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Werksporen City Deal

Faciliterend kader
Marktordenings-

model
Verduurzamings-

strategie

Wat kunnen we 
vandaag doen om de 

business case van 
morgen te 

verbeteren zodat 
mensen overmorgen 

van het gas af 
kunnen?

Hoe ziet het tijdspad 
van verduurzaming 
eruit, welke wijk en 

bron wanneer en 
hoe? 

Wat is het optimale 
marktordenings-

model om de 
energietransitie te 

realiseren?

Transitievisie Warmte Voorkeursvariant
marktordening

Interventiemix
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Gebiedsgerichte aanpak aardgasvrij

Projectgroep 
per buurt

+

Principe
besluit

Project
besluit

Investerings
besluit

Bewoners
werkgroep(en)

Uitvoerings
plan

- ca. 20 buurten in O/N/NW/ZO op initiatief van de City Deal
- een aantal buurten op initiatief van (een) bewoners (collectief)
- voor elk besluit hebben bewoners invloed (co-productie)

Initiatief Verkenning Haalbaarheid Ontwerp



Samen met bewoners



Initiatief-fase

+ buurt initiatieven zoals: 
• MeerEnergie
• WG terrein
• Groen Gas Gaasperdam



Verkenningsfase
Hoe ziet de buurt eruit?

– Grens/scope
– Sociaal maatschappelijk
– vastgoed
– Energielabels
– Gasnet/elctra/riool status
– Nabijheid Warmtenet
– Openbare ruimte
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◼ Werkzaamheden corporaties
◼ Werkzaamheden openbare ruimte
◼ Werkzaamheden infrastructuur 
(electra/gas/riool/ Water)
◼ Ontwikkelbuurten
◼ Wat willen bewoners (huurders/eigenaren)

Waar aan de slag? 



Haalbaarheidsfase



Ontwerpfase



Uitvoering



Ik wil koploper zijn (in mijn buurt) - 1
Wat Doel Huu

rder
Eige
naar

Waar kan ik dat 
vinden?

14020 ▪ Warm loket gemeente Amsterdam √ √ 14020 of website:
www.amsterdam.nl/aa
rdgasvrij

Platform 
02025

▪ Ontmoet andere koplopers bij een 
energieontbijt

▪ Vind een aanspreekpunt in jouw buurt
▪ Laat zien hoe ver je zelf bent met het 

verduurzamen van je woning
▪ Energieadvies (energiespreekuuur 1 x per 

maand)
▪ Krijg ondersteuning om zelf in jouw buurt 

draagvlak te creëren en een plan te maken

√ √ www.02025.nl

!WOON ▪ Bemiddeling tussen corporatie en huurder of 
VVE-leden

▪ Onafhankelijk technisch en juridisch advies
▪ Word energiecoach / vraag hulp aan een 

energiecoach

√ √ www.wooninfo.nl

http://www.amsterdam.nl/aardgasvrij
http://www.02025.nl/
http://www.wooninfo.nl/


Ik wil koploper zijn (in mijn buurt) - 2
Wat Doel Huurde

r
Eigena
ar

Waar kan ik dat vinden?

Energie
advies 
Gemeente 
Amsterdam

▪ Advies op maat voor eigenaren en VVE’s
▪ Informatie over keuzemogelijkheden en 

kosten
▪ Verduurzamen meerjaren

onderhoudsplannen van VVE’s

√ www.amsterdam.nl/aa
rdgasvrij

Energie
advies 
Regionaal 
Energieloket 

▪ Digitale huisscan (gratis advies op maat)
▪ Telefonisch advies
▪ Warmtecamera’s lenen (incl. training)

√ regionaalenergieloket.
nl/

Collectief
inkopen

▪ Informatie over groepsaanbod isolatie
▪ Informatie over groepsaanbod 

inductieplaten

√ regionaalenergieloket.
nl/

Subsidies ▪ Projectvoorbereiding
▪ Aardgasvrij subsidie
▪ Energielening
▪ ISDE subsidie Rijk – voor zonneboilers, 

warmtepompen ed.

√ √ www.amsterdam.nl/su
bsidies
www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/investering
ssubsidie-duurzame-
energie-isde

http://www.amsterdam.nl/aardgasvrij
https://regionaalenergieloket.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/
http://www.amsterdam.nl/subsidies


Einde


