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Samenvatting 

Op 30 januari 2017 organiseerde Stichting HIER klimaatbureau de werkmiddag “Aan de praat over wonen 

zonder aardgas”. Na plenaire presentaties van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66, Kirsten 

Notten van Waterschrijver en Jade Oudejans van het HIER klimaatbureau gingen tachtig deelnemers in zes 

werkgroepen uiteen om na te denken over een communicatiestrategie. Hoe betrek je bewoners in de eerste 

wijken die aardgasvrij worden? Hoeveel participatie en keuzevrijheid is gewenst? Hoe ziet je boodschap eruit? 

En wat is er landelijk en op gemeenteniveau aan communicatie nodig om de lokale warmtetransitie te 

ondersteunen? 

Deelnemers gingen met deze vraagstukken aan de slag, en kwamen tot de volgende vijf aanbevelingen: 

1. Laat mensen participeren voordat een definitieve keuze voor een warmte-optie is gemaakt 

Betrek bewoners voordat je een definitieve afweging hebt gemaakt. Ga een dialoog aan en maak ze 

samen met andere stakeholders mede-eigenaar van de oplossing .  

 

2. Maak een analyse van de doelgroep en de buurt 

Om iedereen in de buurt mee te krijgen, moet je ook weten wie er wonen en wat er speelt. Onderzoek 

waar de energie zit, welke sociale structuren er bestaan in de wijk, en welke verbeteringen mensen 

willen en pas je communicatiestrategie daarop aan. 

 

3. Heb een duidelijke, positieve boodschap inclusief kaders en urgentie 

Het is essentieel om transparant te zijn in de keuzes die mensen nog hebben, de keuzes die al gemaakt 

zijn, en de kosten en baten voor de bewoner. Urgentie is nodig om mensen mee te krijgen: over 5 jaar 

gaat hier het gasnet eruit. Geef verder duidelijk het waarom aan en gebruik positieve verhalen.  

 

4. Zorg juist de komende jaren voor aantrekkelijke proposities 

De noodzakelijke landelijke randvoorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie (bijvoorbeeld 

aanpassing aansluitplicht gas, regierol gemeenten) zijn de komende twee jaar nog niet aanwezig. 

Daarom is het juist nu belangrijk dat er in de eerste projecten financieel voordelige proposities worden 

ontwikkeld om bewoners mee te krijgen. 

 

5. Ondersteun wijkaanpakken met landelijke en gemeentelijke boodschappen 

Om lokale aanpakken te ondersteunen, moeten burgers de komende jaren overal tegenkomen dat we 

van het aardgas af gaan. Zowel een duidelijke landelijke boodschap als communicatie op 

gemeenteniveau, eventueel gekoppeld aan een warmtebestemmingsplan, is daarom nodig om 

bewoners het gevoel te geven dat iedereen uiteindelijk aan de beurt komt. 
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Vervolgstappen 

Bewonerspanel 

Het HIER klimaatbureau gaat de aanbevelingen uit de werkgroepen testen bij een bewonerspanel, want 

ondanks dat er in de werkgroepen enorm veel ervaring aanwezig was, blijft het lastig om alleen met 

professionals te bedenken hoe een bewoner betrokken wil worden. De uitkomsten van het panel delen wij met 

de aanwezigen van de bijeenkomst. 

Warmtetafel 

Dit verslag wordt aangeboden aan werkgroep 2 van de Warmtetafel, waarin wordt nagedacht over de 

landelijke communicatiestrategie voor de warmtetransitie. 

Vervolgbijeenkomst 

Vanuit de zaal kwam de vraag naar een vervolgbijeenkomst wanneer de eerste projecten vanuit de Green Deal 

echt begonnen zijn, zodat de eerste ervaringen op het gebied van communicatie gedeeld kunnen worden. Het 

HIER klimaatbureau is van plan om in het najaar van 2017 deze bijeenkomst te organiseren.  
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Plenair programma 

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid van D66, vergelijkt de warmtetransitie met de marathon waarvoor 

zij momenteel traint. Het is niet makkelijk, en er moet veel geregeld worden voordat we concrete resultaten 

gaan halen. Gemeenten willen wel en hebben vaak een klimaatneutrale ambitie voor 2050 of zelfs eerder, 

maar de energietransitie komt niet vanzelf op gang. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig en moeten 

gemeenten de juiste tools krijgen. Zo hebben gemeenten op dit moment nog geen mandaat om gasloos te 

worden, is aardgas nog te duur ten opzichte van alternatieven en moet de aansluitplicht op gas vervangen 

worden door een recht op warmtevoorziening. “Mensen willen geen gas, ze willen warmte, koken en warm 

water.” 

Warmte-energiebestemmingsplan  

Stientje van Veldhoven vindt dat er in gemeenten een warmte-energiebestemmingsplan moet komen. “Het is 

een illusie om via individuele maatregelen huizen te verduurzamen.” Daarom moet via het warmte-

energiebestemmingsplan wijk voor wijk, samen met bewoners, gekeken worden naar de mogelijkheden. Niet 

alleen woningbouwcorporaties, maar ook particuliere huiseigenaren moeten zo in beweging gebracht worden. 

Dat lukt alleen door de gebouwde omgeving te stimuleren met investeringen.  

Van Veldhoven pleit voor gebouwgebonden financiering. Gemeenten kunnen het gesprek aangaan met 

bewoners, en op basis van het type woning een financieringsplan aanbieden. Bewoners betalen de investering 

terug via hun dalende energierekening. “Wanneer je bewoners meekrijgt komt de rest ook in beweging”. Met 

dit soort financieringsmogelijkheden wordt bij bewoners een eigenbelang gecreëerd om te verduurzamen en 

zo de verkoopwaarde van hun huis te laten stijgen.  

Met z’n allen meebetalen aan warmtenetten 

Netbeheerders staan voor de keuze om gasleidingen te vervangen door nieuwe gasleidingen, of door iets 

anders. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om in dat geval een warmtenetten aan te leggen, dus moet het 

onderscheid tussen enerzijds gas- en elektriciteitsleidingen en anderzijds warmtenetten komen te vervallen. 

“Het is raar dat we wel met z’n allen meebetalen aan het vernieuwen van gasleidingen, maar niet bij een 

warmtenetwerk. Beide zijn onderdeel van hetzelfde warmtebelang ”. 

Communicatie is cruciaal 

Energiebesparing betaalt zichzelf per definitie terug, zegt Van Veldhoven, maar er is versnelling nodig. Zeker de 

komende jaren, als er nog geen financiële prikkel is om alternatieven te verkiezen boven aardgas “We moeten 

over een termijnheuvel heen.” Van Veldhoven vindt dat er een landelijke, werkende campagne moet komen 

om de aanpak voor iedereen toegankelijk te maken. Met het verstrekken van leningen alleen kom je er niet.  

 

Kirsten Notten is storyteller en heeft via verschillende “Van de Kook” sessies met verschillende bewoners uit 

alle lagen van de samenleving het gesprek gevoerd over energie besparen en de transitie naar aardgasvrij 

wonen. Het grootste obstakel voor de burger is volgens Notten de onzekerheid. “Hoe urgent is dit nou 
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eigenlijk? Wat doen anderen? Wat kan ik doen? Want zijn goede alternatieven?” Op dit moment hebben we 

niet op al die vragen een antwoord. 

Kirsten Notten geeft in haar presentatie drie punten mee die essentieel zijn in het betrekken van bewoners. 

Ten eerste moet het een democratisch proces zijn. “Mensen zijn al boos, toch breng je een nieuwe vorm van 

onzekerheid maatschappij in. Door mensen mee te laten beslissen voelen zij minder dat hen iets opgedragen 

wordt.” Bovendien is een nieuw verhaal nodig: “Nieuwe betekenissen bij duurzame warmte kunnen leiden tot 

snellere acceptatie.” Kom dus met een nieuwe boodschap die bijvoorbeeld het thuisgevoel benadrukt in plaats 

van klimaatverandering of aardbevingen in Groningen. Ten slotte geeft Notten aan dat het sociale proces 

doorslaggevend is: we moeten het samen doen, alle onzekerheden bespreken en stimuleren elkaar te helpen. 

En daarbij moeten we mensen niet aanspreken als klant, maar als bewoner of burger en mede-eigenaar van de 

oplossing. 

 

Jade Oudejans van het HIER klimaatbureau gaf vervolgens een inleiding op de werkgroepen, door de 

ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rijtje te zetten, want in het afgelopen jaar is veel gebeurd! Het 

manifest “Aan de slag met wonen zonder aardgas” werd ondertekend door meer dan 90 partijen, de 

Warmtetafel werd opgericht, minister Kamp presenteerde de Energieagenda én er komt een Green Deal 

Aardgasvrije Wijken aan, waaraan meer dan 30 gemeenten meedoen die de komende twee jaar gaan beginnen 

met het realiseren van minimaal één aardgasvrije wijk.  

Dat betekent dat veel gemeenten de komende twee jaar aan de slag gaan, terwijl veel dingen die aangekondigd 

zijn in de Energieagenda (wijzigen aansluitplicht gas, regierol gemeenten, geen gas in nieuwbouw, reguleren 

warmtenetten zoals gas- en elektriciteitsnetten) nog niet geregeld zijn. Dat maakt goede communicatie met 

bewoners de komende jaren uitermate belangrijk. Bekijk hier de presentatie. 

  

https://hier.nu/bezit/documenten/hier-589c683fb415f-Presentatie-Kirsten-Notten-Van-de-kook.pdf
http://www.hierverwarmt.nl/manifest
https://hier.nu/bezit/documenten/hier-589c6900c7295-Presentatie-Jade-Oudejans-HIER-verwarmt.pdf
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Werkgroepen 

Zes groepen gingen aan de slag met de volgende case: 

Binnen een gemeente zal in de periode 2017-2018 een besluit moeten worden genomen over de wijze waarop 

één wijk aardgasloos wordt gemaakt. Het gaat om 2000 bestaande jaren ’60 woningen, met 40 procent 

eigenaar/bewoners waarvan een kwart VvE’s, en 60 procent woningbouwcorporaties. Op basis van de 

beschikbare informatie is de optie van een 60-70 C warmtenet (duurzame bron) in combinatie met isolatie tot 

label A/B (standaardmaatregelen) de beste optie. Een all-electric oplossing is ook een mogelijkheid, maar is 

aanzienlijk duurder. 

 

Voor deze case was bewust gekozen omdat dit een situatie is die in veel gemeenten op dit moment voorkomt. 

Doel van deze case was om na te denken over een communicatieplan om samen met bewoners in 2018 tot een 

keuze te komen voor een aardgasvrije optie in de wijk. Dit deden de deelnemers door: 

- Mogelijke vragen die bewoners hebben op te schrijven 

- Na te denken over hoe het communicatieproces er op lokaal niveau uit kan zien 

- Aanbevelingen te doen voor wat er op het gebied van communicatie op wijkniveau, gemeenteniveau 

en landelijk niveau moet gebeuren om de eerste projecten succesvol te laten zijn. 

 

Om de werkgroepen te adviseren gingen deze vijf experts op het gebied van marketing, communicatie, 

storytelling en lokale wijkaanpakken de werkgroepen langs: 

Expert Organisatie 

Niels Götz 5plus1 

Kirsten Notten Waterschrijver 

Jonneke Stans E:M+MA experts in media en maatschappij 

Arjan van de Steeg We are first 

Saskia Tegnell Squarewise 

 

Op de volgende pagina staan de belangrijkste aanbevelingen uit de zes werkgroepen. Veel groepen kwamen 

gedeeltelijk tot dezelfde aanbevelingen, maar er kwamen ook unieke oplossingen en discussiepunten naar 

boven. Groep C kwam met een volledige opzet voor een communicatieplan, zie bijlage 2.  

Gezamenlijk kwamen de groepen tot de volgende vijf aanbevelingen: 

1. Laat mensen participeren voordat een definitieve keuze voor een warmte-optie is gemaakt 

2. Maak een analyse van de doelgroep en de buurt 

3. Heb een duidelijke, positieve boodschap inclusief kaders en urgentie 

4. Zorg juist de komende jaren voor aantrekkelijke proposities 

5. Ondersteun wijkaanpakken met landelijke en gemeentelijke boodschappen 
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Aanbevelingen werkgroepen 

 

 

De aanbevelingen worden op de volgende pagina toegelicht aan de hand van de input uit de werkgroepen.  

A 

Communicatie in de wijk: 

1. Geef heel duidelijk aan waarin bewoners een 
keuze hebben en waarin niet 

2. Leg goed uit waarom en wat de urgentie is (5 jaar) 
3. Gebruik goede, leuke en verschillende 

voorbeelden: ambassadeurs en proefwoningen.  
4. Maak burgers deel van de oplossingen, “samen 

gevoel”. 
 

Landelijk: 

5. Iedereen moet op allerlei plekken tegenkomen 
dat we stoppen met aardgas, met steeds dezelfde 
positieve boodschap. 
 

 

 

Landelijk: 

B 

Communicatie in de wijk: 

1. Begin met goed & duidelijk verhaal 
2. Betrek bewoners gefaseerd, weet tegen wie je 

wat wanneer zegt. Niet iedereen wil direct 
dezelfde informatie en manier van 
communicatie.  

3. Trek maximaal 5 jaar uit voor het komen tot een 
keuze (vanaf 2017, alleen van toepassing in 
huidige omstandigheden) 

 

Landelijk: 

4. Geef woningcorporaties meer armslag op dit 
gebied (versoepeling regels) 

5. Laat de landelijke overheid de ‘bad cop’ spelen.  
 

C 

Communicatie in de wijk: 

1. Zorg dat er een echte dialoog komt met de 
bewoners 

2. Geef duidelijke kaders; hoeveel keuzevrijheid is 
er? 

3. Flexibiliteit: zorg dat je kan aanpassen aan 
veranderende omstandigheden, ook in je 
communicatie 
 

Landelijk: 

4. Zorg voor positieve berichtgeving (zowel landelijk 
als lokaal) 

E 

Communicatie in de wijk: 
1. Leer de buurt kennen: aansluiten bij andere 

wensen die leven, profielen in de buurt en sociale 
structuren 

2. Communiceer eerlijk over onzekerheden en 
keuzes en laat mensen participeren vóór het 
eindbesluit hoe de invulling eruit gaat zien. 

 
Gemeente/landelijk: 

3. Gemeenten moeten communiceren over concrete 
plannen: waar en fasering 

4. Landelijke moet er gecommuniceerd worden dát 
het gaat gebeuren, hoe dan ook. Zonder het 
jaartal 2050 te noemen. 

 

F 

Communicatie in de wijk: 

1. Inventariseer wie je nodig hebt: stakeholders 
2. Inventariseer je doelgroep: bewonersinterviews 
3. Kijk n.a.v. interviews: wat wordt het verhaal en 

wie vertelt het? 
 

Gemeente/landelijk: 

4. Stel een helder doel: iedereen gaat van ‘t gas af! 
Zowel het Rijk als de gemeente.  

5. Gemeenten: daag het Rijk uit om mee te 
communiceren! 

6. Zorg dat niet iedere gemeente opnieuw het wiel 
hoeft uit vinden, bijv. door onafhankelijke 
informatie en communicatiemateriaal voor 

bewoners. 

D 

Communicatie in de wijk: 

1. Analyseer de buurt: wat speelt er, waar zit de 
energie, stakeholders, welke verbeteringen wil 
de wijk? Leer van stadsvernieuwing. 

2. Begin met heldere boodschap (je hebt x jaar) 
3. Zeker komende twee jaar is financieel 

aantrekkelijk verhaal nodig 
 

Gemeente: 

4. Begin óók een meer algemeen gesprek op 
gemeenteniveau 
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1.  
Laat mensen participeren voordat een 
definitieve keuze voor een warmte-optie is 
gemaakt 
De case laat een voorbeeld zien van een situatie die nu bij veel gemeenten voorkomt: de gemeente is al een 

tijd met verschillende stakeholders plannen aan het maken, maar de bewoners van de wijk in kwestie weten 

nog van niets. Dit is in veel groepen meteen reden voor een discussie, want niet iedereen is het ermee eens dat 

het een gewenste aanpak is om mensen pas zo laat in het proces te betrekken. En als wij professionals de case 

in twijfel stellen, zullen ook bewoners dit doen! 

Uit de verschillende groepen kwamen drie gradaties van bewoners betrekken en onderdeel maken van het 

keuzeproces in de wijk: 

1. Laat mensen participeren in de zoektocht naar de meest geschikte aardgasvrije optie en geef ze daarin 

dus echt de mogelijkheid om samen met de gemeente en andere stakeholders een keuze te maken. 

2. Kies voor een strategie waarbij je mensen wél betrekt voorafgaand aan een echt keuzemoment voor 

een optie, maar sorteer al vóór op de door jou gewenste oplossing (in dit geval een warmtenet). Eén 

van de communicatie-experts geeft aan dat dit wel een risico is, want deze aanpak is niet de meest 

transparante: mensen kunnen achterdochtig worden als ze doorkrijgen dat je een verborgen agenda 

hebt.  

3. Kies voor een aanpak waarbij je mensen geen keuze meer biedt in de aardgasvrije optie, duidelijk 

aangeeft waarom je de keuze voor een warmtenet hebt gemaakt, en wat er nog wél te kiezen valt.  

 

In de werkgroepen genieten opties 1 en 2 de voorkeur. Er moet een echte dialoog zijn en een gevoel dat je de 

transitie samen gaat oppakken. Toch geven deelnemers ook aan dat het nog zoeken is: hoe ga je dit soort 

complexe processen met bewoners doorlopen? Kom je dan wel tot de meest geschikte oplossingen? Daarnaast 

wil niet iedereen meedenken. Instrumenten als een bewonersversie van HEAT (Alliander DGO) of een 

warmtescan kunnen helpen om betrokkenheid te vergroten en het keuzeproces met bewoners beter te 

faciliteren.  
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2. 

Maak een analyse van de doelgroep en 
de buurt 
Bijna alle groepen komen met deze aanbeveling: ken je wijk! Het vraagstuk om een wijk van het aardgas af te 

koppelen verschilt wezenlijk van de bestaande energiebesparingsaanpak, omdat iedereen mee moet doen. Het 

is daarom essentieel om een analyse van de buurt te doen. Wat speelt er, waar zit de energie, welke sociale 

structuren bestaan er in de wijk, welke verbeteringen wil de wijk? En hoe beoordelen bewoners de kwaliteit 

van hun woningen? Als je dit soort dingen weet, kun je links leggen met bijvoorbeeld woningverbetering en 

wijkverbetering. Hierin valt wat te leren van grootschalige renovatie- en stadsvernieuwingsprojecten uit het 

verleden.  

Voordat je deze analyse gaat doen, is het ook goed om te kijken welke stakeholders de wijk goed kennen: 

sociale buurtwerkers, woningbouwcorporaties, verenigingen. etc. Eén groep stelt voor dat je deze 

“sleutelfiguren” gebruikt om een aantal types in de wijk te identificeren (bijvoorbeeld ambassadeurs, buurt 

coördinatoren, geïnteresseerden, ongeïnteresseerden, boze burgers) en per type bewoner een interview af te 

nemen. Op die manier leer je je doelgroep kennen, en krijg je inzicht in de verschillende boodschappen die 

mensen aanspreken, de communicatiemiddelen die hen het beste bereiken, en de partijen die ze het meest 

vertrouwen. Samen met je stakeholders in de wijk kan je dan werken aan een mooi aanbod dat aansluit bij de 

wensen van de buurt. 

 

3. 
Heb een duidelijke, positieve boodschap 
inclusief kaders en urgentie 
Alle groepen zijn het erover eens: er moet een heldere boodschap zijn wanneer je met bewoners in gesprek 

gaat. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk zijn: 

 Waarom: stoppen met aardgas moet, dit zijn de redenen 

 Goede informatievoorziening: dit betekent het, en hier kunt u hier terecht met uw vragen 

 Urgentie: Over 5 jaar gaat het gasnet eruit 

 Kader: Je kunt nog kiezen tussen oplossing x en oplossing y.  

 Kosten en baten: Dit zijn de kosten voor uw huis, maar we komen u tegemoet met… 

 Positiviteit: het wordt mooier, huis van de toekomst, deze BN’ers gingen u al voor 
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Waarom 

Het moet duidelijk zijn dát we echt gaan stoppen met aardgas, en daarom is het ook belangrijk om de redenen 

goed uit te leggen. Veel groepen geven aan dat de boodschap breder moet zijn dan alleen klimaat. Sommige 

mensen worden aangesproken door Groningen, anderen door veiligheid, en weer anderen door lokale energie 

of het idee van een schonere, betere toekomst. Gebruik deze verschillende boodschappen om verschillende 

mensen te bereiken. 

Goede informatievoorziening 

Het lijkt voor de hand liggend, maar is daarom niet minder belangrijk: mensen moeten informatie krijgen die 

klopt, die ze begrijpen, en die duidelijk aangeeft wat het betekent in hun situatie. Een groep geeft aan dat niet 

elke wijk hetzelfde wiel uit hoeft te vinden: zorg voor onafhankelijk communicatiemateriaal dat overal 

toegepast kan worden en indien nodig aangepast aan een wijk-specifieke situatie. Een aantal groepen geeft 

bovendien aan dat bewoners ergens terecht moeten kunnen met hun vragen. Denk aan een 

wijkinformatiepunt of een modelwoning gecombineerd met een informatiepunt.  

Urgentie 

Een stip op de horizon (bijvoorbeeld: deze gemeente is in 2035 aardgasvrij) is belangrijk, maar niet genoeg. Als 

je bewoners mee wil krijgen, is er meer urgentie nodig. Heel veel groepen noemen een termijn van vijf jaar: 

tien jaar is te ver vooruit, minder dan vijf jaar is te kort om je goed voor te bereiden. Eén groep zegt dat je moet 

gaan voor een “wortel en stok” aanpak, waarbij de stok de boodschap is dat het gasnet er hoe dan ook over 5 

jaar uitgaat. Daardoor worden mensen verplicht om in ieder geval een oplossing te kiezen. De wortel moet 

zitten in een aantrekkelijke propositie. 

Kader 

Welke van de gradaties van bewonersparticipatie (zie 1) je ook kiest, een goed communicatieplan vereist 

heldere kaders: waarover mogen bewoners meepraten en waarover niet? Wees heel duidelijk en transparant 

in de keuzes die je al gemaakt hebt, en de keuzes die mensen nog hebben. Onderbouw de keuzes die je al 

gemaakt hebt, zodat bewoners begrijpen waarom dat zo gekozen is, en dat je het beste met hen voor hebt.  

Kosten en baten 

Wees eerlijk over de investering (in tijd, geld, overlast) die bewoners te wachten staat, en over wat ze ervoor 

terugkrijgen (waardevermeerdering huis, maandlasten, comfort). Zie verder punt 4. 

Positiviteit 

Dit is een punt dat in heel veel groepen genoemd is. De boodschap moet positief zijn. Aardgasvrij wonen kan! 

Het moet baanbrekend zijn, mensen moeten trots zijn als ze het hebben. Een groep stelt voor dat Willem-

Alexander in de troonrede zegt dat hij van het aardgas af gaat, of dat meerdere BN’ers (ambassadeurs) het al 

gedaan moeten hebben. Bovendien moet de focus niet te veel op aardgas liggen of op het verwarmen van je 

huis, maar op het wonen van de toekomst. Een groep wil een dromenlab organiseren, waarbij mensen kennis 

kunnen maken met deze futuristische manier van wonen.  
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4. 
Zorg juist de komende jaren voor 
aantrekkelijke proposities 
Het duurt nog een aantal jaar voordat de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden geregeld zijn die de weg 

vrijmaken voor een effectieve gemeentelijke aanpak. Toch zijn alle groepen het erover eens dat je niet moet 

wachten tot de randvoorwaarden zijn gecreëerd. Daarom is zeker de komende jaren een financieel 

aantrekkelijk verhaal nodig. Mensen willen op z’n minst hetzelfde comfort houden met een gelijke energielast. 

Eén groep geeft dit mooi aan: “Alles moet beter worden, maar er mag niks veranderen.” 

Juist de eerste wijken die aardgasvrij worden moeten dus een voordeel krijgen. Eén van de groepen geeft aan 

dat dit kan door ze als koploper te positioneren en financiële steun plus extra voordelen te gegeven. 

Woningabonnementen, gratis pannen en subsidies worden genoemd als mogelijke oplossingen. Een andere 

groep vindt dat de bewoners een onderzoeksbudget moeten krijgen dat ze kunnen inzetten om tot een 

oplossing te komen. Weer een andere groep wil bewoners een financieel incentive bieden door de warmtebron 

collectief bezit te maken zodat bewoners eigenaar van een stukje warmtebron kunnen worden.  

 

5.  
Ondersteun wijkaanpakken met 
landelijke en gemeentelijke 
boodschappen 
Mensen moeten de komende jaren overal tegenkomen dat we gaan stoppen met aardgas, zodat iedereen weet 

dat het hoe dan ook gaat gebeuren. Voor iedereen. Een groep formuleert een mooi doel: als je bij een bewoner 

op de stoep staat, moet hij al weten dat je voor het aardgas komt. De groepen hebben aanbevelingen op 

landelijk en op gemeentelijk niveau: 

Landelijk 

De algemene boodschap uit de groepen is dat de overheid niet als enige verantwoordelijk is voor de campagne 

over stoppen met aardgas, maar er wel onderdeel van moet zijn. Niet meer op de massale manier waarop het 

in de jaren ’60 gebeurde met de komst van het aardgas, want de samenleving is veranderd. Maar de overheid 

moet wel een duidelijke boodschap neerzetten. Een postbus-51-achtig spotje wordt genoemd door sommige 

groepen, maar dan wel één met handelingsperspectief voor de burger en een positief, modern geluid.  

De overheid is dé partij die kan aangeven dat iedereen mee gaat doen, óók de industrie, ook andere landen: 

Nederland is niet het braafste jongetje van de klas, iedereen draagt bij. Een groep waarschuwt voor het 
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noemen van 2050: te ver weg. Een andere groep vindt dat de Rijksoverheid iets moet doen om jongeren nu al 

te informeren en te betrekken, want zij zitten over tien of twintig jaar midden in de transitie.  

Gemeentelijk 

Binnen de werkgroepen was ook veel steun voor een meer algemene communicatiestrategie op 

gemeenteniveau. Het moet duidelijk worden dat alle wijken aan de beurt komen en hoe de fasering er 

ongeveer uit ziet. Als je dat op gemeenteniveau communiceert, weten de bewoners van de eerste wijken dat ze 

niet de enigen zijn die aan de beurt komen. Twee groepen stellen een “burgerdialoog” op gemeenteniveau 

voor, waarbij willekeurige groepen bewoners worden uitgenodigd om mee te praten over het 

warmtebestemmingsplan. Een groep geeft aan dat het essentieel is om dit te combineren met alleen nog 

aardgasvrije nieuwbouw: als nieuwe huizen in de gemeente nog met gasaansluiting gebouwd worden, creëer je 

een hele lastige positie om bewoners van bestaande woningen mee te krijgen.  

 

Een idee dat uit één van de groepen voortkwam is dat de gemeente de rol kan pakken van de “good cop”, die 

wijken en bewoners helpt met de warmtetransitie, waarbij de Rijksoverheid meer een “bad cop” rol heeft door 

te vertellen dat het moet. Een laatste aanbeveling is dat het zinvol is om ook wethouders en ambtenaren die 

wonen en wijken in hun pakket hebben actief bij de transitie te betrekken, zodat er binnen het gemeentehuis 

ook draagvlak is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag, neem contact op met: 

 

Stichting HIER klimaatbureau 

Zuilenstraat 7a, 3512 NA Utrecht 

Tel: 030-7116901 

Email: lodewijk@hier.nu 
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Bijlage 1: lijst van aanwezigen 

 

Naam Achternaam Functie Organisatie 

Gerlinde Beekhuis PR-medewerker HIER klimaatbureau 

Myranda Beljaars Senior beleidsadviseur Gemeente Breda 

Roy Blokvoort Beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken 

Ofra Bosma Projectleider duurzaamheid en klimaat Gemeente Rheden 

Leo Brouwer Programma adviseur Rvo 

Etienne Budde Projectmanager Appm 

Geert Claessens 
Projectleider regionale energie 
alliantie NM-Limburg 

ComfortCreators 

Remko Cremers Project innovatie manager Alliander 

Jeroen de Bruin Projectmedewerker HIER klimaatbureau 

Tessa de Geus Adviseur sociale innovatie Kennisland 

Jody de Graaf Coördinator duurzaamheid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Coline de Jonge Trainee project / beleid Gemeente Steenwijkerland 

Jan de Rooij beleidsadviseur milieu Gemeente Culemborg 

Joanne de Vink Business Ontwikkelaar Alliander DGO / HEAT 

Lieke Diderich Medewerker marketingcommunicatie Ennatuurlijk B.V. 

Elsbeth Dijckhoff Communicatieadviseur Gemeente Leiden 

Anna Doolaard-Pek Beleidsmedewerker duurzaamheid Gemeente Vlagtwedde 

Jeroen Engelsman Communicatieadviseur VNG 

Ingrid Giebels Adviseur Over Morgen 

Niels Götz Partner 5plus1 

Lydia Hameeteman Projectmanager duurzaam Gemeente Rotterdam 

Han Horstink Coordinator Cooperatie Vrijstad Energie 

Jeroen Hovens Energieteam VNG VNG 

Katinka Hutten Beleidsmedewerker Gemeente Heerhugowaard 

Michel IJsakkers 
Technisch Adviseur Duurzame 
installatietechnieken 

PUUR Klimaat Comfort 

Marjolein Jonker Beleidsmedewerker Wonen Gemeente Bellingwedde 

Marjolein Jonker Beleidsmedewerker Wonen Gemeente Vlagtwedde 

Theunis Kalsbeek Projectmanager Gemeente Arnhem 

Melchior Kanyemesha Concept developer Amsterdam Smart City 

Petra Ketelaars Sr. adviseur klantcommunicatie Stedin 

Judith Kilsdonk Communicatieadviseur Stadsverwarming Purmerend 

Sylvia Klop Communicatiemedewerker Milieudefensie 

Merian Koekkoek Projectmanager HIER opgewekt 

Sanne Koot Secretaris 
Programmabureau warmte koude 
ZH 
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Marjo Kroese Projectleider "Aardgasloos denken" Klimaatverbond 

Piet Kuilboer 
Beleidsadviseur duurzaamheid en 
energie 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Ruud Kwant Duurzaamheidsmakelaar Gemeente Nieuwkoop 

Silke Nieuwenhuis Business Developer Sustainable Cities Nuon 

Kirsten Notten Storyteller Waterschrijver 

Corina Onderstijn 
Adviseur klimaat, energie en 
duurzaamheid 

Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Hans Otten Marketeer Greenvis 

Manon Ottens Stagiair Greenvis Energy Solutions BV 

Jade Oudejans Projectleider HIER verwarmt HIER klimaatbureau 

Astrid Overvoorde Communicatiadviseur Gemeente Delft 

Carola Peters Hoofdredacteur VvE Magazine VvE Belang 

Liesbeth Pleizier 
Beleidsadviseur Economie en 
Duurzaamheid 

Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Jeroen Pool projectleider Pool DEA 

Gerben Roest senior beleidscoordinator Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Lodewijk Rondeboom Business Developer HIER Klimaatbureau 

Niels Rood Wethouder Gemeente Eemnes 

Josefine Rook Communicatiemedewerker 
Programmabureau Warmte Koude 
ZH 

Sible Schöne Directeur HIER klimaatbureau 

Marina Schuit Zaanse Energie Agenda Gemeente Zaanstad 

Jenny Senhorst Communicatieadviseur duurzaamheid De Vergroening 

Liesbeth Siesling Omgevingsmanager Eneco 

Pauline Slaa Beleidsadviseur energie en klimaat gemeente 's-Hertogenbosch 

Pauline Sparenburg Senior adviseur milieu gemeente Amersfoort 

Jonneke Stans Partner 
EMMA Experts in Media en 
Maatschappij 

Saskia Tegnell Transitiemaker Squarewise 

Warmold ten Zijthoff 
Mgr Verduurzaming gebouwde 
omgeving 

Stedin 

Jasper Tonen 
Beleidsmedewerker 
Energieprogramma 

Gemeente Groningen 

Esther van Bentum Marketing communicatie strateeg BackHoom 

Kees van Daalen Strategisch Adviseur Energietransitie Enexis 

Arjan van de Steeg Creative entrepreneur We are first 

Christ 
van den 
Boogaard 

Beleidsmedewerker Duurzaamheid Gemeente Meierijstad 

Jan van der Meer Warmteregisseur  MRA 

Vany van der Ree Adviseur klantcommunicatie Stedin 

Geerte van der Steen Projectmanager Gemeente Utrecht 

Marian van Deurzen Projectleider duurzaam wonen Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Machiel 
van 
Eendenburg 

Bestuurslid HilverZon Burgerinitiatief Meentkracht 
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Lukas van Fessem Woordvoerder Stedin 

Judith van Noort Communicatieadviseur Gemeente Utrecht 

Susanne van Suylekom Projectmanager HIER klimaatbureau 

Marian van Weert Beleidsmedewerker Duurzaamheid Gemeente Meierijstad 

E. van Wel Beleidsmedewerker duurzaamheid Gemeente Gorinchem 

Joost Verhees Werkgroep Gas(t)vrij Bernheze Gemeente Bernheze 

Leon Wijshoff Sr. Adviseur RVO.nl  

Sander Willemsen Directeur Energie-U 

Marieke Zandbergen Beleidsmedewerker Duurzaamheid Gemeente Meierijstad 

Marit Zwaan Communicatieadviseur Gemeente Amersfoort 

  

http://rvo.nl/
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Bijlage 2: bewonersvragen 

Algemene weerstand 

 Waarom moet dit? 

 Waarom wij en niet andere wijken eerst? 

 Waarom niet de kolencentrales? 

 Waarom moeten wij het altijd oplossen in plaats van de industrie? 

 Ik wil niet! 

 Het klimaatprobleem bestaat niet! 

 Je kan dit mensen van 85 toch niet aandoen?! 

 Waar kan ik protest aantekenen? 
 

Kosten en financiering 

 Wat gaat het mij kosten? 

 Ik heb het geld niet! 

 Wie gaat dat betalen? 

 Wat levert het mij op? 

 Wat doet het met de waarde van mijn huis? 
 

Techniek 

 Kan ik niet gewoon zonnepanelen nemen? 

 Ik heb gehoord dat het warmtenet helemaal niks is! 

 Mag ik mijn ketel houden? 

 Hoe verwarm ik dan mijn huis? 

 Is het veilig? 
 

Duurzaamheid 

 Maar een warmtenet is toch ook niet duurzaam? 

 Gas is toch juist heel duurzaam? 

 Hoe zeker is het, heb ik over 10 jaar nog wel warmte? 
 

Koken 

 Ik wil op gas koken! 

 Kan ik dan nog wel wokken? 

 Wie zorgt er voor nieuwe pannen? 
 

Comfort 

 Krijg ik het dan nog wel warm? 

 Kan ik even lang douchen? 
 

Besluitvorming 

 Hebben we nog een keuze? 

 Moet ik meedoen?  

 Wie moeten er nog meer? 

 Waarom hebben jullie deze keuze voor ons gemaakt? 

 Wie wordt mijn energieleverancier? Heb ik daar nog wat in te kiezen? 
 

Uitvoering 

 Wanneer gaat dit precies gebeuren? 

 Kan de gemeente uitleggen wat er in mijn woning moet veranderen, wie gaat het doen?  
 Moet ik verbouwen? Krijg ik overlast?  
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Bijlage 3: stappenplan bewonerscommunicatie groep C 

1. In de lokale media communiceren over de klimaatdoelstellingen van de gemeente. 

2. Stakeholders betrekken 

3. Wijk analyseren, wat voor doelgroepen zijn er 

4. Sleutelpersonen in de wijk definiëren, betrekken en eerste dialoog mee aangaan 

5. Gekozen wijk informeren per brief. In de brief voordelen als keuzekaders benoemen: 

a. Voordelen 

b. Comfort 

c. Veiligheid 

d. Gratis pannen 

e. Minder afhankelijk, meer zelfvoorzienend 

f. Lokale energie promoten 

6. Kaders 

a. Geen keuze over of het gaat gebeuren 

b. Termijn voor switch –moet 5 jaar zijn, minder is te kort, 10 is te lang 

c. Financiële afwikkeling 

7. Buurtbijeenkomsten beleggen 

8. Informatiepunten in de wijken instellen 

Communicatiemiddelen 

Brieven 
Vanuit de gemeente aan de bewoners van de gekozen wijk  
 
Lokale media 
Om de hele gemeente op de hoogte te houden van de klimaatdoelstellingen van de gemeente zelf, en het 
verloop van de gastransitie in de verschillende wijken 
 
Online platform 
Goed functionerend online punt met informatie 
 
Wijkkrant 
Ondersteunend bij informeren en meekrijgen bewoners 
 
Wijkinformatiepunt/modelwoning 
Doel om in de wijk bewoners te informeren en betrekken 
 
Sleutelpersonen 
De sleutelpersonen hebben veel contacten binnen de wijk en kunnen ingezet worden als ambassadeur 
 
Facebook 
Zeker gebruiken, maar pas als de wijk op de hoogte is en de eerste stappen gezet zijn. Targetten op postcode 
 
Excursies 
Vanuit de gemeente georganiseerde excursies naar wijken met een warmtenet/biogas/all electric woningen 


