
Verslag werkatelier RES 3 maart  - Werkgroep Besparing 
 
Op 3 maart werd een werkatelier georganiseerd om de collega’s vanuit de 21 betrokken gemeenten 
te betrekken op 3 thema’s: 

• Wonen  

• Bedrijven 

• Maatschappelijk vastgoed 
 
Het doel van deze bijeenkomst was: 
- de collega’s informeren over de RES; 
- bestaande opgaven en aanpakken ophalen; 
- ophalen welke (regionale) stakeholders we moeten betrekken; 
- het leggen van een verbinding tussen de opgave van de RES en de bestaande opgaven die spelen 

in hun beleidsveld. 
 
Per werkgroep wordt er hieronder een korte samenvatting van het gesprek gegeven. 
 
Wonen 
De noodzaak om een lange termijn perspectief te bieden aan de burgers wordt ingezien. Hiervoor 
zijn verschillende doelgroepen, doelgroepstrategieën en verschillende communicatieactiviteiten 
besproken. De bedoeling is dat er een regionale communicatieboodschap komt die lokaal kan 
worden ingevuld. Ook de randvoorwaarden, die grensoverschrijdend zijn, worden regionaal 
georganiseerd. Het sociale proces kan dan lokaal worden ingevuld. Voor het arbeidsmarktvraagstuk 
is een regionale aanpak gewenst. 
Het is steeds belangrijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten. Er worden bij voorkeur lokale 
‘energieambassadeurs’ ingezet.  
Voor de bestaande bouw wordt een energieadvies opgesteld.  
 
Bedrijven 
De samenwerking met en tussen bedrijven is belangrijk. Het is de rol van de overheid om 
koppelingen te zoeken zoals het Brabants Mobiliteitsnetwerk. De gemeenten moeten een 
voorbeeldfunctie vervullen als serieuze gesprekspartner (bijvoorbeeld bij eigen vastgoed). 
Er zijn al veel koplopers die intrinsiek gemotiveerd zijn. Je ziet daar dat financiële prikkels niet het 
belangrijkst zijn, hoewel er wel rendement op de investering moet zijn. 
Men moet bedacht zijn op ‘freeriders’ en ‘greenwashing’, zodat er vertrouwen blijft in de aanpak. 
 
Focus op bedrijventerreinen 
- Motiveer de koplopers en probeer de middenmoot daarin mee te trekken: koploper als 

inspirator.  
- Niet alleen besparing, ook opwekken op daken interessant op bedrijventerreinen. 
- Parkmanagement en ondernemersverenigingen kunnen daarin een nieuwe rol pakken. 
 
Behoefte 
- Belangrijkste behoefte is eenduidige wet- en regelgeving! Vergunningen vormen een drempel, of 

conflict met ander gemeentelijk beleid (niet passend in omgeving, monumenten enz.).  
- Bestaande bouweisen zijn minder nuttig, gezien de omlooptijd. Utiliteitsbouw heeft een relatief 

snelle omlooptijd, 10 tot 25 jaar. De RES-horizon is 2030 met een doorkijk naar 2050. Dat 
betekent dat het belangrijk is eisen te stellen aan nieuwbouw (energieneutraal). 

- Bedrijven zijn wel verplicht te besparen voor EED EML. De huidige opzet geeft nog niet de juiste 
prikkel. 

 
 



 
Middelen 
- Sluit aan bij bestaande netwerken. Voorkom benadering van bedrijven via meerdere kanalen en 

met onnodig veel informatie. 
- Verleid bedrijven met een succeservaring, i.p.v. de boodschap ‘besparen’. Deze doelgroep wil 

een concreet plan of bijdrage: laaghangend fruit plus een toekomstbeeld. 
- Betrekken van innovaties in onderwijs en wetenschap. Zoek naar toepassingen van nieuwe 

technieken op gebied van energieopwekking, -opslag enz. Zoek naar mogelijkheden van een 
pilotfase (en bepaal daarbij ook wat daarna komt). 

 
Maatschappelijk vastgoed 
Ook hier ziet men meerwaarde in samenwerking. Door het delen van kennis kun je veel winst (tijd en 
geld) behalen. Belangrijk is om alle opties vrij met elkaar te bespreken en daarna te kijken of deze 
ook technisch haalbaar zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande gegevens bij partijen 
zoals BIZOB, ODZOB en de kenniscentra.  
Momenteel zijn er geen (actieve) netwerken / platforms waar ambtenaren elkaar ontmoeten. 
Ambtenaren kennen elkaar (oppervlakkig) maar zoeken elkaar niet actief op. Het Klimaatakkoord 
vormt het ‘haakje’ om een kennisplatform op te richten. De vorm hiervan is afhankelijk van de 
behoefte. Zorg voor handelingsperspectief van de ambtenaren. 
 
Betrekken stakeholders 
- Maak voor het maatschappelijk vastgoed de basisinformatie inzichtelijk, dit vormt de start van 

het gesprek met stakeholders; 
- Veel gebouwen lijken op elkaar. Hoe help je elkaar?  
- Gebouweigenaren kijken (vaak) naar gemeenten. Energie(kosten) is vaak geen trigger (slechts 2% 

van de begroting) voor besturen / eigenaren om actie te ondernemen. Welke rol kan de 
gemeente pakken om verduurzaming bij deze gebouwen te stimuleren? 

- Wie is aan zet in deze opgave / wie is de eigenaar van deze opgave? Beleidsmedewerker (sport, 
vastgoed, duurzaamheid?) of de gebouwbeheerder?  

 
Overige 
- Kenniscentrum OK en Kenniscentrum Sport & Bewegen kunnen kosteloos ondersteuning bieden 

aan gemeenten. Gemeenten worden uitgenodigd om contact te leggen met deze kenniscentra.  
- 13 mei is er een bijeenkomst in het provinciehuis over het project ‘Schooldak-revolutie’. 
 
Vervolg 
Eigenaarschap is cruciaal en de vraag is wie het initiatief moet nemen. De MRE is uniek in deze 
aanpak m.b.t maatschappelijk vastgoed. Deze vernieuwende regio-aanpak biedt mogelijk kansen om 
via het Rijk geld te krijgen. Met de RES beschikken we over bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke 
legitimiteit. Hoe kunnen we dit gebruiken in het vervolgproces? 
 
Afsluiting 
Wij danken iedereen voor hun bijdrage aan het werkatelier. In het najaar hopen we opnieuw een 
sessie te organiseren ter voorbereiding op de definitieve RES 1.0. 
 
Mocht u niet aanwezig zijn geweest, maar wilt u toch graag nog input geven aan de RES. U kunt uw 
input altijd sturen naar energie@metropoolregioeindhoven.nl. 


