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Inleiding
De ontwikkeling naar
aardgasvrije wijken is in
volle gang: het beëindigen
van de gaswinning in
Groningen, het klimaatakkoord en een CO2 arme
samenleving in 2050. Vooral
gemeenten hebben de regie
voor de transitie naar
aardgasvrije wijken in
handen gekregen. Elke wijk
is anders en daarom vraagt
ook de ontwikkeling naar
een aardgasvrije wijk om
een aanpak op maat.
Tegelijkertijd spelen overal
dezelfde factoren een rol:
bestaand vastgoed dat
moet worden aangepast,
(ondergrondse)
infrastructuur die moet
worden vervangen en
nieuwe voorzieningen voor
het opwekken van warmte.

Daarnaast zijn er in elke wijk
tal van belanghebbende die
een rol kunnen spelen, zoals
netbeheerders,
energieleveranciers, lokale
energiecoöperaties en
natuurlijk bewoners.
In deze context
introduceren wij het
verdienmodelleren: een
methode om vanuit
verschillende invalshoeken
naar een wijk te kijken en zo
snel de juiste informatie bij
elkaar te brengen. Hiermee
worden de kansrijke en
essentiële bouwstenen voor
een aardgasvrije oplossing
geïdentificeerd op basis
waarvan een adaptieve
aanpak ontwikkeld kan
worden: op maat voor de
wijk.

De methode is ontwikkeld in
samenwerking met TNO en
de gemeente Rotterdam. De
Rotterdamse wijk Overschie
heeft in dit proces als casestudie gediend. Een aantal
voorbeelden komen daarom
uit de wijk Overschie en zijn
aangevuld met voorbeelden
uit andere delen van
Nederland.
Het verdienmodelleren kijkt
vanuit vijf invalshoeken
naar de wijk:
• Gratis waarde
• Functiecombinaties
• Samen sta je sterk
• Gebruiker centraal
• Iedereen draagt een
steentje bij
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Gratis Waarde

Bouwsteen lokale
initiatieven
Lokale initiatieven op het
gebied van duurzaamheid
schieten als paddenstoelen
uit de grond.
Energiecoöperaties zijn
misschien wel het beste
voorbeeld en sluiten erg
goed aan bij het aardgasvrij
maken van wijken. Maar
ook lokale initiatieven op
het gebied van bijvoorbeeld
auto’s delen, biodiversiteit
in de wijk of stadslandbouw
zijn sterk in opkomst.

kunnen het vliegwiel van de
wijk worden. Goed
voorbeeld doet volgen. De
positieve energie die uit
gaat van initiatieven van
bewoners uit de wijk zelf,
kan gebruikt worden om
ook anderen in beweging te
krijgen.

jongste succes. De
coöperatie heeft daarbij een
uitvoeringsplan opgesteld
om 600 woningen in Boven
Pekela en de Doorsneebuurt
aardgasvrij te maken.
Inmiddels heeft het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken hiervoor een subsidie
toegekend en kunnen
Boven Pekela en de
Doorsneebuurt als Proeftuin
voor aardgasvrije wijken op
de kaart gezet worden.i

In de Groningse gemeente
Pekela is een voorbeeld te
vinden van een klein lokaal
initiatief dat heeft laten zien
dat bewoners een actieve
rol kunnen spelen in de
Bouwsteen
ontwikkeling naar
grootverbruikers
aardgasvrije wijken. Na een
aantal succesvolle acties om
De gratis waarde zit hem in
Grootverbruikers kunnen
collectief zonnepanelen aan
de activiteit en energie die
een belangrijke rol spelen in
te
schaffen
werd
in
2013
de
al in het gebied aanwezig is
de overgang naar een
coöperatieve vereniging
en gedragen wordt door
aardgasvrije wijk.
Pekela Duurzaam opgericht
bewoners zelf. Bekijk eerst
Utiliteitsgebouwen
met
het
doel
om
duurzame
goed wat het doel is van het
gebruiken vaak veel warmte
energie bereikbaar te
initiatief, of dit aansluit bij
door hun grote oppervlak,
maken
voor
alle
inwoners.
de energietransitie
en
of
het
waardoor gelijk al een grote
Meer lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
Met
dat
doel
zijn
door
de
de overgang naar een
potentiele afnemer voor
jaren heen verschillende
aardgasvrije wijk kan
“schone” warmte is
projecten
ontwikkeld
met
versterken. Misschien is er
geïdentificeerd. Maar je
Boven Pekela Aardgasvrij als
een actieve groep van
kunt ook denken aan
bewoners die aan de slag
(kleine) industrie met een
Zonnepanelenacties
zijn
een
wil met het verduurzamen
warmte- of koudevraag of
veelvoorkomend lokaal initiatief
van hun woningen. Zij
zelfs bedrijven met een
hoog elektriciteitsverbruik.
De aanwezigheid van een
potentieel grote afnemer
van een nieuwe oplossing
voor de warmtevoorziening
is wat waard en helemaal
gratis.
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Een goede start is het in
kaart brengen van deze
grootverbruikers en hun
locatie in het gebied te
onderzoeken. Daarnaast is
het belangrijk de details van
hun vraag te kennen: welke
temperatuur, capaciteit of
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warmtedrager hebben zij
nodig? Pas dan kan gekeken
worden welke duurzame
alternatieven tot de
mogelijkheden behoren en
of deze te combineren zijn
met de woningen in het
gebied. En niet onbelangrijk
is de vraag of de
grootverbruiker zelf ook
mee wil doen met de
energietransitie.

het experiment geslaagd is
en of drinkwater een
interessante bron is van
warmte.ii Het project laat nu
in elk geval al zien dat een
grootverbruiker de
haalbaarheid van een
project makkelijker kan
maken.

Een pilotproject van
Brabant Water in Tilburg
laat zien dat een
grootverbruiker een
belangrijke rol kan spelen in
innovatieve

Als er warmte in het gebied
aanwezig is, waarom zou je
dat dan niet gebruiken? De
aanwezigheid van een
lokale warmtebron kan een
startpunt zijn om over een

Bouwsteen lokale
warmtebronnen

Belangrijk om te
onderzoeken zijn de
kenmerken van de bron
zoals locatie, capaciteit en
temperatuur. Dit kan
worden afgezet tegen de
warmtevraag in een gebied.
En omdat het doel van
aardgasvrije wijken
uiteindelijk verduurzaming
van de woningvoorraad is,
moet ook gekeken worden
of de aanwezige bron een
duurzaam alternatief is: is
het een hernieuwbare bron
die voor langere tijd
beschikbaar is?
Nadat de mijnen in ZuidLimburg in de jaren 60 en 70
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warmteoplossingen. In
samenwerking met Fontys
Hogeschool, Hydreco, KWR
en de TU Eindhoven is
Brabant Water in 2016 een
onderzoek gestart naar
warmtewinning uit
drinkwater. Fontys
Hogeschool is hierbij de
afnemer van deze
experimentele warmtebron.
Zij gebruikten al een
Warmte- en koudeopslag
(WKO) installatie en in de
pilot gaat thermische
energie uit drinkwater deze
installatie voeden. In 2020
moet duidelijk worden of

Oude mijnen worden opnieuw nuttig door het water uit de
mijnschachten als lokale warmtebron te gebruiken

oplossing voor de
warmtevoorziening na te
denken. Je kunt denken aan
restwarmte uit industrie of
datacenters (hoge en/of
lage temperatuur), diepe
geothermie, maar ook de
geschiktheid van een gebied
voor WKO of
elektriciteitsopwekking is
interessant om te bekijken.
En misschien ligt er al een
warmtenet in de buurt
waarop aangehaakt kan
worden?

werden gesloten, liepen de
gangenstelsels vol met
grondwater. Dit grondwater
is door de aarde langzaam
opgewarmd. Pas decennia
later, in 2003, werd op
initiatief van de gemeente
Heerlen de mogelijkheid
onderzocht om deze lokale
warmtebron te gebruiken
als duurzame energiebron.
Met de kennis van oude
mijnwerkers werden
succesvolle proefboringen
uitgevoerd waarna in enkele

jaren tijd ca. 8 km leidingen
werd aangelegd, 5 bronnen
geboord en de eerste
mijnwaterenergiecentrale
ter wereld in werking
gesteld. Dit initiatief, dat
allemaal begon met de
aanwezigheid van een
lokale warmtebron, heeft
zich inmiddels ontwikkeld
tot MijnWater B.V. – een
professioneel energiebedrijf
met verschillende
oplossingen voor warmte en
koude met behulp van
mijnwater.iii

of een aanpak op grotere
schaal voordelen kan
opleveren. Een hele rij
huizen in één keer isoleren
is makkelijker en goedkoper
dan elk huis individueel op
een ander tijdstip. Op basis
van bouwjaar, gebouwtype,
energielabel en ook het
gebouweigendom kan
gekeken worden of er
clusters van gebouwen zijn
die zich voor een
grootschaligere aanpak
3

Hoogbouw in Overschie: hier is
collectief isoleren een stuk
makkelijker

Bouwsteen clusters van
gebouwen
Naast een warmtebron en
een bijpassende
infrastructuur zijn
gebouwen een belangrijke
factor in de
warmtevoorziening. Het
isolatieniveau en de
warmteverdeling zijn mede
bepalend voor mogelijke
oplossingen en
bijbehorende aanpassingen
aan een gebouw. Het kan
daarbij gaan om relatief
simpele aanpassingen, zoals
het omschakelen op
elektrisch koken, maar ook
om ingrijpende maatregelen
zoals het isoleren van de
gebouwschil.

lenen. Op basis van het
bouwjaar kan bijvoorbeeld
worden ingeschat wat het
isolatieniveau is van
gebouwen: gebouwen met
een vergelijkbaar bouwjaar
vereisen waarschijnlijk
soortgelijke maatregelen.

Zeker bij ingrijpende
maatregelen is het de
moeite waard om te kijken

Ook op basis van
gebouwtype kunnen
clusters worden

samengesteld. In de wijk
Overschie in Rotterdam zijn
bijvoorbeeld verschillende
clusters met hoogbouw
geïdentificeerd. Voor deze
hoogbouw is het
makkelijker om collectief te
isoleren en zijn er
mogelijkheden om ook de
warmtevoorziening te
centraliseren in het
gebouw. In Overschie is een
groot deel van deze
hoogbouw bovendien in
bezit van
woningbouwcorporatie
WoonStad waardoor er
maar één eigenaar is. De
aanwezigheid van zo’n
cluster is gratis waarde,
omdat hier met één
oplossing en aanpak
meteen een groot aantal
woningen van het aardgas
afgehaald kan worden.
In Overschie is echter ook
een tweede cluster te
vinden met grondgebonden
woningen in particulier
bezit, gebouwd voor of in
de jaren kort na de tweede
wereldoorlog. Deze
kenmerken doen
verwachten dat er flink
geïsoleerd moet worden,
terwijl het gebouwtype
minder geschikt is voor een
collectieve aanpak en men
bovendien met evenveel
eigenaars als woningen van
doen heeft. Ondanks deze
uitdaging, is de
aanwezigheid van dit cluster
ook van waarde, omdat er
een heel gebied samen voor
dezelfde uitdaging staat en
met een gezamenlijke
aanpak gebaat kan zijn.
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Functiecombinaties

motiveren om juist op die
plek versneld met een
nieuwe warmtevoorziening
aan de slag te gaan.

Bouwsteen infrastructuur

Bouwsteen openbare
ruimte

De (ondergrondse)
infrastructuur is een
Klimaatadaptatie,
belangrijk onderdeel van de
wateroverlast,
Het afstemmen van deze
warmtevoorziening. Nu
groenvoorzieningen en
werkzaamheden met de
bestaat dit vooral uit het
ruimtelijke inrichting zijn
mogelijke aanleg van een
gasnet, maar in de
thema’s die spelen in de
warmtenet kost weliswaar
toekomst wordt dit mogelijk
openbare ruimte en
tijd en vereist
vervangen door een
werkzaamheden met zich
hoogstwaarschijnlijk
warmtenet of, in het geval
meebrengen. Het moment
aanpassingen aan het nieuw
van all-electric oplossingen,
dat deze werkzaamheden
geplande rioolstelsel, het
een verzwaard
plaatsvinden kan een goed
levert echter ook voordelen
elektriciteitsnet. De kans is
moment zijn om ook aan de
op. Zo hoeft de straat
in elk geval groot dat de
slag te gaan met de aanleg
slechts één keer open en
grond een keer open moet
van een infrastructuur voor
dat bespaart kosten en
om van het aardgas af te
de warmtevoorziening of
gaan. En dan is het een
goed idee om te kijken of je
deze werkzaamheden kunt
combineren met andere
infrastructurele projecten
zoals vervanging van riool,
waterleiding of elektriciteit.
Ook de aanleg van glasvezel
Meer lezen?
of een laadpalennetwerk
in Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
de wijk kan een kans zijn om
mee te koppelen.
In Overschie-Oost gaat
vanaf 2020 de hele wijk op
de schop voor de
vervanging van het riool.
Tegelijkertijd wordt een
nieuw hemelwaterriool
aangelegd. Deze
werkzaamheden worden
zoveel mogelijk afgestemd
met andere
infrastructuurbeheerders
van onder andere gas,
elektra en water. Leidend is
echter de planning van het
riool en een alternatieve
warmtevoorziening zou
hierop mee kunnen liften.
Dus als er werkzaamheden
gepland staan in een
gebied, kan dat ook
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Rioolvervanging is een goed moment om ook andere
werkzaamheden te verrichten: de hele straat ligt toch al open

overlast. Bovendien kan
door goed anticiperen
potentieel veel
“spijtkosten” worden
bespaard. Deze worden
gemaakt als over een jaar of
10 alsnog besloten wordt
om een warmtenet aan te
leggen. Grote delen van de
recent vervangen
ondergrondse infrastructuur
moet dan opnieuw
aangepakt worden. Hier valt
de grootste winst te
boeken.

misschien wel het
ontsluiten van een lokale
bron.
In de praktijk kan het zijn
dat deze werkzaamheden al
met andere projecten
worden gecombineerd. Zo
staan er in Overschie een
aantal projecten in de
openbare ruimte in de
planning die al
gecombineerd worden met
de vervanging van het riool.

8

Warmte-ready
renoveren bereidt
woningen voor op de
toekomst zonder dat
deze al helemaal vast
hoeft te staan.
5

De rioolvervanging is daarbij
leidend en daarom cruciaal
in de afstemming.

9

De aard van
werkzaamheden in de
openbare ruimte kunnen
echter wel van belang zijn.
Zo wordt in Overschie waar
nodig het maaiveld
opgehoogd. Dit betekent
dat bijvoorbeeld ook de
rioolaansluitingen aan de
huizen opgehoogd moeten
worden. Daardoor doet zich
ook op gebouwniveau een
natuurlijk moment voor
werkzaamheden voor. Dan
kunnen de woningen
bijvoorbeeld meteen ook
makkelijker op een aan te
leggen warmtenet
aangesloten worden.

Bouwsteen bestaand
vastgoed
Zoals al eerder beschreven,
is het vastgoed een
belangrijk element in de
warmtevoorziening.
Aanpassingen of renovatie
in de vorm van bijvoorbeeld
isoleren zijn vaak
noodzakelijk voor een
toekomstbestendige

oplossing. Dit kan ingrijpend
zijn en daarom is het slim te
kijken of er niet toch al
verbouwd of gerenoveerd
wordt in de wijk, dan kan er
meteen worden gezorgd
voor een warmte-ready
resultaat.
Enerzijds kan gekeken
worden welke problemen er
met betrekking tot het
vastgoed in de wijk spelen
die nu of in de toekomst
actueel kunnen worden.
Hierbij kun je denken aan
asbest, achterstallig
onderhoud of problemen
met de fundering. Hiervan is
bekend dat er een moment
gaat komen dat er
gerenoveerd moet gaan
worden. Als je nu al na kunt
denken over hoe je deze
werkzaamheden kunt
combineren met
bijvoorbeeld het
aanbrengen van isolatie,
kan dat veel overlast en
kosten besparen.
Anderzijds kan gekeken
worden naar
renovatieplannen van
bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties. In

Overschie werkt
woningbouwcorporatie
WoonStad met een
onderhoudsplanning en
renovatieplanning. In beide
planningen hebben zij de
ambitie om woningen
warmte-ready te maken.
Daardoor is er niet direct
sprake van aardgasvrij,
maar kan dit in de
toekomst, zodra er een
goede oplossing is, wel snel
en eenvoudig gerealiseerd
worden. WoonStad laat zien
dat je op deze manier
natuurlijke onderhouds- of
renovatiemomenten kunt
gebruiken om vastgoed
voor te bereiden op de
toekomst, zonder precies te
weten hoe deze er uit zal
gaan zien.

Bouwsteen nieuwbouw
Nieuwbouw hoeft in
Nederland niet meer als
vanzelfsprekend op het
aardgas aangesloten te
worden, maar hoe er wel in
de warmtevraag wordt
voorzien, is niet bepaald.
Nieuwbouwprojecten
kunnen daarom ook voor
bestaand vastgoed in de

buurt belangrijk zijn. Zo kan
er bij nieuwbouw
bijvoorbeeld makkelijker en
sneller een warmtenet
worden aangelegd waar
bestaand vastgoed mogelijk
op aan kan haken.
Nieuwbouw kan dan als
startmotor voor een
aardgasvrije
warmtevoorziening worden
ontwikkeld.

Aan de ander kant kan
nieuwbouw een collectieve
oplossing ook in de weg
staan op het moment dat
besloten wordt om elke
woning individueel van
warmte te voorzien,
bijvoorbeeld door middel
van een warmtepomp.
Daarmee vallen potentiële
afnemers van een grotere
collectieve oplossing weg.

Als er bijvoorbeeld binnen
een aantal jaar een
warmtenet gerealiseerd
gaat worden, kan het voor
iedereen interessant zijn om
de nieuwbouwwoningen op
een warmtenet met een
tijdelijke bron aan te
sluiten, om later met de rest
van het gebied op het
definitieve net om te
schakelen.

Meer lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
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Samen sta je sterk
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Samen sta je sterker en kun
je meer bereiken dan
alleen. De energietransitie
raakt iedereen, dus waarom
niet de krachten bundelen
en het samen doen?

Bouwsteen identiteit

11

maar de Overschieënaar
ziet dat anders: zij zijn trots
op hun wijk. Voor hen is het
een dorp bij de grote stad
Rotterdam. Er wonen vaak
hele families en meerdere
generaties. Ondanks de vele
verschillen die ook binnen
Overschie te vinden zijn, is
een gedeelde identiteit als
Overschieënaar de gemene
deler.

benadering van een lastig
vraagstuk.
Het kan dus heel waardevol
zijn om te onderzoeken of
zo’n identiteit bestaat in
een gebied en hier in de
energietransitie gebruik van
te maken. Dat hoeft niet in
de vorm van een
energiecoöperatie, maar
kan ook in de communicatie
al een belangrijke rol
spelen. Zo kan energie uit
de eigen wijk iets zijn om
trots op te zijn. Het
versterkt de gedeelde
identiteit en kan helpen
mensen te overtuigen mee
te doen.

Een gevoel van
saamhorigheid of gedeelde
identiteit kan aan de basis
staan van een succesvolle
In 2018 steeg het aantal
samenwerking. Identiteit is
energiecoöperaties in
complex, komt zelden terug
Nederland met 20% tot 484
in de statistieken en is voor
in totaaliv
een buitenstaander
misschien niet direct
De groei aan
zichtbaar. Maar degene die
energiecoöperaties in
er onderdeel van zijn zullen
Nederland laat zien dat de
het probleemloos
energietransitie zich leent
Bouwsteen actief
aanvoelen. Het kan zich
voor een gezamenlijke
organiseren
uiten in concrete
aanpak. Een bestaande
initiatieven, gezamenlijke
gedeelde identiteit of
Samen sta je sterker, maar
evenementen,
Meer
bij delezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
gevoel van saamhorigheid
je kunt niet alles samen
voetbalclub of het zit veel
kan een goede
doen. Daarom is het
meer onderhuids.
voedingsbodem zijn voor
belangrijk te kijken wie de
zo’n samenwerking. De
kar van een collectieve
De Rotterdamse wijk
uitdaging samen als wijk
ontwikkeling zou kunnen
Overschie lijkt voor
aangaan en met elkaar
trekken.
buitenstaanders misschien
oplossen is een positieve
een normale buitenwijk,
Als er in het gebied al
bewoners zijn die zich actief
In het oude centrum van Overschie waant ook een
inzetten voor de
buitenstaander zich niet in Rotterdam

6

energietransitie of mensen
aanpak vragen bij de
Bouwsteen doelgroepen
die staan te springen dit op
energietransitie.
te pakken, kan dat een
Het is goed om na te
versnelling veroorzaken.
Jonge gezinnen hebben
denken over wie de
Met de juiste motivatie,
misschien minder geld
bewoner van een gebied
competenties en een goed
beschikbaar om te
eigenlijk is. Demografische
netwerk in het gebied
investeren, maar zien
kenmerken kunnen helpen
kunnen deze personen voor
zichzelf nog lange tijd in de
naar een gebied te kijken en
een enorme voorsprong
wijk wonen en staan open
mogelijke doelgroepen te
zorgen.
voor toekomstige
onderscheiden op basis van
Hetzelfde geldt voor
ontwikkelingen. Senioren
organisaties die al actief zijn
hebben wellicht het geld
7
in de wijk.
beschikbaar, maar maken
Woningbouwcorporaties
zich zorgen of ze nog lang
zijn een voor de hand
genoeg in hun woning
liggende kandidaat om deze
blijven om een investering
rol te vervullen. Maar er zijn
terug te verdienen. En ze
mogelijk andere
zitten wellicht minder te
organisaties die hun
wachten op veranderingen.
organisatiekracht willen
Na een leven lang koken op
inzetten voor een
gas is inductie een grote
gebiedsbrede aanpak. Door
stap.
te kijken of deze individuen
In Zaltbommel
of organisaties er zijn en
ontwikkelden bewoners
hun motivatie en belang in
zelf een plan voor een
kaart te brengen,
kunnen Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
Meer lezen?
windpark
zich kansen voordoen om
een versnelling te creëren.
Samen sta je sterk, met een
enthousiaste kartrekker nog
sterker.
Het kan zijn dat
verschillende doelgroepen
De gemeente Zaltbommel
een andere (technische)
identificeerde in 2010 in
oplossing wensen of dat
navolging van haar
met hen anders
duurzame ambities een
gecommuniceerd moet
geschikt gebied voor
worden. De ene groep is
windmolens. De bewoners
wellicht te overtuigen met
van dit gebied waren
voorlichting over elektrisch
meteen gemotiveerd om
koken en een nieuwe
hierin zelf een actieve en
pannenset, terwijl de ander
leidende rol te spelen wat in
meer geholpen is met een
2012 tot de vorming van
financiële ondersteuning.
bijvoorbeeld
een bewonerswerkgroep
Doordat zij hierin niet alleen
gezinssamenstelling, leeftijd
leidde. Inmiddels heeft dit
staan, kan tegemoetkoming
of inkomen. Niet alle
geresulteerd in een
aan deze wensen haalbaar
verschillen zijn relevant,
concreet voorstel voor een
worden gemaakt en worden
maar het is goed de vraag te
drietal windmolens met een
meegenomen in de
stellen of er doelgroepen
actieve rol voor de
energietransitie.
v
zijn die om een specifieke
bewoners.
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Bouwsteen
woningbouwcorporaties
Verduurzaming van
bestaand vastgoed is een
grote uitdaging. Dit geldt
voor particuliere eigenaren,
maar zeker ook voor
partijen met veel vastgoed.
Hierin samenwerken door
te kiezen voor een
wijkaanpak, kan mogelijk
voor iedereen voordeel
opleveren.

13

Vaak zijn er in een gebied
woningcorporaties
aanwezig. Het is dus
belangrijk goed te kijken
welke partijen er actief zijn
en om welk vastgoed het
gaat. Als er veel bezit is van
woningcorporaties, hebben
zij de mogelijkheid veel
vastgoed samen in een keer
aan te pakken.

In 2018 waren bijna 2,3
miljoen woningen in bezit
van
woningbouwcorporaties en
ruim 1 miljoen woningen in
bezit van andere
verhuurders. vi
Dit verduurzaamt niet
alleen de sociale
woningbouw, maar kan ook
als startmotor dienen voor
de verduurzaming van een
omliggende wijk. Het
volume van een
woningbouwcorporatie kan
een cruciale basis zijn voor
een collectieve aanpak,
terwijl een bredere aanpak
in de wijk ook weer
voordelen kan opleveren
voor de
woningbouwcorporatie.

Mogelijk zijn er ook
beleggers of andere
organisaties met veel
vastgoed in de wijk. Zij zijn
niet altijd direct zichtbaar,
maar hebben misschien wel
een interessant volume aan
vastgoed. Ga in gesprek en
kijk of hun vastgoed
startmotor kan zijn voor de
energietransitie en, zeker zo
belangrijk, of de
energietransitie ook hun
belang kan dienen. Zie een
samenwerking als kans om
vastgoed klaar te maken
voor de toekomst en
maatschappelijke
verantwoordelijkheid te
nemen.

INVALSHOEK 4

Gebruiker Centraal
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Bouwsteen houding
In de meeste wijken is de
medewerking van bewoners
cruciaal voor een
succesvolle energietransitie.
Eigenaar-bewoners zullen in
veel gevallen moeten
investeren in hun woning.
De nodige maatregelen
kunnen voor tijdelijk
overlast zorgen doordat er
bijvoorbeeld verbouwd
moet worden. Ook moet
men zich eventueel aan een
nieuwe situatie aanpassen
zoals gaan koken op
elektriciteit. Dit geldt niet
alleen voor eigenaarbewoners, maar ook voor
huurders. Het is daarom
belangrijk om bewust na te
gaan wat de houding van
bewoners is ten opzichte

van de energietransitie. Een
positieve houding kan voor
een versnelling zorgen,
terwijl een negatieve
houding voor veel
weerstand en vertraging
kan zorgen.
Deze houding kan zich op
verschillende manieren
laten zien. In Groningen
lopen de emoties hoog op
door de aardbevingen ten
gevolge van de
aardgaswinning. Het is te
verwachten dat deze
emoties ook in de
energietransitie een
belangrijke rol zullen
spelen. Bewoners elders
zullen misschien eerder
teruggrijpen op argumenten
of overtuigingen. Dit kan
zowel positief als negatief

zijn: van de overtuiging dat
we alles moeten doen om
van het gas af te gaan aan
de ene kant tot de
overtuiging dat het allemaal
wel meevalt met
klimaatverandering aan de
andere.
Inmiddels is de
energietransitie niet meer
weg te denken uit het
publieke debat en iedereen
zal er daardoor ook
bepaalde verwachtingen
van hebben. Zo bestaat in
Overschie onder bewoners
de verwachting dat er wel
wat zal veranderen en dat
het wel geregeld zal
worden. Een duidelijk
negatieve of positieve
houding is hieraan niet per
se verbonden, eerder een

zekere mate van
gelatenheid.
Ook is het denkbaar dat
men in principe positief
staat tegenover de
energietransitie, maar nog
wel bepaalde zorgen heeft
over de consequenties voor
hun woning of
energierekening. Het is
belangrijk hiervan op de
hoogte te zijn om deze
zorgen weg te kunnen
nemen of hier op in te
kunnen spelen.

Bouwsteen thema’s
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gedigitaliseerd waarna
bewoners toegang krijgen
tot hun 3D digitale huis.
Hier kunnen ze
experimenteren met
verschillende
mogelijkheden voor hun
woning op het gebied van
zorg, veiligheid, comfort en
ook energie. Het maakt niet
alleen de mogelijkheden
inzichtelijk, het is ook een
manier om de discussie
breder te trekken dan
verduurzaming en
bewoners te verleiden tot
maatregelen met
bijvoorbeeld verhoogd
comfort of een
ouderdomsvriendelijke
woning.vii

meedoen aan een
collectieve aanpak? Wat is
het juiste moment en welke
opties zijn er eigenlijk? Dit is
natuurlijk afhankelijk van de
situatie en de oplossingen
die geboden worden, maar
om een juiste keuze te
kunnen maken is het
belangrijk dat de eigenaar
over de juiste kennis
beschikt.

Bouwsteen kennis

maar het kan ook zijn dat
essentiële informatie
ontbreekt.

Daarom is het goed om te
kijken naar de kennis die al
aanwezig is in de wijk en
aan welke kennis nog
behoefte is. Het kan zijn dat
men al veel weet van de
energietransitie en de
praktische consequenties,

De energietransitie is
belangrijk en het
klimaatprobleem urgent,
maar dit heeft niet bij
8
iedereen prioriteit. Voor
iedereen zijn er bepaalde
Meerdielezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
thema’s belangrijk
prioriteit krijgen als het gaat
om woon- en leefcomfort.
Door te kijken welke
thema’s er spelen bij de
bewoners van een gebied
ontstaan er mogelijk kansen
om een aantrekkelijke
propositie te ontwikkelen.
Hierin kunnen de nodige
maatregelen voor de
energietransitie gekoppeld
worden aan het realiseren
van wensen met een hoge
Op het platform van WoonConnect kun je digitaal je eigen
prioriteit bij de bewoners in
huis verbouwen en worden alle mogelijkheden inzichtelijk
de wijk.
gemaakt
WoonConnect is een
platform dat de
verbindingen tussen
verschillende thema’s in de
gebouwde omgeving legt.
Woningen en wijken
worden op het platform

De eigenaar van een woning
zal uiteindelijk een keuze
moeten maken. Gaat hij op
eigen houtje op zoek naar
een oplossing of gaat hij

Ook bewustzijn over het
huidige energieverbruik kan
hier een rol in spelen.

Bewustzijn hiervan kan
helpen om mensen te
overtuigen van de noodzaak
van bijvoorbeeld isolatie of
andere
besparingsmaatregelen.
Hierbij is het belangrijk ook
de sociale norm inzichtelijk
te maken. Mensen zijn er
gevoelig voor als zij meer
energie dan hun buren
gebruiken en zijn sneller
bereid zich aan te passen.

Het al eerder besproken
platform WoonConnect is
een manier om kennis
toegankelijk en zelfs
aantrekkelijk te maken voor
de bewoners. Bewoners
krijgen de mogelijkheid het
heft in eigen hand te nemen
en hun woning digitaal te
verbouwen.

Op een speelse manier
kunnen zo verschillende
scenario’s met elkaar
vergeleken worden.
Bovendien kan door het
makkelijk invoeren van
specifieke data voor de
woning een nauwkeurig
beeld worden geproduceerd
van bijkomende kosten en
baten.viii
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Iedereen draagt een steentje bij

Bouwsteen
geïnteresseerde partijen
Een andere
warmtevoorziening
betekent mogelijk ook de
komst van nieuwe partijen
in een gebied. Is een
warmtenet de beste
oplossing voor een
bepaalde wijk, dan werpt
zich al snel de vraag op: wie
gaat het aanleggen en
exploiteren? Door al vroeg
te kijken of er partijen zijn
die interesse hebben om
hierin een rol te spelen, kan
mogelijk sneller een
oplossing gevonden
worden.
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Ecovat is een innovatie om
warmte op te slaan in een
ondergronds buffervat

ontwikkelingen kunnen
mogelijk gebaat zijn bij een
eerste wijk om hun
innovatie uit te rollen en
omgekeerd kan ook de wijk
hiervan profiteren.

Bouwsteen
financieringsfaciliteiten

Het ligt voor de hand om de
De energietransitie vereist
huidige energieleveranciers
investeringen en vaak is niet
en netbeheerders te polsen
meteen duidelijk door wie
of zij interesse hebben,
en waarin geïnvesteerd
Meer lezen? Stuur een
mail naar publicaties@blueconomy.nl
maar er zijn mogelijk ook
Zo is er het bedrijf Ecovat
moet gaan worden. Het is
andere partijen die
dat een innovatie heeft
toch zinvol om alvast te
bijvoorbeeld warmte willen
ontwikkeld voor het opslaan
kijken welke mogelijkheden
gaan leveren of de
van energie in water in een
er al bestaan om eventuele
infrastructuur aan willen
ondergronds buffervat.
investeringen te
leggen. De meeste wijken
Nadat de innovatie een tijd
financieren. Zijn er
zullen bovendien voor een
is getest op een
bijvoorbeeld mogelijkheden
aanzienlijke isolatieopgave
proeflocatie, is het bedrijf
voor gebouw-gebonden
staan en ook daarin zijn
druk bezig met het
financiering? Of misschien
partijen die hierin
realiseren van een eerste
biedt de lokale overheid
waardevol kunnen zijn.
project waarbij hun
tegen gunstige
Denk aan een bouwbedrijf
innovatie een wijk van
voorwaarden een lening
met een slimme oplossing
energie gaat voorzien. De
aan?
voor collectief isoleren.
wijk Het Dorp in Arnhem is
waarschijnlijk de eerste wijk
Sommige gemeentes en
De energietransitie is
die straks op een Ecovat
provincies bieden bewoners
actueel en een bron van
aangesloten is. Het is de
bijvoorbeeld een
innovatie. Er zijn vele grote
bedoeling dat een vat van
duurzaamheidslening of een
en kleine spelers op zoek
35 meter doorsnee zo’n 500
energiebespaarlening aan.
naar innovatieve manieren
woningen van warmte gaat
Deze leningen worden
om op duurzame energie
voorzien.ix
onder gunstige
over te gaan, woningen te
voorwaardes verstrekt en
isoleren en van warmte te
zijn bedoeld om
voorzien. Zulke nieuwe
energiebesparende

investeringen te doen aan
het eigen huis of woning.
Het te lenen bedrag en de
maatregelen die hiermee
gefinancierd mogen worden
varieert en is afhankelijk
van de woonplaats, maar
mogelijk ook van inkomen
en leeftijd. Online kan met
een eerste check gekeken
worden of de
mogelijkheden in het aan te
pakken gebied bestaan en
onder welke voorwaarden.x

Bouwsteen huidige
stakeholders

Hierbij is te denken aan
energieleveranciers en
netbeheerders, maar ook de
lokale overheid,
woningbouwcorporaties,
bewoners en eigenaren. Zij
zullen misschien niet
allemaal een actieve rol
spelen in de transitie en de
toekomstige
warmtevoorziening, hun
opstelling in deze
ontwikkeling kan wel van
invloed zijn. Het is daarom
goed om te weten of zij zich
proactief, passief of zelfs
contraproductief opstellen
en wat hen daarbij
motiveert.

In Overschie is de
Gemeente Rotterdam
samen met
woningbouwcorporatie
Woonstad actief
opgetrokken in de
verkenning naar een
aardgasvrije toekomst. Door
deze proactieve houding is
al veel kennis opgedaan en
zijn partijen op de hoogte
van elkaars ambities en
mogelijkheden. In dit geval
heeft dat het proces
geholpen en biedt het
kansen om ook in de
toekomst samen op te
trekken. Minder actieve
stakeholders kunnen
mogelijk in de toekomst nog
geactiveerd worden.

Een nieuwe
warmtevoorziening brengt
In sommige wijken bestaan
misschien nieuwe partijen
al mogelijkheden om
naar een gebied, in de
aardgasvrije investeringen
huidige situatie is het echter
te financieren
belangrijk ook de
medewerking
van
huidige
Meer lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
stakeholders te krijgen.
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Methode
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Het doel van het
verdienmodelleren is
uiteindelijk om tot een
adaptieve aanpak voor
aardgasvrije wijken te
komen. De verschillende
invalshoeken zijn er om op
een brede en open manier
naar een gebied te kijken en
de kansrijke en essentiële
bouwstenen voor een
oplossing in het gebied te
identificeren. Om dit te
doen, zijn voor elke
beantwoorden. Sommige
Ten eerste kan een
bouwsteen een aantal
vragen vereisen daarnaast
bouwsteen ‘niet relevant’
hulpvragen en
de input van stakeholders of
zijn, bijvoorbeeld als er
vervolgvragen geformuleerd
experts. En soms is een
geen enkel lokaal initiatief
(zie bijlage). De hulpvragen
gezamenlijke discussie
in het gebied bestaat. Deze
zijn meer inventariserend
nodig om de vraag goed te
bouwsteen wordt dan niet
en kijken of de bouwsteen
kunnen beantwoorden.
meegenomen naar de
van toepassing is op het
oplossingsruimte.
gebied. Indien dat het geval
Bouwstenen scoren
is, kunnen de
vervolgvragen
Meer
lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
Ten tweede is het mogelijk
helpen om per bouwsteen
dat een bouwsteen ‘nu niet
Het is de bedoeling om
de juiste informatie te
relevant’ is. Zo kan het zijn
uiteindelijk voor elke
verzamelen.
dat er in een gebied geen
bouwsteen in te schatten in
De gebiedsanalyse bevat
kaartmateriaal uit
(openbare) bronnen dat kan
helpen deze vragen te

hoeverre deze relevant is
voor een mogelijke
oplossing voor het gebied.
Daarvoor zijn er vier
mogelijke ‘scores’.

concrete nieuwbouwplannen zijn, maar enkel
prognoses voor de lange
termijn. In die situatie
liggen hier niet direct
kansen en het zal ook niet
tot problemen leiden als er
verder geen rekening met
nieuwbouw wordt
gehouden. De bouwsteen
gaat daarom niet mee naar
de oplossingsruimte. Wel is
het interessant om de
ontwikkelingen te volgen en
de bouwsteen op een later
moment nog eens te
bekijken.
De derde mogelijkheid is
dat een ‘essentiële’

bouwsteen wordt
geïdentificeerd. Deze is
cruciaal voor het slagen van
een aanpak en wordt
daarom meegenomen naar
de oplossingsruimte. Zo
moet bijvoorbeeld absoluut
rekening gehouden worden
met een negatieve houding
van bewoners tegenover de
energietransitie, indien
daarvan sprake is.
De vierde en laatste score is
voor ‘dragende’
bouwstenen. Dit zijn
kansrijke aanknopingspunten of mogelijkheden
om in de oplossing op voort
te borduren. Zo kan het zijn
dat een wijk over een zeer
geschikte lokale
warmtebron beschikt. Dit is
een kans voor de wijk om
met deze bron een

succesvolle aanpak te
ontwikkelen.

Oplossingsruimte
De ‘essentiële’ en
‘dragende’ bouwstenen
komen nu samen in de
oplossingsruimte. Het is
belangrijk om voor elk van
deze bouwstenen
kernachtig een conclusie te
formuleren op basis van de
verzamelde informatie.
Door deze conclusies onder
elkaar te zetten ontstaat
een beeld van de mogelijke
In de oplossingsruimte
komen de belangrijkste
bouwstenen van een
aardgasvrije oplossing
samen.

oplossingen. Door hier met
de betrokken stakeholders
naar te kijken kunnen
samen dwarsverbanden en
patronen makkelijk
waargenomen worden. Uit
dit proces komen de
mogelijkheden naar voren
en kan een adaptieve
aanpak uitgewerkt worden.
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Over Blueconomy
AANJAGERS VAN DE NIEUWE, SCHONE ECONOMIE
Blue staat voor nieuw, fris en schoon. Onze missie is een toekomst met een nieuwe, schone
economie. Dat vraagt om een transitie van fossiel naar hernieuwbaar, van dierlijk naar plantaardige
eiwitten, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.
Blueconomy begeleidt innovaties op het gebied van duurzaamheid. Vanaf het prille begin denken we
mee over de manier waarop een gebied of cluster van bedrijven kan verduurzamen. Met onze tools,
zoals Verdienmodelleren, helpen we stakeholders om stappen te zetten bij het realiseren van hun
ambities, door kansrijke bouwstenen te inventariseren en daarmee te bouwen aan een duurzame
(energie)transitie.
Benieuwd naar ons team, de rollen die wij vervullen of onze producten? Bezoek dan de website:
www.blueconomy.nl
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Bijlage
Invalshoek 1
Gratis Waarde

Hulpvragen

Vervolgvragen

Bouwsteen lokale initiatieven
Zijn er lokale initiatieven in het
gebied om op door te bouwen?

. Zijn er lopende burgerinitiatieven . Wat is het doel en wat is er al bereikt?
op het gebied van energie bekend . Voor wie en door wie?
in het gebied?
. Hoe kan dit initiatief de ontwikkeling naar een
gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan dit initiatief de ontwikkeling naar een
gasloze wijk belemmeren of vertragen?

Bouwsteen grootverbruikers
Zijn er grootverbruikers van
warmte in of rondom het gebied?
En elektriciteit, gas en
koudevraag?

. Zijn er grootverbruikers in de
omgeving op een afstand van
maximaal ca. 1 km?

Bouwsteen lokale warmtebronnen . Zijn er bestaande warmtenetten?
Zijn er lokale warmtebronnen
. Zijn er bronnen voor HT
beschikbaar in het gebied of de
restwarmte? (industrie)
omeving?
. Zijn er bronnen voor LT
restwarmte? (riothermie,
datacenters)
. Zijn er mogelijkheden voor diepe
geothermie?
. Zijn er mogelijkheden voor
collectieve wko?
. Zijn er mogelijkheden elektriciteit
duurzaam op te wekken? (lege
daken voor zonnepanelen of
grond voor windmolens)
. Zijn er andere bestaande
warmtebronnen in het gebied?
(oppervlaktewater, afvalwater,
asfalt etc.)

. Op welke locatie/op welke afstand ligt de
grootverbruiker?
. Welke fysieke belemmeringen, zoals spoor- of
waterwegen, zijn er?
. Wat zijn de kenmerken van de vraag?
(temperatuur, capaciteit, vorm (lucht, water,
verbranding), constante of fluctuerende vraag)
. Welke duurzame alternatieven kunnen in
dezelfde warmtevraag voorzien?
. Is de grootverbruiker al bezig met de
energietransitie, welke opties zijn er en op
welke termijn?
. Wat is er nog nodig om te starten (financieel,
technisch, organisatorisch etc.)
. Hoe kan worden gecombineerd met de
warmtevraag van omliggende gebruikers? Is
dit technisch mogelijk?
. Hoe kan de grootverbruiker de ontwikkeling
naar een gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan de grootverbruiker de ontwikkeling
naar een gasloze wijk belemmeren of
vertragen?
. Op welke locatie/op welke afstand ligt de
bron?
. Welke fysieke belemmeringen, zoals spoor- of
waterwegen, zijn er?
. Welke capaciteit en temperatuur zou uit deze
bron gebruikt kunnen worden?
. Welke nieuwe infrastructuur zou moeten
worden aangelegd? Hoe wordt de energie
getransporteerd?
. Welke consequenties heeft het voor
bestaande infrastructuur (zoals het
elektriciteitsnet)?
. Is de bron voor de lange termijn beschikbaar
en duurzaam?
. Past de bron bij de mogelijke oplossingen voor
de gebouwen in het gebied? Zijn er
aanvullende (piek)bronnen nodig?
. Wat is het minimum aan te sluiten woningen?
En het maximum?
.Is gefaseerd aansluiten en/of afkoppelen
mogelijk?
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Bouwsteen clusters van gebouwen . Zijn er clusters te onderscheiden
Zijn er natuurlijke clusters van
o.b.v. energielabels?
gebouwen te identificeren in het
. Zijn er clusters te onderscheiden
gebied?
o.b.v. gebouwtype?
. Zijn er clusters te onderscheiden
o.b.v. bouwjaar?
. Zijn er clusters te onderscheiden
o.b.v. warmtevraag (hoog,
midden of lage temperatuur)?
. Zijn er clusters te onderscheiden
o.b.v. eigendom?

Invalshoek 2
Functiecombinaties
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Hulpvragen

. Zijn er voor het cluster bijzonder geschikte of
uit te sluiten oplossingen? (financieel,
(bouw)technisch)
. Biedt dit cluster kansen voor een effectieve
verduurzaming? Is het een mogelijke
startmotor?
. Gelden er bijzondere uitdagingen voor dit
cluster om effectief te verduurzamen?
. Hoe is het cluster af te bakenen – welke
gebouwen wel en welke niet?
. Welke omliggende gebieden kunnen mogelijk
meegenomen worden in het cluster, welke
eerder niet, welke zeker niet?
. Wat zijn de consequenties van de afbakening
voor omliggende gebouwen in het gebied?

Vervolgvragen

Bouwsteen infrastructuur
. Is er een planning voor het riool? . Wat gaat er precies gebeuren?
Zijn er actuele of toekomstige
. Is er een planning voor de
. Hoe actueel/urgent is de planning?
ontwikkelingen in de infrastructuur gasinfrastructuur?
. Welk gebied is betroffen? Hoe is dit
om mee te koppelen?
. Is er een planning voor het
afgebakend?
waterleidingnet?
. Wie zijn de verantwoordelijke stakeholders?
Meer lezen? Stuur
een mail naar publicaties@blueconomy.nl
. Is er een planning voor het
. Welke planning is leidend en welke worden
elektriciteitsnet?
daarop afgestemd?
. Zijn er andere infrastructurele
. Hoe kan de energietransitie hierop meeliften
plannen, zoals glasvezel,
en op welke termijn moet dit concreet
laadpalen etc.?
worden?
. Kunnen er investeringen vermeden worden
Bouwsteen openbare ruimte
. Is er een planning voor de
door de energietransitie mee te koppelen?
Zijn er actuele of toekomstige
ruimtelijke inrichting?
. Wat heeft aanhaken van de energietransitie in
ontwikkelingen in de openbare
. Is er een planning voor
de planning voor gevolgen in de rest van het
ruimte om mee te koppelen?
klimaatadaptatie en
gebied?
wateroverlast?
. Kan deze planning de ontwikkeling naar een
. Is er een planning voor ophoging
gasloze wijk bevorderen?
van het maaiveld?
. Kan deze planning de ontwikkeling naar een
. Is er een planning voor
gasloze wijk belemmeren of vertragen?
groenvoorzieningen?
. Is er een planning voor overige
ontwikkelingen in de openbare
ruimte?
Bouwsteen bestaand vastgoed
Zijn er actuele of toekomstige
ontwikkelingen in het bestaande
vastgoed om mee te koppelen?

. Is er een planning voor
grootschalig onderhoud en/of
renovatie? (bijv. door
woningbouwcorporaties?)
. Zijn er funderingsproblemen en
hoe worden deze aangepakt?
. Zijn er asbestproblemen en hoe
worden deze aangepakt?
. Spelen er andere ontwikkelingen
m.b.t. bestaand vastgoed?

Bouwsteen nieuwbouw
Zijn er actuele of toekomstige
ontwikkelingen in nieuwbouw om
mee te koppelen?

Invalshoek 3
Samen sta je sterk
Bouwsteen identiteit
Is er een saamhorigheidsgevoel of
gevoel van gedeelde identiteit in
het gebied?

. Is er een planning voor
nieuwbouwprojecten?

Hulpvragen
. Heerst er een gevoel van
saamhorigheid in de wijk?
. Is er sprake van een gedeelde
identiteit?

In aanvulling op bovenstaande vragen:
. Hoe zal in de warmtevraag voorzien worden
van de nieuwbouw?
. Kan de nieuwbouw worden aangesloten op
oplossingen in aangrenzende gebieden?
. Kan de nieuwbouw dienen als startmotor voor
een collectieve oplossing in een groter gebied?

Vervolgvragen
. Hoe wordt deze saamhorigheid of identiteit
ervaren?
. Voor welk gebied geldt dit?
. Uit dit zich ook in concrete initiatieven,
verenigingen of andere vormen?
. Hoe kan dit gevoel de ontwikkeling naar een
gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan dit gevoel de ontwikkeling naar een
gasloze wijk belemmeren of vertragen?

Bouwsteen actief organiseren
. Zijn er individuen die actief mee
. Wat is hun motivatie?
Zijn er individuen of partijen in het willen organiseren?
. Welke competenties brengen zij mee?
Meer lezen? Stuur
een mail naar publicaties@blueconomy.nl
gebied die de energietransitie
. Zijn er organisaties die actief mee . Welke belangen hebben?
actief mee willen organiseren?
willen organiseren?
. Wat zouden zij willen en kunnen doen?
. Hoe kan dit gevoel de ontwikkeling naar een
gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan dit gevoel de ontwikkeling naar een
gasloze wijk belemmeren of vertragen?
Bouwsteen doelgroepen
Zijn er onder de eigenaren van
woningen doelgroepen te
onderscheiden die verschillend
benaderd dienen te worden?

. Wie zijn de bewoners van het
. Hoe kan de doelgroep worden gedefinieerd?
gebied?
. Is het verschil relevant voor de
. Zijn er o.b.v. demografische
energietransitie?
kenmerken opvallende verschillen . Welke factoren zijn belangrijk om mee te
in het gebied waar te nemen?
nemen?
. Hoe kan de doelgroep de ontwikkeling naar
een gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan de doelgroep de ontwikkeling naar
een gasloze wijk belemmeren of vertragen?

Bouwsteen
. Zijn er woningbouwcorporaties
woningbouwcorporaties
met veel vastgoed in het gebied?
Zijn er woningbouwcorporaties die . Zijn er beleggers met veel
meteen kunnen zorgen voor een
vastgoed in het gebied?
sterke basis van een nieuwe
. Zijn er andere type organisaties
warmtevoorziening? (of andere
met veel vastgoed in het gebied?
eigenaren met veel vastgoed?)

. Hoe is deze eigenaar georganiseerd?
. Wat is hun doel en belang (omtrent de
energietransitie, of in het algemeen)?
. Wat zijn de kenmerken van het vastgoed dat
zij bezitten?
. Is de eigenaar al bezig met de energietransitie,
welke opties zijn er en op welke termijn?
. Wat is er nog nodig om te starten? (financieel,
technisch, organisatorisch etc.)
. Hoe kan de eigenaar de ontwikkeling naar een
gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan de eigenaar de ontwikkeling naar een
gasloze wijk belemmeren of vertragen?
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Invalshoek 4
Gebruiker Centraal

Hulpvragen

Bouwsteen houding
Wat is de houding van bewoners
t.a.v. de energietransitie en welke
zorgen zijn er?

. Welke emoties overheersen?
. Welke argumenten overheersen?
. Welke overtuigingen
overheersen?
. Welke verwachtingen
overheersen?
. Welke zorgen overheersen?

. Hoe kan deze houding de ontwikkeling naar
een gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan deze houding de ontwikkeling naar
een gasloze wijk belemmeren of vertragen?
. Hoe kan de houding beïnvloed worden?

Bouwsteen thema’s
Welke thema’s zijn voor de
bewoners in dit gebied belangrijk?

. Welke onderwerpen staan hoog
op het prioriteitenlijstje als het
gaat over hun woning, openbare
ruimte, leefomgeving,
woonkwaliteit etc.?
. Wat zouden de bewoners zich
wensen?
. Waarover maken de bewoners
zich zorgen?

. Hoe kunnen deze prioriteiten de ontwikkeling
naar een gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kunnen deze prioriteiten de ontwikkeling
naar een gasloze wijk belemmeren of
vertragen?
. Hoe kunnen deze prioriteiten in een
aantrekkelijke propositie voor de bewoners
worden opgenomen?

Bouwsteen kennis
Welke kennis is aanwezig bij
eigenaren en bewoners voor het
maken van een goede keuze en
waarover zijn nog veel vragen?
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Meer lezen?

. Zijn bewoners zich bewust van de . Hoe kan dit kennisniveau de ontwikkeling naar
noodzaak van de energietransitie? een gasloze wijk bevorderen?
. Zijn bewoners bekend met hun
. Hoe kan dit kennisniveau de ontwikkeling naar
huidige energieverbruik?
een gasloze wijk belemmeren of vertragen?
. Zijn bewoners bekend met de
. Hoe kan de juiste kennis verschaft worden?
nodige veranderingen,
werkzaamheden en
investeringen?
. Zijn bewoners zich bewust van
alle consequenties en praktische
gevolgen?
Stuur
een mail
naar
publicaties@blueconomy.nl
. Zijn bewoners
bekend
met de
verschillende opties?
. Welke vragen of onzekerheden
zijn er?

Invalshoek 5
Iedereen draagt een steentje bij
Bouwsteen geïnteresseerde
partijen
Zijn er al geïnteresseerde partijen
om in dit gebied een rol te spelen
in een nieuw energiesysteem?

Vervolgvragen

Hulpvragen

Vervolgvragen

. Zijn er partijen geïnteresseerd om
warmte te leveren?
. Zijn er partijen geïnteresseerd om
de infrastructuur aan te leggen en
te beheren?
. Zijn er partijen geïnteresseerd om
in de uitvoering van maatregelen
op gebouwniveau een rol te
spelen?
. Zijn er partijen met innovatieve
diensten en/of producten die in
dit gebied actief te worden?

. Wat is hun doel? Wat willen en kunnen ze
doen?
. Welke competenties brengen zij mee?
. Welke belangen hebben zij en strookt dit met
dat van het gebied?
. Zijn er al gesprekken of onderhandelingen
gaande met deze partij? Wat is de status?
. Wat is er nog nodig deze partijen in het proces
te betrekken?

Bouwsteen
financieringsfaciliteiten
Zijn er financieringsfaciliteiten
waarvoor eigenaren in het gebied
in aanmerking komen?

. Zijn er mogelijkheden tegen
gunstige voorwaarden leningen af
te sluiten?
. Zijn er mogelijkheden voor
gebouw-gebonden
financieringen?
. Zijn er mogelijkheden om via een
hypotheek te financieren?

Bouwsteen huidige stakeholders
. Zijn de huidige
Zijn de belangrijke huidige
energieleveranciers bereid te
stakeholders bereid constructief in participeren?
het proces te participeren?
. Zijn de huidige beheerders van
infrastructuur bereid te
participeren?
. Zijn de betrokken
overheidsinstanties bereid te
participeren?
. Zijn de betrokken
woningbouwcorporaties bereid te
participeren?
. Zijn de bewoners en eigenaren
bereid te participeren?
. Zijn er partijen met een concessie
in het gebied?

. Wat zijn de voorwaarden voor de financiering?
. Welke eigenaren komen in aanmerking voor
de financiering?
. Welk deel van de nodige investeringen kan op
deze manier gefinancierd worden?
. Zijn er besparingen die deze financiering
haalbaar maken?
. Op welke manier zijn ze bereid te
participeren?
. Hoe kan deze participatie de ontwikkeling
naar een gasloze wijk bevorderen?
. Hoe kan een gebrek aan participatie de
ontwikkeling naar een gasloze wijk
belemmeren of vertragen?
. Wat is er nog nodig om stakeholders te
motiveren om constructief te participeren?
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Meer lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
‘SCORES’ VOOR BOUWSTENEN
niet relevant – niet als
bouwsteen meenemen

Niet van toepassing in dit gebied

nu niet relevant – voorlopig niet
meenemen

Deze bouwsteen lijkt geen kansen te bieden en ook niet tot problemen te
leiden als deze verder buiten beschouwing gelaten wordt. Het is wel
interessant dit op een later moment opnieuw te evalueren.

essentiële bouwsteen – als
bouwsteen meenemen

Deze bouwsteen is essentieel om mee te nemen voor een succesvolle
strategie

dragende bouwsteen – als
bouwsteen meenemen

Deze bouwsteen biedt kansen om een succesvolle strategie op voort te
borduren
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