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Wat gaan we zometeen doen? 

• In groepen (6?) uiteen: 
– Partijen die green deal gaan ondertekenen 

– Partners v/d deal die niet tekenen, en andere 
partijen 

• Discussie: 
– Hoe zou jij kennisdeling op dit onderwerp willen 

zien? Wat voor vormen/instrumenten? 

– Niet zozeer over het wat 

• Maar eerst even… 

 



Kennisdeling aardgasvrij 

• Vanuit Rijk nu vooral opgehangen aan Green 
Deal 

• Vooral gebruik maken van hetgeen al gebeurt 

• Niet alle partijen “van gas los” in Green Deal 
– Hoe betrekken? 

• Vraaggestuurd 

• Moet uiteindelijk overgaan in “publiek-privaat 
expertcentrum warmtetransitie” 
(warmteteafel) 

 



Welke partijen (nu) betrokken? 

• RVO (nationaal expertisecentrum warmte en 
breder, coördinator) 

• Hier (klimaatbureau, opgewekt) 

• Klimaatverbond Nederlandse gemeenten 

• TNO (Fosterreg & warmte innovatie) 

• Kennisland (via expertisepunt open overheid) 

• Platform 31 (veel corporatiekennis) 



Intake gesprekken 

• Per ondertekenaar intake gesprek 

• Status: Wat is er al gebeurt voor ondertekening? 

• Motivatie om mee te doen met Green Deal 

• Waar lopen partijen tegenaan 

• Wat zijn hun wensen t.a.v. kennistraject 

– Thema’s 

– Hoe? 

• Beeld: zeer divers. 

 



Thema’s (wat) 

• Wet en regelgeving issues 
• €€€€€€€ 

– Verdeling: wie betaalt wat? 
– Financiering (woning, infra) 

• Bewoners: participatie, communicatie 
• Gemeente: welke rol pak je? Hoe organiseer je goede 

bestuurlijk setting? Hoe krijg je gemeentelijke 
organisatie mee? 

• Hoe loopt het proces? Criteria wijkselectie, 
prioritering, welke data waar?, rol omgevingswet, hoe 
maak je afweging alternatieve oplossing? 
 



Hoe? 

• Open uitwisseling belangrijk (ook missers). Intervisie? 
“Professioneel roddelcircuit” 

• Vraag hangt sterk af van belang/prioriteit,capaciteit 
• Van: doe maar een website waar ik alles gemakkelijk 

kan opzoeken 
• Tot: borgen dat borgen dat kennis en kunde uit green 

deal ook tot resultaten leidt. Voorkom 
achteroverleunen! 

• Goede balans halen en brengen, tijdsinvestering in 
kennisdeling moet elders ook tijd besparen 

• Niet de consultants moeten slimmer worden maar de 
gemeentes….. 

 



Kennisdeling onderwerpen/aanpak 
 

- Website en Nieuwsbrief 

- Sessies / trainingen 

- Interviews 

- Voortgangsbijeenkomsten 

- Kennisdossiers 

- ‘Input’ voor innovatieprogramma 

- Linkedin groep 



En  nu…. 

• In groepen (6?) uiteen: 
– Partijen die green deal gaan ondertekenen 
– Partners v/d deal die niet tekenen, en andere partijen 

• Discussie: 
– Hoe zou jij kennisdeling op dit onderwerp willen zien? Wat voor 

vormen/instrumenten? 
– Niet zozeer over het wat 

• Bijv. bijeenkomsten- regionaal/thematisch/, hoe vaak?, digitaal, 
afgeschermd/niet afgeschermd, CoP, alleen green deal 
ondertekenaars/open bijeenkomsten, vrijblijvend, intervisie, forum, 
startpagina, ver vooruitlopers – vooruitlopers – minder 
vooruitlopers 

• Tafelbegeleiders maken aantekeningen, geen plenaire 
terugkoppeling, komt in verslag met belangrijkste uitkomsten. 

 

 


