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Samenvatting 

In heel Nederland zijn bewoners op uiteenlopende manieren betrokken bij de verduurzaming van hun 

woning en woonomgeving. Het belang hiervan voor de warmtetransitie is groot: de transitie vraagt 

immers actieve inzet en vaak ook investering van bewoners. Bewoners-voor-bewoners-initiatieven 

(doorgaans bewonersinitiatieven genoemd) in de warmtetransitie hebben de naam voor meer draagvlak 

en betrokkenheid van andere bewoners te zorgen. In dit meerjarenproject onderzoekt Platform31 hoe 

bewonersinitiatieven te werk gaan om hun uitkomsten te realiseren en daarmee doelen behalen, en 

welke factoren hieraan bijdragen. Dit laatste noemen we ‘werkzame mechanismen’. Daarbij richten we 

ons met name op de manier waarop deze initiatieven erin slagen om andere bewoners te betrekken bij 

het initiatief in het bijzonder en de warmtetransitie in het algemeen. De centrale onderzoeksvraag luidt: 

welke relaties zijn er tussen werkzame mechanismen binnen bewonersinitiatieven in de warmtetransitie 

en de uitkomsten die zij realiseren, met name op het vlak van het betrekken van andere bewoners? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden een achttal uiteenlopende bewonersinitiatieven in 

de warmtetransitie gedurende drie jaar gevolgd. Dit is een verslag van de resultaten uit de eerste, 

kennismakingsgesprekken met de initiatiefnemers en de bijbehorende gemeenten. Deze stand van 

zaken vormt een nulmeting voor het verdere onderzoek; stevigere antwoorden op de hoofdvraag 

kunnen we pas na meerdere metingen geven. We bekijken hoe de initiatieven zijn georganiseerd en 

gefinancierd, met wie zij samenwerken, hoe zij andere bewoners betrekken, welke mechanismen er 

mogelijk voor zorgen dat zij resultaat bereiken en welke factoren een rol spelen in de bredere context 

van hun initiatief.  

 

De initiatieven 

De acht geselecteerde bewonersinitiatieven hebben een aantal overeenkomsten waardoor ze goed met 

elkaar te vergelijken zijn. Zo zijn ze allemaal actief in de warmtetransitie: sommige initiatieven proberen 

een alternatief voor aardgas te vinden, zoals een warmtenet met verschillende bronnen of een all 

electric oplossing. Anderen dragen bij aan de voorbereidingen om van het aardgas af te gaan zoals 

isolatie van woningen. Ook zijn de initiatieven al enige tijd bezig: voor de vergelijkbaarheid zitten er 

geen zeer lang bestaande of net beginnende initiatieven bij. Tot slot zetten de initiatieven zich allemaal 

in om andere bewoners te betrekken bij hun initiatief en de warmtetransitie. Toch blijft het een 

gevarieerde groep bewonersinitiatieven: de initiatieven liggen verspreid over Nederland, en zijn divers 

in grootte van het werkgebied, doelstellingen, fasering, organisatievorm en (mogelijke) 

warmteoplossingen. De acht geselecteerde initiatieven zijn:  

 

 Warmtenet Muiderberg (gemeente Gooise Meren) 

 Energiek Poelgeest (gemeente Oegstgeest)  

 EnergieKronenberg (gemeente Horst aan de Maas) 

 Soester Energie (gemeente Soest) 

 Golfpark Gasvrij (gemeente Lelystad) 

 Grieneko (gemeente Leeuwarden) 

 Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (gemeente Utrecht)  

 Spijkerenergie (gemeente Arnhem) 
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Organisatie en financiering 

De bewonersinitiatieven hebben op organisatorisch vlak veel gemeen: de belangrijkste betrokkenen (de 

kerngroep) tonen een passie voor de warmtetransitie en beschikken over relevante kennis, expertise en 

ervaring. Ze zijn daarbij sterk gemotiveerd om zich voor hun wijk-, buurt- of dorpsgenoten in te zetten. 

Maar er zijn ook verschillen: niet alle initiatieven hebben bijvoorbeeld een rechtsvorm, zoals een 

coöperatie of een stichting. Ze lopen ook uiteen wat betreft financiering: drie initiatieven ontvangen niet 

of nauwelijks financiële steun voor activiteiten. De andere initiatieven ontvangen subsidies – van 

uiteenlopende omvang – van de gemeente, provincie of de Europese Unie. Dit gaat echter niet om 

structurele middelen. 

 

Samenwerking 

De bewonersinitiatieven zoeken volop samenwerking met andere partijen, de gemeente wordt daarbij 

gezien als de belangrijkste partner. De gemeente wordt als een gelijkwaardige gesprekspartner gezien, 

maar de samenwerking is in het algemeen wel voor verbetering vatbaar. Zo missen sommige 

initiatieven één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Hoewel de lijnen met de ambtenaren 

vaak kort zijn, loopt men geregeld tegen trage, interne procedures op. Ook wordt gewezen op het soms 

ontbreken van voldoende inhoudelijke kennis, met name bij kleinere gemeenten. 

Naast de gemeente werken de bewonersinitiatieven ook met veel andere organisaties samen. Die 

samenwerking ontstaat vaak door het ontbreken van kennis binnen het eigen initiatief en/of binnen de 

gemeente. Voorbeelden van andere samenwerkingspartners zijn (semi-)publieke partijen als 

kennisinstellingen, provincies en netbeheerders. Maar ook met marktpartijen, zoals energieleveranciers 

of adviseurs op het vlak van energiemaatregelen of het betrekken van bewoners, zoeken de initiatieven 

de samenwerking. Doorgaans zijn de initiatieven positief over deze samenwerkingen. 

 

Betrekken van bewoners 

De initiatiefnemers onderstrepen het belang van het betrekken van andere bewoners: zij zien dit als een 

van hun grootste prioriteiten. Tegelijkertijd worstelen ze met de vraag hoe ze meer bewoners bij hun 

initiatief kunnen betrekken. Dit is nog een zoektocht die de initiatieven met vallen en opstaan 

verkennen. Het betrekken van ‘de grote middengroep’, fluctuaties in het bewonersbestand en 

(beperkte) democratische legitimiteit zijn hoofdpijndossiers. Geen druk uitoefenen, maar langzaamaan 

medebewoners proberen te verleiden lijkt een succesvolle methode te zijn om meer mensen te 

bereiken. Fysieke bijeenkomsten hebben de voorkeur boven online-methoden. Ook zijn de initiatieven 

bezig met de vraag welke doelgroepen zij als eerste moeten benaderen en waarom. Eerst de early 

adopters ligt voor de hand, maar ook criticasters in een vroeg stadium betrekken lijkt belangrijk. Een 

aantal bewonersinitiatieven blinkt uit in het bedenken van creatieve manieren om hun buurt te 

betrekken, zij zien dat enthousiasmeren goed werkt. Zo rijden ze met een geluidswagen door het dorp 

om hun magazine rond te brengen of geven mensen een bordje om op hun gevel te plaatsen om te 

laten zien dat ze maatregelen nemen.  

 

Werkzame mechanismen 

In 2020 zijn we met een literatuuronderzoek gestart naar wat er werkt (werkzame mechanismen) binnen 

bewonersinitiatieven in de energietransitie (zie tabel 2, pagina 29). Deze mechanismen – zoals 

aansluiten bij bewoners of sociale beïnvloeding tussen bewoners – hebben we aan de deelnemers 

voorgelegd. Zij herkennen het overgrote deel en kwamen ook met aanvullende mechanismen. 

Financieel voordeel voor de leden van het bewonersinitiatief lijkt belangrijk, bijvoorbeeld door te 

besparen op de energierekening. Hetzelfde geldt voor financiële steun vanuit de gemeente voor het 

initiatief. Ook het geven van het goede voorbeeld aan de buurt lijkt te werken: als mensen zien dat 

buren blij zijn met getroffen maatregelen, dan willen zij dat ook.  
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Verder wijzen veel initiatieven op de waarde van het werken in een netwerk met overheden, bewoners 

en marktpartijen. De samenstelling van de kerngroep met verschillende competenties en rollen, én de 

aanwezigheid van koplopers die het voortouw nemen, is volgens initiatiefnemers ook een belangrijk 

mechanisme. Ten slotte proberen de initiatieven op verschillende manieren aan te sluiten bij wat leeft in 

de buurt, bijvoorbeeld door aan te tonen dat zij werken met, voor en door bewoners en geen marktpartij 

zijn. Het goed kennen van het gebied en inbedding in bestaande sociale structuren speelt hierbij ook 

een rol, net als het gebruik van laagdrempelige communicatiemethoden.  

 

Contextfactoren 

De bevraagde initiatiefnemers merken dat er veel contextfactoren spelen die zij niet of moeilijk kunnen 

beïnvloeden, maar die wel effect hebben op hun initiatief. Veel van deze contextfactoren ondervinden 

zij in de samenwerking met de gemeente, zoals beperkte capaciteit en verkokering bij gemeenten, maar 

ook een faciliterende houding ten opzichte van het initiatief. Hieruit blijkt al dat de contextfactoren zowel 

ondersteunend als ondermijnend kunnen werken voor de bewonersinitiatieven. Een opvallende 

contextfactor die sommige gesprekspartners noemen is het wantrouwen van bewoners richting de 

overheid, vaak gericht op de gemeente.  

 

Ook problemen rond financiering komen veel terug in de gesprekken. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

frustratie over onduidelijke en wisselende subsidieregelingen, de beperkte rol van banken in de 

energietransitie en de oplopende prijs van het nemen van duurzame maatregelen. Over de techniek en 

infrastructuur die beschikbaar is zijn de gesprekspartners overwegend positief. Maatschappelijke 

ontwikkelingen (zoals stijgende gasprijzen) en lokale opgaven (zoals de vervanging van het riool) 

kunnen voor een gevoel van urgentie zorgen om aan de slag te gaan met de warmtetransitie. 

Daarnaast heeft het landelijke en lokale politieke klimaat invloed op de initiatieven, waarbij vooral 

polarisering en fake news in het oog springen als remmende contextfactoren. Ten slotte heeft een deel 

van de gesprekspartners last van knellende of verwarrende wet- en regelgeving. 

 

Perspectief vanuit gemeenten 

Om het perspectief van de acht bijbehorende gemeenten te beschrijven, zijn gesprekken gevoerd met 

betrokken ambtenaren. De samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven vindt op 

uiteenlopende manieren plaats, van gemeenten en bewonersinitiatieven die samen optrekken in alle 

facetten van de warmtetransitie in de wijk tot gemeenten die zich terugtrekken en op afstand regie 

voeren. Alle gemeenten proberen te sturen op een heldere rolverdeling tussen henzelf en de 

bewonersinitiatieven. Op deze manier doen gemeenten aan verwachtingsmanagement om 

teleurstellingen te voorkomen. Veel gemeenten hebben namelijk minder capaciteit dan zij wensen. 

Tegelijkertijd hebben bewonersinitiatieven en hun vrijwilligers ook niet altijd de ruimte om bij elk overleg 

en bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn, waardoor zij niet over alles mee kunnen praten. Het is daarom 

zoeken naar een goed evenwicht in betrokkenheid tussen bewonersinitiatief en gemeente. 

 

De meeste gemeenten zijn van mening dat bewoners de sleutel zijn tot het betrekken van andere 

bewoners. Dat is dan ook de reden dat de gemeenten graag optrekken met bewonersinitiatieven en 

hen, zo goed en zo kwaad als het kan, ondersteunen. Er zijn bij gemeenten ook twijfels, bijvoorbeeld 

over de vraag in hoeverre een initiatief de wijkbewoners vertegenwoordigt. Wat doen zij om deze 

democratische legitimiteit te waarborgen? Hebben zij bijvoorbeeld vragenlijsten voorgelegd aan andere 

bewoners om draagvlak te meten? De doelen en belangen van bewonersinitiatieven en gemeenten 

kunnen verschillen, waardoor de samenwerking tussen beiden een balancing act is. 
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Inleiding 

In heel Nederland zijn bewoners op uiteenlopende manieren betrokken bij de verduurzaming van hun 

woning en woonomgeving. Interessant zijn bewoners-voor-bewoners-initiatieven. Bewoners-voor-

bewoners-initiatieven in de warmtetransitie definiëren wij als groepen bewoners die in collectief verband 

werken aan verduurzaming van hun woonomgeving.1 We leggen met deze term de nadruk op de inzet 

van bewoners voor andere bewoners. Doorgaans wordt hiervoor de term bewonersinitiatieven gebruikt, 

dat wij als synoniem zien. Het belang van betrokkenheid van bewoners in relatie tot de warmtetransitie 

is groot; de transitie vraagt immers actieve inzet en vaak ook investering door bewoners. Het in 

beweging krijgen en enthousiasmeren van bewoners lijkt kansrijker met inspiratie van medebewoners 

dan via een boodschap van de gemeente of anonieme organisatie. Bij bewonersinitiatieven in de 

warmtetransitie gaatt het naast verduurzaming vaak om het creëren van draagvlak, betrokkenheid, 

sociale samenhang én het koppelen aan andere vraagstukken of belangen op wijkniveau. Er is al veel 

belangstelling voor bewonersinitiatieven, maar hun bijdrage aan de warmtetransitie en in het bijzonder 

het bereiken van andere bewoners daarbinnen vraagt extra aandacht. 

 

In het project ‘Bewoners-voor-bewoners-initiatieven in de warmtetransitie’ willen we nagaan hoe 

bewonersinitiatieven in de warmtetransitie te werk gaan om de door hen gestelde doelstellingen te 

behalen en wat bijdraagt aan het behalen van deze (tussen)doelstellingen. Bewonersinitiatieven 

onderscheiden zich van marktpartijen die zich in de warmtetransitie begeven omdat bewoners-

initiatieven bestaan uit vooroplopende bewoners die zich ook inzetten om andere bewoners te 

betrekken bij het initiatief en de warmtetransitie. Bewonersinitiatieven hebben de naam goed te kunnen 

zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid van andere bewoners. Daarom kijken wij in het bijzonder 

naar de manier waarop deze initiatieven erin slagen om andere bewoners te betrekken bij het initiatief 

en hoe zij tegelijkertijd zorgen voor meer draagvlak voor de warmtetransitie. De vraag die centraal staat 

in dit onderzoek is: welke relaties zijn er tussen werkzame mechanismen binnen bewonersinitiatieven in 

de warmtetransitie en de uitkomsten die zij realiseren, met name op het vlak van het betrekken van 

andere bewoners?2  

 

Als eerste verkenning hebben we in 2020 de effectiviteit van bewonersinitiatieven onderzocht, op basis 

van (wetenschappelijke) literatuur én enkele gesprekken met initiatiefnemers en andere experts op dit 

vlak. De conclusie was dat er veel onderzoek is gedaan naar bewonersinitiatieven in de 

energietransitie, maar dat er over hun succes (ook omschreven als effectiviteit en impact of als 

uitkomsten) nog relatief weinig bekend is.3 Verder verzamelden we op basis van bestaand onderzoek 

een overzicht van mechanismen die werken binnen initiatieven, en een vermoedelijke relatie hebben 

met één of meerdere uitkomsten.4 Ook maakten we een overzicht van belangrijke factoren in de context 

van initiatieven, die positieve of negatieve invloed hebben op hun succes. 

 

In het vervolgonderzoek – waarvan deze notitie een eerste tussenstand vormt – willen we meer inzicht 

krijgen in de relaties tussen mechanismen binnen bewonersinitiatieven in de warmtetransitie en de 

uitkomsten die zij realiseren. Oftewel: hoe gaan zij te werk en hoe leidt dit tot uitkomsten (resultaten), 

_________ 
1 In het vervolg van deze notitie wordt kortweg gesproken van bewonersinitiatieven. 
2 Gelet op de gevolgen van COVID-19 komt ook de vraag naar voren hoe burgers digitaal betrokken kunnen worden. 
3 Een uitzondering betreft het proefschrift van Beau Warbroek, zie Warbroek, W. D. B. (2019). The grassroots energy transition: the success 

and governance of local low-carbon energy initiatives. University of Twente.  
4 Hier is het van belang om het onderscheid aan te geven tussen een ‘werkend mechanisme’ en een ‘activiteit’. Zo is bijvoorbeeld het 

organiseren van een bewonersavond een activiteit en is het sociaal contact het werkend mechanisme. 

https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
https://doi.org/10.3990/1.9789036548427
https://doi.org/10.3990/1.9789036548427
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mede onder invloed van de context? Met deze informatie krijgen we inzicht in welke mechanismen 

effectief bijdragen aan hun uitkomsten. De resultaten van het onderzoek zijn daarmee relevant voor de 

deelnemende bewonersinitiatieven zelf maar ook voor andere bewonersinitiatieven en 

samenwerkingspartners, waaronder gemeenten.   

 

In het onderzoek is voor een wetenschappelijk-praktische benadering gekozen (zie ook kader). Om de 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden een achttal bewonersinitiatieven in de warmtetransitie 

gedurende drie jaar gevolgd. Door intensieve gesprekken op meerdere momenten ontstaat een 

compleet beeld van de achtergronden, context, aanpak, activiteiten en het speelveld waarin de 

initiatieven zich bevinden. Om acht bewonersinitiatieven te vinden is samen met de Participatiecoalitie  

een wervings- en selectieprocedure gestart waar uiteindelijk bijna 60 initiatieven op hebben gereageerd. 

Aan de hand van verschillende selectiecriteria is gekozen voor acht uiteenlopende initiatieven die onder 

andere van elkaar verschillen in doelstellingen en geografische ligging, maar overeenkomen in de 

verwachting dat ze de komende jaren actief zullen blijven én zich actief inzetten om (andere) bewoners 

te betrekken bij hun initiatief. 

 

Van juni tot september 2021 zijn er diepgaande gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van de 

acht geselecteerde initiatieven. Het doel van deze gesprekken was om een goed beeld te krijgen waar 

de initiatieven ‘staan’. Hoe ze zijn georganiseerd, wat zijn de doelstellingen en welke activiteiten worden 

ontwikkeld en uitgevoerd om die doelstellingen te bereiken, én hoe worden medebewoners betrokken? 

Begin 2022 vinden de eerste vervolggesprekken met de acht initiatieven plaats. Daarna kunnen we 

nader ingaan op de hoofdvraag van het project. In deze notitie doen wij verslag van de belangrijkste 

opbrengsten van de eerste gesprekken met de initiatiefnemers en belangrijkste 

samenwerkingspartners.  

 

Kader: de wetenschappelijke insteek van het project 

In het project ‘Bewoners-voor-bewoners-initiatieven in de praktijk’ worden acht initiatieven gedurende 

een aantal jaren gevolgd om inzicht te krijgen in de relaties tussen mechanismen binnen bewoners-

voor-bewonersinitiatieven in de warmtetransitie en de uitkomsten die zij realiseren. Het 

wetenschappelijke gehalte en de toegevoegde waarde van dit onderzoek zit met name in 

de volgende factoren:  

- Door de initiatieven gedurende langere tijd te volgen krijgen we beter inzicht in de werking van de 

mechanismen. Er zijn weinig studies bekend die initiatieven langere tijd volgen. 

- We doen een adequate nulmeting aan het begin van het onderzoek, scherpen de focus van het 

onderzoek op basis daarvan aan en blijven deze vragen herhalen in andere metingen.   

- We houden continu oog voor de dynamiek tussen de capaciteit van een initiatief (zoals het aantal 

vrijwilligers), hun activiteiten en uitkomsten. 

- We bekijken diverse aspecten van een initiatief; wat zijn de doelstellingen en kwantitatieve 

resultaten, zoals het aantal leden? En wat zijn de kwalitatieve uitkomsten, bijvoorbeeld een 

verhoogd enthousiasme over de warmtetransitie in de wijk?   

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 worden de kerneigenschappen van de geselecteerde initiatieven besproken. In de 

daaropvolgende hoofdstukken zijn verschillende thema’s uitgediept om een goed beeld te krijgen van 

hoe de initiatieven georganiseerd en gefinancierd zijn (hoofdstuk 2), met wie zij samenwerken 

(hoofdstuk 3) en hoe zij hun medebewoners proberen te bereiken (hoofdstuk 4). Deze eerste vier 

hoofdstukken zijn vooral beschrijvend: hoe gaan de initiatieven te werk en wat hebben zij al bereikt? 

Hoofdstuk 5 en 6 zijn verklarend: welke werkzame mechanismen herkennen de bewonersinitiatieven 

https://departicipatiecoalitie.nl/
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(hoofdstuk 5) en welke contextfactoren spelen volgens de initiatiefnemers een rol (hoofdstuk 6). 

Vervolgens wordt het perspectief van de acht gemeenten op de bewonersinitiatieven besproken 

(hoofdstuk 7) en er wordt afgesloten met een beknopt overzicht van belangrijkste (eerste) bevindingen 

(hoofdstuk 8).  
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1 De initiatieven 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het selectieproces van de initiatieven: waarom zijn deze acht 

initiatieven uitgekozen? Vervolgens bieden we een beknopt overzicht van de initiatieven waarin de 

belangrijkste kerngegevens zijn opgenomen, zoals de locatie, het werkgebied, de hoofddoelstelling en 

de voorgestelde warmteoplossing. Ten slotte werpen we een eerste vergelijkende blik op de initiatieven. 

  

Werving en criteria 

Om tot acht initiatieven te komen hebben we samen met de Participatiecoalitie een werving opgezet. 

De oproep was gericht aan bewonersinitiatieven die binnen hun gemeenschap werken aan de transitie 

naar aardgasvrij. In samenspraak met de klankbordgroep5 en externe adviseurs is ervoor gekozen de 

deelnemers een geldbedrag van vijfduizend euro te bieden: de initiatieven, vaak overvraagd door 

onderzoekers, hebben zo ook profijt van deelname. De selectiecriteria waren niet al te streng: een 

rechtsvorm, een minimumaantal vrijwilligers of vergaande verduurzamingsplannen waren bijvoorbeeld 

geen vereisten. 

 

Het was vanuit continuïteitsoogpunt wel van belang dat initiatieven niet net waren begonnen. Van jonge 

initiatieven is het te onzeker of zij de komende jaren blijven bestaan en in dit onderzoek willen we de 

initiatieven gedurende drie jaar te volgen. Aan de andere kant zochten we geen initiatieven die al zeer 

vergevorderd zijn, omdat hun activiteiten zich richten op andere onderwerpen dan het zoeken van een 

warmteoplossing en het enthousiasmeren van medebewoners. We zochten dus bewonersinitiatieven 

met enige staat van dienst en plannen om hun gemeenschap mee te nemen in de warmtetransitie. 

 

Daarnaast hadden we in de selectie in het bijzonder oog voor het bewoners-voor-bewonersaspect. De 

aanname dat bewoners - beter dan een gemeente of bedrijf - in staat zijn hun buren in beweging te 

krijgen om mee te doen aan de warmtetransitie willen we verder onderzoeken in dit traject. Daarom 

hebben we specifiek gezocht naar initiatieven die relatief veel werk maken van het benaderen en 

enthousiasmeren van hun buurtgenoten. Initiatieven die bijvoorbeeld technisch onderzoek doen naar de 

mogelijkheden van een warmtenet in hun buurt, maar geen verdere plannen hebben om hun 

medebewoners te informeren, vielen daarom af. Ook commerciële of hieraan grenzende initiatieven zijn 

niet geselecteerd omdat ze niet voor, door en met bewoners zijn. Initiatieven die op creatieve en 

originele wijzen hun medebewoners proberen te bereiken kregen juist een streepje voor. 

 

Uiteindelijk meldden bijna zestig bewonersinitiatieven zich aan voor deelname. De meeste initiatieven 

voldeden aan onze eisen en lieten zien over veel kennis en kunde te beschikken. Eind mei 2021 zijn 

acht initiatieven geselecteerd, mede op hun variatie. Onder andere spreiding over het land was van 

belang: de ondersteuning die initiatieven krijgen van gemeenten, provincies, koepelorganisaties, 

enzovoorts verschilt per regio. Ook een diversiteit in warmteoplossingen was belangrijk; van 

aquathermie tot all electric, de geselecteerde initiatieven hebben verschillende ideeën over wat voor 

hun gebied de beste oplossing is. Verder speelde variatie een rol in het operationele gebied, zoals een 

complete wijk versus een buurt met honderd woningen. En variantie in het soort wijk, in demografie en 

woningbestand en -programmering, en variatie in activiteiten en dan met name in het betrekken van 

medebewoners. 

 

_________ 
5 De klankbordgroep bestaat uit experts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Overlegorgaan Fysieke 

Leefomgeving (OFL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en stichting HIER. 

https://departicipatiecoalitie.nl/
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Aanmeldingen 

Op basis van de hierboven genoemde criteria hebben we samen met de Participatiecoalitie acht 

initiatieven gekozen die we de komende tijd volgen. Een mooie mix van acht bewonersinitiatieven, 

verspreid over het land in zowel stedelijk als landelijk gebied, met verschillende doelen, methoden, 

activiteiten en bijzonderheden. In onderstaande tabel staan de initiatieven op een rij, inclusief jaar van 

oprichting, locatie, het aantal huishoudens waar het initiatief betrekking op heeft, hun belangrijkste 

doelstelling en de bijzonderheden. 

 

Tabel 1 De acht geselecteerde initiatieven  

Naam initiatief Jaar oprichting Locatie Aantal 

huishoudens 

Doelstelling Warmteoplossing 

Warmtenet 

Muiderberg 

Warmtenet 

Muiderberg: 

2020 

Energie-

coöperatie 

Wattnu: 2013 

 

Muiderberg, 

gemeente 

Gooise Meren, 

provincie 

Noord-Holland. 

Ongeveer 1.200 

huishoudens, 

veelal 

koopwoningen. 

Aanleg warmtenet op 

basis van aquathermie 

met, voor en door 

bewoners om woningen 

aardgasvrij te maken. 

Warmtenet Muiderberg is 

een BV waarvan de 

lokale energiecoöperatie 

Wattnu aandeelhouder is. 

De bron van het 

warmtenet is het IJmeer. 

Energiek 

Poelgeest 

Vanaf 2010 een 

wijkinitiatief, 

vanaf 2013 

bezig met 

duurzaamheid 

en vanaf 2015 

met de 

warmtetransitie 

Poelgeest, 

gemeente 

Oegstgeest, 

provincie Zuid-

Holland. 

Ongeveer 1000 

huishoudens, 

veelal 

koopwoningen. 

Overkoepelende 

doelstelling: de wijk 

verduurzamen in brede 

zin en de sociale cohesie 

bevorderen. Hoofddoel: 

een duurzame bron voor 

het warmtenet. 

De wijk Poelgeest wordt 

nu verwarmd met een 

gasgestookt warmtenet. 

Deze bron is niet 

duurzaam en gaat 

verdwijnen. Energiek 

Poelgeest pleit voor een 

duurzame bron uit 

oppervlaktewater of 

afvalwater. 

EnergieKronen-

berg 

2014 Kronenberg, 

gemeente Horst 

aan de Maas, 

provincie 

Limburg. 

Ongeveer 450 

huishoudens. 

Kronenberg in 2030 

energieneutraal.  

Het initiatief liet 

onderzoek doen naar het 

meest passende 

alternatief voor aardgas. 

All electric kwam als 

meest haalbaar en 

betaalbaar uit de bus. 

Het initiatief ondersteunt 

bewoners bij de stap 

naar aardgasvrij. 

  

https://warmtenetmuiderberg.nl/
https://warmtenetmuiderberg.nl/
https://energiekpoelgeest.nl/
https://energiekpoelgeest.nl/
http://www.energiekronenberg.nl/
http://www.energiekronenberg.nl/
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Naam 

initiatief 

Jaar oprichting Locatie Aantal huishoudens Doelstelling Warmteoplossing 

Soester 

Energie 

2019 De wijk Overhees, 

gemeente Soest, 

provincie Utrecht. 

De wijk Overhees 

heeft ruim 7.000 

inwoners verdeeld 

over ongeveer 3.000 

huishoudens. 

Overkoepelende 

doelstelling: het 

verduurzamen van 

Soest. Nu op zoek 

naar een manier om 

Overhees duurzaam 

te verwarmen. 

Het initiatief verkent 

warmteoplossingen die 

bewoners het meest 

valide vinden. Een 

concreet project 

verkent de optie van 

warmte uit vijvers in 

Overhees, maar ook 

andere warmte-

bronnen worden 

verkend. 

Golfpark 

Gasvrij 

De bewoners-

vereniging 

bestaat sinds 

1998, de 

werkgroep 

energietransitie 

sinds 2019. 

De wijk Golfpark en 

soms actief in de 

aangrenzende wijk 

Lommerrijk, 

gemeente Lelystad, 

provincie Flevoland. 

Golfpark en 

Lommerrijk bestaan 

uit ongeveer 130 

huishoudens met 

ongeveer 320 

bewoners. 

De hoofddoelstelling 

is om de wijk voor te 

bereiden op de 

energie- en 

warmtetransitie. 

Subdoelstellingen 

gaan over sociale 

cohesie, de 

leefomgeving, 

(brede) 

duurzaamheid en 

collectieve aanschaf 

van materialen en 

expertise. 

Uit een onderzoek van 

Merosch is all electric 
als logische oplossing 

voor Golfpark 

gekomen. De 

Transitievisie Warmte 

van Lelystad moet uit-

wijzen of Golfpark een 

van de eerste wijken 

wordt die van het 

aardgas afgaat, dat is 

belangrijk voor het 

momentum van het 

initiatief. 

Grieneko 2015 Vier Friese dorpen in 

de gemeente 

Leeuwarden: Baard, 

Easterlittens, Leons 

en Húns. Sinds eind 

2019 Wiuwert en 

Britswert in de 

gemeente Súdwest-

Fryslân, 

provincie Friesland. 

Ongeveer 750 

inwoners en 340 

huishoudens 

verdeeld over de zes 

dorpen. Veelal 

koopwoningen. 

De hoofddoelstelling 

is om met de regio 

de energietransitie 

door te maken. 

Subdoelstellingen 

gaan over 

energiebesparing, 

eigen energie 

produceren en brede 

duurzame en 

maatschappelijke 

doelstellingen. 

Een klein lokaal 

warmtenet met 

aquathermie is een 

idee dat speelt bij het 

initiatief, maar de 

variatie aan woningen 

(in leeftijd, conditie en 

afstand tot elkaar) 

maakt dat ingewikkeld. 

Prioriteit is nu met 

name het isoleren van 

woningen, zo veel als 

mogelijk van het 

aardgas af en het 

promoten van groene 

energie. 

  

https://soesterenergie.nl/
https://soesterenergie.nl/
https://www.gp2030gv.nl/
https://www.gp2030gv.nl/
https://grieneko.frl/
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Naam 

initiatief 

Jaar oprichting Locatie Aantal huishoudens Doelstelling Warmteoplossing 

Nieuwe 

Energie voor 

de Vechtzoom 

2018 De Vechtzoom is 

een buurt binnen 

de wijk Overvecht-

Noord, gemeente 

Utrecht, provincie 

Utrecht. 

De buurt bestaat uit 

ongeveer 120 

huishoudens.  

 

Hoofddoelstelling is 

een warmteoplossing 

voor de buurt die 

voldoet aan de 

uitgangspunten van 

het met de buurt 

opgestelde 

Buurtmanifest. 

Overvecht-Noord 

Aardgasvrij (PAW) 

stuurt op het 

aansluiten van de wijk 

op de reeds 

aanwezige 

stadsverwarming, 

maar het initiatief 

onderzoekt met de 

gemeente en Eneco 

de mogelijkheden van 

een buurtwarmtenet 

met een duurzame 

bron voor de 

Vechtzoom. 

Spijkerenergie 2012 Het Spijkerkwartier 

bestaat uit drie 

buurten, gemeente 

Arnhem, provincie 

Gelderland. 

Ongeveer 6700 

inwoners, verdeeld 

over 4900 

huishoudens. 

Hoofddoelstelling is 

om van 

Spijkerkwartier in 

2050 (of eerder) een 

klimaatbestendige, 

leefbare, inclusieve 

wijk met een 

betaalbare en CO2-

neutrale energie-

voorziening te 

maken. 

Het Spijkerkwartier is 

een grote wijk en zeer 

divers in haar 

woningvoorraad en 

demografie. Daarom 

richt Spijkerenergie 

zich minder op een 

concrete 

warmteoplossing en 

meer op het vergroten 

van kennis en 

bewustwording onder 

bewoners.  

 

 

Eerste blik op de initiatieven 

De tabel hierboven laat zien dat de gekozen initiatieven op meerdere vlakken van elkaar verschillen, 

maar ook overeenkomsten hebben. Zo zijn de meeste initiatieven al wat langer bezig, vaak beginnend 

vanuit andere (bredere) duurzaamheidsdoelen dan de warmtetransitie. Slechts één van de initiatieven 

(Warmtenet Muiderberg) is bezig met de uitvoering; het ontwikkelen en aanleggen van een warmtenet. 

De andere initiatieven oriënteren zich op een warmteoplossing, bijvoorbeeld door 

haalbaarheidsonderzoeken te laten doen, of zetten in op bewustwording en ondersteuning van de 

bewoners. Dat laatste kan door kennis en bewustwording over de energietransitie in de wijk te 

vergroten (zoals Spijkerenergie), of bijvoorbeeld door het adviseren over isolatiemaatregelen (zoals 

Grieneko). Al met al laten de acht initiatieven een goede mix van tijdlijnen en bezigheden zien: van 

oriëntatiefase tot uitvoering en van het creëren van bewustwording tot het onderhandelen met 

gemeenten en netbeheerders. 

 

http://www.energievechtzoom.nl/
http://www.energievechtzoom.nl/
http://www.energievechtzoom.nl/
https://mijnspijkerkwartier.nl/pagina/spijkerenergie/
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Locatie 

De deelnemende initiatieven zijn mooi verspreid over Nederland, zoals het kaartje hierboven laat zien. 

Ook vertegenwoordigen de initiatieven een breed palet aan wijken, buurten en dorpen door het land. Zo 

zijn verschillende provincies en regio’s vertegenwoordigd in de selectie; EnergieKronenberg is 

bijvoorbeeld gevestigd in het noorden van Limburg en Grieneko vertegenwoordigt zes dorpen in 

Friesland. Door deze spreiding worden ook verschillen in ondersteuning van regio’s, provincies, 

gemeenten en samenwerkingsverbanden voor bewonersinitiatieven kenbaar. Grieneko kreeg 

bijvoorbeeld hulp van Ús Koöperaasje - een actieve koepelorganisatie voor energiecoöperaties in 

Friesland, gemeente Leeuwarden en diverse andere organisaties zoals Energie Samen.  

 

Ook is op de kaart hierboven te zien dat de initiatieven verspreid zijn over landelijk en stedelijk gebied, 

waardoor de initiatieven te maken hebben met andere uitdagingen. Spijkerenergie buigt zich 

bijvoorbeeld over grootstedelijke vraagstukken zoals de diversiteit van de bevolking en woningvoorraad, 

inclusief de aanwezigheid van veel monumentale panden. Die uitdagingen spelen minder bij de 

initiatieven die zich bevinden in landelijk gebied: daar speelt bijvoorbeeld de afstand tussen de huizen 
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en het isoleren van (de vaak) grotere woningen juist een grotere rol, zoals bij EnergieKronenberg. Ten 

slotte wordt duidelijk dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de vorming van de initiatieven. 

De initiatieven die zich in de buurt van water bevinden spelen vaak met het idee van aquathermie: de 

ligging van Muiderberg aan het IJmeer is hier een goed voorbeeld van, zo ook Soester Energie en de 

vijvers in Overhees. Ook de aanwezigheid van restwarmte in de regio kan een rol spelen, zoals de 

aanleg van een ondergrondse leiding vanaf de Rotterdamse haven6 om delen van Zuid-Holland te 

verwarmen en plannen om die al dan niet door te trekken naar Oegstgeest, en daarmee Poelgeest.  

 

Operationeel gebied en aantal huishoudens 

Er is sprake van grote variatie tussen het operationeel gebied (werkgebied) van de initiatieven. 

Sommige initiatieven ‘bedienen’ een grootstedelijke wijk bestaande uit meerdere buurten, terwijl 

anderen zich specifiek richten op één buurt. Wat dat betekent voor de effectiviteit van de initiatieven 

moet zich nog uitwijzen, maar toch zijn er al enkele patronen te onderscheiden. In een kleine, 

homogene buurt – in onder meer woningbestand, isolatiegraad en bouwjaar - wordt bijvoorbeeld al snel 

duidelijk wat de meest voor de hand liggende duurzame warmteoplossing is. Maar is deze ook 

rendabel? Nieuwe Energie voor de Vechtzoom wil voor hun kleine buurt een buurtwarmtenet realiseren, 

maar zal hiervoor twee aangrenzende buurten moeten betrekken of een andere vorm van opschaling 

vinden. In grote wijken, zoals Spijkerkwartier met bijna vijfduizend huishoudens, blijkt het ingewikkelder 

om één oplossing te kiezen door de variatie in woningbestand, -programmering, demografie, 

enzovoorts. Initiatieven met een kleiner werkgebied lijken eerder in staat concrete oplossingen en 

activiteiten in de warmtetransitie te bedenken dan initiatieven met een groter werkgebied. Die laatste 

groep lijkt zich meer te richten op bredere doelstellingen of verkent mogelijke oplossingen in één of 

meerdere werkgroepen.  

 

Daarnaast zou de grootte van het werkgebied invloed kunnen hebben op de manier waarop de 

initiatieven omgaan met het betrekken van andere bewoners en de algehele sociale cohesie in het 

gebied. Zie hoofdstuk 4 voor meer over het betrekken van bewoners. De aanname dat bewoners zich 

meer betrokken voelen bij hun (kleine) buurt of dorp en dat de sociale cohesie in kleine 

gemeenschappen vanzelfsprekend sterker is, is snel gemaakt maar kan nog niet worden 

onderschreven. Ten slotte valt op dat de initiatieven zich bevinden in dorpen, buurten en wijken met 

grotendeels particulier bezit. Dat is geen verrassing, want bezitters van koopwoningen zullen uiteindelijk 

zelf de overstap naar aardgasvrij moeten maken, terwijl huurders afhankelijker zijn van de plannen van 

hun huisbaas of woningcorporatie. De initiatiefnemers zijn dan ook allemaal eigenaren van hun woning 

en weten (vooral) mede-huiseigenaren te bereiken. Spijkerenergie is de vreemde eend in de bijt: meer 

dan 1600 van de 3500 woningen wordt door particulieren en 875 woningen worden door 

woningcorporaties verhuurd. In de wijk wonen veel studenten en bewoners die het niet breed hebben. 

Een dergelijk werkgebied compliceert de zaak voor Spijkerenergie: particuliere verhuurders zijn vaak 

minder actief in de wijk en ook kort zittende bewoners, zoals studenten, zullen zich niet snel inzetten 

voor een bewonersinitiatief. De komende tijd zal duidelijk worden welke invloed het werkgebied heeft op 

het initiatief: lukt het de initiatieven met een klein werkgebied bijvoorbeeld beter om hun mede-

buurtbewoners te betrekken? 

 

Doelstelling 

Alle deelnemende initiatieven hebben een hoofddoelstelling die zich richt op de lange termijn en die 

onder andere te maken heeft met de verduurzaming van de woonomgeving en/of een warmteoplossing. 

_________ 
6 Gasunie werkt in het project Warmtelinq aan een leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden om huizen en 

bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Of de leiding vanaf Rijswijk naar Leiden kan worden gelegd, wordt momenteel onderzocht.  

https://www.warmtelinq.nl/
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In de meeste gevallen gaat dit om een brede doelstelling die dient als een stip op de horizon. Sommige 

initiatieven noemen een jaartal waarop hun doelstelling behaald moet zijn (zoals Spijkerenergie), maar 

veruit de meesten laten dit in het midden. EnergieKronenberg streeft er bijvoorbeeld naar om in 2030 

een energieneutraal dorp te zijn, maar neemt deze doelstelling tegelijkertijd met een korreltje zout. Een 

deel van de initiatieven geeft aan afhankelijk te zijn van de snelheid van de gemeente. Golfpark Gasvrij 

zou bijvoorbeeld meer vaart kunnen maken als de gemeente in de nog vast te stellen Transitievisie 

Warmte besluit Golfpark aan te wijzen als wijk die voor 2030 van het gas af gaat.7 De komende jaren 

zijn wat dat betreft cruciaal voor de initiatieven: zal de gemeente spoedig aan de slag gaan in de wijken, 

of zijn de initiatieven op zichzelf aangewezen met de warmtetransitie? Een belangrijke uitzondering op 

dit alles is Warmtenet Muiderberg: dit initiatief heeft geen brede doelstelling maar een zeer concrete, 

namelijk het realiseren van het warmtenet. Ook is de doelstelling niet zozeer gericht op de lange termijn 

omdat men al is begonnen met de uitvoering, wat overigens niet wil zeggen dat het initiatief op korte 

termijn afgerond wordt.  

 

Door de brede hoofddoelstelling van de meeste initiatieven blijft er ruimte voor andere activiteiten, zoals 

het versterken van de sociale cohesie, het beschikbaar stellen van deelauto’s of het (helpen bij het) 

isoleren van huizen in het verzorgingsgebied. In de meeste gevallen worden er subdoelstellingen 

opgesteld die te maken hebben met deze activiteiten. Zo wordt duidelijk dat de initiatieven breed zijn 

ingestoken en gaandeweg versmallen naar meer concrete doelstellingen en activiteiten.  

 

Fasering 

De uitwerking van de alternatieven bevindt zich per initiatief in zeer uiteenlopende fasen: sommige 

initiatieven verkennen de beste opties, anderen doen concreter haalbaarheidsonderzoek en weer 

anderen zijn bezig met het opstellen van een business case of het tekenen van intentieovereenkomsten 

(zoals Energiek Poelgeest).  

 

Organisatie 

Alle initiatieven verzamelen zich rondom een kerngroep, waarin de meest actieve vrijwilligers zitten.8 

Wat verder opvalt is dat een groot deel van de initiatieven, zoals Energiek Poelgeest, Soester Energie, 

Golfpark Gasvrij en Warmtenet Muiderberg, zich organiseert in werkgroepen naargelang hun 

(sub)doelstellingen. In deze werkgroepen verzamelen vrijwilligers zich naar hun kennis en kunde, maar 

ook naar hun interesses. Sommige vrijwilligers willen bijvoorbeeld werken aan het klimaatadaptief 

maken van hun wijk door groene daken aan te leggen, maar vinden de business case voor een 

warmtenet minder interessant.  

 

Een ander voorbeeld zijn de initiatieven die een aparte ‘tak’ voor communicatie en participatie hebben, 

zoals Energiek Poelgeest, en daardoor heel bewust bezig zijn met het bereiken en betrekken van 

andere bewoners. Deze werkwijze, maar ook het hebben van een brede hoofddoelstelling en meer 

concrete subdoelstellingen, getuigt van een hoge mate van professionalisering en wendbaarheid van de 

initiatieven. Ze opereren als semiprofessionele organisaties waarin vrijwilligers worden verdeeld in 

teams en zijn wendbaar door open te staan voor ideeën uit de buurt om activiteiten en doelstellingen 

toe te voegen. Door zo’n open houding te hebben richting medebewoners laten de initiatieven zien 

voor, door en met de buurt te werken. Dat zou van belang kunnen zijn om bewoners aan hun zijde te 

krijgen of zelfs actief te worden binnen het initiatief. 

 

_________ 
7 Tijdens de gesprekken waren de gemeenten nog volop bezig met het schrijven van hun Transitievisies. Inmiddels zijn deze stukken in veel 

gemeenten af en vastgesteld. 
8 In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreid in op het ontstaan en de samenstelling van kerngroepen. 
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Warmteoplossingen en alternatieven 

In het bovenstaande zijn enkele warmteoplossingen en -alternatieven die de initiatieven voor ogen 

hebben al langsgekomen. Ook op dit gebied zien we grote verscheidenheid tussen de deelnemende 

bewonersinitiatieven. Uit tabel 1 valt op te maken dat de beoogde warmteoplossingen uiteenlopen van 

collectief, een lokaal buurtwarmtenet in Vechtzoom, tot individueel, zoals bij all electric in Golfpark. En 

uiteenlopen van concreet, zoals een getekende intentieovereenkomst met Vattenfall in Poelgeest, tot 

verkennend wat de beste oplossing is voor de buurt in Soester Energie.  

 

Het is duidelijk dat alle initiatieven vooral rekening houden met de duurzaamheid van de 

warmteoplossing. Zo neemt Nieuwe Energie voor de Vechtzoom geen genoegen met het aansluiten op 

de minder duurzame Utrechtse stadsverwarming. En Energiek Poelgeest wil af van de gasgestookte 

bron van hun al bestaande warmtenet en het liefst over naar de duurzamere optie van warmte uit 

oppervlaktewater in plaats van de ook voorgestelde, maar minder duurzame optie van warmte uit 

afvalwater. Verder is het opvallend dat de kerngroepleden van de initiatieven waar een all electric 

oplossing als het meest voor de hand liggend wordt gezien, graag ook op zoek gaan naar collectieve 

oplossingen die vaak duurzamer zijn en daarom (waarschijnlijk) ook meer toekomstbestendig. 

Betrokken gemeenten kijken vaak naar oplossingen die makkelijker of goedkoper te realiseren zijn, 

omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor het afkoppelen van de rest van het gebied. Toch laten zij de 

bewonersinitiatieven (grotendeels) hun gang gaan bij het verkennen van de duurzamere oplossingen en 

bieden vaak ook ondersteuning. Als de initiatiefnemers hun medebewoners weten te betrekken en 

misschien zelfs tot technisch en financieel haalbare alternatieven komen is dat natuurlijk mooi 

meegenomen. Maar het verkennen en opperen van de meest innovatieve, duurzame en betaalbare 

opties lijkt op het lijf geschreven van dit soort bewonersinitiatieven en hun fanatieke leden, terwijl 

gemeenten hun handen vol hebben aan de plannen voor alle wijken, en het bewaken van het algemeen 

belang.  

 

Samenvattend 

In dit hoofdstuk zijn de initiatieven die we in dit onderzoek gaan volgen geïntroduceerd. De acht 

bewonersinitiatieven laten een mooie spreiding over het land en diversiteit op het gebied van de grootte 

van het werkgebied, doelstellingen, fasering, organisatievormen en (mogelijke) warmteoplossingen 

zien. De grote gemene deler is dat alle bewonersinitiatieven plannen hebben of maken voor de 

warmtetransitie, dat zij bestaan uit enthousiaste en actieve vrijwilligers en dat zij andere bewoners 

betrekken.  
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2 Organisatie en financiering 

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de organisatievormen van de bewonersinitiatieven, de personen 

achter de initiatieven, hun kennis, achtergronden en de tijd die men aan de initiatieven besteedt. 

Aansluitend bespreken we de verschillende financieringsbronnen of het gebrek eraan, waar de 

bewonersinitiatieven over beschikken. 

 

Organisatie 

Ontstaan kerngroep en samenstelling 

Voor de acht bewonersinitiatieven geldt dat ze begonnen zijn vanuit een bepaalde passie voor de 

energie- en warmtetransitie én het besef dat deze niet vanzelf gaat. De kerngroep van een 

bewonersinitiatief definiëren we als de verzameling koplopers die aanzienlijke tijd investeren in het 

initiatief en die de voortgang borgen. Vaak beschikken ze over relevante kennis, expertise en ervaring. 

 

Wat vaak aan een bewonersinitiatief in de warmtetransitie voorafgaat, is een dorps-, wijk- of 

ontwikkelplan waarin verschillende kerngroepleden al actief zijn en waar de warmtetransitie ook 

gespreksonderwerp is. Wat ook helpt is dat men eerder al gezamenlijke ervaringen heeft opgedaan met 

activiteiten voor de gemeenschap, zoals de aanleg van parkeerplaatsen, het organiseren van een 

buurtbus, de aanleg van glasvezel of het runnen van een energiecoöperatie.  

 

De kerngroepen van de verschillende initiatieven – vaak bestaand uit ongeveer vijf personen – 

beschikken over uiteenlopende expertises. Het ene lid beschikt over een technische achtergrond, het 

andere lid heeft jarenlange ervaring met financiële vraagstukken. De voorzitter van de kerngroep 

beschikt doorgaans over verbindende en organiserende competenties en is ook vaak de drijvende, 

maar zeker niet enige kracht achter het bewonersinitiatief. De kerngroep beschikt over korte lijnen met 

gemeenteambtenaren en soms ook met de wethouder. Ook zijn er vaak contacten met de provincie en 

kennisinstellingen, waaronder hogescholen en universiteiten. 

 

Opvallend, maar niet verrassend, was dat de gesprekspartners overwegend mannelijke 50-plussers 

waren met een van oorsprong Nederlandse achtergrond. Hoogopgeleid, vaak gepensioneerd, al lang 

woonachtig in het verzorgingsgebied en allemaal in het bezit van een koopwoning. De kerngroepleden 

gaven aan minstens een halve dag per week actief te zijn voor het bewonersinitiatief. Vaak zijn er vaste 

avonden dat men bijeenkomt, maar er zijn ook weken waarin men meerdere avonden of dagdelen per 

week of in het weekend bij elkaar komt, of dat ze elkaar online spreken. De tijdsinvestering ligt hoger bij 

de kartrekker(s) van de initiatieven, een paar keer werd door hen opgemerkt dat men niet meer heel 

lang zal doorgaan. Opvallend was dat de initiatieven met beperkt verloop te maken hebben. Als dat 

gebeurt heeft het vaak te maken met tijdgebrek, soms heeft het een andere reden zoals een verhuizing. 

De aanwas van jongere generaties is beperkt. In het ene gebied - waar relatief veel jongeren wonen - 

wordt dat door het lokale initiatief als een uitdaging gezien, bij initiatieven in gebieden waar dan weer 

weinig jongeren wonen ziet men op korte termijn geen probleem. 

 

Rechtsvorm 

Van de acht initiatieven heeft er één gekozen voor een BV (Warmtenet Muiderberg)9, één voor een 

stichting (EnergieKronenberg), twee initiatieven zijn coöperaties (Grieneko, Poelgeest) en vier 

_________ 
9 Preciezer geformuleerd bestaat Warmtenet Muiderberg uit een BV voor de ‘assets en operatie’, met daarboven een coöperatieve organisatie 

om de bewonersbelangen te behartigen. 
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initiatieven hebben (nog) niet gekozen voor een rechtsvorm (Spijkerenergie, Golfpark, Vechtzoom, 

Soester Energie). Het initiatief in Soest zit wel in het proces om een coöperatie te worden. De drie 

initiatieven die bewust niet voor een rechtsvorm kiezen zien het niet als noodzakelijk om deze te 

hebben. “Wij willen bewoners ondersteunen die van het gas af willen, dat is alles.” Indien er sprake is 

van financiering, zoals subsidies, dan is een rechtsvorm wel handig, zo wordt opgemerkt. Enkele 

initiatieven zonder rechtsvorm zijn nu gelieerd aan of onderdeel van een bewonersplatform of een 

bewonersvereniging, wat helpt bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Indien er bij de initiatieven sprake 

zou zijn van (de ontwikkeling van) een warmtenet of een andere wijze van opwek van duurzame 

energie, dan wordt een rechtsvorm als noodzakelijk gezien.  

 

Warmtenet Muiderberg is voortgekomen uit de coöperatie Wattnu. Omdat men het oprichten van een 

bedrijf binnen een coöperatie te risicovol vond, werd gekozen voor een aparte entiteit met een 

meerderheidsaandeel van de coöperatie. Zo werd uitgekomen op een BV waarbij het ‘met, voor en door 

bewoners’ is geborgd, onder de paraplu van de coöperatie. Van een coöperatie gaat, merken Grieneko 

en Poelgeest op, een bepaald vertrouwen uit. Zowel richting bewoners als richting andere organisaties 

waarmee ze samenwerken. Voor beiden heeft de keuze voor de rechtsvorm ‘coöperatie’ ook te maken 

met de directe link met een overkoepelende energiecoöperatie; voor Poelgeest is dat de Rijnland 

energiecoöperatie en voor Grieneko is dat Ús Koöperaasje (Fryslân). EnergieKronenberg verkende 

enkele rechtsvormen - omdat er een vehikel nodig is om subsidies aan te vragen - waaronder een 

coöperatie, maar vond een stichting het meest passend. 

 

Financiering 

Drie van de acht initiatieven ontvangen niet of nauwelijks financiële steun, oftewel middelen die direct 

betrekking hebben op de activiteiten van de initiatieven, zoals de organisatie van bijeenkomsten en het 

maken van flyers.10 Eén van deze drie initiatieven geeft aan minder dan € 1.500 aan subsidie te hebben 

ontvangen, die gebruikt is om onder andere een huisstijl te ontwikkelen, uitgaven voor communicatie te 

dekken en een buurtfeest te bekostigen dat de aftrap was van het bredere buurtproces. Een ander 

initiatief is gelieerd aan de bewonersvereniging waarvan de leden € 15 per jaar contributie betalen. 

Vanuit het bestuur van die bewonersvereniging gaan wat middelen naar de werkgroep energietransitie 

die daar hun uitgaven voor communicatie als de website en nieuwsbrief mee betalen. Het derde 

initiatief heeft geen middelen ontvangen, maar er is wel een door de gemeente en provincie betaalde 

wijkregisseur actief. Deze voert ook werkzaamheden uit in de wijk die bijdragen aan de doelstellingen 

van het bewonersinitiatief. Bijeenkomsten van de kerngroep vinden vaak ‘thuis’ plaats of in een 

buurthuis waar men gratis gebruik van kan maken. Gesteld kan worden dat voor de initiatieven die zich 

- in eerste instantie - richten op het ondersteunen of het vergroten van het bewustzijn van bewoners bij 

het maken van keuzes de financiën wat minder van belang zijn. 

 

De andere initiatieven ontvangen subsidies van de gemeente of provincie, ook komen er – via 

gemeenten of provincie - wat middelen binnen via Europese fondsen als EUCF en LEADER.11 Het 

initiatief Grieneko is bijvoorbeeld met onder andere middelen uit het LEADER-programma gestart met 

een pilot waarmee voor meer dan 60 oudere vrijstaande woningen de mogelijkheden in kaart zijn 

gebracht voor verduurzaming én een plan van uitvoering. De middelen die de initiatieven vanuit 

verschillende publieke potjes ontvangen zijn niet structureel van aard. De omvang van de subsidies 

lopen wel uiteen. In het ene initiatief gaat het dan om een eenmalig subsidiebedrag van € 10.000 terwijl 

een ander initiatief een startsubsidie ontving van de gemeente, met middelen uit een provinciaal en 

_________ 
10 In de meeste initiatieven is onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden en haalbaarheid van bijvoorbeeld een warmtenet, al die 

onderzoeken zijn door gemeenten en/of provincie gefinancierd.   
11 In één initiatief wordt ook een bijdrage ontvangen van een energieleverancier. 
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Europees fonds gezamenlijk ruim € 100.000. Vaak, zeker wat betreft de Europese subsidies, moet zelf 

voor cofinanciering worden gezorgd. Een paar keer wordt opgemerkt dat de inschakeling van externe 

experts uit subsidiegelden wordt betaald.  

 

In één initiatief, Warmtenet Muiderberg, gaan de ontwikkelingen rond een collectief warmtenet snel en, 

vanzelfsprekend, spelen daar andere financieringsstromen dan in de andere initiatieven. In Muiderberg 

liggen inmiddels de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond, waarbij het nabijgelegen 

IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De financiering daarvan vond plaats aan de hand van een 

achtergestelde lening van de gemeente. Ook zijn er twee bedrijven die met eigen vermogen en kennis 

willen participeren. Er is sprake van een lening van twee banken en er lopen diverse subsidietrajecten. 

Om dit alles in goede (financiële) banen te kunnen leiden, wordt het initiatief onder andere 

professioneel ondersteund door accountants- en adviesorganisatie KPMG. 

 

Samenvattend 

De kerngroepleden van de acht bewonersinitiatieven hebben een passie voor de warmtetransitie, 

beschikken gezamenlijk over relevante kennis, expertise en ervaring én zijn sterk gemotiveerd om zich 

voor hun wijk-, buurt-of dorpsgenoten in te zetten. Niet alle bewonersinitiatieven kennen een rechtsvorm 

maar in het geval van directe financieringsstromen is een rechtsvorm wel handig. Als er wordt ingezet 

op (de ontwikkeling van) een warmtenet of een andere wijze van opwek van duurzame energie, dan is 

een rechtsvorm noodzakelijk. De bewonersinitiatieven lopen ook uiteen wat betreft het ontvangen van 

financiële steun. Drie initiatieven ontvangen niet of nauwelijks financiële steun voor activiteiten zoals de 

organisatie van bijeenkomsten en het maken van flyers. De andere initiatieven ontvangen subsidies – 

van uiteenlopende omvang - van de gemeente, provincie of de Europese Unie. De middelen die de 

initiatieven vanuit verschillende publieke potjes ontvangen zijn niet structureel van aard. Vaak, zeker 

wat betreft de Europese subsidies, moet zelf voor cofinanciering worden gezorgd.  
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3 Samenwerking 

De acht geselecteerde initiatieven zoeken volop de samenwerking. Dit hoofdstuk bespreekt de 

achtergronden en wijze van samenwerking, eerst de samenwerking met de partij die het meeste wordt 

genoemd, de gemeente, aansluitend de samenwerking met andere partijen. 

 

Gemeenten 

Vrijwel alle initiatieven noemen de gemeente als de belangrijkste samenwerkingspartner. Regelmatig 

wordt de coöperatieve houding van de gemeente benadrukt, men weet elkaar ook makkelijk te vinden. 

De initiatiefnemers hebben ook het gevoel dat ze door de gemeente als gelijkwaardige gesprekspartner 

worden gezien. Dat betekent niet dat alle initiatieven ook tevreden zijn over de samenwerking met de 

gemeente. Zo wordt meerdere malen opgemerkt dat de tevredenheid over samenwerking afhankelijk is 

van de ambtenaar. Vaak is er namelijk contact met meerdere ambtenaren per gemeente, vooral omdat 

de gemeentelijke organisatie veelal sectoraal werkt. Zo geeft één initiatief aan dat er contact is met zes 

à zeven ambtenaren van verschillende afdelingen. De vragen die het initiatief heeft lopen in thematiek 

uiteen, waardoor men verwezen wordt naar verschillende afdelingen binnen de gemeente. Dit is vaker 

het geval bij grotere gemeenten met meer ambtenaren in dienst.  

 

Hoewel de lijnen met de ambtenaren meestal kort zijn, worden de processen binnen de gemeenten 

vaak als ‘stroperig’ getypeerd. De ambtenaren waarmee contact is zijn wel van goede wil maar de 

kennis ontbreekt soms of men loopt tegen trage, interne procedures aan. Specialistische kennis 

ontbreekt vaker bij kleinere gemeenten. De initiatieven benaderen de gemeente voor onder andere 

informatie over de regelgeving, de transitie plannen zoals opgeschreven in de Transitievisie Warmte, 

subsidiemogelijkheden of om te vragen of ze een toelichting kunnen geven tijdens een vergadering.12  

 

Ook de gemeente zelf doet soms een beroep op de initiatieven. Doorgaans staan de initiatieven er zeer 

voor open om informatie te geven. Ze delen graag hun kennis, zonder het op te willen dringen. “We 

duwen het niet door hun strot. Ze weten dat we hier zitten.” Soms is er verbazing over de wat 

afwachtende rol van de gemeente. “Wij denken dat ze hier veel kunnen leren, vreemd dat ze zo weinig 

aandacht aan ons geven. De gemeente zit nu niet meer aan tafel tijdens onze overleggen.” Een paar 

keer werd gezegd dat: “De gemeente wel probeert te faciliteren, maar zonder geld en zonder 

capaciteit.” Dat neemt niet weg dat er ook een paar initiatieven zijn waar grote tevredenheid is over de 

samenwerking met de verantwoordelijke ambtenaren.  

 

Met wethouders is minder contact, maar dat verschilt sterk per gemeente; in de ene gemeente is de 

relatie met de verantwoordelijke wethouder niet goed, in een andere gemeente wordt de wethouder juist 

op handen gedragen door het initiatief.13 “De wethouder herkent en gelooft wat wij doen. Wij ervaren 

het ook als een partnership. We hebben een positie gekregen en verdiend binnen de organisatie.” 

 

Andere samenwerkingspartijen 

Ondanks dat de meeste initiatieven de gemeente als belangrijkste samenwerkingspartner zien, worden 

er in de gesprekken veel andere organisaties genoemd waar op de een of de andere manier mee wordt 

_________ 
12 Eén initiatief is bezig met het opzetten van een leergang voor ambtenaren. 
13 In een van de gesprekken werd opgemerkt dat er goede contacten met raadsleden zijn. In een ander gesprek werd opgemerkt dat in de raad 

is vastgelegd dat de gemeente het initiatief ondersteunt met vergunningverlening. In de andere gesprekken kwam de raad of raadsleden 

niet aan de orde (in de gesprekken is er is door Platform31 ook niet expliciet naar gevraagd). 
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samengewerkt. Dat heeft vaak te maken met het ontbreken van kennis binnen het eigen 

bewonersinitiatief en/of binnen de gemeente waar het initiatief actief is. Zodra blijkt dat men voor 

benodigde kennis en expertise niet bij de gemeente terecht kan of men de indruk heeft niet met open 

armen te worden ontvangen, wordt er met derden – soms met de gemeente als verbinder - contact 

gelegd. Anderzijds komt ook vaak samenwerking tot stand omdat andere organisaties, vaak kennis- en 

onderwijsinstellingen, zelf contact zoeken met de bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld om studenten er 

aan studieprojecten te laten werken.14  

 

In de gesprekken zijn nog meer samenwerkingspartners genoemd, zoals de samenwerking met 

maatwerkadviseurs en energiecoaches maar ook kennisinstituten, hogescholen en universiteiten. 

Onder meer de volgende partijen worden genoemd: de Hanze hogeschool, ROC Friese Poort, 

Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode, Eneco, 

Vattenfall, Enexis, woningcorporaties, waterschappen, provincies, coöporaties, netbeheerders, Stedin, 

KPMG, Kelvin15, Natuur en milieufederatie Flevoland, het Energieloket, Buurkracht en 

duurzaamheidsplatforms. 

 

De samenwerking heeft uiteenlopende doeleinden, van een training voor installateurs door een 

opleidingscentrum tot adviezen hoe men bewoners het beste kan benaderen en betrekken. Maar ook 

zijn er voorbeelden van samenwerking of verkennende gesprekken met bijvoorbeeld een netbeheerder 

of energieleverancier waarmee tijdens een kennisatelier ideeën zijn uitgewisseld over alternatieve 

manieren om van het gas af te gaan, of om te kijken waar de ambities van de verschillende partijen 

elkaar raken. Over die contacten zijn de initiatieven positief. Eén van de initiatieven noemt expliciet de 

samenwerking met een waterschap. Dat is voor dat initiatief van belang omdat het waterschap ook over 

vijvers gaat die zij willen gebruiken als warmtebronnen. Er is bij dit initiatief veel contact met hen. Er zijn 

verschillende sessies georganiseerd waarin bijvoorbeeld de waterkwaliteit van de vijver centraal stond 

of de mogelijkheden tot warmteopwekking. 

 

Zoals in hoofdstuk 2 al opgemerkt zijn twee initiatieven - de twee energiecoöperaties - lid van een 

overkoepelende coöperatie. Dit zorgt voor het snel uitwisselen van informatie en kennis. In één geval is 

de overkoepelende coöperatie eigenaar van een duurzaam groen energiebedrijf. De winsten van deze 

energieonderneming vloeien terug naar de lokale coöperaties. Ook één van de initiatieven zonder 

rechtsvorm werkt nauw samen met een overkoepelende energiecoöperatie. 

 

Een paar keer wordt expliciet de samenwerking met bedrijven genoemd. Zo is er een initiatief dat 

contacten legt met bedrijven om na te gaan of er zonnepanelen op hun daken kunnen worden geplaatst 

of om tot verbeteringen op het terrein van duurzaamheid te komen. Eén initiatief noemt het 

Energieloket als belangrijke bron van kennis, bijvoorbeeld op het gebied van warmtepompen. Voor 

initiatieven die zich in de oriënterende fase bevinden, is het energieloket van grote waarde, zowel voor 

het initiatief als geheel als voor degenen die individueel stappen willen zetten. Zodra het initiatief al 

meer stappen heeft gezet is meerwaarde beperkter, merken enkele gesprekspartners op. Indien er 

bijvoorbeeld praktijkkennis van de aanleg van warmtepomp nodig is dan wordt er vaak meer geleerd 

van een buurtbewoner met ervaring.   

 

_________ 
14 Eén initiatief is in gesprek om met een onderwijsinstelling tot een meerjarige samenwerkingsafspraak te komen. Om de studenten te 

begeleiden is echter (vanuit het bewonersinitiatief) capaciteit nodig. Het bewonersinitiatief is van mening dat de gemeente als regievoerder 

het voortouw hierin zou moeten nemen. 
15 Gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame warmteprojecten in Nederland. 
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Woningcorporaties komen in de gesprekken wel aan de orde maar van nauwe samenwerking is vrijwel 

nergens sprake. Dit komt deels omdat in veel van de werkgebieden van de initiatieven het aandeel 

sociale huurwoningen beperkt is, maar ook is bij één initiatief sprake van een ‘beschermd stadsgezicht’ 

wat problemen oplevert om iets te realiseren. Bijvoorbeeld Grieneko poogde meermaals in overleg te 

komen met de lokale woningcorporaties, om de huurwoningen te verduurzamen. Omdat de corporatie 

van plan is de woningen af te stoten bleef dat zonder noemenswaardig resultaat. 

 

In twee initiatieven bestaan er nauwe banden met warmtebedrijven, te weten Vattenfall en Eneco. Er 

vinden regelmatig overleggen plaats, in een van de gevallen heeft dat geleid tot een 

samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid van een buurtwarmtenet te onderzoeken. In het 

andere initiatief heeft dat geleid tot een intentieovereenkomst tussen het initiatief en het warmtebedrijf, 

waarin processtappen zijn beschreven inclusief rollen, taken en verantwoordelijkheden. Beide 

initiatieven zijn positief over de contacten. 

 

Samenvattend 

De bewonersinitiatieven zoeken volop de samenwerking met andere partijen, de gemeente wordt 

daarbij gezien als de belangrijkste samenwerkingspartner. Hoewel de gemeente als een gelijkwaardige 

gesprekspartner wordt gezien, is de samenwerking in het algemeen wel voor verbetering vatbaar. Zo 

wordt bijvoorbeeld één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente gemist. Hoewel de lijnen met de 

ambtenaren vaak kort zijn, loopt men geregeld tegen trage, interne procedures aan. Ook wordt 

gewezen op het soms ontbreken van voldoende inhoudelijke kennis bij gemeenten. 

Naast de gemeente wordt er door de bewonersinitiatieven ook met veel andere organisaties 

samengewerkt. Die samenwerking ontstaat vaak door het ontbreken van kennis binnen het eigen 

bewonersinitiatief en/of binnen de gemeente waar het initiatief actief is. De organisaties waarmee wordt 

samengewerkt, vaak kennis- en onderwijsinstellingen, zoeken zelf ook contact met de 

bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld om studenten er aan studieprojecten te laten werken. Doorgaans 

wordt positief tegen de samenwerking aangekeken. Met woningcorporaties wordt nog vrijwel nergens 

samengewerkt, maar dat is ook niet altijd nodig. Twee bewonersinitiatieven werken samen met 

warmtebedrijven, te weten Vattenfall en Eneco. Beide initiatieven zijn daar positief over. 
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4 Betrekken van bewoners 

Om de warmtetransitie te doen slagen is het essentieel dat bewoners gemotiveerd raken om hun 

huizen te isoleren en over te stappen op een duurzame warmtebron die aansluit op hun woonsituatie. 

Dat geldt vooral voor huiseigenaren: de woning is immers zowel hun ‘thuis’ als eigendom. Hoewel er 

technisch nog genoeg uitdagingen zijn, wordt steeds duidelijker dat de sociale opgave van de energie- 

en warmtetransitie zo mogelijk nog groter is. Gemeenten staan voor de taak de gebouwde omgeving 

van het gas af te koppelen en te verduurzamen, maar worstelen met deze opgave. Niet in de laatste 

plaats omdat eigenaar-bewoners in veel gevallen zelf maatregelen moeten treffen en zich niet 

gemakkelijk laten overtuigen om grote investeringen te doen. Bewonersinitiatieven lijken hier een 

belangrijke troef in handen te hebben. Verondersteld wordt dat zij beter in staat zijn medebewoners te 

bereiken en te overtuigen, doordat zij een onafhankelijke positie hebben en goed kunnen aansluiten bij 

wat leeft in de buurt.16 

 

Alle deelnemende bewonersinitiatieven zijn vanzelfsprekend actief in het betrekken van hun 

medebewoners bij de warmtetransitie. In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de initiatiefnemers 

hiermee gedeeld. Er is verkend op welke wijzen de bewonersinitiatieven andere bewoners betrekken, in 

welke mate zij hier prioriteit aan geven, welke bewoners zij al wel en niet weten te bereiken en hoe 

bewoners reageren op hun initiatief. Of zij inderdaad beter in staat zijn dan lokale overheden om 

medebewoners te bereiken en overtuigen moet de komende jaren blijken, maar aan de toewijding van 

de initiatiefnemers zal het niet liggen. 

 

Prioriteit of bijzaak? 

De initiatiefnemers merken dat het activeren van medebuurtbewoners een intensief proces is waar veel 

tijd in gaat zitten.17 Veel van hen worstelen met de vraag hoe zij (meer) bewoners kunnen bereiken en 

betrekken bij hun initiatief en/of de warmtetransitie. Vrijwel alle initiatieven geven aan die vraag het 

meest belangrijk en uitdagend te vinden. Soester Energie zegt hierover: “Het gaat niet om wat wij de 

beste oplossing vinden, maar wat zij [de bewoners] ervan vinden. Als zij niet willen, gaan wij niet 

pushen. Uiteindelijk draait het voor bewonersinitiatieven om de bewoners, hoe zij hun toekomst zien en 

wat zij belangrijk vinden.”  

 

EnergieKronenberg onderschrijft dat het sociale vraagstuk van de energietransitie prioriteit heeft: “Wij 

vinden bewoners betrekken het belangrijkste wat er is. Technisch komt het wel goed, maar de mensen 

meenemen, informeren en verleiden dat dit de weg is die we moeten bewandelen is veel moeilijker.” 

Daarbij waarschuwen ze dat zij zelf, achteraf gezien, “te lang met de trom voor de harmonie zijn 

uitgelopen.” Omdat ze eerst expertise wilden ontwikkelen ontstond het gevaar te ver verwijderd te raken 

van de gemeenschap. Hun kennisvoorsprong op het gebied van de energietransitie werd zo geen 

voordeel, maar een blok aan het been. 

 

Ook andere initiatieven, die aangeven het betrekken van bewoners als prioriteit te zien, hebben van 

eerder opgedane ervaringen geleerd. Zo begon één initiatief al in een vroeg stadium enthousiast het 

idee te verkondigen om in de wijk van het aardgas af te gaan. Daar kwamen veel negatieve reacties op. 

_________ 
16 Dorenbos, R., Buitelaar, S., Ooms, M. & Can, E. (2020). Bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie: Literatuuronderzoek naar 

werkzame mechanismen, effectiviteit en impact. Platform31. 
17 Activeren dient hier breed te worden opgevat, van ‘beginnen met nadenken over het thema’ tot ‘het treffen van maatregelen’ of ‘het zelf actief 

worden bij een bewonersinitiatief’.  

https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
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Zo leerde dit initiatief hoe belangrijk het is om andere bewoners zorgvuldig te betrekken en hier de tijd 

voor te nemen. Een belangrijk inzicht dat zij kregen was: voorkom dat bewoners het initiatief gaan zien 

als dé reden dat men versnelt van het aardgas af moet. Ook een ander initiatief liet weten dat het 

onderwerp gevoelig kan liggen: “Een van de initiatiefnemers ontving veel negatieve reacties op een 

interview die de gemeente met deze persoon had gevoerd over de verduurzaming van het eigen huis. 

Mensen waren achterdochtig en dachten dat deze persoon betaald werd door de gemeente. Wij 

hebben daarom voor de zekerheid op de website van het initiatief de commentaarfunctie uitgezet.”  

Toch geven de meeste bewonersinitiatieven aan weinig tegengeluiden te horen in dit stadium van hun 

activiteiten. Hierbij kan meespelen dat er op dit moment in de meeste initiatieven nog geen grote 

maatregelen worden getroffen waar andere bewoners direct gevolgen van ervaren.  

 

Een belangrijke reden om het betrekken van andere bewoners tot prioriteit te maken, is de mogelijkheid 

om collectieve maatregelen te kunnen nemen. Meer deelnemers in een warmteoplossing drukken de 

kosten van de vaak hoge startinvestering. Het is opvallend dat zelfs in gebieden waar all electric de 

best passende oplossing lijkt te zijn toch wordt gewerkt aan een collectieve organisatie hiervan, zoals 

het collectief aanbieden van isolatiemaatregelen in de buurt. Zodoende wordt het belang van het 

betrekken van andere bewoners door de initiatieven onderstreept. Dat is niet verassend, zij ontlenen 

namelijk hun bestaansrecht aan het meedoen van andere bewoners.  

 

Rustig uit de startblokken 

Op welke wijze proberen de bewonersinitiatieven hun buren te bereiken? De meeste initiatieven pakken 

het betrekken van bewoners rustig aan. ‘Vooral geen druk uitoefenen!’ roept een initiatiefnemer. Het 

initiatief in Golfpark spreekt niet van betrekken. Liever leggen zij de ideeën bij de buren neer en maken 

ze de warmtetransitie zo aantrekkelijk mogelijk, in de hoop dat zij er ook iets mee gaan doen. 

EnergieKronenberg is ook voorstander van een voorzichtige aanpak: “Het gaat niet om het overtuigen 

van andere bewoners, maar om hen te raken. Te zorgen dat erover [de energietransitie] wordt gepraat 

en dat het leeft in het dorp. Je moet zorgvuldig bouwen met elkaar en ambassadeurschap creëren.”  

 

Enkele initiatieven peilen eerst de bereidheid om energetische maatregelen te nemen in de buurt, 

bijvoorbeeld door een enquête uit te zetten onder bewoners. Spijkerenergie gebruikt hiervoor een 

applicatie van de gemeente om de meningen van bewoners te peilen, genaamd Spijkerpeil. Een 

enquête wordt vaak opgevolgd door het organiseren van een of meerdere bewonersavonden, al dan 

niet in samenwerking met de gemeente, om de ideeën van het bewonersinitiatief uit de doeken te doen 

en bewoners mogelijke maatregelen voor te leggen. Aansluitend is het volgens de meeste 

initiatiefnemers van belang om bewoners te ondersteunen met informatie en advies, bijvoorbeeld door 

energiecoaches in te schakelen of op te leiden. Een initiatiefnemer adviseert hierbij om geen externe 

energiecoaches in te huren, maar mensen uit de eigen omgeving in te zetten. In grote lijnen is dit het 

pad dat veel initiatieven bewandelen om hun buurt te betrekken; planmatig en voorzichtig, om niet het 

gevaar te lopen de bewoners onderweg te verliezen. 

 

Fysiek versus online 

Hoewel online-participatievormen en participatie-op-afstand - zoals zoom-sessies, livestreams, 

enquêtes en appgroepen - veelvuldig worden gebruikt, krijgen fysieke bijeenkomsten de voorkeur van 

de initiatiefnemers. Meerdere betrokkenen geven aan makkelijker hun buren te bereiken als ze elkaar in 

de ogen kunnen kijken. Een mail of brief belandt sneller in de prullenbak. Vanwege de coronacrisis zijn 

de initiatieven beperkt in hun mogelijkheden tot fysieke ontmoeting, maar zodra het kon zijn weer veel 

ontmoetingen georganiseerd. Fysieke bijeenkomsten lijken twee voordelen te hebben. Ten eerste 

merken enkele initiatiefnemers dat bijeenkomsten op locatie een meer divers publiek trekken dan 
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online-sessies. Ten tweede leiden de fysieke bijeenkomsten tot meer actie: in gesprek met andere 

enthousiaste buurtgenoten worden plannen gesmeed, zoals het oprichten van een nieuwe werkgroep.18 

 

Zichtbaarheid van het initiatief vinden veel initiatiefnemers ook belangrijk. Online en op afstand wordt 

daar werk van gemaakt door het gebruik van onder meer nieuwsbrieven, flyers, websites, magazines 

en sociale media. Offline is mond-tot-mondreclame en het nemen van zichtbare maatregelen belangrijk, 

merkt een initiatiefnemer op: “Als ze iets zien bij hun buurman, willen ze dat zelf ook. Je geeft zelf het 

goede voorbeeld en anderen volgen dat. Het is heerlijk dat je bij je buren langs kunt gaan om te vragen 

hoe iets bevalt.” Andere betrokkenen onderstrepen het belang van ‘het goede voorbeeld geven’ of 

‘FOMO’ (fear of missing out). In Kronenberg hebben de initiatiefnemers zelfs een aankomstbord 

geplaatst zodat iedereen die het dorp binnenrijdt leest: “Samen op weg naar Energieneutraal 

Kronenberg.” 

 

Early adopters, opinion leaders en criticasters 

Uit de gesprekken valt op dat veel initiatieven stilstaan bij de vraag welke bewoners zij als eerste willen 

en kunnen bereiken. Meest voor de hand liggend zijn de (potentiële) early adopters: de mensen die al 

geïnteresseerd zijn in de warmtetransitie en bereid zijn om eerder vroeg dan laat maatregelen te 

nemen. Spijkerenergie zegt hierover: “Ons bereik is een paar honderd mensen, dat zijn veelal de early 

adopters, de mensen die al bewust met de warmtetransitie bezig zijn.”  

 

Daartegenover staan de criticasters. Enkele initiatiefnemers geven aan dat het van belang is om in een 

vroeg stadium met hen in gesprek te gaan. Een initiatiefnemer van Golfpark Gasvrij verwoordt het als 

volgt: “We hebben liever mensen die negatief zijn en zich uitspreken, dan mensen waarvan je niets ziet 

of hoort. Naar die eerste groep moet je luisteren en daarna in gesprek gaan.” Een initiatiefnemer van 

Warmtenet Muiderberg beaamt dit: “Betrek in een vroeg stadium criticasters en opinion leaders. Zij zijn 

de ambassadeurs van morgen! Wij proberen in een vroeg stadium deze mensen te omarmen, want zij 

zijn wél betrokken en hebben een mening.” Als voorbeeld wijst de initiatiefnemer op een opinion leader 

die in de gemeenteraad zit: eerst was hij sceptisch, maar na een aantal goede gesprekken werd hij 

ambassadeur van het initiatief.  

 

Kortom, de meeste initiatieven zijn bewust bezig met welke doelgroepen zij als eerste benaderen en 

waarom. Opmerkelijk daarbij is dat zij graag jargontaal en Engelse begrippen gebruiken. 

Enthousiastelingen worden zo snel mogelijk benaderd en kritiek wordt niet als een obstakel gezien, 

maar als aanleiding om in gesprek te gaan. Meer zorgen bestaan over de bewoners die zich stilhouden, 

hoe bereik je hen? 

 

Creativiteit loont 

Naast de bekende wegen, zoals het organiseren van bewonersavonden om bewoners te bereiken, 

organiseren enkele initiatieven creatieve of zelfs ludieke activiteiten. Zij zijn van mening dat je het leuk 

moet maken om een grotere groep te bereiken. Met creatieve, laagdrempelige en leuke activiteiten 

denken de initiatiefnemers meer bewoners te kunnen bereiken dan met meer formele 

participatiemethodieken. Enthousiasmeren is het sleutelwoord, overtuigen of druk uitoefenen laat men 

aan de gemeente. 

 

Bij EnergieKronenberg kunnen bewoners bijvoorbeeld een bord voor op hun gevel bestellen als zij 

energiemaatregelen hebben getroffen, om de zichtbaarheid te vergroten: “Je moet mensen trots maken, 

_________ 
18 Zie ook hoofdstuk 2. 
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als ze iets bij hun buurman zien willen ze dat ook doen.” Er zijn meer voorbeelden die de inventiviteit 

van initiatiefnemers laat zien, zoals: een uitgezette vacature om op een creatieve manier bij te dragen 

aan het initiatief - voor bijvoorbeeld bloggers, vloggers, tekenaars en muzikanten - of educatie over 

duurzaamheid op scholen. Bijzonder zijn de appeltaartsessies waarbij iemand zijn buur uitnodigt om 

taart te eten en tegelijk de energierekening te bespreken of het rondbrengen van een energiemagazine 

in Kronenberg met een geluidswagen die het nummer Power van John Hall door het dorp doet klinken. 

 

Moeilijkheden, wisselend succes en beperkte legitimiteit 

De initiatiefnemers lopen ook tegen moeilijkheden aan bij het betrekken van hun buurtgenoten. De 

hamvraag voor zowel de initiatieven als de gemeenten is: hoe bereiken we de ‘grote middengroep’?19 

Doorgaans krijgen de bewonersinitiatieven meer vertrouwen vanuit andere bewoners dan gemeente en 

andere instituties20, omdat zij een onafhankelijke rol hebben en ‘één van hen’ zijn. Dat vertrouwen is er 

echter niet vanzelf en moet eerst gewonnen worden. De meeste initiatieven zijn zoekende naar 

manieren om meer mensen te bereiken, omdat zij ook beseffen dat zij gemiddeld genomen een vrij 

eenzijdige doelgroep bedienen. Denk hierbij aan de eerdergenoemde early adopters: dit zijn vaak 

autochtone mannen rond de pensioenleeftijd en/of woningbezitters die vanuit hun progressieve en 

duurzame kijk op de wereld willen verduurzamen. Vooral de moeilijk bereikbare bewoners voor de 

energietransitie, zoals jongvolwassenen, woningbezitters met een zeer krappe beurs en mensen met 

een migratieachtergrond, zorgen voor hoofdbrekens bij de initiatiefnemers.  

 

Ook fluctuaties in het bewonersbestand kan moeilijkheden opleveren. Passanten zijn immers niet snel 

geneigd grote investeringen te doen om vervolgens snel te vertrekken. Hiertegenover staan 

nieuwkomers die een huis kopen en dit moment juist aangrijpen om energetische maatregelen te 

nemen, zoals het aanleggen van vloerverwarming of het isoleren van de spouwmuren 

 

De initiatiefnemers wensen dat het initiatief niet alleen van de kerngroep is, maar breder gedragen 

wordt in het operationele gebied. Enkele initiatiefnemers maken zich zorgen of zij wel voldoende 

mensen buiten hun kerngroep en schil daaromheen weten te bereiken. Sommige 

samenwerkingspartners delen deze zorgen. Alle initiatieven hebben een relatief kleine kerngroep en het 

is dan ook een uitdaging om voldoende mensen van buiten die groep te betrekken. Het is een uitdaging 

omdat het zeer tijdsintensief is. Een oplossingsrichting die twee initiatieven aandragen is het werken 

met een flexibele groep aan deelnemers, die op deelthema’s aansluiten die hen interesseren. 

 

De bewonersinitiatieven boeken wisselend succes wat betreft het betrekken van andere bewoners 

binnen de eigen buurt. Zij zijn daarmee niet automatisch de vertegenwoordigers van de wijk, wat vooral 

richting samenwerkingspartners problemen kan opleveren omdat die zich dan afvragen of het initiatief 

de wijk wel echt vertegenwoordigt. Kanttekening hierbij is dat de meeste initiatieven nog niet het 

stadium hebben bereikt waarop zij draagvlak moéten hebben, bijvoorbeeld voor het realiseren van 

collectieve maatregelen. Met het oog op de toekomst blijft de democratische legitimiteit van de 

bewonersinitiatieven een aandachtspunt. 

 

Samenvattend 

De initiatiefnemers onderstrepen het belang van het betrekken van andere bewoners: zij zien dit als een 

van hun grootste prioriteiten. Tegelijkertijd worstelen ze met de vraag hoe dit te doen. Dit is nog een 

zoektocht: de initiatieven maken misstappen en proberen daarvan te leren. Geen druk uitoefenen, maar 

_________ 
19 Voor meer informatie over koplopers, middengroepen en laatbloeiers, zie de publicatie: De middengroepen betrekken. Energie Samen, 

Buurkracht, Duurzaam Door (2019).  
20 In de gesprekken met de initiatiefnemers wordt dit beaamd. 

https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/2019-12/201909-Middengroepen-aadrgasvrije-wijken-dorpen-Duurzaam-Door-Buurtwarmte_rapport_def2.pdf
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langzaamaan medebewoners proberen te verleiden lijkt een succesvolle methode te zijn. Fysieke 

bijeenkomsten hebben de voorkeur, maar de initiatiefnemers zijn tijdens de coronacrisis creatief te werk 

gegaan door ook online hun zichtbaarheid te vergroten. Ook zijn de initiatieven bezig met welke 

doelgroepen zij als eerste benaderen en waarom: eerst de early adopters ligt voor de hand, maar ook 

criticasters in een vroeg stadium betrekken lijkt belangrijk. De initiatiefnemers bedenken allerlei 

creatieve manieren om hun buurt te betrekken, want zij zien dat enthousiasmeren goed werkt. Toch 

ervaren de initiatiefnemers ook allerlei moeilijkheden. Het betrekken van ‘de grote middengroep’, 

fluctuaties in het bewonersbestand en (beperkte) democratische legitimiteit zijn hoofdpijndossiers.  
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5 Werkzame mechanismen 

In 2020 onderzochten we op basis van (wetenschappelijke) literatuur de werkzame mechanismen van 

bewonersinitiatieven in de energietransitie.21 De belangrijkste bevindingen zijn weergegeven in tabel 2. 

De werkzame mechanismen uit de literatuurstudie zijn op te delen in drie thema’s: sociale netwerken, 

aansluiten bij wat leeft en organisatie hulpbronnen. De onderbouwing voor deze thema’s is terug te 

lezen in het onderzoek. In de gesprekken met de acht bewonersinitiatieven hebben we eerst bevraagd 

welke mechanismen volgens de initiatiefnemers in het spel zijn. Vervolgens hebben we de deelnemers 

de mechanismen uit het literatuuronderzoek voorgelegd om te onderzoeken in hoeverre zij deze 

herkennen. Met andere woorden: eerst hebben we een open vraag gesteld, vervolgens hebben we de 

bij ons bekende mechanismen gespiegeld aan de gesprekspartners. 

 

Uiteindelijk willen we een in de praktijk getoetst model van werkzame mechanismen voor 

bewonersinitiatieven in de warmtetransitie opstellen. In deze rapportage is het daar nog te vroeg voor, 

omdat herhaalmetingen nodig zijn voor een meer gegronde onderbouwing. In dit hoofdstuk bieden we 

alvast een vooruitblik: welke werkzame mechanismen zien de initiatiefnemers zelf en welke 

mechanismen uit het literatuuronderzoek herkennen of weerleggen zij?  

 

In een later stadium kunnen we met deze werkwijze ook uitspraken doen over de effectiviteit en impact 

van de bewonersinitiatieven en de werkzame mechanismen: dragen de werkzame mechanismen bij 

aan het behalen van de gestelde doelen? 

 
Tabel 2: Overzicht succesvolle mechanismen binnen bewonersinitiatieven  

 
Sociale netwerken  

 
Aansluiten bij wat leeft  

 
Organisatie hulpbronnen  

Sociale beïnvloeding, hechte sociale 
netwerken, oftewel een grote mate van 
sociale cohesie.  

Bewoners weten wat er leeft in de buurt 
en wat andere buurtbewoners belangrijk 
vinden; dit leidt tot een persoonlijke 
aanpak of maatwerk. 

Sterk sociaal kapitaal van kennis en 
contacten helpt obstakels te overwinnen.  

Nabijheid en op elkaar lijken; dit leidt 
tot meedoen aan het initiatief en 
actieve deelname in de 
energietransitie.  

Bewoners kunnen dit beter dan externe 
partijen.  

Verschillende competenties in een 
bewonersinitiatief, bijvoorbeeld een 
combinatie van verbinders, ondernemers 
en techneuten.  

Koplopers en ambassadeurs 
enthousiasmeren tot deelname.  

Aansluiten bij bewoners, lokale waarden 
en referentiekaders waardoor het initiatief 
ingebed raakt in een buurt.  

Goede (directe) contacten met gemeente 
en externe partijen leidt tot (meer) 
betrokkenheid en steun van die partijen. 
Maar vind een balans om te veel 
bemoeienis en inmenging te vermijden.  

Connecties met lokale instituties, zoals 
dorps- of wijkraad.  

Onderhouden van sterke en duurzame 
banden met lokale overheid en externe 
partijen, en communicatie erop aan-
passen om ondersteuning te realiseren.  

Organisatorische hulpbronnen zoals 
voldoende menselijk kapitaal, financiële 
middelen en beschikbaarheid van tijd bij 
initiatiefnemers helpen.  

    Ondersteuning lokale bevolking wordt 
sterker als directe betrokkenheid van 
bewoners wordt geborgd en de baten van 
het initiatief aan hen ten goede komt.  

    Een professionele organisatiestructuur, 
met een gedeelde visie, concrete doelen, 
een hoog activiteitenniveau en actieve 
communicatiekanalen helpt de 
ontwikkeling van een bewonersinitiatief.  

 

_________ 
21 Zie: Dorenbos, R., Buitelaar, S., Ooms, M. & Can, E. (2020). Bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie: Literatuuronderzoek 

naar werkzame mechanismen, effectiviteit en impact. Platform31. 

https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie
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Over het algemeen herkennen de gesprekspartners zich in de werkzame mechanismen uit de 

literatuurstudie. Ook wij herkennen (als onderzoekers) de mechanismen terug in de aanpak, organisatie 

en activiteiten van de bewonersinitiatieven. De bewonersinitiatieven hechten bijvoorbeeld veel waarde 

aan sociale netwerken, met mogelijkheden als sociale beïnvloeding en koplopers betrekken. Ook zijn ze 

actief bezig met het sleutelen aan hun organisatie, zoals sociaal kapitaal en competenties verzamelen 

en goede contacten met samenwerkingspartners onderhouden. De initiatieven herkennen vrijwel alle 

beschreven werkzame mechanismen ook terug in hun praktijk, met de nuance dat zij aan het ene 

mechanisme meer waarde hechten dan aan het andere mechanisme. Het model uit de literatuurstudie 

lijkt daarmee grotendeels te worden bevestigd door de gesprekspartners. 

 

Uit de eerste gesprekken kwam ook een aantal mechanismen aan bod die nog niet of nauwelijks in de 

literatuurstudie zijn benoemd, maar door de gesprekspartners wel als werkzaam mechanisme worden 

bestempeld. Hieronder zoomen we in op deze aanvullende mechanismen. Ook mechanismen die al 

deels overlappen met het model komen aan bod. Deze bevindingen kunnen het model aanvullen en 

voor de nodige scherpte zorgen. In het vervolg van het onderzoeksprogramma kunnen we bepalen of 

deze mechanismen daadwerkelijk bijdragen aan het succes van de bewonersinitiatieven. 

 

Financieel gewin 

In de gesprekken kwam financiën op twee manieren naar voren als werkzaam mechanisme. Ten eerste 

het financiële voordeel dat deelnemers uit het initiatief kunnen halen. Met andere woorden: door aan te 

tonen dat meedoen aan het initiatief en het nemen van energetische maatregelen zorgt voor een lagere 

energierekening (of ander financieel gewin) wordt het interessant voor buurtbewoners om mee te doen. 

Voorbeelden hiervan zijn het inschakelen van een energiecoach (via het bewonersinitiatief) die advies 

kan geven over te nemen maatregelen, of geld inleggen voor collectieve maatregelen met als gevolg 

dat de maandelijkse energiekosten dalen of ten minste gelijk blijven. Ten tweede speelt financiële steun 

vanuit de gemeente een belangrijke rol voor zeker drie (en in de toekomst wellicht meer) initiatieven. 

Energiek Poelgeest beschrijft dit mechanisme als volgt: “Zodra we wat geld kregen van de gemeente 

ging het initiatief lopen omdat je dan echt iets kunt doen, zoals een haalbaarheidsonderzoek laten 

uitvoeren of ervaren mensen inhuren voor advies. Ook andere partijen willen vanaf het moment dat er 

geld is samenwerken.” Dat geld een belangrijke rol speelt voor de initiatieven ligt voor de hand, maar is 

toch van belang om te benoemen. De initiatieven zetten vele uren van hun eigen tijd in, maar geven 

toch aan dat een kleine financiële injectie vanuit de gemeente ‘de bal echt kan laten rollen’.  

 

Goed voorbeeld doet volgen 

Een volgend mechanisme, dat vooral aan bod kwam bij de kleinere initiatieven is het geven van het 

goede voorbeeld. Bij kleine initiatieven in de zin van een beperkte omvang van het gebied waar het 

initiatief betrekking op heeft, zoals Grieneko, EnergieKronenberg en Golfpark. In hoofdstuk 4 werd dit al 

uitgelegd als FOMO (fear of missing out): dat wat mijn buur heeft wil ik ook. Dit lijkt op sociale 

beïnvloeding, maar gaat iets verder dan dat. De initiatiefnemers proberen het aansluiten bij het 

bewonersinitiatief en/of het nemen van maatregelen namelijk zó aantrekkelijk te maken dat de buren er 

bijna jaloers van worden.  

 

Een kerngroeplid van Grieneko legt bijvoorbeeld uit dat het stichten van een energiecoöperatie leidde 

tot een enorme toestroom van mensen die zonnepanelen op hun dak wilden. In de dorpen van de 

initiatiefnemers heeft bijna 70% van de woningen zonnepanelen op het dak, terwijl dat percentage in de 

omliggende dorpen nog maar 5% is. Zo’n sneeuwbaleffect laat zien dat het nemen van zichtbare 

maatregelen ervoor kan zorgen dat de energietransitie gaat leven onder de bewoners en dat men 

sneller geneigd is om aan te sluiten. 
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Netwerken 

De meeste initiatieven noemen in de gesprekken het belang van het netwerk waarin zij opereren. Zij 

zien het initiatief als een hub in een netwerk en geven aan dat het essentieel is om je binnen het 

netwerk goed te positioneren en warme relaties te onderhouden met andere hoofdrolspelers. De 

meeste initiatiefnemers spreken over een driehoek als zij de netwerkstructuur proberen te omschrijven.  

 

Warmtenet Muiderberg beschrijft het als volgt: “Het is een symbiose tussen gemeente, professionals en 

bewoners. Het proces is als een elastiek waar je met elkaar op balanceert. Als een partij niet levert, valt 

het project stil en vallen we van het elastiek af.” Binnen deze netwerkstructuur zien de initiatiefnemers 

van Warmtenet Muiderberg verschillende rollen en taken per partner. De gemeente faciliteert, 

professionals zorgen voor ritme en bewoners ontvangen en zorgen voor mobiliserende kracht.  

 

EnergieKronenberg zegt te opereren binnen de driehoek overheid-burger-markt, waarbij de relatie met 

de overheid al prettig is maar die met de markt nog beter kan. Hun tactiek is om verbinding met die 

partijen te zoeken en te sturen op een langetermijnsamenwerking. Zij zien het initiatief als verlengstuk 

van de overheid en denken dat daar ook de kracht van EnergieKronenberg ligt. Beide voorbeelden 

suggereren dat de (goed werkende) netwerkstructuur een werkzaam mechanisme is voor 

bewonersinitiatieven. 

 

Ook andere initiatieven bespreken de waarde van netwerken, in net iets andere structuren en met 

wisselende partners als de provincie, het waterschap of een netbeheerder. De gemeente wordt altijd 

genoemd, wat de waarde van ambtenaren, raadsleden of wethouders als netwerkpartners onderstreept. 

Dit is echter niet vanzelfsprekend: veel initiatieven ervaren het partnerschap met de gemeente als iets 

dat langzaam is opgebouwd en waar veel tijd en energie in wordt gestoken. Energiek Poelgeest noemt 

het ‘lobbywerk’ en merkt op: “Je moet je echt invechten.” 

 

Samenstelling kerngroep 

In de literatuurstudie kwam het belang van een kerngroep met verschillende competenties al veelvuldig 

terug. De initiatiefnemers onderschrijven dit werkzame mechanisme en vullen het verder aan. De 

meeste gesprekspartners beamen dat een kerngroep met mensen met verschillende kwaliteiten 

belangrijk zijn, maar wijzen daarbij in het bijzonder naar sociale en creatieve competenties. In de 

literatuurstudie kwamen bijvoorbeeld technische, juridische en financiële competenties aan bod terwijl 

de ‘zachte’ competenties naar de achtergrond werden gedrukt. Juist sociale en creatieve competenties 

zijn volgens de initiatiefnemers van belang, omdat het uiteindelijk gaat om het bereiken en betrekken 

van medebewoners. Voor participatie en communicatie zijn specifieke competenties nodig. Een goede 

communicatiestrategie zou kunnen leiden tot een groter bereik en het is daarom nuttig om een 

kerngroep lid te hebben die de kwaliteiten heeft om dit te organiseren. 

 

Ook de rol van voorlopers en kartrekkers komt in de literatuurstudie al terug. De gesprekspartners 

nuanceren dit: het gaat volgens een initiatiefnemer bijvoorbeeld niet alleen om de wil om het initiatief te 

trekken, maar ook om de kunde. Dit slaat terug op de competenties die hierboven zijn besproken. Een 

initiatiefnemer van Energiek Poelgeest vult aan dat ervaring met bewonersinitiatieven een pré is en dat 

als dit niet aanwezig is in de kerngroep, op zoek gaan naar mensen die wél ervaring inbrengen (betaald 

of onbetaald) een uitweg kan bieden. Mensen met ervaring weten immers hoe de hazen lopen en 

kunnen meedenken en oplossingen verzinnen.  
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Met, voor en door bewoners 

Het thema ‘aansluiten bij wat leeft’ komt veelvuldig terug als werkzaam mechanisme in de gesprekken 

met de initiatiefnemers. Bewonersinitiatieven zijn volgens de gesprekspartners beter in staat om aan te 

voelen wat de buurt wil. Een initiatiefnemer vult aan dat sommige bewoners wantrouwend zijn richting 

de gemeente, maar juist vertrouwen hebben in het bewonersinitiatief. Dit soort betrouwbaarheid voor 

medebewoners komt in veel gesprekken terug. Een initiatief met, voor en door bewoners is eerder te 

vertrouwen dan een overheidsinstantie of commercieel bedrijf, beargumenteren de gesprekspartners. 

“Een energiecoöperatie is geen commercieel bedrijf of monopolist, maar het is van ons allemaal”, zegt 

een initiatiefnemer van Warmtenet Muiderberg. Deze betrouwbaarheid is deels inherent aan een 

bewonersinitiatief, maar er kan ook aan worden gewerkt. De initiatiefnemers van Golfpark leggen 

bijvoorbeeld uit voor elk deel van de wijk een ander aanspreekpunt van het bewonersinitiatief te 

hebben, omdat zij dat deel van de wijk beter kennen en daardoor beter in staat zijn te inspireren. Met 

andere woorden: bekend maakt bemind. 

 

Ook de waarde van kleinschaligheid komt een aantal keer terug in de gesprekken. Een initiatiefnemer 

van Nieuwe Energie voor de Vechtzoom denkt dat een klein schaalniveau beter werkt dan het bedienen 

van een grote buurt: “Ik loop regelmatig met de nieuwsbrief door de buurt, zwaai naar een paar mensen 

en knoop gesprekjes aan. Dat is onmogelijk als je zesduizend mensen wilt bedienen.” Of een kleiner 

schaalniveau inderdaad tot betere resultaten leidt moet nog blijken, maar het kennen van de buurt en 

de mensen komt vaker terug als werkzaam mechanisme en dat is makkelijker als het om een kleine 

buurt gaat.  

 

De initiatiefnemers van Energiek Poelgeest onderschrijven het belang van het goed kennen van het 

gebied en de bewoners. Zij geven aan dat het bijvoorbeeld moeilijk is om als gemeente een passend 

participatie- en communicatieplan te maken als je niet dagelijks in het gebied bent. Voor een 

bewonersinitiatief is het makkelijker om aan te voelen wat er leeft én om de hulp van buren in te 

schakelen als daar behoefte aan is. EnergieKronenberg herkent dit: het helpt om mensen te kennen en 

korte lijntjes te onderhouden. Een van de doelstellingen is het versterken van de sociale cohesie in het 

gebied en de initiatiefnemers zijn vaak verrast door hoeveel nieuwe mensen aansluiten bij de 

werkgroepen en hoeveel loyaliteit er is onder buurtbewoners aan het initiatief. Door de mensen en het 

gebied te kennen, sluiten nog meer bewoners aan die het leuk vinden om erbij te zijn. Ook in Golfpark 

kennen de meeste buurtbewoners elkaar al langer, wat helpt in het benaderen en vinden van nieuwe 

deelnemers. 

 

De inbedding in al bestaande sociale structuren in de wijk wordt een enkele keer opgebracht als 

werkzaam mechanisme. Er zijn bijvoorbeeld initiatiefnemers die kennissen hebben in de lokale 

bewonersvereniging of dorpsraad, of die al ervaring hebben opgedaan met het organiseren van andere 

activiteiten voor de gemeenschap (zoals het realiseren van glasvezel voor de buurt). Dit soort inbedding 

en ervaring kan behulpzaam zijn voor het organiseren van activiteiten voor het bewonersinitiatief. 

 

Twee initiatieven geven aan dat laagdrempelige communicatie belangrijk is en dat zakelijkheid juist 

tegen kan werken. Activiteiten dienen goed georganiseerd te zijn en producten als websites en 

nieuwsbrieven moeten ook goed zijn, maar vooral niet te professioneel of commercieel. Alles aan het 

bewonersinitiatief moet volgens deze initiatiefnemers de indruk wekken dat het door de buren is 

gemaakt: geïmproviseerd of zelfs een beetje amateuristisch komt betrouwbaarder over dan glad en 

strak. Dat sluit aan bij wat de initiatiefnemers, als die van Soester Energie en Nieuwe Energie voor de 

Vechtzoom benadrukken: het bewonersinitiatief moet uitstralen dat iedereen kan meedoen. Inclusief, 

laagdrempelig en betaalbaar; ook de drukke gezinnen met weinig tijd en geld moeten het gevoel 

hebben mee te kunnen doen. Een initiatiefnemer van Soester Energie legt uit dat het bijvoorbeeld kan 
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helpen om het nemen van duurzame maatregelen op te knippen in kleine stapjes, zodat het 

instapniveau niet te hoog is. Je als bewonersinitiatief alleen richten op de nieuwste en duurste 

technologie kan juist afstand creëren. Niet iedereen kan bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen of 

de hele woning isoleren. 

 

Samenvattend 

De werkzame mechanismen uit het literatuuronderzoek worden voor het overgrote deel herkend door 

de initiatiefnemers. Zo hechten de gesprekspartners veel waarde aan sociale netwerken en ze zijn 

bezig met de samenstelling van hun organisatie, waarmee het theoretische model grotendeels wordt 

onderschreven. Ook zijn in de gesprekken nieuwe mechanismen aan bod gekomen, evenals deels 

overlappende of aangrenzende mechanismen. Financieel gewin lijkt belangrijk, voor leden van het 

bewonersinitiatief bijvoorbeeld door te besparen op de energierekening. Maar ook financiële steun 

vanuit de gemeente voor het initiatief is van belang. Ook het geven van het goede voorbeeld aan de 

buurt lijkt te werken: als mensen zien dat buren blij zijn met door hun getroffen maatregelen, willen zij 

dat ook.  

 

Verder wijzen veel gesprekpartners op de waarde van het opereren in een netwerkstructuur, met onder 

andere overheden, andere bewoners en marktpartijen. De samenstelling van de kerngroep met 

verschillende competenties en rollen, maar ook de aanwezigheid van (kundige) voorlopers en 

kartrekkers is volgens de initiatiefnemers een belangrijk mechanisme. Ten slotte proberen de 

initiatieven op verschillende manieren aan te sluiten bij wat leeft in de buurt, bijvoorbeeld door aan te 

tonen dat zij met, voor en door bewoners zijn en geen marktpartij. Het goed kennen van het gebied en 

inbedding in bestaande sociale structuren speelt hierbij ook een rol, net als het gebruik van 

laagdrempelige communicatiemethoden. Al met al veel herkenbare mechanismen dus, maar de 

initiatiefnemers zorgen met hun uitleg voor een scherpere beschrijving voor waarom deze 

mechanismen werken. 
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6 Contextfactoren 

De initiatiefnemers zijn bevraagd over de factoren die een rol spelen in de context van hun initiatief. Dit 

zijn factoren die van buitenaf invloed hebben op het initiatief, maar waar de initiatieven zelf weinig tot 

geen invloed over hebben. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, de energieprijzen of het politieke 

klimaat in een gemeente.  

 

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat dit contextfactoren zijn die de initiatiefnemers zelf als 

belangrijk ervaren. De daadwerkelijke invloed van deze contextfactoren op de bewonersinitiatieven 

en de warmtetransitie zijn moeilijk te bepalen. Toch kunnen beleidsmakers bij lokale overheden en het 

Rijk, maar ook andere organisaties die samenwerken met bewonersinitiatieven, hun voordeel doen met 

deze informatie. Door rekening te houden met de factoren waar initiatieven tegenaan lopen of de 

factoren die initiatieven juist verder helpen, kan hun ondersteuning effectiever worden ingericht.  

 

Gemeente en andere samenwerkingspartijen 

De deelnemende bewonersinitiatieven opereren niet in een vacuüm. Zij werken vaak met meerdere 

partijen samen, zoals ook in hoofdstuk 3 is beschreven. De belangrijkste samenwerkingspartner is 

meestal de gemeente en ook als belangrijke contextfactor is de gemeente het meest genoemd door de 

initiatiefnemers. Sporadisch komt ook een andere samenwerkingspartner aan bod. 

 

Capaciteit en verkokering 

Bijna alle deelnemers noemen een gebrek aan middelen en capaciteit bij gemeenten als belangrijke 

bottleneck. Het ontbreekt vaak niet aan de wil van de gemeenten, maar wel aan hun mogelijkheden. Dit 

leidt tot frustratie bij enkele initiatiefnemers, die ambitieuze plannen hebben voor hun wijk of dorp. Wat 

helpt is als gemeenten zich faciliterend opstellen en een open houding aannemen richting de 

bewonersinitiatieven.  

 

Een initiatiefnemer van Warmtenet Muiderberg bespreekt dit als volgt: “Gemeenten leven soms te veel 

in hun eigen wereldje. Ze zijn druk bezig met allerlei beleidsdoelstellingen, maar ze hebben 

onvoldoende capaciteit en kennis, en zijn niet goed georganiseerd rondom de warmtetransitie. 

Ambtenaren zitten in domeinen opgesloten, terwijl dit integrale projecten en problemen zijn. De 

gemeente Gooise Meren kan geen grote risico’s lopen en beschikt niet over de middelen om grote 

investeringen te doen, maar die horen wel bij een dergelijke opgave. Wat ze wel doen is ons zoveel 

mogelijk medewerking verlenen. Andere gemeenten doen dit niet en pakken de warmtetransitie als 

intern project op en lopen vervolgens vast in interne verkokering of een gebrek aan gedeeld 

eigenaarschap voor het vraagstuk. In de praktijk pakt de faciliterende rol van de gemeente Gooise 

Meren voor ons prima uit. Uiteindelijk kunnen bewonersinitiatieven in algemene zin vlotte vooruitgang 

boeken, onder de voorwaarde dat zij ruimhartig ondersteund worden door de gemeente en begeleiding 

krijgen van zowel technische als financiële professionals.” 

 

Ook andere initiatiefnemers geven aan dat verkokering een rol speelt. Een deelnemer merkt 

bijvoorbeeld op dat hun gemeente sectoraal te werk gaat, waardoor zij wel zeven contactpersonen van 

verschillende afdelingen bij de gemeente hebben. Zo’n sectorale werkwijze heeft te maken met hoe de 

interne organisatie bij de gemeente is ingericht: deze is niet altijd berust op wijkgericht werken en 
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geluiden uit de buurt.22 Voor bewoners(initiatieven) heeft dit tot gevolg dat de communicatie met de 

gemeente niet soepel verloopt, omdat er niet één aanspreekpunt is. 

 

Faciliterende houding 

Ook veel andere initiatieven noemen de faciliterende houding van de gemeente als belangrijke 

contextfactor en wijzen hierbij op het belang van een heldere rolverdeling. De initiatieven waarderen 

een heldere rolverdeling en geven aan dat dit helpt in het faciliteren van en communiceren naar het 

initiatief. Bijvoorbeeld Grieneko waardeert het van hun gemeente dat zij faciliterend optreden en een 

duidelijke rol schetsen voor zichzelf en de initiatieven in de regio.  

 

Zo’n houding begint vaak met een vastgestelde visie: de gemeente schetst concrete doelen voor de 

warmtetransitie en beschrijft hierin ook de toegevoegde waarde van bewonersinitiatieven. Vervolgens 

gaat het om faciliteren in middelen, kennis en mankracht. Sommige gemeenten financieren direct een 

initiatief en andere bieden ondersteuning door een procesbegeleider te betalen of onderzoeken uit te 

laten voeren. Verder willen de meeste initiatieven met allerlei vragen terechtkunnen bij de gemeente; 

regelmatig contact faciliteren is dus ook van belang. 

 

Beleidskaders: van TVW tot PAW 

Tijdens de gesprekken met de initiatiefnemers waren de meeste gemeenten nog volop bezig met het 

schrijven en vaststellen van hun Transitievisie Warmte (TVW). De initiatiefnemers geven aan dat dit 

soort beleidskaders grote invloed hebben op hun initiatieven. Golfpark Gasvrij bijvoorbeeld, verwacht 

dat de gemeente Lelystad in hun TVW Golfpark aanwijst als een van de eerste wijken die van het gas 

af gaat. Als zij anders beslissen, vrezen de betrokkenen dat het momentum voor hun bewonersinitiatief 

wegvalt en dat zij ‘externe druk’ richting hun medebewoners missen. 

 

Met het besluit om geen TVW vast te stellen is Soest een uitzondering in gemeenteland. Soester 

Energie wacht niet op de TVW en gebruikt de tijd om het bewonersinitiatief verder te ontwikkelen en als 

gelijkwaardige partner met de gemeente op te trekken. Zo kunnen ze zich bewijzen als 

bewonersinitiatief voor de buurt. Ook andere bewonersinitiatieven beschrijven het belang van 

beleidskaders zoals de TVW: zij bepalen het tempo dat de gemeente per wijk volgt. 

Bewonersinitiatieven die vergaande plannen hebben, zoals EnergieKronenberg, Golfpark Gasvrij en 

Energiek Poelgeest, willen dat hun wijk of dorp wordt aangewezen als een van de eersten die van het 

gas afgaan. Kronenberg is bijvoorbeeld aangemerkt als pilotdorp binnen de gemeente Horst aan de 

Maas. Andere initiatieven zien liever dat de plannen voor hun wijk op de lange baan worden geschoven, 

bijvoorbeeld omdat zij op een voorlopig niet rendabele warmteoplossing sturen, of omdat zij zich nog 

verder willen ontwikkelen en oriënteren (zoals Soester Energie). 

 

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom bevindt zich in een interessant krachtveld. Overvecht-Noord is een 

proeftuin in het PAW-programma die in 2030 aardgasvrij moet zijn. Daardoor hebben de initiatiefnemers 

een gevoel van urgentie om hun idee voor een buurtwarmtenet te realiseren. De gemeente werkt aan 

een oplossing voor heel Overvecht-Noord, terwijl Nieuwe Energie voor de Vechtzoom de ruimte krijgt 

om een andere oplossing te verkennen voor hun buurt.  

 

Wantrouwen 

In enkele gevallen spreken de deelnemers van wantrouwen van bewoners richting de overheid, vaak 

gericht op de gemeente. Daardoor moeten de initiatieven soms oppassen niet als ‘handlanger’ van de 

_________ 
22 Emre Can, Jetze van der Ham et al (2021) Organisatievormen in het wijkgericht werken. Platform31 

https://www.platform31.nl/publicaties/organisatievormen-in-het-wijkgericht-werken
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gemeente te worden gezien. Als die indruk wordt gewekt kan dat problemen opleveren binnen de 

gemeenschap. Liever stellen zij zich op als zelfstandig bewonersinitiatief dat goed luistert naar de buurt. 

Dit maakt het speelveld voor sommige initiatieven des te ingewikkelder: voor veel organisatorische en 

financiële zaken zijn zij afhankelijk van de gemeente, maar die indruk mag naar buiten toe niet gewekt 

worden. Een initiatiefnemer die in de buurt wantrouwen richting de overheid opmerkte, adviseert dan 

ook om eerst het bewonersinitiatief te ontwikkelen tot krachtige en zelfstandige partij, omdat je dan ook 

steviger staat in het contact met de gemeente. 

 

Andere partijen 

Naast de gemeente noemen de initiatiefnemers ook andere samenwerkingspartijen die belangrijk zijn in 

de context van het initiatief. De drie meest genoemden zijn energiebedrijven, waterschappen en 

marktpartijen. Initiatieven die een warmtenet willen aanleggen of voeden en wat verder zijn met de 

planvorming, krijgen vanzelf te maken met de lokale warmteaanbieder. Als het om aquathermie gaat 

komt ook het waterschap en/of Rijkswaterstaat in beeld. Energiek Poelgeest geeft aan van zowel 

Vattenfall als het Hoogheemraadschap afhankelijk te zijn. Zij zoeken een nieuwe (water)bron voor hun 

warmtenet en zullen tot een akkoord moeten komen met beiden. Het Hoogheemraadschap zegt alleen 

mee te willen doen als de gemeente instemt, wat de zaak verder compliceert. 

 

Ook andere marktpartijen dan warmteaanbieders zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers 

die energetische renovaties uitvoeren. Grieneko geeft aan hier een uitdaging te ervaren. Zij richten zich 

op het isoleren en all electric maken van hun gebied, maar zijn grotendeels afhankelijk van de markt 

voor de uitvoering. Het ontbreekt volgens enkele initiatiefnemers echter aan aanbod van en kennis bij 

marktpartijen, waardoor bijvoorbeeld isolerende maatregelen duur zijn. 

 

Financiering 

Zoals al terugkwam in hoofdstuk 2 krijgt een groot deel van de deelnemende initiatieven externe 

financiering. Vijf van de acht initiatieven ervaren moeilijkheden op het gebied van financiering. Een 

groot deel van hen relateert dit aan problemen rondom de financiering van hun bewonersinitiatief. 

Anderen wijzen op moeilijkheden rondom de financiering van de warmtetransitie in het algemeen, zoals 

de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen en de ontwikkeling van duurzame 

warmtebronnen.  

 

De initiatiefnemers spreken vooral over de beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van subsidies 

voor bewonersinitiatieven én individuele huishoudens. Wisselend beleid in subsidies - zoals regelingen 

die worden afgebouwd, opgestart of maar beperkt beschikbaar zijn - maakt het voor de initiatiefnemers 

ingewikkeld om bijvoorbeeld hun medebuurtbewoners ervan te overtuigen isolerende maatregelen te 

nemen. Ook komt er veel uitzoekwerk kijken bij het doen van aanvragen, wat het proces ingewikkeld 

maakt en ontmoedigend werkt. In plaats van wisselende en onduidelijke subsidiemogelijkheden voor 

bewonersinitiatieven en individuele huishoudens, wensen de deelnemers langdurende en begrijpelijke 

subsidietrajecten. Een initiatiefnemer van EnergieKronenberg legt het als volgt uit: “We hebben te 

maken met wisselend en niet consequent beleid in subsidies. Het moet financieel toegankelijker worden 

om maatregelen te nemen. Maak het elkaar makkelijk, in plaats van beren los te laten, die te vangen en 

dan te kijken wat we kunnen veranderen. Structurele en duidelijke subsidies zijn er nu niet en de regels 

veranderen snel, dat ondermijnt onze voortgang.” 

 

Voor oplossingen staat vooral de overheid aan de lat, als belangrijkste verstrekker van subsidies en 

bepaler van de spelregels rondom financiële arrangementen. Daarnaast spelen banken een belangrijke 

rol in het verstrekken van leningen aan bewonersinitiatieven en individuele huishoudens. Ook hier is 

nog winst te behalen: banken zouden volgens enkele initiatiefnemers een actievere rol kunnen pakken 
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en zich flexibeler kunnen opstellen. Zo wijst een initiatiefnemer van Grieneko erop dat bewoners bij 

aankoop van hun woning nog gemakkelijk extra geld kunnen lenen om hun huis op te knappen, te 

isoleren en eventueel andere duurzame maatregelen te nemen. Maar zittende bewoners die in een later 

stadium duurzame maatregelen willen nemen, krijgen veel minder gemakkelijk hun lening of 

hypotheekverhoging rond. De initiatiefnemers hopen dat banken meer eigenaarschap nemen in de 

energietransitie, bijvoorbeeld door duurzame leningen voor woningeigenaren te stimuleren. Ook voor 

bewonersinitiatieven die collectieve maatregelen willen nemen zijn volgens de deelnemers nog 

onvoldoende passende financieringsconstructies. Denk bijvoorbeeld aan een ambitieus 

bewonersinitiatief dat met de wijk wilt investeren in een warmtenet en daarvoor een zeer langlopende 

lening zou willen afsluiten. Als banken hiervoor de randvoorwaarden op orde kunnen stellen, wordt het 

voor bewonersinitiatieven ook gemakkelijker om subsidieverstrekkers te binden. 

 

Verder merken enkele initiatiefnemers dat duurzame maatregelen voor individuele huishoudens en 

collectieve warmteoplossingen erg duur zijn en dat de prijzen nog steeds oplopen. Aannemers zijn 

schaars en rekenen dan ook hoge prijzen voor bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Ook de 

materiaalkosten lopen steeds verder op. Dat maakt het voor de initiatieven lastig om andere bewoners 

te verleiden te investeren in duurzame maatregelen. Dat geldt niet alleen voor isolatie maar ook voor de 

kosten van het aanleggen van een warmtenet. Een initiatiefnemer van Nieuwe Energie voor de 

Vechtzoom merkt op: “De markt, en andere factoren die de financiële haalbaarheid bepalen, zijn eerder 

een beperkende factor dan de techniek.” 

 

Techniek en infrastructuur 

Net als de initiatiefnemer uit Utrecht hierboven, zijn ook de andere deelnemers overwegend positief 

over de stand van de techniek op het gebied van de warmtetransitie. Zij geven aan dat er volop 

geëxperimenteerd wordt met nieuwe technieken en dat zij er vertrouwen in hebben dat de 

warmteoplossingen daardoor op termijn goedkoper zullen worden. Wijken die in 2030 al van het 

aardgas gaan, zullen beperkt profiteren van die verwachte prijsdaling, merkt een initiatiefnemer uit 

Utrecht op. Op het gebied van infrastructuur zijn vooral de initiatieven uit nieuwere stadswijken positief: 

hun huizen zijn vaak al redelijk geïsoleerd en uniform qua woningtype, wat het plannen en becijferen 

van collectieve maatregelen eenvoudiger maakt. Voor de initiatieven in landelijk gebied, met doorgaans 

grotere en oudere woningen, is het een ander verhaal. De meer ingrijpende maatregelen die hier aan 

de huizen moeten worden gedaan kosten veel geld. Een enkeling maakt zich ook zorgen over de 

capaciteit van het elektriciteitsnet: kan het net het aan om alle huizen in de regio elektrisch te 

verwarmen? 

 

In Poelgeest ligt al een warmtenet waardoor er geen aanpassingen hoeven worden gedaan aan de 

woningen en waarschijnlijk niet gegraven hoeft te worden. Met relatief weinig ingrepen in de 

infrastructuur kan op het gebied van duurzaamheid een hoop winst worden geboekt. Keerzijde hiervan 

is dat de gemeente geen haast wil maken met deze wijk omdat ze al een warmtenet hebben. Daarom 

staan ze achteraan de rij van wijken die worden aangepakt en bij sommige buurtbewoners is geen 

sprake van urgentiebesef: “We hebben al een warmtenet, waar maak je je druk om?” Goede 

infrastructuur is in dit voorbeeld een belemmerende factor voor het bewonersinitiatief. 

 

Urgentie 

In navolging van het voorbeeld in Poelgeest, geven ook andere initiatiefnemers aan dat urgentie een 

belangrijke randvoorwaarde is. Limburg werd in 2021 getroffen door overstromingen en de 

initiatiefnemers van EnergieKronenberg geven aan dat dit een boost heeft gegeven aan de energie- en 

warmtetransitie. De doembeelden uit het zuiden van Limburg werken als wake up call voor de politiek 

en bewoners. Bezuinigingen op het vlak van klimaatadaptatie worden waarschijnlijk teruggedraaid en 
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de initiatiefnemers merken dat de mentaliteit van bewoners ook is veranderd. De urgentie van de 

klimaatcrisis, en in het verlengde hiervan de warmtetransitie, maakt het makkelijker om andere 

bewoners te bereiken. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stijgende gasprijzen, spelen 

een belangrijke rol. 

 

In Muiderberg kwam de urgentie uit een compleet andere hoek. De gemeente had plannen om een deel 

van het riool te vervangen en de initiatiefnemers besloten dat dit een goede aanleiding was om ook een 

warmtenet aan te leggen. Dat eerste stuk ligt nu tot aan de voordeuren in de grond en fungeerde als 

pilot voor het bewonersinitiatief en de gemeente Gooise Meren, in afwachting van de rest van de uitrol. 

De vervanging van de riolering was hier een aanleiding om ook duurzame maatregelen te nemen. De 

urgentie om aan de slag te gaan met de warmtetransitie kan dus uit verschillende hoeken komen, maar 

het lijkt te helpen om aan te sluiten op grotere maatschappelijke ontwikkelingen of lokale opgaven. 

 

Politiek 

De deelnemers geven aan dat het landelijke en lokale politieke klimaat invloed heeft op de initiatieven. 

Landelijk merken zij dat het politieke klimaat polariseert en dat dat zich uit in de gemeenschap. Een 

initiatiefnemer merkt op: “Het maatschappelijke debat gaat over uitersten, in plaats van het midden.” De 

verharde discussie over het klimaat maakt het betrekken van andere bewoners soms lastiger. Enkele 

initiatiefnemers noemen ook de invloed van fake news: soms gaat het over goedbedoelde technische 

sprookjes die rondgaan, zoals waterstof oplossingen, maar in andere gevallen zijn het hardnekkige 

klimaatcrisisontkenners in de buurt die de initiatieven dwarszitten. 

 

De initiatiefnemers hebben wisselende ervaringen met de lokale politieke wind. In sommige gemeenten 

zit een links-liberale coalitie aan het roer, zoals in Utrecht, wat politieke welwillendheid rond de 

warmtetransitie met zich meebrengt. Zoals een initiatiefnemer van Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 

verwoord: “We hebben de wind in ieder geval niet tegen.” In gemeenten waar de warmtetransitie geen 

topprioriteit voor de coalitie is merken de initiatiefnemers dat zij veel lobbywerk moeten verrichten om 

een welwillende bestuurder te vinden. 

 

Wet- en regelgeving 

Ten slotte heeft de helft van de deelnemende initiatieven last van knellende wet- en regelgeving. Vooral 

als zij verder richting de uitvoering (van een collectieve warmteoplossing) komen, krijgen zij hiermee te 

maken. Een initiatiefnemer geeft aan dat de regelgeving rond de warmtetransitie soms achterloopt en 

dat het veel tijd kost om hier iets aan te veranderen. Als voorbeeld wordt het slaan van een bodemput in 

een gemeentetuin: uit ervaring wist de initiatiefnemer dat het in een andere gemeente is gebeurd, maar 

voor de eigen gemeente begint de procedure weer van voor af aan.  

 

Een andere initiatiefnemer geeft aan de wet- en regelgeving verwarrend en onbetrouwbaar te vinden: 

“De doelpalen zijn tijdens de wedstrijd meerdere keren verschoven.” Zoals ook in het vorige voorbeeld 

bleek, staan de initiatieven vaak zelf aan de lat om hier verandering in te brengen, wat veel tijd en 

moeite kost. Ook andere initiatiefnemers klagen over de complexiteit van vergunningen, regelgeving en 

wetgeving. In het ingewikkelde samenspel tussen gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, 

Rijk en netbeheerders krijgen bewonersinitiatieven te maken met stroperige processen rondom wet- en 

regelgeving, die zonder de benodigde juridische, bestuurskundige en financiële kennis vaak moeilijk te 

doorgronden zijn. Als oplossingsrichting noemt een initiatiefnemer behoefte te hebben aan duidelijke 

bestuurlijke en wettelijke kaders waardoor bewonersinitiatieven met warmteoplossingen voor hun buurt 

kunnen komen. 
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Samenvattend 

De bevraagde initiatiefnemers merken dat er veel factoren zijn die zij niet of moeilijk kunnen 

beïnvloeden, maar die wel degelijk invloed hebben op hun bewonersinitiatief. Veel van deze 

contextfactoren ondervinden zij in de samenwerking met de gemeente, zoals beperkte capaciteit 

gemeenten en verkokering bij gemeenten, maar ook een faciliterende houding ten opzichte van het 

initiatief en een heldere rolverdeling tussen de gemeente en initiatief. Hieruit blijkt al dat de 

contextfactoren zowel ondersteunend als ondermijnend kunnen werken voor de bewonersinitiatieven. 

Ook bestaande en aankomende beleidskaders, zoals de Transitievisie Warmte en bijbehorende 

Wijkuitvoeringsplannen, spelen een belangrijke rol in de context van de initiatieven. Een opvallende 

contextfactor die sommige gesprekspartners noemen is het wantrouwen van bewoners richting de 

overheid, vaak gericht op de gemeente. Natuurlijk hebben ook andere partijen, zoals energiebedrijven 

en waterschappen, invloed op het reilen en zeilen van een bewonersinitiatief. 

 

Ook problemen omtrent financiering komen veelvuldig terug in de gesprekken, Dit uit zich bijvoorbeeld 

in frustratie richting onduidelijke en wisselende subsidieregelingen, de beperkte rol van banken in de 

energietransitie en de oplopende prijs van het nemen van duurzame maatregelen. Over de techniek en 

infrastructuur in relatie tot de warmtetransitie zijn de gesprekspartners overwegend positief. 

Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals stijgende gasprijzen) en lokale opgaven (zoals de vervanging 

van het riool) kunnen voor een gevoel van urgentie zorgen om aan de slag te gaan met de 

warmtetransitie. Daarnaast heeft het landelijke en lokale politieke klimaat invloed op de initiatieven, 

waarbij vooral polarisering en fake news in het oog springen als remmende contextfactoren. Ten slotte 

heeft een deel van de gesprekspartners last van knellende of verwarrende wet- en regelgeving. 
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7 Perspectief vanuit gemeenten 

Naast de gesprekken met de acht initiatieven zijn ook gesprekken gevoerd met de direct betrokken 

gemeenten. We spraken met ambtenaren van de volgende gemeenten: Arnhem, Gooise Meren, Horst 

aan de Maas, Leeuwarden, Lelystad, Oegstgeest, Soest en Utrecht. Deze gesprekken hadden tot doel 

om te achterhalen hoe de samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de gemeenten er in de 

praktijk uitzag. Ook boden de gesprekken een blik op de activiteiten en werkzaamheden van de 

bewonersinitiatieven vanuit een ander perspectief.  

 

Samenwerking 

Alle gemeenten geven aan ‘het sociale aspect’ van de warmtetransitie zeer belangrijk te vinden en 

plaatsen dit vaak boven de technische obstakels. Maar uit dit zich ook in de samenwerking met de 

bewonersinitiatieven? De samenwerking met bewonersinitiatieven neemt zeer uiteenlopende vormen 

aan: van gemeente en bewonersinitiatieven die samen optrekken in alle facetten van de warmtetransitie 

in de wijk tot gemeenten die zich terugtrekken en op afstand regie voeren. Er is een driedeling te maken 

op het gebied van samenwerking tussen de gemeenten en de bewonersinitiatieven: 

 nauw samenwerkend 

 faciliterend 

 gemeente op afstand 

Deze verdeling maakt duidelijk welke rol en positie de gemeenten innemen ten opzichte van de 

bewonersinitiatieven en waarom zij hiervoor kiezen. 

 

Nauw samenwerkend 

Drie van de acht gemeenten kunnen tot deze eerste categorie worden gerekend. De relatie tussen 

bewonersinitiatief en gemeente is hier zeer goed, er is veel onderling vertrouwen en het 

bewonersinitiatief en de gemeente vullen elkaar aan. “Dit zijn onze toppertjes,” geeft een ambtenaar 

aan. Alle drie de gemeenten hebben als strategie om de warmtetransitie te starten in de buurten en 

dorpen die het meest kansrijk zijn. De wijken en dorpen van de drie bewonersinitiatieven worden 

waarschijnlijk aangemerkt om vervroegd in 2030 van het gas af te gaan, wat koren op de molen van de 

initiatiefnemers is. 

 

Een van de gemeenten geeft nadrukkelijk aan te starten met de warmtetransitie in de wijken en dorpen 

waar ‘energie’ vanuit de bewoners is. Vanuit die visie werken ze nauw samen met het bewonersinitiatief 

en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld met Europese en landelijke 

subsidieaanvragen. Voor deze gemeente zijn de initiatiefnemers de pioniers die de weg plaveien voor 

de rest van de bewoners: zij stellen de vragen die andere bewoners in de toekomst ook zullen stellen. 

De meerwaarde voor de gemeente zit in het ervaring opdoen met de uitvoeringsfase van de 

warmtetransitie en het betrekken van bewoners: “Ruiken, horen en voelen hoe het werkt, gaat zo veel 

beter dan iets alleen op papier uittekenen.” Deze ervaringen zijn volgens de gemeenten belangrijk voor 

het vervolg van de warmtetransitie, waarin zij andere en soms minder enthousiaste bewoners treffen. 

 

Eén andere gemeente trekt nauw op met het bewonersinitiatief in de aanvraag van de derde ronde 

Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente geeft aan dat het bewonersinitiatief door de eigen 

koploperspositie al veel voorwerk voor de aanvraag heeft verricht. De gemeente ondersteunt vergaand 

in kennis, financiering en procesbegeleiding. In een andere gemeente was een bewonersinitiatief erg 

actief. Dit initiatief schreef zelfstandig een bewonersplan voor de wijk. De gemeente neemt dit 

bewonersplan erg serieus en wil het gebruiken als blauwdruk voor het (formele) wijkuitvoeringsplan. In 
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deze drie voorbeelden is sprake van vergaande en voor zover mogelijk gelijkwaardige samenwerking, 

via methodieken die hoog op de participatieladder staan. Dat wil zeggen dat deze gemeenten de 

betreffende bewonersinitiatieven ruimte geven om mee te beslissen en te co-creëren.  

 

Faciliterend 

In drie andere gemeenten ligt de samenwerking met het bewonersinitiatief ingewikkelder, om 

uiteenlopende redenen. Alle drie de gemeentelijke gesprekspartners wijzen hiervoor naar het bredere 

belang dat de gemeente dient: niet alleen de wijk waar het bewonersinitiatief actief is, maar de hele 

gemeente moet van het gas af. Eén gemeente weigert bijvoorbeeld een intentieovereenkomst te 

tekenen omdat de wijk in kwestie al een warmtenet heeft en dus geen prioriteit geniet om van het 

aardgas af te gaan23. Een andere gemeente zegt gelijkwaardig aan tafel te zitten met het 

bewonersinitiatief en heeft ook oor naar hun ideeën voor een collectieve oplossing, maar twijfelt over 

het draagvlak van het initiatief. Spreken zij wel namens de hele buurt? De derde gemeente stelt geen 

TVW vast omdat zij voor de uitvoering te weinig middelen hebben en geen onrealistische 

verwachtingen richting bewoners willen scheppen. Voor het bewonersinitiatief heeft dit tot gevolg dat zij 

nog wel worden ondersteund door de gemeente met regelgeving, subsidie, contacten, enzovoorts, 

maar dat er soms op de rem wordt getrapt. De gemeente geeft duidelijk aan de regie te hebben en 

kadert de ideeën van het bewonersinitiatief soms in.  

 

Deze drie gemeenten stellen zich faciliterend op richting hun bewonersinitiatieven en proberen hen te 

ondersteunen, maar doen dat onder voorwaarden en met enige terughoudendheid. Oorzaken hiervan 

liggen doorgaans bij de gemeente, zoals het stellen van andere prioriteiten of twijfels over draagvlak. 

Gemeenten en bewonersinitiatieven vertegenwoordigen soms uiteenlopende belangen en doelen, 

waardoor het lastig kan zijn om tot elkaar te komen. Voor een gemeente is een klein bewonersinitiatief 

niet altijd maatgevend voor de hele warmtetransitie in de wijk of stad en dat uit zich soms in een 

onevenwichtige situatie aan de gesprekstafel, waarin de belangenverschillen kenbaar worden. Deze 

gemeenten geven toch aan dat de deur voor de initiatieven altijd open staat en stimuleren hun 

bedrijvigheid. 

 

Gemeente op afstand 

Twee gemeenten staan om verschillende redenen op iets grotere afstand van de bewonersinitiatieven. 

In een geval subsidieerde de gemeente voor het bewonersinitiatief een procesbegeleider om de wijk 

voor te bereiden op de warmtetransitie, maar bleef verder op afstand vanwege tijdsgebrek bij 

ambtenaren. Deze subsidie loopt af en de gemeente is voornemens om in de wijk meer initiatief te 

tonen, met als gevolg dat de procesbegeleider wegvalt en dat het bewonersinitiatief alleen nog beroep 

kan doen op reguliere ondersteuning (oftewel kortdurende en kleine projecten). Er is dus nog steeds 

sprake van samenwerking, maar de afstand tussen het bewonersinitiatief en de gemeente is groter en 

hun plek aan de besluitvormingstafel lijkt veel minder prominent. 

 

De andere gemeente heeft de regie in het gebied waar het bewonersinitiatief actief is deels 

overgedragen aan het initiatief. Het initiatief stuurt op een collectieve warmteoplossing en wordt hierin 

technisch, juridisch en financieel ondersteund door de gemeente. Op het vlak van het betrekken van 

bewoners en participatie heeft de gemeente het stuur aan het initiatief overgedragen: zij staan aan de 

lat om het vereiste draagvlak voor de gekozen oplossing te verzamelen.  

 

_________ 
23 Energiek Poelgeest wil een duurzame bron voor het gasgestookte warmtenet, maar de gemeente Oegstgeest geeft prioriteit aan andere 

wijken omdat de bron van het warmtenet over een paar jaar toch al wordt afgekoppeld. Daarom willen zij de intentieovereenkomst met het 

bewonersinitiatief, Vattenfall en mogelijk ook het Hoogheemraadschap niet ondertekenen. 
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Evenwichtige rolverdeling 

Alle gemeenten proberen te sturen op een heldere rolverdeling tussen henzelf en de 

bewonersinitiatieven. Of zij nu samen optrekken of meer op afstand staan is minder relevant, het gaat 

erom dat de kaders voor de samenwerking duidelijk zijn. Op deze manier doen zij aan 

verwachtingsmanagement om teleurstellingen te voorkomen. Veel van de gesproken gemeenten 

hebben namelijk minder capaciteit dan zij wensen. Zij zien in dat zij niet aan alle wensen en behoeften 

van de bewonersinitiatieven kunnen voldoen. Door helder te communiceren wat de gemeente wel en 

niet kan doen, en wat de rol van de bewonersinitiatieven in de warmtetransitie is, gaat de 

samenwerking erop vooruit. Tegelijkertijd hebben bewonersinitiatieven en hun vrijwilligers ook niet altijd 

de tijd om bij elk overleg en bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn, waardoor zij niet over alles mee 

kunnen praten. Het is daarom zoeken naar een goed evenwicht in betrokkenheid tussen 

bewonersinitiatief en gemeente, zo geeft één van de gesprekspartners aan. 

 

Een mooi voorbeeld is de ambtenaar die met het bewonersinitiatief een communicatiestijl richting 

bewoners afstemde. De gemeente speelt de rol van boeman: zij vertellen dat de wijk in de ‘route voor 

2030’ zit en dat bewoners daar rekening mee dienen te houden, zonder direct advies te geven. Het 

bewonersinitiatief biedt het lonkend perspectief: ze denken mee met bewoners en helpen elkaar met 

verduurzamingsmaatregelen. Deze rolverdeling helpt zowel de gemeente als het bewonersinitiatief met 

het bereiken van hun doelen. 

 

Kracht van kleinschaligheid 

Het merendeel van de gemeenten geven aan dat de bewonersinitiatieven een centrale rol spelen in de 

warmtetransitie. Zij geloven dat bewoners de sleutel zijn tot het betrekken van andere bewoners, omdat 

de boodschap van de gemeente vaak aan dovemansoren is gericht. Dit is ook de reden dat de 

gemeenten graag optrekken met bewonersinitiatieven en hun, zo goed en zo kwaad als het kan, 

ondersteunen. Een goed voorbeeld is de ambtenaar die aangaf een stappenplan te hebben 

uitgestippeld voor een wijk, inclusief een externe procesbegeleider voor het bewonersinitiatief en ‘hippe 

flowcharts.’ De initiatiefnemers zagen echter geen brood in dit idee en gaven aan dat zij het liever op 

hun eigen manier doen en dat de procesbegeleider bedoeld was om hen te ondersteunen. Vervolgens 

bleek het bewonersinitiatief goed in staat om hun medebewoners te bereiken met laagdrempelige en 

kleinschalige bijeenkomsten. Maatwerk en aansluiten op kleinschalige initiatieven lijkt hier de 

succesfactor in het bereiken en betrekken van bewoners, terwijl een gemeentebrede en -gestuurde 

aanpak waarschijnlijk minder had opgeleverd. 

 

Twijfels en balanceren 

Tegelijkertijd zijn er bij de meeste gemeenten twijfels, bijvoorbeeld over de legitimiteit en het draagvlak 

van de bewonersinitiatieven. Hoe weet je als gemeente zeker dat het initiatief namens de rest van de 

wijk spreekt? Eén gesprekspartner geeft aan dat de bewonersinitiatieven wel degelijk een rol hebben in 

het bereiken van bewoners, maar dat dat niet altijd tot versnelling van de warmtetransitie leidt. Het kan, 

als het tegenzit, ook juist weerstand in de wijk opwekken, bijvoorbeeld als een initiatief haar achterban 

onjuist informeert om draagvlak voor het eigen doel te creëren. Zoals eerder vermeld kunnen de doelen 

en belangen van bewonersinitiatieven en gemeenten verschillen, waardoor de samenwerking tussen 

beiden een balanceer act is. 

 

Tempoverschil 

Ten slotte valt op dat de bewonersinitiatieven soms de gemeenten voorbijstreven in al hun 

enthousiasme en ijver. Het is volgens de betrokken ambtenaren al een helse taak om de eerste wijken 

in 2030 van het gas te krijgen, laat staan als de bewonersinitiatieven over drie jaar aardgasvrij willen 
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zijn. Dit schuurt, omdat de neuzen van de betrokken partijen wel dezelfde kant op staan maar er een 

gebrek is aan uitvoeringskracht (bij de gemeenten).  

 

Aan de ene kant kampen gemeenten met capaciteitsgebrek, personele wisselingen, onvoldoende 

middelen, wisselende Rijksbijdragen en subsidies, en proberen tegelijkertijd plannen te maken om alle 

wijken tijdig van het gas te halen. Aan de andere kant staan de bewoners, die zich richten op hun wijk 

of dorp en daarin veel voorwerk doen voor gemeenten, maar ook af en toe teleurgesteld worden in hoe 

stroperig sommige processen verlopen. Dit tempoverschil tussen bewonersinitiatief en gemeente heeft 

tot gevolg dat de gemeente soms met slecht nieuws over de brug komt, bijvoorbeeld dat de wijk niet 

aangewezen wordt om in 2030 van het gas af te gaan. En dat is zonde, want zo wordt de 

vertrouwensband tussen het initiatief en de gemeente beschadigd en is het maar de vraag of dezelfde 

bewoners over tien jaar, als ze eindelijk aan de beurt zijn, nog steeds enthousiast zijn. 

 

Samenvattend 

De samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven vindt op uiteenlopende manieren plaats, 

van gemeente en bewonersinitiatieven die samen optrekken in alle facetten van de warmtetransitie in 

de wijk tot gemeenten die zich terugtrekken en op afstand regie voeren. Alle gemeenten proberen te 

sturen op een heldere rolverdeling tussen henzelf en de bewonersinitiatieven. Op deze manier doen 

gemeenten aan verwachtingsmanagement om teleurstellingen te voorkomen, veel gemeenten hebben 

namelijk minder capaciteit dan zij wensen. Tegelijkertijd hebben bewonersinitiatieven en hun vrijwilligers 

ook niet altijd de tijd om bij elk overleg en bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn, waardoor zij niet over 

alles mee kunnen praten. Het is daarom zoeken naar een goed evenwicht in betrokkenheid tussen 

bewonersinitiatief en gemeente. 

 

De meeste gemeenten zijn van mening dat bewoners de sleutel zijn tot het betrekken van andere 

bewoners. Dat is dan ook de reden dat de gemeenten graag optrekken met bewonersinitiatieven en 

hun, zo goed en zo kwaad als het kan, ondersteunen. Maatwerk en aansluiten op kleinschalige 

initiatieven lijkt een succesfactor te zijn in het bereiken en betrekken van bewoners. Tegelijkertijd zijn er 

bij de meeste gemeenten ook twijfels, bijvoorbeeld over de legitimiteit en het draagvlak van de 

bewonersinitiatieven. Hoe weet je als gemeente zeker dat het initiatief namens de rest van de wijk 

spreekt? De doelen en belangen van bewonersinitiatieven en gemeenten kunnen verschillen, waardoor 

de samenwerking tussen beiden een balanceer act is. 
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8 Bevindingen in een notendop 

Op basis van de eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van de acht bewonersinitiatieven 

komen wij tot de volgende bevindingen. Na de vervolggesprekken in 2022 worden deze bevindingen 

nader aangescherpt en aangevuld.  

 

 De initiatieven werken met hart en ziel aan de warmtetransitie in hun wijk of dorp en lijken wat 

betreft kennis en expertise zeer goed in staat om hun bewonersinitiatief vorm te geven. Ze zetten 

ambitieuze (project)organisaties neer en schromen niet om ondersteuning van buiten te vragen, als 

dat nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van participatie en communicatie, financiering of 

procesbegeleiding. Een paar initiatieven hebben nauwe banden met warmte bedrijven als Eneco 

en Vattenfall. De doelstellingen van de meeste initiatieven zijn vaak wat abstract of ‘hoog over’ 

geformuleerd en dienen als stip op de horizon. 

 De initiatiefnemers zijn veelal autochtone, mannelijke 50-plussers. Hoogopgeleid, vaak 

gepensioneerd, al lang woonachtig in het gebied waar het initiatief zich op richt en allemaal 

bewoners van koopwoningen. Jongere generaties tot 35 jaar zijn in ieder geval in de kerngroepen 

nauwelijks aanwezig. Vrijwel alle bewonersinitiatieven worstelen met de vraag hoe zij andere 

bewoners – anders in onder meer afkomst, leeftijd en gender - kunnen bereiken en hoe zij met hen 

kunnen communiceren. De energie- en warmtetransitie wordt door vrijwel alle initiatiefnemers 

vooral als een sociale opgave gezien, hoewel er technisch en financieel gezien ook nog genoeg 

uitdagingen zijn. Dat de techniek beschikbaar is, wil echter nog niet zeggen dat mensen 

automatisch massaal hierop overstappen. Een veel gegeven tip: omarm in een vroeg stadium 

criticasters en opinion leaders, die zijn én betrokken én hebben een mening. 

 De initiatieven hebben hun blik naar buiten gericht en proberen actief medebewoners te betrekken 

bij de warmtetransitie. De manier waarop zij dat doen verschilt sterk: sommige initiatieven richten 

zich op bewustwording, terwijl één initiatief al ‘afnemers’ voor hun warmtenet zoekt. Wel zijn er bij 

sommige initiatieven zorgen over hun legitimiteit: kunnen zij wel ‘namens’ hun medebewoners 

optreden?24 Veel van de activiteiten die bewonersinitiatieven organiseren verschillen in opzet niet 

veel van activiteiten die vanuit een gemeente worden ondernomen, zoals een enquête of een 

bewonersavond. Het verschil zit in wie de afzender is en of deze vertrouwd wordt.  

 De meeste initiatieven pakken het betrekken van bewoners rustig aan. Geen druk uitoefenen want 

dat werkt niet, vooral aantrekkelijk maken. Zorgen dat erover wordt gekletst, dat het leeft, 

zorgvuldig bouwen met elkaar, ambassadeurschap creëren. Een activiteit die vaak in de beginfase 

wordt ondernomen is het uitzetten van een enquête onder bewoners om te peilen hoe ze staan 

tegenover het nemen van maatregelen om hun woning te verduurzamen, gevolgd door het 

organiseren van een bewonersavond, enzovoort. 

 Uit het onderzoek ontstaat de indruk dat kleinschalige initiatieven - kleinschalig in de zin van een 

beperkte omvang van het gebied waar het initiatief betrekking op heeft - succesvoller zijn in het 

bereiken en betrekken van bewoners.25 De afstand tussen initiatief en bewoners is kleiner, men 

komt elkaar op straat tegen, de sociale cohesie is sterk. Niettemin, ook dan is het hard werken om 

bewoners in de actieve modus of draagvlak voor een plan te krijgen. 

 Een belangrijk leerpunt is dat het niet verstandig is om als bewonersinitiatief zelf te verkondigen dat 

een bepaalde wijk of buurt van het gas af moet gaan. Dat kan veel negatieve reacties oproepen. 

_________ 
24 Deze vraag wordt, in sterkere mate, ook gesteld door gemeenten: in hoeverre vertegenwoordigt dit groepje initiatiefnemers de rest van de 

buurt of wijk? (Zie hoofdstuk 7). 
25 In de vervolggesprekken met de initiatieven en hun belangrijkste samenwerkingspartners zal dit onderwerp nader worden besproken. 
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Belangrijk is dat die boodschap door de gemeente wordt verkondigd. Enthousiasmeren is het 

sleutelwoord voor veel bewonersinitiatieven, overtuigen of druk uitoefenen laat men aan de 

gemeente.  

 De in het literatuuronderzoek beschreven werkzame mechanismen worden (groten)deels 

onderschreven door de initiatiefnemers, bijvoorbeeld op het gebied van de aanwezigheid van 

competenties in de kerngroep. Tegelijkertijd valt in de gesprekken op dat de initiatieven niet bewust 

bezig zijn met ‘wat wel en wat niet werkt’. Zij zijn niet bewust bezig met de werkzame 

mechanismen, men werkt veelal vanuit een passie voor duurzaamheid en een bepaald 

ambitieniveau en van daaruit ontstaat een kerngroep, wordt besloten welke activiteiten worden 

ondernomen, gaat men samenwerkingsverbanden aan.  

 Het is opvallend dat zelfs in gebieden waar all electric de best passende oplossing lijkt te zijn, wat 

ook individueel uitgevoerd kan worden, toch wordt gewerkt aan een collectieve organisatie 

hiervan. Een belangrijke reden die wordt genoemd om andere bewoners te betrekken is om 

collectief maatregelen te kunnen nemen, waardoor je dingen goedkoper kunt doen.26 

 De initiatieven ervaren uitdagingen rond de samenwerking met gemeenten, en dan vooral op het 

gebied van capaciteit en kennis. Uitdagingen omtrent financieringsvraagstukken, zoals 

ingewikkelde en wisselende subsidies vanuit de overheid voor individuele huishoudens en 

bewonersinitiatieven of collectieve oplossingen, of beperkte financieringsmogelijkheden van 

banken. En uitdagingen door knellende of ontoereikende wet- en regelgeving en het polariserende 

politieke klimaat, waar wantrouwen in de overheid en een verharde discussie omtrent het klimaat 

de toon zet. Positieve randvoorwaarden – positief, als in die dus op orde zijn - worden gezien in de 

huidige stand van de techniek en infrastructuur, zoals die van de woningen. Hoewel er ook nog 

zorgen zijn over bijvoorbeeld de capaciteit van het elektriciteitsnet of de ondergrond. Andere 

aanwezige randvoorwaarden zijn: de groeiende urgentie rondom de warmtetransitie, mede 

veroorzaakt door de stijgende gasprijzen en aandacht voor de klimaatcrisis; het aansluiten op 

lokale opgaven, zoals de aanpak van de openbare ruimte en welwillende wethouders. 

 Een opvallende uitdaging is, volgens de gesprekspartners, het verharde en gepolariseerde 

maatschappelijk debat over de warmtetransitie. Ook merken zij dat het vertrouwen onder 

buurtbewoners in de Rijksoverheid en gemeenten vaak niet al te groot is en dat men veel 

beïnvloed wordt door fake news omtrent de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook rond waterstof. 

De initiatieven vinden het belangrijk hierover in gesprek te gaan met hun medebewoners en zijn in 

sommige gevallen waakzaam niet als spreekbuis van de gemeente te worden gezien.   

 Bij sommige initiatieven dreigt het gevaar dat zij de gemeente ‘voorbijlopen’ omdat zij sneller van 

het gas af willen - en ook niet te maken hebben met interne procedures en regelgeving - dan de 

gemeente kan ondersteunen met capaciteit, kennis en middelen. Een gemeente kan soms ook 

geen ‘snelheid’ maken omdat zij veel meer afwegingen moeten maken, ook vanwege regelgeving, 

procedures, het bewaken van het publieke belang en dergelijke. Dit leidt er in sommige gevallen 

toe dat initiatieven worden afgeremd. Het roept de vraag op: hoe kan dit voorkomen worden?  

 Er wordt vanuit de initiatieven regelmatig gemopperd over het grote verloop en het beperkte 

kennisniveau binnen gemeenten. Er zijn ook kritische geluiden te horen over adviseurs, die 

bijvoorbeeld door de gemeenten worden ingeschakeld, en het beperkt aantal vakmensen als 

aannemers, installateurs en architecten dat goed uit de voeten kan met de nieuwe technieken. 

Soms wordt de vraag gesteld: is de omgeving, de markt er wat betreft kennis en mensen wel klaar 

voor? De kritische geluiden verklaren wellicht mede waarom veel initiatieven contacten hebben met 

kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten. 

_________ 
26 Van belang is wel het volgende: hoewel een initiatief een heel goed idee kan hebben, dient de gemeente de collectieve afweging te blijven 

maken. Individuele oplossingen zijn duurder en de gemeente kan daar niet de financiële verantwoordelijkheid voor nemen (zie ook 

hoofdstuk 7). 
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