ze aan toe zijn. Zij hebben een onderhouds-, reparatie- en vernieuwingsplan. Dus als zij niet
op de hoogte worden gehouden, wordt er een nieuwe aardgasleiding en ook een nieuwe
stadswarmtenetleiding aangelegd. Die bewoners krijgen dus allemaal zo’n brief. 2 op de 10
kijken er misschien naar. 1 op de 10 vraagt het aan. En allemaal weten ze niet waar ze aan
toe zijn.
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Hanneleen: Waar ligt dit proces dan aan?
Rob Alberts: Deels bureaucratie en gewoon gebrek aan communicatie en duidelijkheid. Maar
het is ook de beleidskeuzes die zijn gemaakt. Zoals er in heel Zuidoost verzet is tegen de
windmolens, is in heel Amsterdam verzet tegen de biomassacentrales in Diemen. Nu zegt
Vattenfall dat ze opnieuw gaan nadenken, maar vanuit Den Haag is daar al ontzettend veel
geld aan uitgegeven. De keuzes die ergens gemaakt worden en die dan consequenties
hebben, is niet alleen bureaucratie. Het zijn ook mensen die portefeuilles hebben en die dan
beleid moeten maken voor weet ik veel wat voor onderwerpen en geadviseerd worden door
mensen die vast wel gelijk zullen hebben.
Rob Alberts: Wanneer er een afspraak voor een huisbezoek wordt gemaakt, wordt 3 keer
gevraagd om te zorgen voor een jaarafrekening van de energienota. Van de 10
huisbezoeken zijn er 3 die zich verontschuldigen dat ze het niet hebben kunnen vinden. Die
andere 7 zeggen dat het niet is gevraagd. 8 van de 10 mensen hebben een tafel en een kast
vol met ongeopende rekeningen. De overlevingsstand waar mensen hier in zitten, is ‘heb ik
vandaag wel te eten?’. Je eerste kostenpost is je woonlasten, de tweede je gezondheid en je
derde de energie. Dat zijn hele grote posten. Dan zeggen mensen dat ze niet veel betalen.
Met energie is het precies hetzelfde, als met de bakker: je hebt dure en goedkope. Het
duurzaamheidsverhaal zegt dat ik moet vertellen over stikstof, co2, klimaat, maar daar zijn
ze niet mee bezig. Ze weten wel wat ze precies waar aan uitgeven als het gaat om eten,
maar energie weten ze niet. Dat ligt niet aan hen, dat hebben veel mensen.
Hanneleen: Hoe zit het met technische achterstalligheden. Kom je dat ook tegen?
Rob Alberts: Ik kom situaties tegen waarbij delen van de warmte-installatie kapot zijn, maar
omdat het al zo verouderd is, is het onderdeel niet meer te verkrijgen waardoor mensen
officieel stoken en ontzettend veel voor hun warmte betalen. Dat gebeurt en het is niet
incidenteel. Voor de corporatie zijn het kleine details van het grote bezit, maar voor de
gebruiker is het een energierekening die ze niet of nauwelijks kunnen betalen.
Hanneleen: En hoe zit het bewonersgedrag. Heb je daar een voorbeeld van?
Rob Alberts: Ik kwam bij een vrouw die nog een energierekening van 2000 euro moest
afbetalen. Die thermostaat stond dag en nacht, zomer en winter rond de 25 graden Celsius,
want dat vond zij prettig. Aan het eind van het gesprek vraagt de moeder naar ventilatoren.
Haar zoon had naast z’n bed 3 ventilatoren staan, want zomer en winter rond de 25 graden
je huis verwarmen is warm en hij kon niet slapen. Dat is ook energieverbruik. Die
thermostaat omlaag doen en je slaapkamerramen open doen, was een eyeopener toen ik
dat vertelde. Dan denk je: hoe dan? Deze vrouw had enorm verdriet en was het
denkvermogen kwijt. Zij heeft niet de energie om daaraan te denken.
Rob Alberts: Pas kwam ik bij een man die was net uit de schuldhulpsanering. Hij had
verhuisdozen voor zijn ramen staan. Ik vroeg of hij daar net was komen wonen of ging
verhuizen. Hij woonde er al vier jaar, maar had geen geld voor gordijnen. Hij zat op
stadsverwarming. Eerst collectieve en toen individuele bemetering. Sinds 2018 had hij een
achterstand van 600 euro. De naheffingen van 2019 en 2020 komen er dan nog aan.
Rob Alberts: Als mensen niet bijhouden wat ze verbruiken en ook niet weten waar de aan/uitknop zit, dan kom ik binnen en laten ze de elektriciteitsrekening trots zien. Die stelt niks
voor, want dat kost niet veel. Stadswarmte wordt door de corporatie in rekening gebracht en
geïnd. Als ik dan naar die rekening vraag, komt de stapel gesloten enveloppen tevoorschijn.
Er was bijvoorbeeld iemand die het gesprek in het Engels wilde doen en dan blijkt dat het
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Nederlands best redelijk is. Dan kom je bij de rekeningen en dan blijkt dat ze schulden
hebben en zich schamen. Zo probeerde die man het gesprek te vermijden, terwijl ze wel om
hulp vragen. Begrijpelijk.
Hanneleen: Die schaamte is zeker begrijpelijk.
Rob Alberts: Dan hebben we het nog geeneens gehad over de manier waarop die mensen
behandeld worden. Ze worden constant vertelt dat ze lui zijn en dat ze er niet toe doen. Dat
heeft niks met de energietransitie te maken. Dat is pure sociale ongelijkheid. Dus als je dat
als overheid wilt aanpakken, de energietransitie, dan moet je dat als een gespreid bedje
geven.
Rob Alberts: Diezelfde groep die die stapels rekeningen hebben liggen, betalen. Ze betalen
wel alleen ze hebben er geen grip op.
Hanneleen: Wat is de invloed van laaggeletterdheid?
Rob Alberts: Het is niet laaggeletterd. Het is niet ingeburgerd. Er wonen hier mensen met 3
universele opleidingen in andere landen, maar die hier daarmee niet aan de bak komen. Die
zijn niet laaggeletterd, maar niet ingeburgerd. Heel veel van die mensen die universitair
geschoold zijn, die doen hier ongeschoold werk in hun eigen taalgroep. Je kunt hen
eindeloos taalles geven, maar als er op het werk, thuis en op feestjes de eigen taal
gesproken blijft worden, dan verandert het niet. Dat ligt niet meteen of alleen aan hen, maar
het is wel de realiteit. Als ik hen dan vraag hoe het zit met de energierekening dan ben ik
twee uur met een huisbezoek bezig.
Hanneleen: Dat vergroot misschien ook weer de kloof, omdat ik me voor kan stellen dat je je
ook niet serieus genomen voelt voor wie je bent en wat je kunt.
Rob Alberts: Kijk als je binnen je eigen taal- en cultuurgroep groep blijft, kun je een prima
leven leiden. Alleen dan ben je afhankelijk van degene die binnen jouw bubble wel een lijntje
naar de Nederlandse maatschappij heeft of je bent afhankelijk van degene van wie je hulp
vraagt want die vraagt het hele netwerk die persoon te helpen. Dan krijg je te horen: als ik
binnen mijn eigen bubble mijn machteloosheid en onzekerheid laat zien, dan word ik daar
door iedereen op aangewezen. Dus die oplossing is er niet zoals we het nu doen. Dat heeft
nog niks met de energietransitie te maken.
Rob Alberts: Dirk de Jager heeft CoForce opgezet en Anne Stijkel zit in het bestuur. Ik ben
daarbij betrokken geweest bij het opzetten van stichting CoForce. Ik heb moeten knokken
voor die subsidie voor mijn aardgasvrije woning. CoForce is in dat hele traject een extra
hobbel geworden, omdat ze feitelijk nog een keer dezelfde subsidievoorwaarden die de
gemeente Amsterdam heeft vastgesteld, aanscherpen. De bedoeling was in de tijd dat
CoForce ingebed is in de maatschappij in Zuidoost. Maar ze zijn onbekend en als je dan
vraagt of iets mogelijk is, dan krijg je een nee. De gemeente Amsterdam doet een heleboel,
maar in Zuidoost is de religieuze community de plek waar men samenkomt. Dus als je een
verhaal wilt vertellen, dan moet je daar zijn. Ik heb contact gelegd met kerkgenootschappen.
Ik heb het voor elkaar gekregen dat het bestuur van de kerk het verhaal in de gemeenschap
wilden verspreiden. Dat kon ik niet alleen dus daar had ik CoForce voor nodig. Ik kreeg te
horen: “Rob je mag dit niet meer doen. Wij willen niet dat jij contact legt met de kerken. Wij
willen niet dat jij zorgt dat zo de gemeenschap bereikt wordt.”
Hanneleen: Hoezo niet dan?
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Rob Alberts: Omdat zij graag de stempel van CoForce erop willen zetten. Mijn onvrede naar
CoForce, niets ten nadele van Dirk de Jager, maar CoForce is nu een samenwerking van die
ambtenaren die geen weet hebben en ondernemingen die verdienen aan het verduurzamen.
Hanneleen: Deze frustratie voel ik ook bij Dennie Armelita. Dat de verbinding mist.
Rob Alberts: Hij is één van degenen die CoForce heeft opgezet en die echt aan het trekken
is om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Op een gegeven moment stonden 30
energiecommissarissen op de site van CoForce. Veel mensen die hier niet woonden, die hun
brood verdienen aan de verduurzaming of mensen die betaald worden door de gemeente.
Dennie Armelita die werkt gewoon. Net zo Mahmoud Mohamed. Zij worden niet ondersteund
door CoForce. Dennie en Mahmoud komen bij die mensen thuis.
Rob Alberts: Nog iets. Die woningbouwcorporaties zijn heel groot. Zij zijn verplicht om per
complex een bewonerscommissie te organiseren. Die zijn er niet, want als jij aan het
overleven bent dan heb je daar niet de energie voor.
Rob Alberts: Als vorige week op NU.nl staat dat de prijs van fossiele brandstoffen stijgen en
dat daarmee deze zomer de flexibele energiecontracten honderden euro’s omhoog gaan,
dan heeft iedereen daar last van. Maar juist de arme mensen het meest. Dat is ook één van
de dingen die ik zeg als ik op huisbezoek ben: als je rijk bent en alles kunt betalen, dan hoef
je niet te weten wat je per jaar verbruikt. Dan hoef je ook niet te weten wat je maandlast is,
want dat is gewoon onderdeel van het geheel. Maar als je arm bent en elk dubbeltje moet
omdraaien, dan is het wel belangrijk. Dat is het dilemma: juist in de achterstandswijken waar
het inburgeringsproces niet voltooid is, duiken mensen weg. Dat is een sociaal probleem.
Hanneleen: Alleen niet veel mensen zien de link tussen dat sociale en de energietransitie.
Daar probeer ik met mijn onderzoek meer aandacht voor te genereren.
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