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Kennisagenda bewonersparticipatie warmtetransitie 

 

Inleiding 

Binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bestaat een kennis- en leerprogramma gericht op 

de thema’s regie en organisatie, kosten en financiering, data gedreven planvorming, technische 

oplossingen, juridische (on)mogelijkheden, participatie en communicatie en de verbinding met de 

sociaaleconomische opgave. Dit programma is met name gericht op de kennis- en leervragen van 

gemeenten. 

 

Bewonersinitiatieven kunnen in de praktijk een waardevolle rol spelen bij de transitie naar 

aardgasvrije wijken en hebben daarbij op de eerder genoemde 7 thema’s eigen kennis- en 

leervragen, die aansluiten bij die van gemeenten. Deze notitie gaat hier nader op in en schetst de 

kennisagenda vanuit het perspectief van bewonersinitiatieven. Daarbij volgen we de thematische 

indeling van het PAW, waarbij we per thema cursief de kennisvragen formuleren. Maar alvorens 

daarop in te gaan schetsen we eerst de uitgangspunten van bewonersparticipatie bij de 

warmtetransitie.  

 

Uitgangspunten bewonersparticipatie bij de warmtetransitie 

We hanteren de volgende uitgangspunten: 

1. Bewonersparticipatie bij de transitie naar aardgasvrije wijken is onmisbaar. 

Met name tijdens de uitvoering. Het heeft een praktische reden; een groot deel van de 

maatregelen zal bij de bewoners thuis, achter de meter, genomen moeten worden. Het 

vraagt mensen om forse investeringen te doen van duizenden tot vaak tienduizenden euro’s. 

Voordat mensen hiertoe overgaan volstaat het niet een proces met enkel inspraak aan te 

bieden. Het vraagt om partnerschap en gelijkwaardige samenwerking met bewoners. 

Gemeenten zullen merken dat de gebruikelijke route van participatie die ze gewend zijn, bij 

andersoortige besluitvorming, niet werkt. Participatie in de transitie naar aardgasvrije wijken 

is een ander verhaal. Dit blijkt ook uit de ervaringen in de proeftuinen, verwoord in de 

Rapportage Reflectieve Monitor 2019. Het proces voor de uitwerking van de aanpak 

(techniek, businesscase) en de participatie met bewoners en gebouweigenaren is veel 

intensiever dan gedacht en kost veel tijd en inzet menskracht. 

 

2. De gemeente heeft baat bij bewonersparticipatie.  

De voordelen van een wijkaanpak waarin samenwerking met bewoners en 

bewonersinitiatieven een centrale plek heeft kunnen de volgende zijn:  

a. Vergroting draagvlak onder bewoners verwerven;  

b. Versnelling van het formele democratische proces; 

c. Vergroting van de kosteneffectiviteit van de ontwikkeling en realisatie; 

d. Verbetering praktische uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing. 

 

 



 

3 

 

 

3. De mate van participatie zal in de praktijk per wijk verschillen en is afhankelijk van de 

activiteit en fase binnen de warmtetransitie.  

Bij de Regionale Energie Strategie en de Regionale Structuur Warmte zullen vooral 

professionals en georganiseerde burgers betrokken worden. Bij de opstelling en uitvoering 

van de Transitievisie Warmte gaat het over de vraag hoe de gemeente bewoners betrekt in 

de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn. En het Uitvoeringsplan per wijk kent meerdere 

fases met keuze uit meerdere tredes op de participatieladder. Met name in fase 3 van het 

uitvoeringsplan (realisatiefase) ontkomt de gemeente niet aan inzetten op 

bewonersparticipatie op de hoogste niveaus. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 

4. Veel bewonersinitiatieven hebben uitgangspunten geformuleerd waar alternatieven voor 

aardgas aan moeten voldoen.  

Dit geldt zowel in wijken waarin bewonersinitiatieven trekker zijn van het uitvoeringsplan als 

in andere wijken. De uitgangspunten hebben met name betrekking op betaalbaarheid, 

duurzaamheid en de verbetering van het comfort. Bij warmtenetten geldt daarnaast als 

belangrijk uitgangspunt dat bewonersinitiatieven als afnemers van een monopolist 

zeggenschap willen houden over de kosten van het systeem, de duurzaamheid en de 

dienstverlening. Dit kan door (mede-)eigenaar te worden van het warmtenet of op andere 

wijze. Gemeenten geven aan, onder andere vanuit de gemeenteraad en bewoners, dat 

rechtvaardigheid een belangrijk uitgangspunt is: iedereen dezelfde lusten en lasten. Dit geldt 

bijvoorbeeld in situaties waarin eigenaren al veel geïnvesteerd hebben en verschil in 

draagkracht tussen particuliere eigenaren en huurders. 
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Regie en organisatie  

Er wordt door de gemeenten op verschillende wijze invulling gegeven aan de regierol. Hierbij worden 

op hoofdlijnen onderscheiden: 

1.  een faciliterende rol met gelijkwaardige positie van alle stakeholders (in toenemende mate 

inclusief bewonersinitiatief);  

2. het overlaten van de regie aan bewonerscollectief, vooral ondersteunen en partner zijn; 

3.  een stevig sturende rol van gemeente. 

 

 Bij al deze drie benaderingen spelen bewonersgroepen een rol. Monitoring moet inzicht geven 

in de vraag in hoeverre deze drie benaderingen succesvol zijn en welke criteria daarbij gelden 

(realisatie van de doelstelling, tevredenheid bewoners, omvang transactiekosten en 

dergelijke).  

 Onder welke omstandigheden (in relatie tot bewonersinitiatieven) kan welke benadering het 

beste worden gekozen? 

 Een apart punt van aandacht is het punt dat de bewonersgroepen vaak wel een behoorlijk tot 

groot draagvlak hebben in de wijk, maar geen vertegenwoordiging zijn van de wijk. Wat 

betekent dit concreet voor de samenwerking tussen de gemeente en het bewonersinitiatief? 

Het Kennis- en Leerprogramma van het PAW heeft een stappenplan ontwikkeld voor het opstellen 

van de Transitievisie Warmte en welke stappen je hierbij kunt doorlopen. Aanvullend hierop heeft 

klimaatstichting HIER aanbevelingen ontwikkeld voor de samenwerking met bewonersinitiatieven.  

 

 De leervraag betreft de samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven. Daarbij 

gaat het om organisatorische aspecten, de mate van vertegenwoordiging en de vraag wat 

bewonersinitiatieven in de praktijk kunnen bieden in de verschillende fasen van het 

uitvoeringsplan. 

 

De meeste proeftuinen kiezen voor de aanleg van een warmtenet. Gemeenten geven over het 

algemeen aan onvoldoende te kunnen sturen op de borging van publieke belangen bij warmtenetten 

en hebben verschillende opvattingen over de scheiding publiek/privaat inclusief de rol voor de 

netbeheerder; diverse gemeenten geven aan een grotere rol te zien vanuit het publieke domein.  

Ook bewonersinitiatieven kiezen vrijwel altijd voor een warmtenet. De belangrijkste voorwaarde die 

ze stellen is dat de zeggenschap van bewoners als afnemer van de warmte op cruciale punten (prijs, 

duurzaamheid) geborgd moet worden. Bewonersgroepen kijken met open blik naar de governance 

van het (wijk)warmtebedrijf. Meerdere uitwerkingen zijn denkbaar, variërend van een volledig 

coöperatief warmtebedrijf op wijk- of dorpsniveau, via een joint venture van initiatief, gemeente 

en/of derden, tot een volledig commercieel warmtebedrijf op gemeentelijk of zelfs regionaal niveau, 

met eventueel een controlerende rol voor een vertegenwoordiging van bewoners. 

 De leervragen richten zich op: 

1. Ontwikkelen meerdere modellen (lokale arrangementen) voor actieve bewonersparticipatie 

bij de ontwikkeling en beheer van een warmtenet.  

2. Welke eisen moet en kan een gemeente aan burgerinitiatief stellen om continuïteit en 

professionaliteit van de warmtelevering te borgen?  



 

5 

 

 

3. Hoe wordt de rol van een burgerinitiatief geformaliseerd? Hoe ziet een intentieovereenkomst 

eruit tussen initiatief, gemeente en andere partijen bij de start van de ontwikkelfase?  

4. Hoe kan een burgerinitiatief, in goed vertrouwen, samen werken met een marktpartij? Welke 

vormen zijn er en hoe wordt vertrouwen opgebouwd?  

5. Welke mogelijkheden zijn er tot samenwerking met netwerkbedrijven, zoals Firan en Enpuls 

Warmte Infra? 

6. Welke rollen zijn er dan weggelegd voor alle partijen in de verschillende vormen? 

7. Hoe kan een burgerinitiatief bewaken dat de eindgebruikers centraal staan?  

8. Wat zijn de mogelijkheden om als burgerinitiatief te professionaliseren om een warmtenet te 

ontwikkelen en te exploiteren?  

9. Welke rol heeft een burgerinitiatief wanneer ze niet in de lead zijn? b.v. bij tariefregulering 

(vgl. Zweden)?  

10. Hoe komen we tot opschaling van een bewonersintiatief? 

 

Kosten en financiering 

Een belangrijk deel van de investeringen komt te liggen bij de bewoners. Kernvraag daarbij is hoe we 

de transitie haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen?  De meeste bewonersinitiatieven hebben 

uitgangspunten geformuleerd, waar alternatieven voor aardgas aan moeten voldoen. Deze hebben 

met name betrekking op betaalbaarheid, duurzaamheid en de verbetering van het comfort. Net als 

bij gemeenten is betaalbaarheid het belangrijkste element voor de bewoners. Uitgangspunt daarbij is 

woonlastenneutraliteit.  

Zowel gemeenten als bewonersinitiatieven lopen er tegenaan dat er op dit moment nog geen 

positieve business case is voor de verschillende alternatieven voor aardgas. Gemiddeld moet er  

€ 8.000 – 12.000 per woning bij om tot een succesvolle business case te komen. Dit betekent dat op 

dit moment in de praktijk alleen met een proeftuinensubsidie, die neerkomt op een bijdrage van 

ongeveer € 8.000 per woning (of een vergelijkbare provinciale subsidie) een haalbaar project 

mogelijk is. En dan nog niet eens overal. 

 

 De – misschien wel belangrijkste - vraag is hoe wel kan worden gekomen tot een haalbare 

business case en een propositie die aansluit bij het uitgangspunt woonlastenneutraliteit? 

 En wat is precies woonlastenneutraliteit? 

 Is het haalbaar om op wijkniveau significante energiebesparing te stimuleren nadat er een 

midden- of hoge temperatuur warmtenet aangelegd is? Wat doet dit met de tarieven in een 

kostprijsplus model?  

 

De kosten van de uitvoeringsorganisatie van het wijkuitvoeringsplan zijn een groeiend aandachtspunt 

bij gemeenten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de extra budgetten die BZK ter beschikking stelt hiervoor bij 

de proeftuinen. Het invullen van de regierol vergt een grote inzet van tijd, mensen en middelen; 

gemeenten maken zich zorgen over de middelen die hiervoor nodig- en (nog) niet beschikbaar zijn. 

Daarbij is de belangrijkste leervraag: 

 In hoeverre kunnen de verschillende vormen van participatie in de praktijk in de verschillende 

fases van het uitvoeringsplan leiden tot lagere uitvoeringskosten voor de gemeente? 
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Vrijwel alle proeftuinen en bewonersinitiatieven kiezen voor een warmtenet. Net als gemeenten 

hebben bewoners en bewonersinitiatieven veel vragen over de kosten en de business case van 

warmtenetten. En net als bij gemeenten wordt de bijdrage aansluitkosten (BAK) voor warmtenetten 

en de afsluitkosten voor het gasnet als problematisch ervaren. Bewonersinitiatieven die zelf een rol  

 

willen spelen bij het beheer van het warmtenet werken vaak samen met professionele partijen op dit 

punt. Ook is er, net als bij gemeenten de wens om geïnvesteerde middelen in de regio te laten blijven 

en niet naar aandeelhouders te laten gaan.  

 

 Bewonersinitiatieven hebben veel leervragen over de financiering van warmtenetten die 

(mede) in coöperatief beheer zijn.  

 Hoe moet worden omgegaan met onzekerheden (vollooprisico, onvoldoende kennis 

ondergrond)? Hoe kunnen de andere risico’s worden afgedekt?  

 Wat is er nodig om financiering te krijgen? Wat kan de rol worden van gebiedsgebonden 

financiering?  

 Hoe ziet dit er uit als de bewonerscoöperatie de bouw en exploitatie uitbesteedt? 

 

Zeker in oudere wijken is het nodig dat in alle woningen de nodige besparingsmaatregelen genomen 

moeten worden, zodat deze aardgasvrij ready worden. Meerdere initiatieven zijn betrokken bij 

(kleinschalige) pogingen om energiediensten aan te bieden, waarbij de besparingsmaatregel wordt 

voorgefinancierd en wordt terugverdiend uit de aardgasbesparing. Veel initiatieven hebben ook 

ervaring met gezamenlijke inkoop van besparingsmaatregelen en zonnepanelen (vaak in 

samenwerking met Buurkracht of een Energieloket).  

 

 De vraag hier is hoe deze aanpak, waarmee een deel van de bewoners wordt bereikt, kan 

worden uitgebouwd naar een aanpak waarbij alle woningen in een wijk binnen een bepaalde 

periode aardgasvrij ready worden?  

 

Net als gemeenten lopen bewonersinitiatieven er tegen aan dat een deel van de bewoners niet over 

de middelen beschikt om de maatregelen in de eigen woning te financieren. In het Klimaatakkoord is 

afgesproken om hiervoor vormen van gebouwgebonden financiering te ontwikkelen. Mogelijk 

kunnen bewonerscoöperaties hierbij een rol spelen. In Nagele wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een 

concept, waarbij de heat pipe zonneboiler systemen op de afzonderlijke woningen in handen zijn van 

een coöperatie, zodat de bewoners deze niet individueel hoeven aan te schaffen. Dit kan worden 

gezien als een praktische vorm van gebouwgebonden financiering. 

  

 Kunnen bewonerscoöperaties een rol spelen bij gebouwgebonden financiering? 

 Kunnen bewonersinitiatieven bijdragen aan alternatieven voor gebouwgebonden 

financiering? 

 

Datagedreven planvorming  

 

Gemeenten hebben veel data nodig om te kunnen beslissen welke wijk wanneer van het aardgas af 

kan. Daarbij maken ze gebruik van de data in de leidraad en beschikbare data over de mogelijke  
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aanpak van gebouwtypen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van data uit andere domeinen, met 

name het sociale domein. Al deze data zijn nog vrij generiek. Ze geven onvoldoende beeld van de 

maatregelen die in de verschillende woningen zijn genomen. Omdat elk huishouden mee moet doen, 

kiezen verschillende gemeenten inmiddels voor een aanpak, waarbij ze woning voor woning 

bezoeken om echt te begrijpen wat er in de woning moet gebeuren, om de situatie van de bewoners 

te begrijpen en om vertrouwen op te bouwen.  

 

Bewonersinitiatieven, die het vertrouwen hebben van een groot deel van de bewoners kunnen een 

belangrijke aanvulling bieden op deze data. Wij zien meerdere voorbeelden, zoals de Benedenbuurt 

in Wageningen en de DE Ramplaan in Haarlem waarbij bewonersinitiatieven een gedetailleerd beeld 

hebben van zowel de technische maatregelen die nodig zijn en de sociale aspecten. 

 Welke aanvullende data kunnen bewonersinitiatieven leveren en hoe kan de samenwerking 

met de gemeente en andere partijen er op dit punt concreet uit zien? 

 Welke (financiële) meerwaarde hebben bewonersinitiatieven op dit punt?  

 In welke mate zijn bewonersinitiatieven bereid om op vrijwillige basis data te verzamelen bij 

een overwegend top down aanpak? Wat moet hier tegenover staan? 

 

Technische oplossingen  

 

De drie technische oplossingsrichtingen zijn warmtenetten, all electric oplossingen en duurzaam gas. 

In de praktijk gaat het vaak om combinaties van deze opties. 

 

Warmtenetten 

Vrijwel alle bewonersinitiatieven kiezen voor een warmtenet. Het voorlopige beeld is dat deze keuze 

niet altijd overeenkomst met de optie uit de leidraad, die is gebaseerd op de laagste 

maatschappelijke kosten. Wij vermoeden dat de keuze voor warmtenetten te maken 

heeft met twee belangrijke voordelen van deze optie. Het eerste voordeel is dat de hoeveelheid 

maatregelen in de woning en dus ook de kosten voor de woningeigenaar beperkt blijft (in vergelijking 

met de all electric optie). Het tweede voordeel is dat er minder ruimte nodig is in de woning 

(opslagvat) en in de tuin (warmtepomp) en dat er geen sprake is van (vermeende) geluidhinder. Het 

is belangrijk hier meer duidelijkheid over te krijgen. 

 

 Hoe kijken mensen tegen collectieve warmte aan en wat vinden ze er belangrijk bij (zoals 

waarden, zienswijzen, incentives op het gebied van invloed, eigenaarschap, profijt)? 

 Hoe staan bewonersinitiatieven tegenover restwarmte uit afvalcentrales en industrie? 

 Welke verduurzamingsstrategieën  van warmtenetten (naar nul CO2-uitstoot) kunnen 

bijdragen aan het draagvlak? 

 

In stedelijke gebieden komen technische studies vaak tot de conclusie dat grootschalige 

warmtenetten op basis van restwarmte en midden- tot hoge temperatuur de beste optie zijn. We 

zien tegelijkertijd dat initiatieven in wijken en buurten vaak de voorkeur geven aan meer 

kleinschalige warmtenetten op basis van warmte koude opslag en warmtepompen en eventueel een 

combinatie met heat pipes.  
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 Hoe kan een doorbraak worden gerealiseerd voor duurzame, kleinschalige warmtenetten, die 

gebruik maken van zonne-energie en warmteopslag?. 

 Hoe verhouden grootschalige en kleinschalige warmtenetten zich tot elkaar? 

 Staan ze naast elkaar of is integratie en samenwerking mogelijk? 

 

All electric 

Er is in de praktijk discussie over de kosten van all electric oplossingen. De ervaringen met nul-op-de-

meter projecten suggereren dat deze aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van een warmtenet. Er is  

 

extra isolatie nodig, het warmteafgiftesysteem moet (vaak ingrijpend) worden aangepast en 

ventilatie wordt onvermijdelijk. Ook is duidelijk dat delen van de installatiesector moeite heeft met 

de zorgvuldige installatie van warmtepompen. Zo lang dit beeld niet verandert, zal de gewenste groei 

van all electric oplossingen waarschijnlijk niet optreden. 

 

 Wat is er nodig om bewoners enthousiast te maken voor all electric oplossingen?  

 

Duurzaam gas 

In de studies over een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2050 spelen groen gas en waterstof 

vaak een belangrijke rol. Daarbij gaat het om pakweg twee miljard m3 in 2050, deels voor HR-ketels 

en hybride warmtepompen, deels voor de piek van warmtenetten. 

Het beeld is dat bewonersinitiatieven echter terughoudend zijn over de inzet van groen gas in de 

gebouwde omgeving. Bij veel andere partijen is er meer steun voor de opstelling van bijvoorbeeld 

EZK en PBL dat groen gas met name nodig in de chemische industrie, waar koolstofatomen 

onmisbaar zijn, en voor zwaar transport. De vraag is wat de redenen zijn voor bewonersinitiatieven. 

 

 Waarom kiezen bewonersinitiatieven momenteel niet voor groen gas of waterstof? 

 Hoe komen we tot een breed gedragen visie over groen gas in de gebouwde omgeving? 

 

Het PAW constateert in de Reflectieve Monitor terecht dat de keuze voor de technische oplossingen 

wordt bemoeilijkt door beeldvorming (onder andere in de media) over biomassa, restwarmte en 

waterstof. Deze beeldvorming speelt niet alleen bij gemeenten, maar met name bij bewoners, die 

cruciaal zijn voor succesvolle implementatie. 

 Hoe kan bij bewoners een realistisch beeld worden geschapen over deze opties? Welke 

informatie is nodig? Welke rol kunnen bewonersinitiatieven hierbij spelen? 

 

Wetgeving en juridische randvoorwaarden  

 

Het ministerie van EZK werkt momenteel aan een nieuwe Warmtewet. Daarin zal de rol van 

gemeenten duidelijker worden vastgelegd. Het basisidee is dat gemeenten warmtekavels aanwijzen 

en een warmtebedrijf selecteren. 
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Deze kavels moeten bij voorkeur zo groot mogelijk zijn, waarin wijken worden gecombineerd zodat 

een robuust systeem mogelijk is. Aanvullend daarop komt er beleid voor kleine warmtenetten. Voor 

kleine warmtenetten wordt het mogelijk een ontheffing aan te vragen van het verbod om zonder 

aanwijzing warmte te leveren. Een klein warmtenet kan binnen of buiten een kavel liggen. Als het 

buiten een kavel ligt is er naar verwachting geen probleem. Binnen een kavel wordt een klein 

warmtenet alleen toegestaan als het de business case van de kavelpartij niet onhaalbaar maakt. Zo 

kan er een kavel met gaatjes ontstaan. In de Warmtewet 2.0 komen criteria waaraan een 

warmtebedrijf moet voldoen. Deze criteria gelden ook voor coöperaties. De ACM toetst of sprake is 

van een gezond bedrijf. 

 

Bij warmtebedrijven die een kavel gaan voorzien, blijft er sprake van tariefregulering. Kleine 

warmtenetten kunnen ontheffing hiervan krijgen en zelf het tarief bepalen. In dat geval gelden eisen 

m.b.t. transparantie. Bovendien krijgen afnemers de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de ACM. 

 

 Welke juridische (on)mogelijkheden zijn er in de Warmtewet 2.0 voor een burgerinitiatief om 

zelf een warmtenet (samen met een marktpartij) te ontwikkelen en exploiteren?  

 Hoe kunnen verschillende samenwerkingen van bewonersinitiatieven met marktpartijen, 

netbeheerders en de gemeente rond een warmtenet eruit gaan zien? 

 

Met name op basis van de Omgevingswet zal een aantal juridische instrumenten beschikbaar komen 

ten aanzien van planvorming en doorvertaling naar de wijkplannen. Deze bieden het kader voor 

gemeenten om te komen tot formele besluitvorming en bieden doorzettingsmacht. 

 Hoe worden deze instrumenten in de praktijk toegepast? Welke rol krijgen 

bewonersinitiatieven binnen of ter ondersteuning van deze besluitvorming? 

 

Participatie en communicatie 

Communicatie 

Een aantal gemeenten heeft met de stakeholders een gezamenlijk communicatieplan en alle 

communicatie uitingen worden onderling afgestemd.  

 

 Welke rol spelen bewonersinitiatieven binnen het communicatieplan? Welke lessen kunnen 

worden getrokken? 

 Wat is de communicatieboodschap in de verschillende fases van het Uitvoeringsplan? 

Uit ervaringen van de gemeenten is gebleken dat de volgende communicatiemiddelen vaak worden 

ingezet: 

1. Grootschalige bewonersavonden; 

2. Laagdrempelige, persoonlijke aandacht (menselijke maat door bijvoorbeeld huisbezoek of 

persoonlijk advies);  

3. Op buurtniveau activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen;  

4. “Bewoners vertellen bewoners”, ambassadeurs in de wijk;  

5. Voorbeeldwoning in de buurt waar bewoners kunnen zien hoe aardgasvrij eruitziet en dat 

tevens dienst doet als vraagloket en verbinding en contact in de wijk verzorgt;  
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6. Verdiepen in de vraag waar de bewoners blij van worden: wat speelt er, wat kan worden 

aangepakt en gekoppeld aan het aardgasvrij maken;  

7. Gebruik maken van organisaties die al actief zijn in de buurt/wijk zowel op gebied van 

verduurzaming als andere thema’s.  

8. Benutting online tools, zoals Omons 

 

 Welke rol pakken bewonersinitiatieven?  

 Maakt het uit wie de afzender is, de gemeente, het bewonersinitiatief of gezamenlijk?  

 Wat betekent dit voor het opbrengst van deze communicatiemiddelen?  

Participatie 

Gemeenten hebben twee benaderingen met betrekking tot participatie bij de ontwikkeling van een 

aanbod aan bewoners: 

1. Eerst zoveel mogelijk met de stakeholders het aanbod voor de bewoners concreet uitwerken 

en daarna een aanbod doen (techniek, financiering, uitvoering).  

2. In een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek gaan met de bewoners over wat wensen en 

ideeën zijn, zonder al precies te weten wat het gaat worden. 

 

 Wat zijn de voor- en nadelen van deze benaderingen?  

 Wat zijn de voordelen van een benadering waarbij een kleine groep geïnteresseerde 

bewoners wordt betrokken bij de propositie? 

Inmiddels zijn in enkele honderden wijken en buurten bewonersinitiatieven gestart, die bijdragen 

aan de planontwikkeling en de communicatie. In een aantal gevallen is sprake van een 

klankbordgroep. 

 Hoe kan de gemeente effectief bewonersinitiatieven stimuleren? 

 Hoe kan de gemeente bewonersinitiatieven effectief ondersteunen in de oriëntatiefase van 

het wijkuitvoeringsplan? 

 Hoe zijn de ervaringen in de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeente in de 

ontwikkelfase. Hoe beoordeelt de gemeente de professionaliteit van het bewonersinitiatief? 

 Hoe zijn de ervaringen in de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeente in de 

realisatiefase. Hoe beoordeelt de gemeente de professionaliteit van het bewonersinitiatief? 

 Zijn er belangrijke verschillen in type wijken en buurten (met name sociaaleconomisch, 

onderscheid dorp – stad) 

 Wat zijn de ervaringen met een klankbordgroep van bewoners? 

Bij de uitgangspunten zijn vier mogelijke voordelen van bewonersparticipatie genoemd:  

1. Vergroting draagvlak onder bewoners verwerven  

2. Versnelling van het formele democratische proces 

3. Vergroting van de kosteneffectiviteit van de ontwikkeling en realisatie 

4. Verbetering praktische uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing 

 

 De leervraag is in hoeverre en onder welke voorwaarden deze voordelen daadwerkelijk 

worden bereikt? 
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Verbinding met andere opgaven  

 

Volgens de Reflectieve Monitor zien gemeenten goede mogelijkheden voor het mee koppelen met 

andere thema’s waar relatief makkelijk verbinding kan worden gelegd. Denk hierbij aan zaken als 

vervanging riolering en herinrichting van de openbare ruimte. Ook is er belangstelling voor 

verbinding van aardgasvrij met sociale opgaven in de wijk of buurt (zoals op gebied van veiligheid, 

armoede, arbeidsparticipatie); er zijn nog weinig ervaringen beschikbaar hoe dat gerealiseerd kan 

worden. Een aantal gemeenten koppelt de opgave aan wijkvernieuwing of -verbetering. Daarbij gaan 

ze uit van gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van de wijk naar de toekomst. Vervolgens 

verbinden ze daar aardgasvrij aan. Dit sluit volgens hen ook beter aan bij de behoeften van de 

bewoners. Aan de andere kant geven diverse gemeenten aan dat het aardgasvrij maken op zich al 

complex is; het verbinden met andere opgaven lukt alleen als het echt meerwaarde oplevert en het 

proces niet sterk vertraagt of anderszins ingewikkeld maakt.  

 

De eerste ervaringen met bewonersinitiatieven suggereren dat de verbinding met andere opgaven 

wel gebeurt als er een koppeling aan een fysieke opgave logisch is, maar dat verbinding aan sociale 

opgaven geen prioriteit heeft. Dit kan te maken hebben met het feit dat er op dit moment nog 

nauwelijks initiatieven zijn in achterstandswijken. Vaak zijn er wel verbindingen met 

bewonersinitiatieven, die op andere thema’s zijn gericht. 

 In hoeverre en in welke wijken zien bewonersinitiatieven verbinding met andere opgaven als 

een kans?  

 Is er een voorkeur bij bewonersinitiatieven? 

 


