
Lokale lobby
De Zwolse komedie in 5 akten



Voorstellen

Kirsten Notten
In Zwolle procesbegeleider 50 tinten 
groen Assendorp. We werken aan 
energie, mobiliteit, groen en water. 
Duurzame 100 van Trouw.

En trekker Buurtwarmte, waar ik in 
Zwolle dankbaar gebruik van maak.



Praktisch en menselijk
Bezig met brede verduurzaming: 
groen, water, energie, mobiliteit, 
afval, energiearmoede.

• 4000 maatregelen 
• 1000 bezoekers en deelnemers
• 50 vrijwilligers:
30 straatambassadeurs, 
2 communicatiemedewerkers,
8 energiecoaches, 
15 werkgroepleden.

50 tinten groen Assendorp



1e akte: samenwerken: 2018-19

• Falafel sessies
• Gemeenschappelijke RRE aanvraag
• Meepraten over energiearmoede in werksessie raad









2e akte: positie nemen: begin 2020

• Meegedaan warmteketenoverleg
• Geprotesteerd tegen resultaten
• Brief en inspreken gemeenteraad



Wij zijn er ook.



3e akte, succes: eind 2020

Brief en inspreken gemeenteraad over 
Transitievisie Warmte

2 moties aangenomen voor initiatieven en 
warmteschappen
• Duidelijke positie initiatieven in TVW
• Warmteschappen binnen warmteketen



4e akte, structureel maken: begin 2021

CoP: Samen leren energietransitieteam en initiatieven
Veel goede gesprekken, af en toe ruzie en veel humor.

• Werkvorm: de Zwolse Komedie 
• Concept samenwerkingsverklaring: opgroeirecht en ontwikkelrecht
• Vervolgprogramma: systeemtransitie met praktijkleren

Ondertussen:
• 4 raadsleden uit onze wijk als columnist in onze warmtecafés
• 3x een aanvraag voor nieuwe coöperatieve warmteprojecten



5e akte, nu

Terugslag! 

• Gemeente gaat gemeentebreed energieadviezen aanbieden en maakt 
ons onzichtbaar.
• Transform: top down consortium aanbieders, terwijl we onze eigen 

aanbieders hebben vanuit de vraag geselecteerd.
• Warmteketen zit weer achter gesloten deuren.

Maar: ook weer verder met CoP en wethouders op bezoek.



7 Lessen voor lobby levenskunst

1. Organiseer je gemeentelijk als initiatieven, werk samen, zorg samen voor geld 
en gun elkaar

2. Onderhoud goede relaties met ambtenaren, raadsleden en wethouders. Het 
zijn jarenlange trajecten waar vertrouwen nodig is.

3. Weet wat je wilt bereiken: het gaat om maatregelen/ projecten realiseren met 
bewoners. Ga daar ook gewoon mee door.

4. Er is een cultuur- en systeemverandering nodig. Investeer daarin.
5. Weiger de rol als ‘bewonersvertegenwoordiger’, pleit voor 

bewonersparticipatie en systeemverandering.
6. Wees niet bang en blijf het als een grap zien. Hou vol, wees trots en ga door: jij 

bent vaak degene met de meeste dossierkennis
7. Werk ook regionaal en landelijk samen als coöperaties en initiatieven: Bv 

warmtemanifest voor transitievisies met o.a. onze 2 moties 



Dank!
Kirsten.Notten@energiesamen.nu/ welkom@50tintengroenAssendorp.nl

Manifest transitievisie warmte (als 1 van de publicaties)
Position paper De maatschappelijke route

https://buurtwarmte.energiesamen.nu/
https://50tintengroenassendorp.nl/

mailto:Kirsten.Notten@energiesamen.nu/
mailto:welkom@50tintengroenAssendorp.nl
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/pagina/24/publicaties-en-links
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/nieuws/1221/position-paper-de-maatschappelijke-route-voor-warmte
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/
https://50tintengroenassendorp.nl/

