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Samen voor comfortabele en aardgasvrije wijken

Alle belangen aan één tafel 

Bottom-up: de inhoud komt uit de samenleving, de gemeente is regiehouder en 
faciliteert 

Actieve rol voor lokale energiecollectieven 

Bewoners delen waar mogelijk mee in de opbrengsten van het lokale warmtesysteem 

27 wijken: nu veel top-down projecten, weerstand ontstaat dan al snel. Daar waar al 
energie en goede wil zit bij bewoners zit juist het laaghangend fruit.



Wie voelt zich verantwoordelijk voor de warmtetransitie?

Wederzijdse afhankelijkheid gemeente ↔ bewoners 

Eerst helderheid: in welke mate kan en wil de bewoner meebeslissen  

(alleen informeren, meebeslissen, of ook co-produceren?) 

Top-down vs bottom-up, maak keuzes en baseer je plannen daar op 

Regie nemen: je hoeft niet alles zelf te doen

Eigenaarschap 

Participatie 

informeren

Wees duidelijk over rolverdeling

NMF’s 
Organiseren bewonersproces: participatie van de omgeving en  
aandacht voor de leefomgeving van bewoners.



Maatwerk

Formuleer beleid op burgerparticipatie en zorg voor een helder uitvoeringsprogramma 
voor de warmtetransitie. Bekijk per wijk wat de beste oplossing is.  

Ga aan de slag met een aantal voorbeeldwijken om ervaringen op te doen. 

Sluit aan bij wat er leeft in de wijk. Omarm bewonersinitiatieven en faciliteer deze.

Wijkgerichte aanpak voor juiste schaal en focus

Wat we bieden: 
Optuigen en uitvoeren wijkgerichte aanpak: lokaal en regionaal sterk geworteld, actief 
betrokken in diverse landelijke en regionale samenwerkingsverbanden, ervaring met 
wijkaanpakken en begeleiding van bewonersprocessen.



Lokaal eigendom

Geef lokale energie initiatieven zoals coöperaties een nadrukkelijke rol bij de 
totstandkoming en uitvoering van de warmteplannen. 

Keuze individueel vs. collectieve systemen: waar mogelijk en nodig collectieve 
warmtesystemen, als optie om individuele lasten te beperken. 

Stimuleer coöperatief eigendom en beheer van kleinschalige warmtenetten via 
warmtecoöperaties. Analoog aan sturing op 50% lokaal eigendom windmolens en 
zonnevelden. 

Mede eigenaarschap betekent plus op de leefomgeving: Net als bij een windmolen of 
zonnepark kan de opbrengst uit het collectieve warmtesysteem gebruikt worden om de 
lokale sportvereniging, dorpshuis, school te verduurzamen en te behouden.

Ruim baan voor coöperaties en initiatieven

.


