
Komende maanden komt de HVC Klimaatestafette  
naar u toe, met Diederik Samsom als speciale gezant.1  

ONS AANBOD
Ons aanbod aan de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen is: 
een ‘goed gesprek’ over de energietransitie en het Klimaatakkoord, toe- 
gespitst op rol en verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. 
Een verdiepingssessie waarbij Diederik Samsom met u meedenkt. 

U bepaalt zelf de invulling van het gesprek, wie u daarbij betrekt en of 
de bijeenkomst een open of gesloten karakter heeft.2

DE CONTEXT
De energietransitie is nu écht begonnen. Gemeenten spelen daarin een 
hoofdrol. Lokale bestuurders worden er dagelijks mee geconfronteerd. 
Er zijn diverse initiatieven. Er leven allerlei vragen. Wat zijn de implicaties 
van het Klimaatakkoord voor gemeenten? Welke plannen heeft de 
nationale overheid nog meer voor gemeenten in petto? 

Er wordt veel van het lokaal bestuur gevraagd. Wethouders moeten 
jongleren. Ze worden geacht regie te voeren op de energietransitie, 
ambitie te tonen, maatschappelijke steun te organiseren en uitvoerings-
kracht te mobiliseren.  Dat is nogal wat. Hoe gaat ‘Den Haag’ ondersteuning 
bieden? Komt er extra geld beschikbaar? Wanneer? Gaat de aardgasprijs 
omhoog? Hoeveel? Komt er gebouwgebonden financiering? Voor wie?

Met Diederik Samsom krijgt u expertise aan tafel. Hij zit dicht bij het 
vuur en weet wat er speelt in Den Haag. Hij kan helpen om hoofd- van 
bijzaken te onderscheiden. Rust te bewaren. Kortom, een goed gesprek 
om overzicht te krijgen en structuur aan te  brengen.

HVC KLIMAATESTAFETTE 
met DIEDERIK SAMSOM

DE PRAKTISCHE INVULLING
Hebt u belangstelling voor de HVC Klimaatestafette? Neem dan contact 
op met Karin Kremer (k.kremer@hvcgroep.nl; telefoon 06 82526805) 
voor het inplannen van een afspraak. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Herman Verhagen,  
adviseur Lokale Energie-transitie bij HVC (h.verhagen@hvcgroep.nl;  
telefoon 06 15060807). Herman zal Diederik tijdens de Klimaatestafette 
vergezellen en verzorgt - waar nodig - de follow-up. 

TOT SLOT
HVC verwacht dat de Klimaatestafette een schat aan informatie oplevert. 
Voorjaar 2019 zullen we op een bijeenkomst van het Innovatieplatform 
terugblikken, vertellen wat ons in al die gesprekken is opgevallen en 
mogelijk ook wat dat betekent voor onze toekomstige activiteiten. 
We zien de Klimaatestafette graag als een vorm van HVC community 
building!

Dion van Steensel
algemeen directeur HVC

1  Diederik Samsom is sinds 2017 als adviseur aan HVC verbonden. Hij was 
afgelopen tijd tevens voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving voor het 
Klimaatakkoord en leidde daar de onderhandelingen over de verduurzaming van 
woningen en gebouwen.

2  Er zijn veel varianten denkbaar: een een-op-een gesprek, een gesprek met 
college van B&W, gemeenteraad of externe personen zoals de directeur van een  
woningcorporatie of mensen van een energiecoöperatie.


