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Plannen voor Nederland (Klimaatakkoord)

• In 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) 

minder broeikasgassen (CO2) uit dan we in 1990 deden,

• 1,5 miljoen van de 7,7 miljoen woningen zijn in 2030 

aardgasvrij 

• We werken aan een elektriciteitsopgave en een 

warmteopgave 



Wat betekent dat voor de gemeente

• Coalitieakkoord > energieneutraal in 2030 

• Regionale Energie Strategie (West-Overijssel):

- Opwek elektriciteit belangrijkste onderdeel 

- Startnotitie  (juni 2019)

- Definitief bod (juni 2020)

• Transitievisie warmte: eind 2021 

• Wijkplannen: 

- 3 wijken eind 2022 

- Alle wijken 2030



Concreet in Deventer

• Elektriciteit: Deventer bijdrage aan de Regionale 

Energie Strategie

• Warmte: in 2030 10.000 woningen aardgasvrij 



Uitgangspunten 

• We gaan zuinig om met fossiele brandstoffen,

• Deventer levert een bijdrage aan het oplossen van de 

mondiale klimaatproblematiek,

• We starten met uitvoeren, ondanks dat we niet altijd weten 

wie de rekening betaalt en waar dat geld vandaan komt.

• Snelle technologische ontwikkelingen zijn geen reden om 

niets te doen, 



• De energietransitie is een uitdagend en langdurig 

proces,

• De gemeente wil graag aan de slag en onderzoekt haar 

eigen mogelijkheden continu, 

• College en raad besluiten de komende periode over 

diverse onderwerpen gerelateerd aan de transitie in het 

kader van het klimaatakkoord.  

Uitgangspunten 



Twee hoofdopgaven

• Elektriciteit > duurzame opwek- beleid en projecten 

• Warmte > aardgasvrij – beleid en projecten 

• Relatie tussen elektriciteit en warmte

Deel (30,50,70%?) van de warmte zal afkomstig zijn van 

elektriciteit -> grotere opgave van duurzame opwek

Verwarmen met gas 3,6 keer efficiënter dan elektrisch-> 

gebruik niet-duurzame stroom leidt tot meer CO2 uitstoot 



Woningbouw Mobiliteit Bedrijven
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Elektrisch
+

Warmte

Deventer heeft 3 pijlers
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Samenvattend

• 2 opgaven: elektriciteit en warmte

• Ruimtelijk en sociaal vraagt het veel

• Techniek gaat snel: leren door te doen

• Nog veel onduidelijk: financieel en regelgeving

• Energieplan 1e stap: RES, Warmtevisie, Wijkplannen

• Kracht in samenwerking: partners en initiatieven

• Participatie en communicatie cruciaal!


