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Plannen Plannen Resultaten maart t/m okt '22

Appgroep heeft 117  
deelnemers

Pilot datagedreven 
energiebesparing: 3 

bedrijven doen mee + 10 
tonen interesse

Duurzaamheids- 
markten in hele regio

Er

Maandelijkse levering 
gasverbruik Liander 

gerealiseerd

Doorbraak: ALV  VVE 
Buitendok akkoord met 

uitwerking verduurzaming

Er zijn kennisfilmpjes 
verzameld

Resultaten maart t/m okt 2022

Er is een basis toolkit voor 
campagne uitingen

Vooruitblik nov - dec '22Vooruitblik nov - dec '22

4 netwerk- bijeenkomsten 
georganiseerd

Organiseren extra  
netwerkbijeenkomst

Inventarisatie inzicht in 
klimaatinstellingen bij 40 deelnemers

40 partijen meldden zich 
aan voor kennissessie 

klimaatinstellingen 

5 routekaarten 
in de maak

Meer lichten uit Zuidas; opnemen svz

Pilot slimmer koelen 
/ vriezen: 4 bedrijven 

doen mee  + 10 
tonen interesse

Hoofd KPI: % Afname gasverbruik in de MRA

Met systeempartijen verkennen wat beste 
manier is om bedrijven te stimuleren tot 

extra inzet op energiebesparing
Pilot Fix/coach aanpak 

Dapperstraat; 80% MKB doet mee
Burenhulp-
initiatieven

OKT's (GGD A'dam) hebben ook 
aandacht voor energiebesparing 

bij huisbezoeken

Trainen en inzetten 100 
nieuwe energiecoaches

Doorbraakvoorstel ism ROC Nova- college om 
statushouders versneld opleiding technicus 

energietransitie te laten doorlopen

ikzetookdeknopom.nl 
is gelanceerd

Tweewekelijkse 
update op Instagram

Eerste webinar 
vindt plaats

Voortgangsrapportage 1.0  -  1 november 2022
Voorspelde verschil in jaarlijks gasgebruik in 2022 ten opzichte van 
het gemiddelde verbruik in 2018 t/m 2021, MRA, per oktober 2022 Over de eerste periode;  

maart t/m oktober 2022 
  (hierna per 2 maanden een update) 

Ontwikkeling gasverbruik 
visualiseren op een MRA- kaart

Opschalen fix/coach 
aanpak (oa Almere, 

Zaanstad, 
Wijdemeren)

10,3%

15% 0%

 Actienetwerk
 15% GasTerug

NB: Er zijn diverse redenen waardoor bewoners en bedrijven besparen op hun gasverbruik, zoals energiebesparings- 
maatregelen, de gestegen kosten, de Oekraïneoorlog, klimaatverandering, subsidies en bedrijven die minder produceren.

Verdiepende analyse 
gasverbruik door O&S

Fix de fixer 
workshopmiddag

Samenwerking 
met de brandweer

Corporaties werken aan kleine besparende 
maatregelen in slecht geïsoleerde complexen

Er

Voorstel uitwerking 
Vangnet kwetsbare VvE 

bewoners tbv MRA en G4

Doorbraakvoorstel ism Woon! gericht op versnelde 
verduurzaming van individuele sociale huurwoningen

Schaling en doorwerking 
van opgedane inzichten

Zorginstellingen 
kennen de pilots 

via Sigra

Pilotdeelname en - bekendheid verder 
vergroten via diverse communicatie- 
uitingen zoals brief, filmpje en flyer

Zuidas

4 kantoorgebieden in de mra doen ook 
het licht uit, daarbuiten nog eens 8 

3 collectieven aan de 
slag met kantoren- 

aanpak
23 partijen doen mee aan 

Zuidas doet het licht

Twee kennissessies mbt delen best practices

Afronden 3 routekaarten

Uitwerking kantorenaanpak andere gebieden

Start initiatief "winkeldeuren dicht 
om energie te besparen" in 

Vijzelstraat: 100% MKB doet mee

Opschaling 
"winkeldeuren dicht"


