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‘Wij bekijken de toekomst van alle kanten’



Ons werkgebied

Provincies: 
• Noord-Holland
• Utrecht
• Flevoland

Gemeenten:

• Amsterdam

• Haarlemmermeer

• Zaanstad

• Aalsmeer

• Amstelveen

• Diemen

• Ouder-Amstel

• Uithoorn

Opdrachtgevers

Noordzeekanaalgebied



Wat wil Zaanstad



Wat doet de OD voor 
ZNSTD

Lucht

Provincie

Geluid

Risico’s (EV)

• Circulair

• Energiebesparing en transitie

• Mobiliteit

• RO en transformatie

Duurzaamheid

• Waterbesparing

Bodem

Vergunning verlenen 
toezicht houden 

Core businessCirca 500 bedrijven

Stimuleren



• Energiebesparingsplicht
• Terugverdientijd 5 jaar
• Informatieplicht 2019 en 2023 (checklist op erkende maatregelen)
• Energielabel Label C
• Keuringsverplichting klimaatinstallaties EPBD

Toekomst 2023 (verbreding energie besparingsverplichting)
• Ook erkende maatregelen Vergunningplichtige bedrijven (type C)
• 4 jaarlijkse Onderzoeksverplichting voor grootverbruikers (>10 miljoen kWh of 170.000 

m3 gas)

Energiebesparing – toolkit
regelgeving

Keurmerken

Erkende maatregelen

Provinciaal Energie akkoord – 8 miljoen/4 jaar
Zaanstad 330.000,-

Stimuleren



Dashboar
ds

Klikken om tekst toe te 
voegen



Lopende 
projecten

• Energiebesparingsakkoord PNH (330.000,-/4 jaar)

• GBCZ (energietransitie, mobiliteit, circulair)

• Zaanstad Maakstad (klankbord en informeren nieuwe verplichtingen)

• Vaart in de Zaan (Maatregelenpakket Vervoer)

• Green Deal Zorg – inspiratiesessie

• Restwarmte in de industrie

• Label C – 2023

• Kernteam VTH Energiebesparing kennisdeling

MER beoordeling (voorafgaand aan de oprichting)

Bunge - ambitie CO2 reductie 90%
Inzet op biomassa en elektrificatie in 2030. Biomassa is 
onzekere weg. Meer aandacht gevraagd voor besparing 
en benutting restwarmte (opstellen warmtebalans).
Mobiliteit Bieden oplaadpunten aan en doen veel per 
schip. Mobiele werktuigen, personeelsvervoer en 
goederen per as onvoldoende uitgewerkt.
maar niet gedacht aan zuinig opwekken van de warmte. 
Gas of bio-gestookte ipv duurzaam.  
Zoeklokatie wind Geen aandacht voor deze optie. In 
samenwerking met Zaanstad (RES) – tot juiste bevraging 
komen - transparantie



Onze opdracht: Inventariseer en communiceer! 

Label C kantoren



Plan van aanpak



Dashboard Label C



Communica
tie-
campagne

Zaanstad

271 panden

Totaal alle gemeenten

3500 panden

5000 eigenaren brief ontvangen

Brief aan eigenaren



Flyer bij 
brief





Vervolg aanpak 
Omgevingsdienst 

• Monitoring (halfjaarlijkse update)

• Mailing 2022 – doelgroepenbenadering

• Voorbereiding toezicht 2023

• Communicatie met stakeholders



Circulaire economie

Speerpunt van de organisatie:

•Toename verzoeken opdrachtgevers op gebied CE

•Bedrijven veranderen naar klimaatneutrale en circulaire 
toekomst

•Programma circulaire economie

•Wat kan er al wel?



Strategische speler door zicht op stromen, bedrijven, branches

•Kennis en expertise van VTH wetgeving en uitvoeringspraktijk bij 
bedrijven

•Toegang tot informatie, databronnen en analyse daarvan 
(stromen in de keten)

•Kennis van processen en inzicht in de effecten van 
productieactiviteiten

•Regionaal, nationaal, internationaal netwerk op het gebied van CE



Hobbels (nog) te nemen?

•Innovatie vs bestaande wet- en regelgeving. Innovatie is sneller…

•Het verbannen van ZZS uit de keten

•Ontbreken gedeeld beeld over normenkader voor veilige productie en hergebruik

•Toetsingskader voor afvalpreventie in de VTH uitvoering, regelgeving voor hergebruik.

•Er zijn meerdere CE agenda’s (Internationaal, nationaal, regionaal: hoe krijg je consensus, wie coördineert, hoe 
kunnen wij monitoren, overzicht houden en hoe leren?)

Doel: zorgen voor het juiste wet- en regelgevingskader

•verlagen van de hoeveelheid afval

•het vereenvoudigen van het wetgevingskader (rechtsoordelen bijproduct en einde afval)

•het verhoging van het hergebruik- en recyclingpercentage van verschillende afvalsoorten



Programma CE
Doelstellingen:

1.Op weg naar een kennis- en expertisecentrum

2. Innoveren VTH-instrumentarium



CE in de praktijk

•Rechtsoordelen einde-afval of bijproduct

•Experimenteerruimte (van 6 naar 9 maanden)

•Afvalpreventieplannen

•Dashboard afval en CE (afvalprofielen)

•Recycle programma voor Marmoleum en Vinyl van Forbo

•Clean the World recyclet niet-gebruikte hotelzeep en –shampoo



Samenwerking



RO en 
transitie
•Bouwopgave

Voor de hele Metropoolregio Amsterdam ligt er tot 2040 een bouwopgave van 300.000 
woningen. Zaanstad onderzoekt of zij ruim 20.000 daarvan voor haar rekening kan nemen.

Advisering DUURZAAMHEID binnen de bouwopgave in 4 pijlers:

1 ENERGIE

2 CIRCULAIR BOUWEN

3 KLIMAATADAPTATIE

4 NATUURINCLUSIEF



ENERGIE
Advisering in Energieprestaties in:
- nieuwbouwprojecten
- gebiedsontwikkeling
- herstructurering

Concreter:
- Van EPC naar BENG
- Controleren BENG-berekeningen
- Warmtesystemen, vergunningen
- Mogelijkheden tot aansluiting Warmtenet
- Privaatrechtelijk: Duurzaamheid vastleggen in

Anterieure Overeenkomsten (AO's)



CIRCULAIR BOUWEN

• Circulaire (gebieds)ontwikkeling

Eén voorbeeld uitgelicht: Houtbouw

• Zaanstad kent een lange geschiedenis in de houtbouw. De houten Zaanse molens en 
huizen uit de 18e eeuw zijn wereldberoemd. Gemeente, ontwikkelaars en 
technische opleiders in de regio zien volop kansen om van Zaanstad weer de 
houtbouwstad te maken die zij van oudsher was

• In MRA verband heeft de gemeente Zaanstad middels het ondertekenen van 
het Uitvoeringsconvenant Houtbouw de ambitie uitgesproken om minimaal 20% 
van de woningbouwproductie in Zaanstad vanaf 2025 met hout te bouwen. Huizen 
hoeven niet per se 100% van hout te zijn. Het gaat vooral om het toepassen van hout in 
de constructie (de drager) van de woningen. Daarnaast gaat het uiteraard ook om het 
toepassen van andere bio-based materialen.

• Door meer houtbouw kan de gemeente sneller én schoner bouwen. De huidige 
nieuwbouw met materialen als staal en beton zorgt voor veel CO2-uitstoot.



Vragen aan de 
Omgevingsdienst

•Waar kunnen we jullie mee helpen?



Vragen?


