IN TRANSITIE RICHTING
AARDGASVRIJE WIJKEN
OVER RECHTVAARDIGHEID, BETAALBAARHEID
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1. Op expeditie naar aardgasvrije wijken
1.1 Van regie naar uitvoering in de praktijk

stimuleren van reflectie op wat nodig is om de warmtetransitie
in goede banen te leiden. “Elke regierol in de transitie naar aard-

Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten een belangrijke

gasvrije wijken kan succesvol zijn (en zelfs per wijk verschil-

regisseursrol gekregen voor de uitvoering van de warmtetransi-

len), mits expliciet gekozen. Belangrijk is dat je als gemeente

tie in de gebouwde omgeving. De wijze waarop gemeenten regie

per situatie een goede balans weet te vinden tussen je (politieke)

nemen is zeer bepalend voor het verloop van de transitie en de

besluitvormingsproces, de wettelijke kaders (als Omgevingswet

gewenste resultaten. Sinds 2019 werken de G4-steden (Amster-

en Warmtewet) en de positie en belangen van verschillende sta-

dam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), TNO en Platform31

keholders”, aldus Hanneke Puts en Alexander Woestenburg van

samen om meer inzicht te krijgen in hoe die regisseursrol inge-

TNO (2020). Omdat de meeste steden hun Transitievisies Warmte

vuld kan worden. De conclusie is dat de wijze van regie nemen

gereed hebben en zelfs laten vaststellen door de Raad, verschuift

door gemeenten bepalend is voor een succesvol besluitvor-

de focus naar de praktische uitvoerbaarheid van deze visies.

mingsproces én constructieve samenwerking met stedelijke
transitiepartners (en bewoners). Concreet zijn drie gemeentelijke

Energierechtvaardigheid, bekostiging en besluitvorming

regiemodellen ontwikkeld waarmee elke gemeente in Nederland

In 2020/2021 zijn de G4-steden, TNO en Platform31 daarom aan

aan de slag kan: top-down besturen; bottom-up laveren of juist

de slag gegaan met de vraag hoe de gemeentelijke regierol door-

navigeren door het stellen van kaders en richtlijnen. In de uitwer-

werkt bij het streven naar energierechtvaardigheid, het bekos-

king van deze regierollen is aandacht voor de wijze van samen-

tigen van transitie naar aardgasvrije wijken transitie en de stap

werking tussen gemeenten en stedelijke transitiepartners en

van besluit naar uitvoering. In drie thematische CoP groepen heb-

bewoners, voor de mate waarin er ruimte voor initiatief is van-

ben experts van de G4-steden, TNO en Platform31 zich over deze

uit de stad, voor beleidskaders en beleidsuitvoering en voor de

drie kennisthema’s gebogen: energierechtvaardigheid, bekosti-

benodigde kennis om tot toekomstbestendige besluitvorming te

ging en besluitvorming.

komen. Een belangrijke functie van de drie regiemodellen is het
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De kennisthema’s Energierechtvaardigheid en Bekostiging gaan

Samen op expeditie

over een verdelingsvraagstuk van de energielasten. Energie-

De gebouwde omgeving van het aardgas af krijgen is een com-

rechtvaardigheid richt zich op een eerlijke verdeling van lusten

plexe opgave. Zo zijn er naast de energietransitie ook andere

en lasten tijdens de energietransitie en gaat in hoge mate over

transities gaande, zoals de klimaatadaptatie, circulaire economie,

bescherming van energiezekerheid: het beschikbaar en betaal-

een duurzaam voedselsysteem en duurzame mobiliteit. Gemeen-

baar maken van (schone) energie voor huishoudens en bedrijven.

ten hebben in deze transities te maken met het Rijk, provincie,

Bij energierechtvaardigheid zoeken we ook naar wat mensen

andere gemeenten, waterschappen, regionale samenwerkings-

kwetsbaar maakt voor energiearmoede. Het thema Bekostiging

verbanden, bedrijven, netwerkbeheerders, energieleveranciers,

gaat over de verdeling van de lasten over alle actoren, zoals

woningcorporaties, burgerinitiatieven en inwoners. Gezamenlijke

warmtebedrijven, huishoudens, financiers, gemeenten, Rijk, vast-

regie op het behalen van gestelde doelen of het verbinden van

goedeigenaren en technologieleveranciers. Welke factoren zijn

de verschillende transities is mager of ontbreekt. Veel van deze

van invloed op de omvang van het bekostigingsvraagstuk, en hoe

transities kennen een fysieke component en in de wijkuitvoe-

zijn deze factoren aan elkaar gerelateerd? En welke mogelijkhe-

ringsplannen wordt dit ook vaak meegenomen. Juist de energie-

den geeft dit aan een gemeente om de transitie te kunnen bekos-

transitie biedt ook ruimte voor sociale meekoppelkansen.

tigen, niet alleen voor één wijk, maar voor de hele stad? Voor
Besluitvorming en hoe regie doorwerkt van besluit naar uitvoe-

De G4-steden, TNO en Platform31 zijn gezamenlijk ‘op expeditie’

ring, stond de vraag centraal ‘wie beslist wat wanneer waarover,

gegaan om meer kennis en inzichten te ontwikkelen op de drie

met wie, en met welk mandaat? En hoe beïnvloeden die verschil-

gekozen kennisthema’s. Bestaand beleidsinstrumentarium, reeds

lende besluitvormingsmomenten elkaar?’ Aan de hand van drie

beschikbare kennis en uiteenlopende ervaringen uit de praktijk

concrete cases zijn we met deze vraag aan de slag gegaan, name-

vormden een belangrijke basis om nieuwe wegen te verkennen

lijk het uitfaseren van kookgas, het faciliteren en betrekken van

richting een energierechtvaardige, betaalbare en uitvoerbare

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en het ontzorgen van bewo-

transitie. Net als bij een expeditie, hadden we het besef dat nog

ners in de transitie naar aardgasvrij.

niet alle paden zijn uitgestippeld, het gewenste instrumentarium
nog niet allemaal beschikbaar is, er ongetwijfeld nog vele verrassingen op ons pad komen en het nodig is om sterke teams te vormen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
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En toch gingen we op pad, vanuit de passie om de transitie geza-

inzichten biedt gemeentelijke professionals, maar ook anderen

menlijk vorm te geven en te laten slagen. We hebben nieuwe

die zich bezighouden met de transitie naar aardgasvrije wijken

paden ontdekt, nieuwe inzichten gekregen, nieuwe partner-

inspiratie en handelingsperspectief. Door inzicht in de complexi-

schappen gevonden, steun van peers ontvangen in het aangaan

teit van de transitie te bieden, dragen we bij aan het realiseren

van complexe vraagstukken, ervaringen gecombineerd, nieuwe

van een robuust stedelijk energiesysteem dat voor iedereen toe-

aanpakken ontwikkeld en meer. Onze ‘expeditie’ heeft verhalen

gankelijk is en optimaal gebruik maakt van de beschikbare ener-

opgeleverd die we willen doorvertellen en ervaringen die we wil-

giebronnen.

len delen. We beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het
én mogelijk bieden we zelfs een aantal nieuwe paden voor men-

Energierechtvaardigheid in de praktijk van gemeentelijke
professionals

sen die na ons aan nieuwe aardgasvrije expedities beginnen.

Bij het kennisthema Energierechtvaardigheid stonden de vol-

ontrafelen van de complexiteit van de transitie naar aardgasvrij

gende onderzoeksvragen centraal:
• Hoe verandert de energiezekerheid van huishoudens en bedrij-

1.2 Samenvatting van de resultaten

ven door de energietransitie?
• Wie wordt er beter van de energietransitie en wie meer kwets-

De gezamenlijke expeditie die de G4 steden, TNO en Platform31
met elkaar aangingen heeft geresulteerd in een uitwisseling van

baar?
• Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van financiering en

ervaringen op het gebied van rechtvaardigheid, bekostiging en

besluitvorming om energiezekerheid voor kwetsbare groepen

besluitvorming in de transitie naar aardgasvrije wijken. De resul-

te vergroten?

taten die voortkomen uit de eerste twee kennisthema’s bieden

De resultaten van het gezamenlijke kennis- en leerproces bieden

overzicht in de grotere mechanismen die kunnen bijdragen aan

een overzicht wat energie(on)rechtvaardigheid inhoudt en hoe

het realiseren van een energierechtvaardige en betaalbare ener-

aanverwante onderwerpen en termen zoals energiearmoede zich

gietransitie. De kennis en inzichten over Besluitvorming bieden

hiertoe verhouden. Dit werd positief ontvangen en leidde tot een

een inkijk in de dagelijkse praktijk van steden, waarbij veelvuldig

discussie tijdens de eerste bijeenkomsten. De oplossingen en

is ingezoomd op concrete dilemma’s en de kleinste details waar

ideeën gingen onder meer over het verminderen of voorkomen

steden tegenaan (kunnen) lopen. De bundeling van kennis en

van schrijnende gevallen, het bereiken van zo veel mogelijk men-
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sen, zoveel mogelijk klimaatwinst, en om het terugbrengen van

Het bekostigen van de warmtetransitie ontrafeld

de kosten. Vragen die daarmee gepaard gaan zijn: of er gekozen

In het kennisthema bekostiging is de complexiteit van het

zal moeten worden omdat niet alles tegelijk mogelijk is, en wat

bekostigingsvraagstuk voor een warmtenet blootgelegd door

dan het ‘meest’ rechtvaardig is, en waarom. Tevens is een over-

de factoren die de bekostiging beïnvloeden te identificeren, en

zicht geboden en een verrijking van de bestaande inzichten van

de verwachte relaties tussen de factoren te indiceren in een

TNO over mechanismes die kwetsbaarheid met betrekking tot

zogenaamd factor-relatiemodel. Het factor-relatiemodel wordt

de energie transitie creëren en in standhouden, in de vorm van

uitgelegd met vier thema’s die ieder een deel van de bekosti-

bouwstenen die gebruikt zijn (en kunnen worden) om discussies

ging verklaren. In deze thema’s zitten overlappende factoren,

rondom energierechtvaardigheid te structureren en verhelderen.

waardoor ze met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar uit-

Tot slot hebben de deelnemers een overzicht van subsidies en

oefenen. Thema 1 – warmtevraag – gaat in op de factoren die de

regelingen op energiegebied in de G4-gemeenten gemaakt, inclu-

warmtevraag beïnvloeden. In de overige drie thema’s gaan we

sief een eerste inschatting of die relevant zijn voor kwetsbare

in op de aanbodzijde en factoren die invloed uitoefenen op de

huishoudens. Met behulp van deze praktijkinzichten en theoreti-

prijs van warmte voor de consument. Die wordt beïnvloed door

sche kennis zijn enkele observaties gedaan, zoals:

de infrastructurele en operationele kosten (thema 2), de ener-

• Energiearmoede is een nieuw begrip in de Nederlandse beleids-

gieprijs (thema 3) en marge van betrokken partijen (thema 4).

context;
• Energiearmoede leent zich goed voor doelgroep- en wijkgerichte aanpak;
• Nationale energiearmoede-monitor gaat waardevol zijn voor
gericht(er) beleid;
• De G4 hechten belang aan een eerlijke energietransitie en willen aan de slag;
• Energiearmoede doorkruist domeinen, raakt, en verbindt.

Ook zijn een aantal richtingen van interventies ontwikkeld die
ingezet kunnen worden om de warmteprijs voor de consument
verder te verlagen. Per interventie is uitgewerkt wat de interventie inhoudt, wie verantwoordelijk zou moeten zijn en eventuele
valkuilen. Tenslotte is gekeken naar het opgetelde effect van een
aantal geschetste interventies op een concrete case study die is
afgeleid van de praktijk. Om de interventies uit te voeren zal een
grote samenwerking tussen partijen nodig zijn, omdat sommige
interventies niet in het belang van elke partij zijn. Ook is er niet
één oganisatie die alle interventies uit kan voeren, maar kan er
impact gemaakt worden, van lokaal tot Europees. Dit rapport laat
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zien dat er veel opties zijn om het bekostigingsvraagstuk op te

De casus over het ondersteunen van VvE’s laat zien dat veel

lossen of op zijn minst te verkleinen. Ook wordt duidelijk dat bij

VvE’s te maken hebben met een gebrekkige bestuursstructuur

een aantal van deze opties valkuilen zijn.

waardoor bewoners op grote afstand staan van het beheer van
hun VvE en dat daar bovenop ook vaak sprake is van achterstal-

Tussen besluit en uitvoering, richting aardgasvrije wijken

lig onderhoud. Het verbeteren van deze twee aspecten is tijdsin-

Het kennisthema Besluitvorming laat zien hoe gemeenten

tensief, maar moet ook eerst gebeuren voordat bewoners eraan

omgaan met alledaagse dilemma’s in de overgaan van besluit

toe zijn om over te nemen maatregelen voor de transitie naar

naar uitvoering en hoe zij daarin regie nemen. De casus Kookgas

aardgasvrij na te denken, aldus Frank Peters, werkzaam als inter-

maakt duidelijk dat bewoners niet zomaar willen overschakelen

mediaire adviseur bij VVE010 voor de gemeente Rotterdam. Het

van koken op aardgas naar elektrisch koken en dat dit praktische

kost gemeenten veel tijd en inspanning om VvE’s te activeren en

en financiële dilemma’s met zich meebrengt in relatie tot uitfase-

enthousiasmeren om stappen te zetten richting de transitie naar

ring, onderhoud en waarborgen van de veiligheid van bestaande

aardgasvrij en bij voorkeur slimme combinaties te maken met

gasinfrastructuur op wijkniveau. De gemeente balanceert tus-

andere onderhoudsopgaven. Experimenten met intermediaire

sen hierin verplichten en verleiden. De planning voor de nood-

organisaties die zich volledig richten op VvE’s laten vooral zien

zakelijke vervanging van het gasnet sluit niet aan bij het tempo

dat het activeren en begeleiden van VvE’s zo tijdrovend is dat het

waarin het participatieproces met bewoners verloopt noch bij

opschaling van de aanpak in de weg staat. Menskracht en finan-

de planning van onderhoud en renovatie van corporaties. Door

ciële middelen zijn daarin de belangrijkste uitdagingen.

gebrek aan wettelijke bevoegdheden moest de netbeheerder toch
alvast starten met de vervanging van een deel van het gasnet,

De casuïstiek over het ontzorgen van bewoners bevestigt dat

terwijl de ambitie op de lange termijn is om het gasnet te ver-

elke wijk of buurt om maatwerk vraagt. Amsterdam ontwikkelde

vangen door collectieve warmte. En wat niet mogelijk blijkt is

hiervoor een model om per buurt een geschikte participatievorm

om niet gemaakte kosten aan te wenden voor andere doeleinden

te kunnen kiezen. Uitdagingen die Amsterdam deelde gaan over

in het realiseren van de transitie – denk aan het inzetten van

het inzetten van intermediairs uit de buurt versus regie houden,

bespaarde kosten op het vervangen van gasnet voor bijvoorbeeld

over de representatie van de buurt, over het ondersteunen van

(subsidie op) de vervanging van kooktoestellen.

bewonersinitiatief, of over het betrekken van particuliere eigenaar-bewoners in ‘corporatiebuurten’. Rotterdam deelde dat zij
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Balanceren in de praktijk van aardgasvrije wijken
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op pad te gaan om nieuwe oplossingen voor concrete situaties en
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2. Energierechtvaardigheid
2.1 Een introductie voor gemeentelijke beleidsambtenaren

Werkwijze
Binnen het kennisthema energierechtvaardigheid zijn vier bijeenkomsten georganiseerd, waarbij steeds is voortgebouwd op

Dit hoofdstuk geeft een beeld van wat energierechtvaardigheid is,

het resultaat van de eerdere bijeenkomsten en tussenliggend

op welke manieren beleidsmedewerkers ermee te maken kunnen

‘huiswerk’ van de coördinator en de deelnemers uit de G4-steden.

krijgen en de beschikbare mogelijkheden om kwetsbare huis-

Van tevoren was, los van de wens om bovenstaande vragen te

houdens te ondersteunen. Het is niet bedoeld als eindstation van

behandelen, niet exact vastgelegd welke vorm de uitkomsten

de discussie en dialoog daarover, maar meer als een prikkelend

zouden hebben. Die uitkomsten zijn nu vastgelegd in deze publi-

tussenstation. Energierechtvaardigheid richt zich op een eerlijke

catie, en zijn dus het resultaat van een adaptief proces. Dat was

verdeling van lusten en lasten voor, tijdens en na de energietran-

de beste manier om ervoor te zorgen dat wat er uit dit kennis-

sitie en gaat in hoge mate over bescherming van energiezeker-

thema zou komen in lijn zou zijn met de – mee-ontwikkelende-

heid: het beschikbaar en betaalbaar maken van (schone) energie

behoeftes van de deelnemers uit de G4-steden.

voor huishoudens en bedrijven.
In dit kennisthema stonden de volgende drie vragen centraal:

2.2 De praktijk van ambtelijk medewerkers

• Hoe verandert de energiezekerheid van huishoudens en bedrijven door de energietransitie?
• Wie wordt er beter van de energietransitie en wie meer kwetsbaar?
• Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van financiering en

In deze paragraaf zijn de eerste inzichten uit de gemeentepraktijk, en verwachtingen voor dit traject, gebaseerd op gesprekken met betrokken beleidsmedewerkers bij de G4-gemeenten te
vinden. De inhoud in deze paragraaf is tot stand gekomen door

besluitvorming om energiezekerheid voor kwetsbare groepen

gesprekken die TNO-medewerkers met G4-projectdeelnemers

te vergroten?

hebben gehad. De volgende onderwerpen en punten die daaron-
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der vallen zijn de oogst van deze inventariserende gesprekken

gedaan om hier op korte en middellange termijn verandering in

met en tussen G4-beleidsmedewerkers voor het kennisthema

te brengen:

energierechtvaardigheid.
• Uitgangspunten: opstellen van een klein aantal uitgangs-

Kwetsbare huishoudens spaarzaam vertegenwoordigd in beginfase

punten rondom energierechtvaardigheid, die tijdens besluit-

Er is in publieke discussies en initiatieven veel aandacht voor

vorming leidend zijn of in acht moet worden genomen. Hier

kansen en winnaars in de energietransitie, maar het is minder

is een link met een breder sociaal plan zeker denkbaar. Zo’n

duidelijk hoe kwetsbare huishoudens kunnen worden beschermd

uitgangspuntenlijst kan veranderen door de tijd: verschillende

(en of dat nodig is). Vertegenwoordiging van kwetsbare huishou-

fasen vergen een verschillende verhaallijn. Het kan generiek

dens kent een aantal uitdagingen:

beginnen en steeds specifieker worden. In het begin was de

• Diverse oorzaken: kwetsbaarheid is veelal resultaat van een

focus op ‘haalbaar en betaalbaar’, dat was toen nodig. Nu zou

complex samenspel van omstandigheden, die bewonersorgani-

je eerder moeten denken aan: oog voor verliezers, laagste

saties en woningcorporaties maar deels kunnen vertegenwoor-

maatschappelijke kosten en handelingsperspectief voor kwets-

digen.

bare groepen

• Lage urgentie: voor de meeste huishoudens staan transitiedis-

• Ideeën ophalen: een inventarisatie door beleidsmakers van

cussies ver van hun bed. Zodra de transitie een meer dwingend

veranderingen die de energietransitie zou kunnen brengen

karakter krijgt kan dit uiteraard snel veranderen.

voor kwetsbare huishoudens en praktische handvatten voor

• Vrijwilligers met interesse en tijd: mannen op leeftijd met een
technische achtergrond zijn oververtegenwoordigd, uit eigen
initiatief en enthousiasme, maar niet representatief.

deze beleidsmakers om hierop te reageren.
• Opheldering voor bewoners: aangeven waaruit de onduidelijkheden, onzekerheden en beslisruimtes bestaan. Participatie is
vooral zinvol en motiverend als je weet wat er te kiezen valt.

Mogelijkheden om kwetsbare huishoudens te beschermen
In een aantal gesprekken kwam naar voren dat er in de Neder-

Een voorbeeldwoning kan heel verhelderend zijn.
• Opheldering voor gemeente: welke risico’s, (combinatie)moge-

landse grootstedelijke context eigenlijk maar weinig bekend is

lijkheden en vernieuwingsmomenten heeft de gemeente zelf?

over wat de energietransitie gaat (en kan) betekenen voor kwets-

Welke groep bewoners loopt de kans echt verliezer te worden?

bare huishoudens. Deelnemers hebben een aantal suggesties
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• De bijkomende voordelen van de energietransitie zijn inmid-

De deelnemers is gevraagd naar eerste inzichten uit de gemeen-

dels bekend, maar spelen een onvoldoende grote rol. We heb-

tepraktijk, en wat ze verwachten van het project met betrek-

ben de effecten geduid maar doen er weinig mee.

king tot het onderwerp energierechtvaardigheid. Een deelnemer

• Zoek naar een samenhangende aanpak van energierechtvaar-

uit de gemeente Utrecht, betrokken bij de ontwikkeling van de

digheid, en duidelijkheid over welke problemen op nationaal

warmtevisie(s) en kwetsbare wijk-aanpak, meldt:

dan wel lokaal niveau moeten worden aangepakt.

• Betaalbaarheid is een belangrijke overweging, zeker in Over-

• Een voorbeeld van inefficiënt energiegebruik is warmteleve-

vecht Noord. Zonder financieringsoplossing is het moeilijk om

ring aan in serie geschakelde woningen waarbij het systeem is

bewoners aan boord te krijgen. Dit geldt vooral bij de sociaal-

overgedimensioneerd. Het systeem is moeilijk te optimaliseren

economisch kwetsbare groepen.

omdat aanpassingen die daarvoor nodig zijn ‘achter de voor-

• De bijkomende voordelen van de transitie zijn onvoldoende
zichtbaar in vergelijking met de kosten en frictie.
• De provincie Utrecht heeft in 2020 onderzoek laten doen naar
de impact van het coronavirus op verschillende sectoren.
• Communicatie van het project moet aantrekkelijk en passend,

deur’ moeten plaatsvinden, een controversiële stap. Een landelijke opgave of aanwijzing zou daarin helpen.
• De energietransitie, in het bijzonder de ‘onrendabele top’ en
terugverdientijd, wordt gezien als ‘haalbaar en betaalbaar’. Dit
zijn lastige termen voor renovatiebeslissingen. In de praktijk

voorbeelden hiervan worden gegeven in het onderzoek van de

zijn er naast de financiële haalbaarheid meer aspecten die de

Universiteit Utrecht over het vormgeven aan inclusieve ont-

transitiesnelheid beïnvloeden: trage besluitvorming bij VvE’s,

moetingen in de energietransitie.

woningaanpassingen bij huurdersverloop of ‘split incentives’,

• Werkeloosheidsuitkeringen drukken op het gemeentebudget;
dat is een direct effect van de coronacrisis op gemeentemiddelen.

waarbij de eigenaar de infrastructuur betaalt en de bewoner de
energierekening.
• Den Haag kent een hoge mate van segregatie: vier wijken
rondom het spoor waar veel economisch kwetsbare bewoners

Een deelnemer uit de Gemeente Den Haag is betrokken bij de

wonen. Zo heeft het Laakkwartier onderhoudsproblemen.

betaalbaarheid van de energietransitie, zoals de Regeling Reduc-

• Het is moeilijk om op gemeenteniveau de private verhuurders

tie Energiegebruik (RRE), ‘Zet em op 70’, en de praktische Direct

tot investering te bewegen, maar men probeert het wel. Een

Bespaaractie en noemt:

goede verhuurder vraagt een eerlijke prijs, biedt een toekomst-
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bestendige woning en heeft een goede relatie met de huurder

Een deelnemer uit de Gemeente Utrecht werkt sinds begin 2020

dit komt naar voren uit de pilot Goed Verhuurderschap in Den

op de afdeling zakelijk en maatschappelijk vastgoed. Bovenop

Haag.

ruime werkervaring bij de BAM en woningcorporatiekoepel Aedes

• Nederland heeft een structureel probleem met de benadering
van private schulden: zodra je in betalingsproblemen komt,

heeft de deelnemer veel contact met stakeholders en bewoners.
Enkele inzichten en verwachtingen:

is er een hele ‘sector’ van incasso-activiteiten die de schuld
‘opblazen’. Het is vervolgens heel moeilijk om van deze schul-

• Het effect van de crisis op ondernemers varieert: sommige in

denlast af te komen. Vergelijk bijvoorbeeld deze twee versim-

de detailhandel zien omzet stijgen en anderen zien die dalen;

pelde modellen: Het Amerikaanse model waar je persoonlijk

horeca en de culturele sector zijn zwaar getroffen. Hoewel de

failliet kunt gaan en als het ware snel weer opnieuw kunt

crisis een goed moment is voor verbouwingen (geen klanten) is

beginnen. En het Zweedse model waar de schulden worden

er wel het risico dat het bedrijf na de verbouwing toch failliet

genationaliseerd en de fiscus als laatste en niet als eerste

gaat. Wellicht kan – in de culturele sector – energietransitie op

wordt betaald. Het Zweedse model biedt een betere mogelijk-

lange-termijn lastenverlaging bieden.

heid om (energie)armoede aan te pakken.
• Huurprijsstijging in de private sector in steden is een probleem,
dit komt ook naar voren in de documentaire Push uit 2019. In
Den Haag voelt men ook dat een deel van het vastgoed in han-

• Maatschappelijk vastgoed is anders op twee aspecten: het eigenaarschap is veelal bij de gemeente en de financiële huishouding is anders (subsidies, donaties).
• Zakelijk vastgoed kent twee hoofdvarianten: veelal kleine win-

den is van ‘niet-betrokken’ investeerders zoals hedge funds.

kels en bedrijfjes in woonwijken, en bedrijventerreinen met

Een kwart van de huurvoorraad is particulier eigendom; van

een zakelijke infrastructuur. Energierechtvaardigheid zou een

deze 9.000 eigenaren heeft slechts de helft één verhuurwoning.

rol moeten spelen in gebiedsgerichte ontwikkeling.

• Verwachting en hoop met betrekking tot de uitkomsten van

• Twee wensen over werkwijze en uitkomsten: faciliteren van

dit project is ondersteuning van lobby-inspanningen van de G4

onderling leren en kennisdelen, en het filteren van realistische

naar het Rijk. Onze bevindingen kunnen helpen een deel van

beleidsopties op basis van feitelijk onderzoek. De eerste gaat

de energierechtvaardigheidsopgave bij de Rijksoverheid te leg-

over uitwisselen met andere G4-collega’s en de tweede over

gen. Als tweede Kennisopbouw over goede voorbeelden, in een

handvatten om de aandacht op de meest relevante onderwer-

database of andersoortig kennismanagementsysteem.

pen te houden: wat werkt en wat niet.
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De deelnemer uit de Gemeente Amsterdam heeft in haar huidige

Winnaars, verliezers, en alles daartussenin

rol ruime ervaring met communicatie van de energietransitie

Zoals genoemd in de introductie van dit hoofdstuk, gaat recht-

naar bewoners, in het bijzonder in de gebouwde omgeving en

vaardigheid over de eerlijkheid van de verdeling van lusten en

met kwetsbare huishoudens.

lasten, bijvoorbeeld voor, gedurende en na de energietransitie,

• De meerwaarde van onze aanpak vooral zit in het op een con-

en dit is bij uitstek een politiek onderwerp. Er zijn verschillende

ceptuele en logische wijze structureren van de (zeer) diverse

opvattingen over de rol van de overheid in rechtvaardigheids-

aspecten van energierechtvaardigheid en de oplossingen. De

vraagstukken en dat zie je regelmatig terug in beleid; een belang-

bouwstenen die daaruit naar voren komen kunnen heel handig

rijk onderscheid bestaat tussen aandacht voor eerlijke kansen,

zijn bij communicatie tussen collega’s en met bewoners.

versus een focus op eerlijke uitkomsten.

• Kwetsbare bewoners zijn doorgaans minder goed op de hoogte
van de kansen en risico’s van energiegebruik en de transitie
naar een schone energievoorziening. Daar ligt een duidelijke
opgave voor de gemeente; ervaring leert dat meer welvarende
(en minder kwetsbare) bewoners zichzelf wel redden.
• In de praktijk van Amsterdam is een begin gemaakt met in
kaart brengen van de factoren die tot kwetsbaarheid leiden
zoals persoonlijke omstandigheden en omgevingsfactoren.

2.3 Energie(on)rechtvaardigheid: kaders en definities

Winnaars
Hebben baat bij
de transitie

Inclusief
Toegang tot
voordelen van
de transitie en
mogelijkheid
tot deelname

Kwetsbaar
Risico van uitsluiting en kans
op slechte energiezekerheid

Verliezers
Hoge opoffering
of uitgesloten
van deelname

Om een gesprek te voeren over het thema energierechtvaardigheid is het wenselijk om een beeld te krijgen van het kader en de
definities, inclusief de verschillen en overeenkomsten. We geven
een uiteenzetting, op basis van eerder werk, en verrijkt door de
gesprekken in dit kennisthema.

Figuur: Nuance in groepen tussen winnaars en verliezers in de energietransitie
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Veel transitiebeleid is er tegenwoordig op gericht om inclusiviteit

Om de opgave af te bakenen, focust het programma van de

te waarborgen, wat betekent dat iedereen toegang moet hebben

G4-steden aardgasvrij zich dan ook op de kwetsbaarheid van

tot de kansen en middelen om aan de transitie deel te nemen,

burgers in relatie tot de energietransitie. Bij die focus, kun je

ook gemarginaliseerde groepen, ongeacht hun achtergrond.

niet heen om het begrip energiearmoede. Energiearmoede krijgt

Inclusiviteit staat ook centraal bij de Sustainable Development

steeds meer erkenning in Nederland, maar het is een slecht

Goals, onder de noemer ‘leave no one behind’.

gedefinieerd begrip met ruimte voor misverstanden rondom de
betekenis, en daarmee de omvang. Het wordt veelal geassocieerd

In academische literatuur wordt energie-onrechtvaardigheid

met ontwikkelingslanden en gebrek aan toegang tot moderne

omschreven als een situatie waarin een individu of groep dispro-

energie, maar energiearmoede is ook zeker een zinvol begrip in

portioneel hoge lasten draagt of geen toegang heeft tot kansen

welvarende en ontwikkelde landen. Er is geen scherpe, algemeen

die de transitie brengt (Carley and Konisky, 2020). Er wordt daar-

erkende definitie voor energie-armoede; armoede in de brede zin

bij onderscheid gemaakt tussen drie aspecten van rechtvaardig-

is ‘een staat waarin een persoon onvoldoende inkomen of mid-

heid: verdeling van kansen of uitkomsten, procedurele aspecten

delen heeft om zich een basis levensstandaard te veroorloven’.

zoals inspraak over de verdeling van lusten en lasten, en erken-

Een voor de hand liggende aanpassing is dan ‘energiearmoede is

ning van individuen of groepen die kwetsbaar zijn en/of voor wie

… om zich basis energiediensten te kunnen veroorloven’, waarbij

de transitie tot een onrechtvaardige uitkomst leidt.

kan worden gediscussieerd over wat ‘basis’ dan inhoudt (zie bijvoorbeeld Bouzarovski, 2018).

De figuur gebaseerd op werk van Van Tilburg en Fearnehough
uit 2022 geeft aan dat het bij energierechtvaardigheid zowel

Energiearmoede kun je meten, maar dat is niet rechttoe recht-

gaat over steun voor ‘winnaars’ en het zo groot mogelijk maken

aan. Een veel gebruikte indicator (in Europa) is de zogenoemde

van de groep (potentiële) deelnemers. En dat het gaat over de

energiequote of energieratio: het aandeel van de energiekosten

groep(en) die door de energietransitie kwetsbaar(der) zijn gewor-

in de totale uitgaven van een huishouden. Typisch is dit 10%; in

den, niet deel kunnen nemen, en voor wie het bijdraagt aan ener-

Nederland gaat het volgens het Planbureau voor de Leefomge-

giearmoede.

ving (voor de coronacrisis) om 8% van huishoudens Een andere
indicator is het percentage huishoudens dat een betalingsachterstand heeft op hun energierekeningen. Hoewel dit een eerste
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benadering geeft van de omvang en aard van de energiearmoede,
blijkt het in de praktijk niet voldoende inzicht te geven om
effectief beleid op te voeren. Zo zijn er vormen van armoede die
hiermee niet worden opgespoord, zoals wanneer door hoge energiekosten op voedsel wordt bezuinigd, terwijl er ook huishoudens
zijn die hoog scoren maar geen energiearmoede ervaren. Bovendien zeggen simpele indicatoren niets over het mechanisme achter de malaise, of over de combinatie van factoren die leidt tot de
slechte situatie voor de betrokkenen.

Oorzaken van kwetsbaarheid
De oorzaak van kwetsbaarheid en energiearmoede is vaak onderdeel van complexe samenloop van factoren die zich door de tijd
hebben opgestapeld en versterkt. Slechte woonkwaliteit kan lang
aanhouden wanneer bewoners niet kunnen investeren in hun
eigen huis, of lang moeten wachten tot corporaties of particuliere
verhuurders tot renovatie overgaan. Het risico op sociale isolatie
zou groter kunnen worden wanneer men vanwege kou minder
gasten thuis uitnodigt. Slechte gezondheid hangt samen met (te)
lage omgevingstemperatuur en met de stress die wordt veroorzaakt door schulden of dreigende betalingsachterstanden. Verduurzaming kan leiden tot hoge(re) energiekosten, bijvoorbeeld
omdat kostbare installaties zoals warmtepompen nodig zijn, of
omdat huishoudens niet kunnen investeringen in energie-efficiënte technologieën zoals witgoed, zonnepanelen en elektrische
voertuigen. Werkloosheid leidt niet allen tot verlies van inkomen,

Figuur: Energiearmoede is vaak onderdeel van een vicieuze cirkel van problemen
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• Directe tegemoetkoming in kosten voor energiediensten en
steun voor woningisolatie.
• Economische heroriëntatie, weg van emissie-intensieve indus-

Veel van de kwetsbaarheden hebben te maken met gebrek aan

trie, door langjarige regionale initiatieven met (her)scholing van

investeringsmogelijkheden, gebrek aan invloed op technologie-

de beroepsbevolking, transitiefondsen en speciale economische

keuzes, en gebrek aan kennis en handelingsperspectief zoals ook

zones.

het Whitepaper van TNO over Energiearmoede en de energietran-

• Uitbreiding van ‘technologietoegang’, door het aanleggen van

sitie laat zien. De academische literatuur wijst erop dat erken-

infrastructuur, en dit ook voor gemarginaliseerde groepen en

ning een belangrijk onderdeel is van rechtvaardigheid: in termen

onderbedeelde locaties beschikbaar maken.

van ‘eerlijkheid’, maar ook om de praktische reden (i.e. herken-

• Collectieve, buurt- of wijkacties ter verbetering van begrip en

ning) dat beleid efficiënter en effectiever kan worden gemaakt als

bewustzijn, en georganiseerde deelname in financiering en

de doelgroep en barrières beter in kaart gebracht kunnen worden.

besluitvorming.

Weliswaar zijn er in het kader van het klimaat- en energiebeleid

• Nieuwe bedrijfsmodellen, veelal gebaseerde op winstgevende

allerlei regelingen die huishoudens ondersteunen bij investerin-

innovatieve zakenproposities en die zich typisch richten op uit-

gen in duurzame technologieën. Deze kunnen op termijn leiden

breiding van toegang tot technologie, banen en energiediensten.

tot lagere energiekosten, maar juist voor veel huishoudens die
kampen met energiearmoede zijn er verschillende barrières om

Succesvolle programma’s voor energierechtvaardigheid staan niet

hier gebruik van te maken.

op zichzelf, maar zijn onderdeel van (of afgestemd op) een breder
sociaal vangnet of sociale structuur; of het nu gaat om voorkomen

Handvatten om energierechtvaardigheid te vergroten

van schrijnende gevallen, het bereiken van zo veel mogelijk men-

Er is in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan met beleid

sen, zoveel mogelijk klimaatwinst, of om het terugbrengen van de

om de betaalbaarheid van (schone) energie te vergroten en de

kosten. Om zo effectief mogelijk energierechtvaardigheidsbeleid

energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. De eerder

te voeren zal een deel van de verantwoordelijkheid (en middelen)

benoemde literatuurstudie van Carley en Koninsky uit 2020 deelt

op nationaal niveau liggen, en een deel op lokaal (stads?) niveau.

maatregelen op in vijf categorieën:

Voor de Nederlandse energietransitie is deze verdeling nog niet
duidelijk uitgewerkt, tenminste niet op nationaal niveau.
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dat hun bestaande slechte situatie niet verbetert; hun opoffering
is veelal onredelijk groot en/of een positieve deelname aan de
transitie is niet binnen bereik. We noemen huishoudens kwets-

Waar praten we over als we het hebben over oneerlijke uit-

baar als ze een (groter) risico lopen op oneerlijke uitkomsten.

komsten en kwetsbaarheid in de energietransitie? Het welzijn

Veelvoorkomende situaties die aanleiding geven tot verhoogde

van bewoners kan direct negatief worden beïnvloed door ener-

kwetsbaarheid zijn: een relatief hoge energierekening; een laag

gieonzekerheid: het kan bijvoorbeeld bijdragen aan financiële

wooncomfort door kou, vocht, of tocht; het selectief gebruik van

armoede, mentale en fysieke gezondheidsklachten, of sociale uit-

energiediensten, al dan niet uit eigen beweging (cf. koken of sto-

sluiting en sociale beperkingen. Voor huishoudens die met deze

ken); en selectieve beschikbaarheid van energiediensten.

narigheid worden geconfronteerd pakt de energietransitie duidelijk oneerlijk uit doordat ze slechter af zijn dan voorheen, of door-

Hoe dit zich manifesteert in het dagelijks leven ziet men bijvoorbeeld terug in TNO’s whitepaper Energiearmoede en de
energietransitie, waar gebruikt wordt gemaakt van persona’s

Kwetsbaarheid

Onheil

met energiearmoede. Het is bij de projectdeelnemers bekend dat
armoede en kwetsbaarheid geen labels zijn die je lichtzinnig op

Hoge energierekening

Armoede (financieel)

een huishouden plakt op basis van één of meer eigenschappen of
vuistregels. Niettemin geven ze aan dat het wél belangrijk is om

Laag comfort:
Kou, vocht, en tocht

Ongezondheid
(fysiek en mentaal)

Selectief gebruik
energiediensten

Energie-onzekerheid
(toegang en betaalbaarheid)

een zo goed en specifiek mogelijk beeld te vormen van de groepen die door de energietransitie in de knel komen of blijven. In de
werkgroepsessies hebben we daartoe een inventarisatie gedaan
van ‘ingrediënten en recepten’ die bijdragen aan kwetsbaarheid
en onrechtvaardige uitkomsten.

Selectieve beschikbaarheid
energiediensten

Sociale beperking
(isolatie en/of frictie)

Figuur: Aanleidingen om onheil of kwetsbaarheid te ervaren rond energiearmoede
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Hierbij is onderscheid gemaakt tussen specifieke factoren en
omgevingsfactoren (de ingrediënten), en barrières of mechanismen die leiden tot de kwetsbaarheid (de recepten). Met name
de overzichten van de specifieke factoren en omgevingsfactoren
kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van bestaande rege-

Mechanisme
Specifieke
factoren

Omgevingsfactoren

lingen, of om het gesprek aan te gaan met een collega over de
effectiviteit van bijvoorbeeld een subsidie.
Om voorkoming van kwetsbaarheid te vertalen naar een prakti-

Kwetsbaarheid

sche aanpak is het zinvol om niet alleen te kijken naar de recepten en ingrediënten, maar ook onderscheid te maken in drie
thema’s, die in veel gevallen los van elkaar kunnen worden aangepakt: koken, isolatie en ventilatie, en verwarming. Daarnaast is
het in de praktijk zinvol om onderscheid te maken tussen bewo-

Onheil

nerstypen: bewoner/eigenaren, particuliere huurders, en sociale
huurders (al dan niet van een corporatie).
Figuur: Aspecten die bijdragen aan kwetsbaarheid in de energietransitie
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Factoren en mechanismen die energiearmoede en kwetsbaarheid vergroten

Specifieke factoren

Mechanisme (waarom je kwets-

Omgevingsfactoren

baar blijft of wordt) van barrières
Wat maakt dat een huishouden
kwets-baar(der) is, vergeleken met
andere huishoudens in eenzelfde
woonsituatie?

Hoe leidt een situatie tot nieuwe
of voortdurende kwetsbaarheden?

Wat maakt dat de woonsituatie
kan leiden tot kwetsbaarheid,
ongeacht het huishouden?

• Bewoner is onbewust van
kwetsbaarheid/handelingsperspectief

• Slechte woningkwaliteit

• beperkte kredietruimte, beperkt
budget
• beperkte sociale cirkel /
resourcefulness

• Beperkte technologiebeschikbaarheid/keuze

• Ineffectieve particuliere
verhuurder

• Weerzin; negatieve houding
t.o.v. transitie

• Geen mentale ruimte om aan te
pakken

• Ineffectieve corporatie (passief?
noodlijdend?)

• conflict met andere stakeholders (verhuurder)

• Regelingen onbekend of te
ingewikkeld

• Ineffectieve VVE

• laaggeletterdheid

• geen mandaat of prikkel voor
investeren

• integratie-achterstand: taal &
sociaal netwerk
• Bestaande kwetsbaarheden
• Bestaand onheil

• geen toegang tot kapitaal voor
investering
• betaalbaarheid gaat omlaag
(onrendabel)
• Lang moeten wachten op
woningverbetering

• Ruimtelijke ordeningsbeperkingen

• Ongunstige planning gemeente
/ corporatie
• Ineffectieve overheid
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2.6 Rode draden en belangrijkste inzichten

De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van subsidies en rege-

Energiearmoede is een nieuw begrip in de Nederlandse beleidscontext

lingen op energiegebied voor huishoudens die in de G4-gemeen-

Eerst en vooral is duidelijk geworden, dat het thema in Nederland

ten momenteel beschikbaar zijn, op basis van een eerste

dermate ‘nieuw’ is in termen van expliciete beleidsaandacht,

inventarisatie door de deelnemer van de gemeente Rotterdam. Er

dat er nog een behoorlijk ‘open veld’ ligt. Hoe dit in de komende

is hierbij speciaal gekeken in hoeverre de regelingen ook inspelen

jaren kan worden ingevuld is in hoge mate afhankelijk van de

op, of beschikbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen

snelheid en volgorde van de energietransitie(s), nationale keu-

en/of schulden en dus een BKR-registratie. De deelnemers reali-

zes op het gebied van sociaal beleid, en specifieke uitdagingen

seerde zich dat er geen duidelijk overzicht beschikbaar was, en

op gemeentelijk niveau. Ook is duidelijk dat, zelfs binnen de

is, met specifiek inzicht in welke regelingen zijn toegesneden op

bestaande kennis en kaders, de interpretatie van begrippen als

kwetsbare huishoudens. Bovendien is er ook een verschil tus-

energiearmoede en –rechtvaardigheid nogal verschilt, en dat

sen ‘zijn ook beschikbaar voor’ (beschikbaar) en ‘speciaal toege-

gemeentes verschillende beleidsthema’s nadruk geven. Het delen

sneden op’ (toegankelijk). Oftewel, het feit dat er een regeling is

van ervaringen over goede oplossingen, of juist problemen, bij

maakt deze niet automatisch goed toegankelijk voor kwetsbare

het helpen van kwetsbare huishoudens en bedrijven is daarom

huishoudens. De doelgroep moet er namelijk wel gebruik van

van grote meerwaarde.

kunnen en willen maken, allereerst door er actief van op de
G4-steden kan concreter actie genomen worden om subsidies en

Energiearmoede leent zich goed voor doelgroep- en wijkgerichte
aanpak

regelingen beschikbaar en bruikbaar te laten zijn voor kwetsbare

Omdat energiearmoede zich op verschillende manieren kan uiten

huishoudens.

bij huishoudens (woning, rekeningen, gezondheid, werk, kennis

hoogte te worden gebracht. Door het gedeelde overzicht van de

over energie, subsidies) zijn er verschillende oplossingen te bedenken en uit te voeren, in de al zo weerbarstige praktijk. Er zijn
verschillende doelgroepen (ouderen, alleenstaande moeders, huishoudens met taalachterstand, huishoudens met schulden, etc.),
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en er zijn op verschillende beleidsniveaus, van Rijk, regio tot

te beleid voeren op basis van actuele informatie over de omvang,

gemeente, oplossingen nodig om deze kwetsbare doelgroepen te

locatie en doelgroepen. Omdat de energiearmoede-indicatoren

helpen. Deze diversiteit aan onderwerpen, oplossingsrichtingen,

binnenkort beschikbaar komen geeft dit een extra stimulans om

doelgroepen, en beleidsniveaus maakt het snel complex. Daar

als G4 gezamenlijk naar dit vraagstuk te blijven kijken: problema-

komt bij dat oplossingen vanuit verschillende beleidsdomeinen

tiek, doelgroepen en oplossingen kunnen nog beter worden ver-

kunnen komen, zoals armoedebestrijding, gebouwde omgeving,

geleken en daarmee ook het leren over werkende aanpakken.

en energie. Daarentegen weten we uit onderzoek naar energielokaler dan armoede; niet alle mensen in armoede ervaren name-

De G4 hechten belang aan een eerlijke energietransitie en willen
aan de slag

lijk energiearmoede. Er kan dus gesteld worden dat het een over-

Wat verder een positief punt is gebleken, is dat de sessies onder-

zichtelijk probleem is, met een duidelijk geografisch karakter, dat

linge inspiratie voedden. Zo begon een van de deelnemers met

zich leent voor doelgroepbenadering en specifieke wijkaanpak-

het in kaart brengen van de toegankelijkheid en relevantie van

ken. Omdat het thema nog geen vaste plaats heeft binnen beleid,

bestaande energiesubsidies en -regelingen, waarna de anderen

draait het nu echt om het vinden en opstarten van samenwer-

daar al snel in meegingen. Het initiatief werd aangemoedigd en

kingen en gedeelde verantwoordelijkheden tussen gemeentelijke

het bleek heel zinvol om eerst maar eens overzicht creëren als

afdelingen, en tussen verschillende projecten en initiatieven in

basis om pas daarna te brainstormen over wat er aan aanvullend

de wijk.

beleid nodig is. Dit is een typisch groepseffect waar je op hoopt

armoede in Nederland, dat het een zeer lokaal probleem is, zelfs

binnen een leeromgeving zoals die in dit project is opgezet. Een

Nationale energiearmoede-monitor gaat waardevol zijn voor
gericht(er) beleid

eerlijke energietransitie wordt door de G4-steden als een groot

Het is de verwachting dat de nationale energiearmoede monitor

gebruik gemaakt van wetenschappelijke publicaties en uitwisse-

in 2022 meer duidelijkheid zal geven over doelgroepen die nu

ling van ervaringen is nog gering. Op gemeentelijk niveau wordt

en in de toekomst kwetsbaar zouden kunnen zijn. Ook zal het

nog niet op een gestructureerde manier gekeken hoe onder-

in kaart brengen en monitoren van energiearmoede-indicatoren

werpen rondom de energietransitie de verdeling van lusten en

een meer cijfermatige vergelijking tussen gemeenten mogelijk

lasten kunnen gaan beïnvloeden: Hoe zorgt bijvoorbeeld een

maken, en zal het makkelijker worden om (verschillend) actief

netverzwaring of flexibele energiediensten voor meer of minder

goed gezien, maar de kennisbasis is nog dun: er wordt zelden
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kwetsbaarheid van huishoudens? Hoe gaat elektrisch vervoer
zich ontwikkelen in de steden en wat doet dat met de mobiliteit
van lagere inkomens? Hoe zorgen overheden ervoor dat huishoudens met een smalle beurs meer en beter kunnen deelnemen aan
de totstandkoming van bijvoorbeeld wijkuitvoeringsplannen?
Dergelijke vraagstukken zijn een mogelijk startpunt voor toekomstige G4-trajecten.

Energiearmoede doorkruist domeinen, raakt, en verbindt
Tenslotte is een weinig opzienbarende maar wel relevante constatering dat dit kennisthema op veel plekken de andere thema’s
raakt, kruist en verbindt. Al met al een extra aanleiding om ze,
naast verdieping per onderwerp, ook als geheel te beschouwen.
Die constatering, die ook in de andere kennisthema’s is gedaan,
was mede aanleiding om tot de overkoepelende ‘praatplaat’ aan
het begin te komen, en voedt deels het slotwoord aan het eind
van deze publicatie.
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3. Het bekostigen van de warmtetransitie ontrafeld
3.1 Het bekostigingsvraagstuk geïntroduceerd

inkomsten de gemaakte kosten niet dekken blijft er een onaantrekkelijke aansluitbijdrage voor woningeigenaren over.

In 2019 heeft de Nederlandse overheid in het klimaatakkoord
afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is.

In dit rapport hebben we de complexiteit van het bekostigings-

Dat betekent dat 7 miljoen huizen en nog eens 1 miljoen gebou-

vraagstuk voor een warmtenet blootgelegd door de factoren die

wen aangepast moeten worden zodat ze met duurzame warmte

de bekostiging beïnvloeden te identificeren, en de verwachte rela-

verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelf

ties tussen de factoren te duiden in een factor-relatiemodel. Met

opwekken. Om tussentijdse klimaatdoelen te halen, moeten er in

dat model geven we suggesties voor een aantal beleidsinterven-

2021 al 50.000 woningen van het gas af, oplopend naar een tempo

ties die kunnen helpen in het bekostigingsvraagstuk.

van 200.000 per jaar in 2030 (Klimaatakkoord, 2019). Nederland
ligt nu al ver achter op schema.

Het factor-relatiemodel wordt uitgelegd met vier thema’s die
ieder een deel van de bekostiging verklaren. In deze thema’s zit-

Voor een groot deel van de wijken is een warmtenet de meest

ten overlappende factoren, waardoor ze met elkaar verbonden

logische aardgasvrije warmte-oplossing, omdat het aangelegd

zijn en invloed op elkaar uitoefenen. In thema 1 gaan we dieper

kan worden zonder vergaande isolatie-eisen. Redenen voor de

in op de factoren die de warmtevraag beïnvloeden. In de ove-

vertraging van de aanleg van warmtenetten liggen onder andere

rige drie thema’s gaan we in op de aanbodzijde en factoren die

in moeilijkheden rond het bekostigingsvraagstuk: er zijn een

invloed uitoefenen op de prijs van warmte voor de consument.

aantal moeilijk in te schatten risico’s, de maximumtarieven voor

Deze drie thema's zijn de infrastructurele en operationele kosten

levering van warmte zijn gereguleerd, en wanneer de warmte-

(thema 2), de energieprijs (thema 3) en marge van betrokken par-

25

1. Introductie

2. Rechtvaardigheid

3. Bekostiging

4. Besluitvorming

5. Reflectie op leren

6. Slotwoord

tijen (thema 4). Aan het einde van ieder thema behandelen we
een aantal richtingen van interventies binnen die thematiek, die

Enkele begrippen nader uitgelegd

ingezet kunnen worden om de warmteprijs voor de consument te

Voor het lezen van de publicatie is het belangrijk om een

verlagen. De laatste paragraaf geeft een grove inschatting van het

beschrijving te geven van drie relevante begrippen:

effect van een aantal van de interventies op een case study.

Tariefstelling voor eindgebruikers
Het factor-relatiemodel is tot stand gekomen door eerst een ver-

Dit is wat de consument betaalt voor warmte en het aange-

sie op basis van deskresearch van TNO te maken, gevolgd door

sloten zijn op het warmtenet. Meestal worden dit de eind-

een aantal validatie- en verbeterslagen met de G4. Dit is gedaan

gebruikerskosten genoemd. Dit is iets anders dan de kosten

vanuit Community of Practices met Amsterdam, Rotterdam, Den

van het warmtenet als totaal. De tariefstelling bestaat uit

Haag en Utrecht, interviews met experts, en een literatuurstudie.

zes factoren namelijk een vast bedrag per jaar, prijs per GJ-

Daarnaast is het model gebruikt bij interviews voor een master

warmte, een meettarief, mogelijke huur voor een afleverset

thesis, waarbij kennis uit de interviews ook weer is gebruikt voor

voor de warmte, een eenmalige aansluitbijdrage en een kos-

verbetering van het factor-relatiemodel. In die thesis is met inter-

tendekkingsbijdrage, die ook wel de onrendabele top wordt

views een inschatting gemaakt van het effect van bepaalde inter-

genoemd (ACM, 2020; Eneco, 2019).

venties op de Bijdrage Aansluit Kosten, een van de factoren in het
factor-relatiemodel. Deze rapportage beschrijft het gevalideerde

De eerste vijf hebben maximumtarieven die door de auto-

en verbeterde factor-relatiemodel en de mogelijke interventies.

riteit consument en markt (ACM) zijn gesteld. De kos-

Een korte samenvatting van die thesis staat aan het einde van dit

tendekkingsbijdrage is ongereguleerd en dient om een

rapport.

businesscase sluitend te krijgen wanneer dat niet haalbaar
is met de eerste vijf factoren. De eenmalige aansluitbijdrage
en de kostendekkingsbijdrage worden samen de bijdrage
aansluitkosten (BAK) genoemd. De gereguleerde maximumtarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs, zodat de consument
voor verwarming niet meer kwijt is dan verwarming met
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gas, en wordt de gasreferentieprijs genoemd (Oxera, 2020).

alle bekende warmtenetten, behalve die van Zaanstad, is

De tariefstelling exclusief de BAK en de huur van de aflever-

het warmtenet integraal georganiseerd. Zaanstad heeft een

set is de warmteprijs. De warmteprijs in Nederland is, met

dergelijk open warmtenet en daar is bewust gekozen om de

een verbruik van 30 GJ per huishouden, gemiddeld 38,04

rollen gescheiden te houden (Netbeheer Nederland, 2019).

euro. Dat is vijftien tot vijfenvijftig procent hoger dan in

In Nederland is geen open net aan de leverancierszijde. Dat

andere landen (Huygen et al., 2021).

betekent dus dat de consument in huidige warmtenetten in
Nederland niet zelf de leverancier kan kiezen.

Warmtebedrijf
Dit is het bedrijf dat het warmtenet beheert en de warmte

Vollooprisico

levert aan de klanten. Hoewel niet noodzakelijk, is dit door-

Het vollooprisico is het financiële risico dat het aantal aanslui-

gaans ook het bedrijf dat het warmtenet ontwikkelt. Op

tingen en de vraag naar warmte achterblijft op de, ten tijde van

hoofdlijnen gaat het om vier taken bij een warmtenet

het investeringsbesluit, verwachte afzet. Dit is een risico voor

(Netbeheer Nederland, 2019):

de exploitant/ontwikkelaar van een warmtenet en het groeit

• beheer van de bron(nen) of productie van warmte.

bij onzekerheden over de mate van bezetting en de snel-

• het transport van de warmtebron naar de wijk/stad.

heid van aansluiten. Het ontwikkelen en borgen van de

• de distributie van de warmte in het warmtenet naar de

warmtevraag is dus belangrijk voor het beperken van het

huizen.
• de levering. Dit wordt gedaan door de partij die de energie
aan de consument verkoopt.
Als alle activiteiten door één warmtebedrijf worden uitge-

vollooprisico. De ontwikkeling van de vraag is van belang in
relatie tot dit vollooprisico. Immers, de vraag naar warmteaansluitingen leidt tot een bepaalde bezettingsgraad van
een warmtenet.

voerd, wordt er gesproken van een integraal warmtenet. Als
meerdere bedrijven concurreren op een net is het een open

Kapitaalkosten

warmtenet. In de praktijk zie je enkel open netten aan de

Warmtenetten worden doorgaans gefinancierd met een

bronzijde, waar dus meerdere bedrijven warmte leveren. In

combinatie van eigen kapitaal (eigen vermogen) en een
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kosten. De wijze waarop de markt geordend is, de tarieven
lening (vreemd vermogen). De rente van deze lening is

berekend mogen worden en concurrentie aanwezig is, kunnen

dus een kostenpost voor een warmtebedrijf en gaat dus

meer innovaties en kostenverlagingen uitlokken. Hoe lager de

ten koste van het rendement. Deze kapitaalkosten zijn het

kosten, hoe kleiner de omvang van het bekostigingsvraagstuk

gewogen gemiddelde van de kosten waarmee een bedrijf

• Energieprijs en subsidie: Belastingen en subsidies beïnvloeden

gefinancierd is. Als de kapitaalkosten omlaag kunnen, kan

de energieprijs of tariefstelling voor de consument. Hogere

ook de tariefstelling voor consumenten naar beneden.

belastingen en lagere subsidie betekenen hogere kosten voor
de consument en een groter bekostigingsvraagstuk
• Marge: De kapitaalkosten gaan ten koste van het rendement,

3.2 Factoren en relaties voor de bekostiging van
aardgasvrije wijken

maar worden als gevolg van risico-inschattingen op dit rendement ook beïnvloed. Hogere kapitaalkosten maken het bekostigingsvraagstuk ook groter.

Voor een beter inzicht in het bekostigingsvraagstuk zetten we
eerst uiteen welke factoren daarop van invloed zijn. Deze facto-

Er zijn drie componenten die invloed uitoefenen op kapitaalkos-

ren zijn onderling aan elkaar verbonden en het totaal geeft een

ten, die we hieronder los beschrijven.

complex beeld. Daarmee wordt het niet vanzelfsprekend simpeler, maar het geeft wel inzicht in de complexiteit. We hebben de
factoren ingedeeld naar vier samenhangende thema’s en leggen

3.3 Warmtevraag, en wat haar beïnvloedt

in onderstaande paragrafen ieder thema uit. De thema’s zijn:
• Warmtevraag: Hoeveel warmte aan hoeveel huishoudens

In dit thema kijken we naar de factoren die de warmtevraag

geleverd kan worden geeft inzicht in de opbrengsten voor het

beïnvloeden, en het aantal aansluitingen waarover de warmte-

warmtebedrijf. Meer afzet aan meer huishoudens verhoogt de

vraag wordt verdeeld. Die factoren samen geven weer hoeveel

inkomsten, en verlaagt de omvang van het bekostigingsvraag-

warmte er verkocht kan worden, en over hoeveel huishoudens

stuk.

de vaste kosten voor aanleg en onderhoud van een warmtenet

• Concurrentie en markt: De kosten van een warmtenet worden
sterk bepaald door de investeringskosten en de operationele

verdeeld kunnen worden. Bij een hogere vraag naar warmte zijn
er meer opbrengsten en dus hogere (variabele) inkomsten voor
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het warmtebedrijf, bij meer aangesloten huishoudens kunnen de

De absolute warmtevraag gaat omhoog wanneer meer mensen

kosten over meer huishoudens worden verdeeld dan wel kan dit

aangesloten zijn op het warmtenet, en omlaag wanneer die hui-

tot hogere (vaste) inkomsten leiden.

zen minder warmte nodig hebben doordat ze beter geïsoleerd
Subsidies

zijn. In die isolatiegraad zit ook een kantelpunt voor huiseigenaren om wel of niet over te gaan naar een warmtenet. Bij een
warmtenet zijn er namelijk redelijk hoge vaste kosten om aan te

Bezettingsgraad

(Warmte) tariefstelling
voor eindgebruikers
(incl. BAK)

sluiten en aangesloten te zijn, los van de levering van warmte.
Die vaste kosten gaan niet omlaag wanneer je minder warmte
afneemt. Wanneer een huis goed is geïsoleerd en er maar wei-

Keuzevrijheid voor
aansluiten

Participatie en
betrokkenheid

Warmtevraag

Draagvlak en
aantrekkelijkheid
van de propositie

Imago, vertrouwen en
acceptatie van
oplossing en exploitant

nig warmtetoevoer nodig is, is het dus mogelijk dat decentrale
warmte-oplossingen, zoals een eigen warmtepomp, financieel
aantrekkelijker zijn dan aansluiten op een warmtenet.
De verkoop van warmte is de voornaamste inkomstenbron voor
een warmtebedrijf. Hoeveel warmte er verkocht wordt kan echter
een onzekere factor zijn, mede doordat het onduidelijk is hoeveel
huishoudens zich zullen aansluiten op het warmtenet. Het aan-

Isolatie
maatregelen

Transparantie

tal aansluitingen voor een warmtenet op de totale potentie aan
aansluitingen wordt de bezettingsgraad genoemd (BNG Bank &
AKD Advocaten, 2020). Bijvoorbeeld 70% in 2025, en 80% bezet-

Schaal (potentieel
# aansluitingen)

Concurrentie aanbieders
aardgasvrije oplossingen

tingsgraad in 2027. Het tempo waarmee dat groeit is het aansluittempo. Er zijn twee aspecten die hier invloed op uitoefenen:
• De keuzevrijheid van eindgebruikers voor alternatieve warm-

Figuur 1: Factor-relatiemodel thema warmtevraag. De relaties worden weergegeven met
pijlen, waarbij groene pijlen een positieve relatie aangeven (als x omhoog gaat, gaat y
ook omhoog), paarse pijlen een negatieve relatie, en zwarte pijlen een relatie die situatieafhankelijk is. Het vollooprisico is ondergebracht bij de factor ‘bezettingsgraad’.

tebronnen wanneer zij van het aardgas afgaan. Als er geen
keuzevrijheid is, wordt aansluiting op een warmtenet, en dus
ook het klant zijn bij een warmteleverancier afgedwongen. Als
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de keuze voor een warmtenet aantrekkelijk is, zal bij keuzevrij-

beïnvloeden komen aan bod in de overige drie thema’s.

heid de kans groter zijn dat eindgebruikers voor hun warmte-

Andere factoren die de financiële aantrekkelijkheid vergroten

oplossing voor dit alternatief kiezen.

zijn bijvoorbeeld efficiënt energiegebruik van het systeem.

• Het draagvlak onder bewoners voor een warmtenet. Dit is de

– De algehele aantrekkelijkheid van de propositie. Dit gaat om

mate waarin een wijk of gebied dat overstapt naar een warm-

de moeite die mensen er in moeten stoppen om over te stap-

tenet ook daadwerkelijk die warmte-oplossing omarmt. Een

pen, de timing van de aanleg, en de duurzaamheidsoverwe-

draagvlak van 100% betekent echter niet dat ook iedereen uit

ging omtrent het warmtenet.

zichzelf tot handelen komt: voor een bezettingsgraad van 100%
zullen ook dwingende maatregelen nodig zijn (Kruit et al., 2021).

– De keuzevrijheid. Hoe meer mensen zelf tot een bepaalde
oplossing kunnen komen doordat het voor hun de beste propositie blijkt, hoe meer het geaccepteerd wordt.

Er zijn een aantal aspecten die het draagvlak kunnen verhogen:
– De financiële aantrekkelijkheid van de propositie: Hoe meer

– Het vertrouwen in de oplossing en de exploitant. Hier staat
de verwachte kwaliteit van het warmtenet en haar exploita-

geld het bespaart om over te gaan op een warmtenet ten

tie centraal. Hier valt ook de proceskwaliteit onder, met het

opzichte van een andere warmte-oplossing, hoe aantrekkelij-

ontzorgen van de wooneigenaren.

ker. Voor veel warmtenetten wordt het niet meer dan anders
(NMDA) principe gebruikt voor de tariefstelling, waarbij ener-

Uit de ervaring van gemeentes blijkt dat het vertrouwen in het

gieleveranciers niet meer mogen vragen voor levering van

warmtebedrijf kan worden vergroot door transparantie in:

warmte dan de energieleveranciers die gas leveren. De tarie-

• Het proces van het selecteren van een warmtebedrijf. Als dui-

ven die warmtebedrijven in rekening brengen vallen door-

delijk is waarom voor een bepaald warmtebedrijf is gekozen,

gaans lager uit dan de maximumtarieven van het ACM. Naast

is er ook meer vertrouwen in het warmtebedrijf. Omdat een

de tarieven die jaarlijks op de energierekening terugkomen,

warmtebedrijf vaak monopolistisch opereert, is het belangrijk

spelen de aansluitbijdrages hierbij ook een grote rol. Dat zijn

dat de consument het vertrouwen heeft dat de juiste afspraken

communicatieve vaten. Als vuistregel geldt dat een verhoging

met het warmtebedrijf zijn gemaakt.

van de jaarlijkse energierekening met één euro de aansluitbij-

• De kosten die gemaakt worden. Als duidelijk is waar de con-

drages met acht tot twaalf euro kunnen verlagen. De factoren

sument voor betaalt, is de consument ook meer bereid om die

die de prijs van aansluiting en gebruik van een warmtenet

kosten te betalen.
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Daar komt bij dat transparantie in de prijsopbouw ook concur-

worden bestempeld door een datum aan te geven waarop hun

renten inzicht geeft in waar zij competitief voordeel kunnen

woning van het aardgas af zal gaan, en zij dus hoe dan ook een

behalen, wat concurrentie in toekomstige aanbestedingsfases

aardgasvrije warmte-oplossing moeten hebben. Sommigen ver-

bevordert. Overige aspecten die de concurrentie bevorderen

wachten dat er momenteel meer winst in de bezettingsgraad te

komen terug in Thema 2: concurrentie en markt

halen valt door het draagvlak te vergroten dan door aansluitingen af te dwingen.

Voorbeelden van interventies:
Interventie: Socialiseren van de BAK
Interventie: Aansluiting op een warmtenet (deels) afdwingen.

Wat: Met socialiseren wordt bedoeld dat bepaalde kosten niet

Wat: Bij de aanleg van een warmtenet van de bewoners eisen dat

door een individueel huishouden worden gedragen, maar door de

ze overgaan op een warmtenet.

maatschappij als geheel. Dit geld kan beschikbaar komen door ver-

Verantwoordelijk: Er is nu nog geen instrumentarium beschik-

hoging van bepaalde belastingen of tarieven, en kan worden uit-

baar om dit te doen. Het Rijk kan de aansluitplicht via nationaal

gekeerd in de vorm van een subsidie wanneer deze kosten worden

geldende regelgeving mogelijk maken, zodat gemeentes kunnen

gemaakt. Voor een warmtenet zijn de twee meest voor de hand

besluiten waar de aansluitplicht zal gelden. Het lijkt er nu op dat

liggende subsidies voor dekking van de te socialiseren kosten:

er een juridische aansluitplicht mogelijk is (zie artikel 6.10 lid 3

• de afsluitkosten van het gasnetwerk, die als een grote financiële

Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid, n.d.)), zolang het voor de consu-

belemmering kan worden beschouwd bij het overstappen naar

ment ook mogelijk is om een gelijkwaardig alternatief te vinden

een aardgasvrije oplossing.

waarvoor een uitzondering gemaakt kan worden.

• de onrendabele top. Het wordt verwacht dat de kosten voor een

Valkuilen: Er is een middenweg tussen efficiëntie en legitimiteit.

warmtenet zullen dalen over de tijd (zie thema 2: techno-eco-

Het afdwingen van een warmtenet kan het draagvlak dermate

nomisch) (Janssen & van der Meer, 2017). Het is dan oneerlijk

veel verlagen dat de bezettingsgraad en aansluittempo toch

om de huishoudens die vroeg van het aardgas af gaan juist met

tegenvallen, bijvoorbeeld door rechtszaken die worden aange-

hoge kosten te laten zitten. Door de kosten van de onrendabele

spannen. Het afdwingen in een zachtere vorm kan ook bete-

top te socialiseren kun je de kosten van de transitie eerlijker

kenen dat er sancties zitten aan het niet-aansluiten. Ook kan

over de maatschappij verdelen en zo ook draagvlak vergroten.

de aansluiting op een warmtenet voor bewoners als urgenter

Verantwoordelijk: Overheid
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• De aanleg en het beheer van het warmtenet. Meerdere partijen

Valkuilen: Socialiseren betekent dat iedereen meebetaalt. Ook
huishoudens die geen gasaansluiting of geen warmte-aansluiting

stellen zich beschikbaar voor het zo goed of goedkoop mogelijk

hebben. Dat kan als onrechtvaardig worden ervaren.

aanleggen of exploiteren. Wanneer meer partijen zich beschikbaar stellen om (een deel van) de aanleg of exploitatie uit te voeren, zal dit leiden tot concurrentie in de aanbesteding. Partijen

3.4 Het effect van concurrentie en markt

kunnen zich daarin onderscheiden door een betere of goedko-

Kosten die een warmtebedrijf maakt bestaan uit
aanleg- en ontwikkelingskosten (capital expenditures, CAPEX), beheerkosten en opwek- en

Schaal (potentieel
# aansluitingen)

(Warmte) tariefstelling
voor eindgebruikers
(incl. BAK)

Tariefregulering
• Kosten/benchmarks
• Clustered/individueel

transportkosten van energie (samen operational
expenditures, OPEX), belastingen, en kapitaal-

Bezettingsgraad

kosten. De tarieven zijn de bedragen die het
warmtebedrijf in rekening brengt aan de consument voor het leveren van warmte en het aangesloten zijn op het netwerk. In dit thema gaan we

Draagvlak en
aantrekkelijkheid
van de propositie

Operationele en
onderhoudsuitgaven
(OPEX)

verder in op de CAPEX, OPEX en tariefreguleringen.
We beginnen dit techno-economische thema

Imago, vertrouwen en
acceptatie van
oplossing en exploitant

Innovatie

Transparantie

Concurrentie aanbieders
aardgasvrije oplossingen

Investerings-/
ontwikkelingsuitgave
(Capex)

met de factor waarmee we eindigden bij het
thema vraag: de concurrentie. Dit is een breed
begrip, dat raakt aan alle factoren die de kosten beïnvloeden. Binnen een warmtenet kan er
geconcurreerd worden op:
Figuur 2: Factor-relatiemodel thema concurrentie en markt
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pere warmte-oplossing aan te bieden, die gevonden wordt door

(Oxera, 2020). In het rapport Alternatives to the gas reference

innovaties in warmtenet-technologieën of efficiëntie.

price van Oxera worden een aantal alternatieve tariefregulerin-

• De warmteprijs, als het warmtenet een open netwerk is. Er

gen voorgesteld. Een alternatieve prijs kan gebaseerd zijn op de

kan geconcurreerd worden op de warmteprijs voor de distri-

gemaakte kosten of een combinatie van criteria, zoals de afstand

buteur (met meerdere beschikbare bronnen) of de consument

tot de bron. De prijzen kunnen worden bepaald per netwerk of

(met meerdere leveranciers). Het laatste komt in Nederland

voor een gemiddelde over een cluster van warmtenetten. Meer

niet voor, en in het buitenland wordt een open warmtenet aan

transparantie in kosten kan overcompensatie helpen voorkomen.

de leverancierszijde ook niet logisch geacht.

Bij bestaande warmtenetten is de transparantie in gemaakte kos-

• Lagere prijzen. In de twee uiterste gevallen van concurrentie

ten erg laag (Huygen et al., 2021).

zijn de partijen prijs-zetters (monopolistisch) of prijs-nemers
(verzadigde markt). Uit onderzoek in andere markten naar de

Concurrentie kan verbeteren door de schaal van een project gro-

relatie tussen competitie en innovatie blijkt dat in die twee

ter te maken, waarbij we aannemen dat een grotere omzet ook

uitersten innovatie wordt gedrukt, en innovatie juist in bijna-

meer potentiële partijen aantrekt. De schaalgrootte zelf heeft

verzadigde markten een hoogtepunt kent. Vandaar dat concur-

ook een effect op de tariefstelling. Hoewel er weinig onderzoek

rentie en innovatie een omgekeerde-u verband hebben (Aghian

is gedaan naar de meeropbrengsten van warmtenetten door

et al., 2005). In thema 4 volgt meer over marges.

schaalvergroting, bleek dit het geval voor een Koreaans warmtenet (Park et al., 2016). De bron-, transport- en distributie-infra-

Het bevorderen van concurrentie is een lastig onderwerp. Het kan

structuur kan dan mogelijk over meer huizen worden verdeeld.

bereikt worden door transparant te zijn in de gemaakte kosten

Uit ervaringen van gesproken gemeentes blijkt echter nog niet

en prijsopbouw van warmte. Dit geeft inzicht op welke vlakken

dat grotere (lees: meer mogelijke aansluitingen) warmtenetten

er het meeste (innovatie) winst te boeken valt, en wat zogeheten

daadwerkelijk tot een verschil in de tariefstelling kunnen leiden.

best practices zijn. Dit is echter niet per se in het voordeel van het

Dit wordt bevestigd door een Deense studie (Hansen & Gud-

uitvoerende warmtebedrijf: als er bijvoorbeeld standaardtarieven

mundsson, 2018). Daaruit blijkt dat een groot net niet per se tot

voor een bepaalde warmtebron geheven kunnen worden, bete-

lagere kosten leidt, en er dus geen sprake is van schaalvoordelen.

kent het dat een kostenreductie niet naar de consument doorge-

Wel kan een warmtenet van een bepaalde omvang een ideale

rekend hoeft te worden, wat overcompensatie wordt genoemd

hoeveelheid aansluitingen hebben.

33

1. Introductie

2. Rechtvaardigheid

3. Bekostiging

4. Besluitvorming

5. Reflectie op leren

6. Slotwoord

De inzet van de overheid of bedrijven om aardgasvrije warmte-

als ze baat hebben bij niet-transparant zijn vinden ze dit niet

alternatieven beter of goedkoper te maken wekt vertrouwen bij

leuk.

de consument dat deze oplossingen ook toekomstbestendig zijn.

• Wanneer blijkt dat veel onnodige of inefficiënte kosten worden

Dit draagt bij aan een goed imago. Innoveren schept echter ook

gemaakt, kan dit stuiten op onvrede bij de consumenten, met

verwachtingen. Omdat overgaan op een nieuwe warmtebron

name over de kosten die de afgelopen jaren gemaakt zijn.

voor huishoudens een lange termijn investering is, kan het zijn
dat het voor huishoudens voordeliger of zekerder is om later over

Interventie: Op kosten gebaseerde tarieven (kosten+).

te stappen. Juist omdat je bij de aanleg van een warmtenet een

Wat: Een alternatieve tariefregulering die vaak ter sprake komt

bepaalde mate van collectiviteit moet hebben kan dit een pro-

is het kosten+ model, waar kosten van warmtebedrijven worden

bleem zijn.

bijgehouden met een gestandaardiseerd model (ook wel een huishoudboekje genoemd) en met een bepaalde marge aan de consu-

Voorbeelden van interventies:

ment wordt verrekend. Voor een warmtebedrijf dient dit als een
garantie dat alle kosten die gemaakt worden door de consumen-

Interventie: Kostentransparantie-eis bij warmtebedrijven.

ten betaald worden. Als de opbouw van de kosten transparant

Wat: Bij de aanbesteding of op enig ander moment dat een

is, stimuleert dit concurrentie. Tevens zorgt de standaardisatie

warmtebedrijf betrokken wordt, eisen dat de kosten die gemaakt

van boekhoudkundige regels ervoor dat het mogelijk wordt om

worden door de betrokken partijen publiek worden gemaakt. Juist

kostenstructuren te vergelijken. Het idee is dat dit de simpelste

omdat een warmtenet een natuurlijk monopolie is, is het van

en meest transparante methode is om kosten te verrekenen, en

belang dat de kosten transparant zijn.

daardoor ook tot de laagste tarieven zal leiden.

Verantwoordelijk: De gemeente of de overheid, afhankelijk of het

Verantwoordelijk: Gemeente. Dit kun je als eis stellen tijdens de

via regelgeving gaat of als randvoorwaarde wordt gesteld.

onderhandelingen voor de aanleg en exploitatie.

Valkuilen:

Valkuilen:

• Deze maatregel vraagt openheid en transparantie en dat is in

• Met weinig concurrentie kan dit juist kostenbesparing tegen-

de warmtesector in Nederland niet gewoon, in tegenstelling tot

gaan. Omdat bedrijven weten dat er een heffing bovenop de

bijvoorbeeld Denemarken. Bedrijven die momenteel actief zijn

gemaakte kosten komt, is het voor de opererende bedrijven

op de Nederlandse warmtemarkt moeten hieraan wennen, en

juist winstgevend om de kosten hoog te houden. Momenteel
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zijn er in Nederland vijf warmtebedrijven die ongeveer 85%

samen de energiebelasting. Dit betaalt de consument voor het

van de markt bezetten

gebruik van energie. De overheid kan in die belastingen variëren

• Een deel van de risico’s wordt verplaatst van het warmtebedrijf

per vorm van energie, energiedrager, en hoeveelheid afgeno-

naar de consument. Bij uitschieters kunnen daardoor de kos-

men energie. In de afgelopen jaren is energiebelasting die gehe-

ten hoger uitvallen.

ven wordt over aardgas omhoog gegaan, en die van elektriciteit

• Grotere variabiliteit van kosten voor de consument.

omlaag, om de consument te motiveren om voor duurzame
warmteopties te kiezen (Rijksoverheid, 2021).

3.5 Hoe belastingen en subsidie de
energieprijs beïnvloeden
In dit thema kijken we naar de belastingen en
subsidies die de energieprijs of tariefstelling

Draagvlak en
aantrekkelijkheid
van de propositie

(Warmte) tariefstelling
voor eindgebruikers
(incl. BAK)

voor de consument beïnvloeden. De energieprijs bestaat uit een deel dat aan de leverancier
wordt betaald voor opwek of inkoop van de
energiedrager inclusief onderhoud en operati-

Prijs van warmte
alternatief (allelectric, aardgas, etc.)

Energiebelasting

onele kosten (OPEX), en uit een deel belastingen die geheven worden over het gebruik van
energie. We gebruiken hier bewust het woord

Subsidie Duurzame
Energie

energieprijs en niet warmteprijs, omdat het hier
ook gaat over de prijs van alternatieven dan
warmte.

CO2 belasting

Er worden twee belastingen geheven over het
gebruik van warmte, namelijk de belasting op
energie en de opslag duurzame energie (ODE),

Figuur 3: Factor-relatiemodel thema energieprijs en subsidie

Operationele en
onderhoudsuitgaven
(OPEX)

1. Introductie

2. Rechtvaardigheid

3. Bekostiging

4. Besluitvorming

5. Reflectie op leren

6. Slotwoord

Naast een energiebelasting over het gebruik van warmte, kan

aan de aardgasprijs gekoppeld zijn, en er een onrendabele top is,

er ook nog een CO2-belasting op de opwek van warmte worden

kan voor de consument de warmteprijs ook omhoog gaan.

geheven. Dat betekent dat er een bedrag moet worden betaald
per eenheid uitgestoten broeikasgas. Op de energierekening van

Het geld dat de overheid binnenkrijgt via de ODE is bestemd

een warmtebedrijf aan de consument wordt de CO2-belasting

voor de stimulering van duurzame energieproductie (SDE++),

verrekend in de warmteprijs.

een subsidie voor inzet van duurzame energiebronnen of CO2verminderende technieken. Als een warmtenet bijdraagt aan de

Het grote verschil voor de consument tussen de energiebelasting

vermindering van CO2-uitstoot kan men bij de aanleg van een

en de CO2-belasting is dat een CO2-belasting geen onderscheid

warmtenet mogelijk aanspraak maken op deze subsidie. Omdat

maakt tussen energiebronnen en tussen de afgenomen hoeveel-

deze subsidie wordt gefinancierd door geld uit de energiebelas-

heid energie, en een energiebelasting wel. Omdat de energiebe-

ting maakt een verhoging van de energiebelasting het warmtenet

lasting op aardgas en elektriciteit lager wordt naarmate er meer

mogelijk ook weer goedkoper.

wordt afgenomen (Belastingdienst, 2021), is een CO2-belasting
een veel doeltreffender middel om ook grootverbruikers minder

Voorbeelden van interventies:

fossiele energie te laten gebruiken en dus minder uit te laten
stoten. Verhoging van zowel de CO2-belasting als de energiebe-

Interventie: Verhoging van de energiebelasting op aardgas in com-

lasting op aardgas raakt de consument dus veel harder dan de

binatie met ontkoppelen warmtetarief aan aardgasprijs.

grootverbruikers.

Verantwoordelijk: Overheid
Valkuilen:

De verhoging van een CO2-belasting maakt ieder warmtenet met

• Deze interventie heeft alleen zin voor het verlagen van de

een fossiele bron duurder, maar maakt een duurzaam warmte-

onrendabele top als er sprake is van een duurzame bron en het

net relatief goedkoper, ten opzichte van een minder duurzaam

alternatief dus relatief duur wordt.

alternatief. De verschuiving van energiebelasting van elektriciteit

• Zolang de prijs van warmte uit een warmtenet gekoppeld blijft

naar aardgas kan daarentegen een warmtenet ook in absolute zin

aan de aardgasprijs, zal verhogen van de energiebelasting ook

goedkoper maken, als er weinig gebruik wordt gemaakt van aard-

een verhoging van de warmteprijs uit warmtenetten inhouden.

gas voor warmteopwekking. Echter, zolang de warmtetarieven

• Dit heeft een negatief effect op mensen die niet in staat zijn
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van het aardgas af te gaan. Er zijn daardoor grote vraagtekens

ook de tariefstelling voor consumenten naar beneden. Er zijn drie

bij de rechtvaardigheid van deze maatregel.

componenten die invloed uitoefenen op kapitaalkosten, die we
hieronder los beschrijven.

Interventie: Verhoging van de CO2-belasting.
Verantwoordelijk: Overheid of EU.

Winstmarge van het warmtebedrijf: de marges worden gezet

Valkuilen: De valkuilen van de verhoging van de energiebelasting

door het warmtebedrijf, en zijn tot op zekere mate onderhan-

gaan ook op voor deze interventie. Wanneer de CO2-belasting

delbaar. Een redelijk rendement op het eigen vermogen is een

zonder internationale harmonisatie wordt ingevoerd, schuwt het

rendement dat ligt tussen wat een bedrijf maakt op een lening

mobiele grootgebruikers: als uitstoten in Nederland of Europa

en wat je op de beurs zou verdienen. De maximale winstmarge

heel duur wordt, kan het voordelig zijn om productiefaciliteiten

op het eigen vermogen is door het ACM op 6.6% gezet. Die mag

naar andere landen te verplaatsen.
Winstmarges
warmtebedrijf eigen
vermogen

3.6 Over winstmarge en risicoopslag
Warmtenetten worden doorgaans gefinancierd met een combinatie van eigen

Kapitaalkosten:
Weighted Average Costs
of Capital (WACC)

Rente op
geleend geld

Concurrentie aanbieders
aardgasvrije oplossingen

Organisatiestructuur
warmtenet
publiek/privaat/integraal/open

kapitaal (eigen vermogen) en een lening
(vreemd vermogen). De rente van deze
lening is dus een kostenpost voor een

Subsidie Duurzame
Energie

Risico mitigaties

Exploitatie periode

Keuzevrijheid voor
aansluiten

warmtebedrijf en gaat dus ten koste van
het rendement. Deze kapitaalkosten zijn
het gewogen gemiddelde van de kosten
waarmee een bedrijf gefinancierd is. Als
de kapitaalkosten omlaag kunnen, kan

(Warmte) tariefstelling
voor eindgebruikers
(incl. BAK)

Figuur 4: Factor-relatiemodel thema marge
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alleen over de CAPEX worden geheven, en niet over de OPEX. Dat

nesscase template warmtenetten ten behoeve van de Startmotor door

maximum geldt voor het totale portfolio van het warmtebedrijf,

Hers et al. (2020).

en kan dus voor individuele warmtenetten hoger (of lager) liggen.
De bepaling van de rendementseis is vaak afhankelijk van de

Rente op geleend geld: Niet ieder warmtebedrijf kan geld lenen

organisatiestructuur van het warmtenet. Als het warmtebedrijf

met dezelfde rentevoet. Publieke partijen, georganiseerd vanuit

een maatschappelijke rol verricht, kan doorgaans de winstmarge

de overheid of de gemeente, kunnen doorgaans geld lenen met

lager gezet worden dan bij een privaat bedrijf. Naast een warm-

een lagere rentevoet dan private partijen. Echter, als er een tekort

tebedrijf als commercieel integraal bedrijf zijn er nog meer orga-

aan duurzame investeringsprojecten is, kunnen private partijen

nisatiestructuren om een warmtenet te organiseren, zoals via

vaak ook goedkoop geld lenen. Naast de organisatiestructuur

een bewonerscoöperatie of een publiek-private coöperatie. Meer

is ook het risico van het project waarin wordt geïnvesteerd van

informatie over de mogelijkheden van organisatiestructuren van

belang voor het bepalen van de rentevoet. Een hogere mate van

warmtenetten kan gevonden worden in het verslag Warmtenetten

technische of sociale innovatie met bijbehorende onzekerheid

georganiseerd van TKI Urban Energy & RVO (2020).

kan ook de rentevoet verhogen.

Risico-opslag warmtebedrijf: Dit is een premie die het warmtebe-

Los van de kapitaalkosten, moet de CAPEX van het warmtenet

drijf bovenop haar winstmarges heft om onvoorziene gebeurte-

over een bepaalde periode worden afbetaald. Als die periode lan-

nissen gedurende de aanleg of exploitatie van het warmtenet te

ger duurt, zijn de afschrijvingskosten lager. In een kostengeba-

dekken. Als risico’s voor het warmtebedrijf omlaag kunnen, kan

seerd systeem kunnen dan ook de jaarlijkse baten om de kosten

dus ook de risico-opslag omlaag. Een zeer relevant risico is het

te dekken ook omlaag, leidend tot lagere tarieven. De standaard

vollooprisico: de kans dat de snelheid van warmte-aansluitingen

economische levensduur van de transport- en distributie-

minder snel ontwikkelt dan nodig voor het beoogde warmtenet.

infrastructuur, die wordt gehanteerd in de template businesscase

Een garantie op de bezettingsgraad creëert meer zekerheid in de

warmtenetten van het Expertise Centrum Warmte (2021) is nu

omzet bij het warmteproject. Een andere factor die het volloop-

gesteld op 30 jaar, zoals voor veel investeringen geldt. Hoewel de

risico vermindert is het (deels) afdwingen van een aansluiting bij

levensduur afhankelijk is van het type pijp- en warmtetempera-

aanleg, zoals genoemd in thema 1. Een overzicht van de bekende

tuur, zijn er kunststofpijpen waarvan wordt verwacht dat ze het

risico’s staat verder beschreven in het rapport Advies voor de busi-

meer dan 100 jaar kunnen volhouden (Sernhed & Jönsson, 2017).
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Wanneer de verwachte nuttige levensduur van infrastructuur

Interventie: Garantiefonds voor een deel van de risico’s.

verlengd wordt, kan de afbetaaltermijn verlengd worden of met

Wat: Een aantal risico’s die spelen bij de aanleg van warmtenet-

een restwaarde gerekend worden. Dit verlaagt de tariefstelling.

ten kunnen mogelijk verzekerd worden bij de aanbesteding. Dit
kan gedaan worden op gemeentelijk tot landelijk niveau. Op

Voorbeelden van interventies:

gemeentelijk of lokaal tot regionaal niveau kan een regionaal
risicofonds uitkomst bieden. Wanneer de garantstellende partij

Interventie: Uitsmeren van de afbetaalperiode van de

voor meerdere projecten garant staat, verspreidt zij het risico.

CAPEX.

Dit zorgt voor minder variabiliteit in risico’s per warmteproject.

Wat: Als de afbetaalperiode van de CAPEX wordt verlengd, zijn de

Ten eerste laat een garantstelling zien dat de garantstellende

jaarlijkse afschrijvingskosten en dus de totale kosten lager. Het

partij vertrouwen heeft in het project, en de risico’s door meer-

verlengen van deze periode kan onderdeel zijn van de onderhan-

dere partijen worden gedragen. Zo’n zekerheid is daarmee dus

delingen tussen gemeente en warmtebedrijf, maar het is vooral

een indicatie voor een lager potentieel risico. De interventie van

belangrijk om te bewijzen aan de financier van vreemd vermogen

een garantiefonds kan helpen zowel risico’s te verdelen en te

dat de levensduur ook daadwerkelijk langer dan 30 jaar is. Bedrij-

spreiden, alsmede een langere afschrijvingstermijn van de CAPEX

ven vinden het heel eng om meer dan 30 jaar vooruit te kijken.

te realiseren (vorige interventie), en het vollooprisico af te dek-

Dat heeft te maken met technische onzekerheden, maar ook

ken. Hier zijn voor- en nadelen te onderscheiden, duidelijk is dat

door planologische, sociale of klimatologische onzekerheden. Die

de bundeling van risico’s in een fonds financieel synergie kan

onzekerheden kunnen dan ook deels worden weggenomen door

opleveren. Uiteindelijk wordt het absolute risico lager voor de

garantstellingen (zie volgende interventie).

investerende partijen, waardoor de rendementseis en rentevoet

Verantwoordelijk: De aannemer of de gemeente.

omlaag kunnen.

Valkuil: Er zijn veel onzekerheden over hoe het energieland-

Verantwoordelijk: Overheid of gemeente.

schap er over 30+ jaar uit zal zien. Dat kan zelfs weer een extra

Valkuil: Het kost geld om garanties te stellen, dus dat geld moet

risico meenemen waardoor het beoogde effect op de tariefstelling

ook beschikbaar zijn. Daarnaast kan het moeilijk zijn om risico’s

gering is.

waarbij de grootte van het risico onbekend is, te verzekeren.
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Interventie: Onderhandelen over de rendementseis.

het huidige rapport is het vooral interessant om de verwachte

Wat: Het maximum rendement voor warmtebedrijven wordt

effecten van de interventies en de dynamieken aan te geven. Om

gezet door het ACM, en staat sinds 2018 op 6.6% . Uit gesprekken

de inzichten te gebruiken voor het daadwerkelijk implementeren

met gemeentes blijkt dat de rendementseis onderhandelbaar is,

van interventies is het vooral interessant om naar de ordening

en kan zorgen voor een significante reductie van de tariefstelling.

van de effectgroottes te kijken, en niet zozeer naar de effectgroot-

Verantwoordelijk: Gemeente of buurt.

tes zelf – omdat dat heel erg contextafhankelijk is. De effectgroot-

Valkuil: Vaak is er maar één partij die zich aanbiedt als warmte-

tes kunnen overigens niet zomaar bij elkaar worden opgeteld.

bedrijf. Het ontbreekt dus aan concurrentie. Dat maakt onder-

Gecombineerde interventies leiden tot andere effecten.

handelingen vanuit de vragende partij een stuk moeilijker.

Scenario
Het gaat om een wijk in de tenderfase waar een eerste aanbod

3.7 Interventies op de bijdrage aansluitkosten

is gedaan door een privaat en integraal warmtebedrijf. De wijk
heeft 2000 rijtjeswoningen, en iedere bewoner heeft zelf zeggen-

Om de hierboven genoemde interventies daadwerkelijk uit te voe-

schap over zijn of haar warmte-oplosing. Het warmtenet zal op

ren of te implementeren, zal de interventie altijd aangepast moe-

80 graden leveren, en kan zonder renovaties van de huizen wor-

ten worden aan de context. Daardoor is de omvang van het effect

den aangelegd. Verwacht wordt dat na 3 jaar de bezettingsgraad

van een bepaalde interventie lastig te voorspellen. Echter kan wel

op 80% van de huishoudens zit. Het warmtetarief is volgens het

een indicatie gemaakt worden van de grootte van het effect van

NMDA, en om dat te kunnen doen blijft er een BAK van 13.000

de interventies door het te projecteren op een virtuele praktijksi-

euro exclusief BTW over, die voor ieder huishouden wordt gesub-

tuatie. In de thesis van Hofstra (2021) is een invulling gegeven aan

sidieerd tot 2.000 euro. Het warmtenet wordt afgeschreven over

vijf interventies, en is met interviews met experts in de warmte-

30 jaar, en er is een WACC van 6.8%.

sector naar deze effecten gekeken. Het gaat dan om een inschatting van de verwachte effecten op de ongesubsidieerde BAK (dat

De volgende interventies zijn binnen de context van dit scena-

is de volledige aansluitbijdrage en kostendekkingsbijdrage voor-

rio geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse op impact op

dat er subsidies overheen zijn gegaan), de onzekerheid van deze

de BAK is hieronder aangegeven in de volgorde van meest naar

effecten, en de dynamieken van de interventies. In de context van

minst effectief:
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4. Bij de aanleg van het warmtenet wordt aangekondigd dat de

looprisico. De interventie van een regionaal risicofonds kan

wijk in 2030 volledig van het aardgas af gaat. Het draagvlak

helpen risico’s te verdelen en te spreiden, en helpen om een

in de wijk vermindert dan iets, maar de urgentie zal omhoog

langere afschrijvingstermijn van de CAPEX te realiseren, en

gaan. De urgentie neemt de overhand, en de bezettingsgraad

het vollooprisico af te dekken. Doordat risico’s omlaag gaan,

stijgt, wat zorgt dat de ongesubsidieerde BAK kan worden ver-

kan de rentevoet van het geleende geld en de risico-opslag

minderd met 13%.

omlaag. Dit vermindert de WACC. Daarnaast kan het via zo’n

5. Het eisen van een volledige kostentransparantie van de warm-

fonds zekerder zijn om de CAPEX over een langere periode uit

tebedrijven in de aanbesteding. Met een beperkte hoeveelheid

te smeren; verwacht wordt dat het naar 36 jaar kan. Omdat de

aanbesteders is het maar de vraag of dit tot een veel hogere

tarieven hetzelfde kunnen blijven, kan de ongesubsidieerde

concurrentie zou zorgen, en of een kostenreductie inderdaad

BAK met meer dan 29% worden verminderd.

ook omgezet zou worden in een tariefreductie. Waarschijnlijk

2. Verhoogde gasprijzen door belastingen. Hierbij werd gevraagd

zou de interventie wel iets teweegbrengen. Er wordt geschat

hoeveel de experts verwachten dat de gasprijs zal stijgen in

dat de ongesubsidieerde BAK met meer dan 11% zou worden

vijf jaar (verwacht 15.4%), en is dat bedrag als startwaarde

verminderd.

voor de interventie genomen, ervan uitgaande dat alle andere
condities hetzelfde blijven. Omdat de tariefstelling aan de
aardgasprijs is gelinkt, en de BAK en de tariefstelling commu-

3.8 Tot slot: over de complexiteit

nicerende vaten zijn, betekent het ten eerste dat de tarieven
dan wat omhoog gaan en de BAK omlaag. Daarnaast kunnen

Het bekostigingsvraagstuk voor warmtenetten is ontzettend

verhoogde aardgasprijzen ook de urgentie voor alternatieve

complex, mede door een veelvoud van factoren die er invloed

warmte-oplossingen verhogen, wat zorgt dat meer mensen

op uitoefenen en ook onderling met elkaar verbonden zijn. Die

zich aansluiten. In totaal wordt in dit scenario de ongesubsidi-

complexiteit hebben we met een model met alle factor-relaties

eerde BAK met 16% verminderd.

weergegeven. Binnen het bekostigingsvraagstuk staat vaak cen-

3. De eigen bijdrage van huishoudens wordt gesubsidieerd naar 0

traal hoe het project goedkoper kan en/of hoe de tarieven omlaag

euro. De bezettingsgraad gaat omhoog en de ongesubsidieerde

kunnen, oftewel het vergelden van de kosten, uitsmeren van de

BAK kan worden verminderd met 14%.

kosten over tijd of huishoudens, of via subsidies. In dit rapport
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4. Tussen besluit en uitvoering,
richting aardgasvrije wijken
4.1 Introductie energietransitie en besluitvorming

regierol aandacht voor: de wijze van samenwerking met transitiepartners; de mate waarin er ruimte voor initiatief uit de stad is;

Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van

bestaande beleidskaders en wet- en regelgeving; en de benodigde

de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Bij de start

kennis om tot besluitvorming te kunnen komen.

1

van de strategische samenwerking tussen de G4-steden, TNO en
Platform31 -in de periode 2019/ 2020- is deze regisseursrol van

Een belangrijke functie van de ontwikkelde regierollen is om

gemeenten nader verkend. Een visie op regie heeft grote invloed

te reflecteren op de huidige praktijk van gemeenten. Hoe doen

op hoe besluitvorming over de warmtetransitie vorm krijgt, en

gemeenten het nu? En hoe draagt dat bij aan het uiteindelijke

daarmee het succes van de warmtetransitie. Hoe werk je samen

doel: het realiseren van een robuust stedelijk energiesysteem dat

met alle partners in de stad die nodig zijn voor de transitie en

voor iedereen toegankelijk is en optimaal gebruik maakt van de

welk mandaat heeft een gemeente? Welke kennis heb je als

beschikbare energiebronnen. De drie regierollen komen niet per

gemeente nodig om regie te kunnen nemen? En ook: hoe werkt

se overeen met de wijze waarop de G4-steden op dit moment hun

de gekozen regierol door in de wijze waarop een Transitievisie

regierol vormgeven, of met de rolneming zoals die op dit moment

Warmte (TVW) of een Wijkuitvoeringplan (WUP) tot stand komt?

is opgenomen in het bestaande juridische kader in de vorm van

De verkenning van de regisseursrol van gemeenten leverde drie

de Klimaatwet, de nog te implementeren Omgevingswet of nog

regiemodellen op: top down besturen, bottom up laveren of juist

in ontwikkeling zijnde Wet Collectieve Warmtevoorziening. De

navigeren door het stellen van kaders en richtlijnen. De regierol

regiemodellen bieden een vertrekpunt voor reflectie op wat nodig

van de gemeenten wordt in deze modellen vanuit drie verschil-

is om de warmtetransitie in goede banen te leiden, vanuit ver-

lende perspectieven uitgewerkt. Er is in de uitwerking van elke

schillende rolnemingen door gemeenten.

1. Ed Nijpels. Ontwerp van het Klimaatakkoord, pagina 22. Den Haag, december 2018.
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Een visie op regie biedt gemeenten de mogelijkheid om een stra-

kelingen in deelgebieden van de stad uiteindelijk wel optellen tot

tegie te kiezen die consistentie borgt, door alle activiteiten van

een duurzaam, robuust, en betaalbaar energiesysteem op stads-

gemeenten te richten naar de regierol om zo een zorgvuldige en

niveau.

op de lange termijn duurzame afweging te faciliteren over hoe
de verschillende belangen van de transitiepartners uit de stad

In de tweede ronde van de strategische samenwerking tussen

een plek krijgen in de transitie. In het regiemodel navigeren -als

de G4-steden, TNO en Platform31 in de periode najaar 2020 en

voorbeeld- heeft de gemeente goed voor ogen onder welke rand-

winter 2021 is de regisseursrol van gemeenten in drie concrete

voorwaarden de warmtetransitie vorm kan krijgen. Daarbinnen

casussen nader verkend: het afschakelen van kookgasaansluitin-

is veel initiatief en innovatie vanuit de stad mogelijk. De vooraf

gen, het ontzorgen van bewoners in de transitie naar aardgasvrij

vastgestelde randvoorwaarden dragen eraan bij dat de ontwik-

en het ondersteunen van VvE’s. De cases laten zien tegen welke
praktijkdilemma’s de G4-gemeenten aanlopen, hoe zij daarin
regie nemen en hoe van daaruit creatieve oplossingen kunnen
ontstaan of waar hulp nodig is van transitiepartners in de stad of
op andere schaalniveaus.

4.2 Grote ambities, kleine stappen in concrete
situaties
Gemeenten hebben te maken met een hoog dynamische context
waarbinnen de warmtetransitie vorm moet krijgen. De ambities
zijn groot. De daarbij horende gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn nieuw. En de route naar het gewenste eindresultaat
allerminst uitgestippeld. Te midden van alle technisch inhoudelijke innovaties, de integrale ruimtelijke inpassing van het
Figuur: Regiemodel navigeren © Marieke van der Velden (TNO-P31-G4-publicatie, 2020)

toekomstige energiesysteem, nieuwe financieringsconstructies,
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veranderende wettelijke kaders en nieuwe samenwerkingsar-

randvoorwaarden voor de uitvoering. Het bevat ook een wijk-

rangementen hebben gemeenten grote behoefte aan grip op de

voor-wijkstappenplan die een zekere houvast geeft voor de plan-

besluitvorming: wie beslist wat wanneer waarover, met wie,

ning van de aanpak door de gehele stad: welke wijk is wanneer

en met welk mandaat? En hoe beïnvloeden die verschillende

aan de beurt om van het aardgas af te gaan? In de G4-steden is

besluitvormingsmomenten elkaar? Het was dé startvraag voor

de Transitievisie Warmte inmiddels ook door de gemeenteraad

de tweede ronde in de samenwerking tussen G4-steden, TNO en

goedgekeurd.

Platform31.
Samen leren en reflecteren zijn belangrijke onderdelen in een
De oorspronkelijke veronderstelling (of hoop) van de G4-steden

veranderingsproces zoals professor Loorbach uiteenzet in de

was dat zij beter in staat zouden zijn regie kunnen nemen over

publicatie Sturing in Transities. De G4-steden wilden in het

het gehele besluitvormingsproces als gemeenten meer zicht zou-

tweede traject met TNO en Platform31 aan de slag met kennis-

den hebben op hoe de andere transitiepartners hun besluitvor-

vragen als: Wat is er nodig om daadwerkelijk tot uitvoering van

mingsproces organiseren, en welke momenten daarin cruciaal

de vastgestelde beleidsvisies te komen? Welke vervolgstappen

zijn. Dat inzicht zou tot een betere afstemming moeten leiden

zijn nodig om van beleidsvisies naar investeringsbeslissingen

met alle benodigde partners in de warmtetransitie. Tijdens de

en (wijk)uitvoeringsplannen te komen? Op welke wijze onder-

leerbijeenkomsten over de transitie naar aardgasvrij en het delen

steunen dan wel belemmeren de bestaande juridische kaders

van praktijkervaringen werd echter duidelijk dat een blauwdruk

gemeenten in het realiseren van de transitie naar aardgasvrije

voor ‘het’ ideale besluitvormingsproces niet bestaat, en dat elke

wijken? En hoe sluiten deze kaders – met name de Klimaatwet,

buurt, en elke warmteoplossing andere uitdagingen kent en

Omgevingswet en de Wet collectieve warmtevoorziening – op

maatwerk vraagt. Dan blijkt ook dat een gemeente niet kiest voor

elkaar aan en hoe dragen ze bij aan de uitvoeringsplannen?

één bepaalde regierol in alle situaties, maar dat elke situatie om
andere regie vraagt, afhankelijk van de context. Eind 2021 hebben

Het bespreken en reflecteren op deze kennisvragen heeft de

gemeenten hun Transitievisie Warmte afgerond, in vele gevallen

G4-steden nieuw handelingsperspectief en een gezamenlijke ken-

samen ontwikkeld met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheer-

nisbasis gegeven. Een belangrijk inzicht uit de leerbijeenkomsten

ders en medeoverheden. De Transitievisie Warmte geeft richting

en kennisactiviteiten rond besluitvorming is dat de ervaringen in

aan de aanpak voor de warmtetransitie en vaak ook de benodigde

concrete praktijkvoorbeelden op concrete plekken in de stad een
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belangrijke rol spelen bij het in gang zetten van grotere verande-

tot gezamenlijke actie om de benodigde verandering in het speel-

ringen. Rondom plekken ontstaat urgentie, betrokkenheid van

veld tussen gemeenten, stedelijke transitiepartners en/of het Rijk

mensen en beweging. Vanuit dit besef hebben de G4-steden, TNO

te versnellen. De opgedane inzichten worden in deze publicatie

en Platform31 de zoektocht naar een allesomvattend antwoord

per casus nader toegelicht. Tevens is aan elke casus een reflec-

op de grote vraag ‘wie beslist wat wanneer waarover, met wie, en

tie toegevoegd vanuit de drie eerder ontwikkelde gemeentelijke

met welk mandaat?’ losgelaten. En zijn we de besluitvormingsdi-

regiemodellen. De illustratie ‘Samen leren in de praktijk - tussen

lemma’s in drie verschillende praktijkvoorbeelden gaan uitplui-

besluit en uitvoering’ (volgende pagina) laat het gezamenlijke

zen. Met als resultaat meer inzicht in de uitdagingen in relatie

leerproces van de G4-steden zien.

tot besluitvorming en de gemeentelijke regierol, alsmede nieuw
handelingsperspectief om voorbij de (lokale) impasses te komen.
De G4-steden agendeerden de volgende drie praktijksituaties:
• de uitfasering van kookgas;
• het ontzorgen van bewoners;
• het actief betrekken van gebouwcomplexen die een Vereniging
van Eigenaren (VvE) hebben.
Elk van deze drie onderwerpen is aan bod gekomen in thematische leerbijeenkomsten, waarin de ervaringen en dilemma’s specifiek voor de betreffende stad werden ingebracht. De waarde van
deze vorm van samen leren en reflecteren zat allereerst in het
kernachtig verwoorden van de situatie door elk van de G4-steden.
Ook de reflectie vanuit de ervaring en meedenkkracht van collega’s uit de andere G4-steden had meerwaarde. Daarnaast leidde
het delen en reflecteren van concrete situaties tot het besef dat
de andere steden hier op de lange termijn waarschijnlijk ook
mee te maken krijgen. En in sommige gevallen leidde het zelfs
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4.3 Voorbeeld: Van het kookgas af in OvervechtNoord
Overvecht-Noord aardgasvrij
De gemeente Utrecht stapt over op schone energie, langs drie
sporen: besparen en isoleren, duurzaam opwekken en het aanpassen van warmtenetten en het elektriciteitsnetwerk. Al in
2017 informeerde de gemeente Utrecht de bewoners van de wijk
Overvecht-Noord dat deze wijk aardgasvrij gaat worden in 2030.
In datzelfde jaar stelde de gemeenteraad de randvoorwaarden
vast voor de toekomstige energievoorziening van de stad in de
Visie op de warmtevoorziening van Utrecht. In 2018 meldde de
gemeente Utrecht de wijk Overvecht-Noord aan als proeftuin in
het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).2 Eén
van de kerndoelen van deze proeftuin was om de verwarming

Noord als proeftuin bood de gemeente aanvullende financiële

van 372 woningen aardgasvrij te maken. Daarnaast bleken de

ruimte voor het verkennen en uitvoeren van de transitie naar een

corporatiewoningen in de wijk weliswaar aangesloten te zijn op

aardgasvrije warmtevoorziening. De betrokken samenwerkende

een warmtenet van Eneco, maar nog wel te koken op gas. Hoewel

partijen -gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, woningcorpo-

geen formeel onderdeel van de doelstellingen van de proeftuin-

raties Mitros, Bo-Ex en Portaal en energiecoöperatie Energie-U-

aanvraag voor Overvecht-Noord, besloten de Gemeente en de

presenteerden in oktober 2019 een transitieplan voor de wijk. De

corporaties gezamenlijk te onderzoeken of deze corporatiewo-

gemeente Utrecht besloot om in de wijk Overvecht-Noord alle

ningen met hun kookfaciliteit zouden kunnen overstappen naar

8.800 woningen, waarvan circa 60% bestaat uit corporatiewonin-

elektrisch koken. Laaghangend fruit dacht men destijds, omdat

gen, in 2030 volledig van het gas af te halen. Overvecht-Noord

een groot deel van de corporatiewoningen al gebruik maakt van

zou de eerste wijk in Utrecht zijn die volledig over gaat naar een

aardgasvrije warmtevoorziening. De toewijzing van Overvecht-

duurzame manier van verwarmen en koken. Ook in OvervechtNoord wordt de eerdergenoemde drie-sporen aanpak gehanteerd.

2. Het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken PAW is een samenwerking tussen de Ministeries
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK en Economische Zaken en Klimaat EZK, het Interprovinciaal Overleg IPO, de Unie van Waterschappen UvW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.
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Woningcorporaties hebben een groot aandeel in het woningbezit

gelegd aan de Raad en moet er eind 2022 een definitief wijkuit-

in deze wijk en de gemeente stelt samen met hen, warmteleve-

voeringsplan zijn.

ranciers, netbeheerder en de bewoners een wijkuitvoeringsplan

Vervanging gasnet

wijk aansluiting op een warmtenet of warmtepomp de meest

In Overvecht-Noord ligt een oud gasnetwerk dat -volgens de

logische oplossing is. In het wijkuitvoeringsplan wordt de voor-

oorspronkelijke planning van de netbeheerder- uiterlijk 2028 ver-

gestelde warmteoplossing met betrokkenen verder uitgewerkt en

vangen zou moeten worden. Door aangescherpte veiligheidsei-

afgesproken hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Volgens de

sen vanuit Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is deze datum

huidige planning zal dit plan na de zomer van 2022 worden voor-

echter vervroegd naar 2024, naar aanleiding van een incident in

Aan

kon

dig
in

gO
ver

vec
htNo
ord

Toe
Aar
k
Aar enni
dga
n
dga g
svr
ij
svr Ove
ije rve
Wi cht
jke -N
n
oor
dp
Bes
roe
l
f tu
vanuit So
in P
202 dM
rog
8 n verv
ram
aar roe
ma
202 gde
4 (e de
n g adli
Pre
roe ne
sen
n) voo
tat
r ve
ie T
rva
ran
ng
siti
ing
epl
gas
a
Feb
np
leid
roe
rua
ing
f tu
ver ri:
in O
zoe sta
via k a rt p
ver
vec
Cri an R roce
sis ijk du
hten ex re v
No
her tra erp
ord
ste bev lic
Voo
Aar
h
l
o
w
dga
r
et egd te af
ges jaar:
svr
hei slu
tar in a
ij
d
i
voo ting
(ge t m fwa
hel et ch
k
r
o
gem ok
e v ged tin
e r v ee g b
een gas:
ang ltel esl
te U
u
i
ing jke it C
tre
De
v
kos erv risi
cht
cem
s
t
a
tijd ngi en h
toe be
ng er
)
te k r: be
gas ste
enn slui
net lwe
t
en Ri
doo t, to
via jk o
r n ch a
CH m g
etb lva
De
W
em
ehe st
adl
een
erd
wo ine
t
e
er
rdt voo
Utr
afs (uit r in
ech
luit erl for
t
ext
ing ijk 8 me
ra b
) m ja ren
evo
idd ar v bew
egd
els oor on
hei
wij afg ers
Ver
kui aan wa
d
van
tvo d a t h
e
gin
erin an t a
gh
gsp de d ard
uid
lan aad gas
ige
we alte
gas
rke rn
net
lijk atie
e
g
f
ere
Oo
a
rsp
lise
ron
erd
kel
ijke
dea
dlin
ev
er v
Van
ang
ing
het
hu
aar
idig
dga
eg
sa
asn
f
et

op. De gemeente heeft verkend en aangegeven dat voor deze
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Figuur: Tijdlijn proeftuin Overvecht Noord (blauw) en traject kookgasvrij (groen)

2021
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2024
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Den Haag. Deze nieuwe deadline, in combinatie met de ambitie

tiebezit zijnde woningen zoveel mogelijk aan door bij mutaties en

om de wijk uiterlijk in 2030 van het aardgas af te brengen, geeft

bij groot onderhoud de huidige kookgasplaat te vervangen voor

in potentie momentum om de huidige gasleidingen niet meer

elektrisch koken. Hiermee wordt een groot deel van de woningen

te vervangen en op een andere voorziening voor verwarmen en

aangepakt voor 2030. Daarnaast blijft nog een deel van de wonin-

koken over te stappen. Tegelijkertijd zet deze vervroegde plan-

gen over die geen onderdeel zijn van groot onderhoud. Deze wor-

ning enorme druk op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De

den separaat opgepakt en dus versneld. Tot nu toe hebben deze

gemeente stimuleert woningcorporaties en particuliere eigenaren

maatregelen nog niet geleid tot de situatie dat alle 4.400 wonin-

om tijdig van het gas af te gaan zowel voor verwarmen als koken.

gen zijn overgestapt op elektrisch koken. Dit levert dilemma’s en

De tijdslijn van de geplande vervanging van het gasnet en het

aandachtspunten op.

moment waarop het besluit daartoe genomen moet zijn, is een
belangrijke factor in het wijkuitvoeringsplan.

Dilemma: verleiden of verplichten
Tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord op 29 juni 2019

Aardgasvrij koken

werd nog gesproken over het verleiden van bewoners in de tran-

Een groot deel van de corporatiewoningen in de wijk maakt al

sitie naar aardgasvrij verwarmen en koken. De G4-steden ervaren

gebruik van een aardgasvrije ruimteverwarming, maar de bewo-

dat de strategie van verleiding niet in alle gevallen de meest pas-

ners van die woningen koken nog niet allemaal zonder gas. Door

sende route is. Zo zag de Gemeente Utrecht het gebeuren dat de

deze bewoners tijdig over te laten stappen op elektrisch koken,

ambitie om in Overvecht-Noord ook aardgasvrij te gaan koken,

kan de ontkoppeling van het gas voor deze 4.400 woningen ook

niet tijdig gerealiseerd zou kunnen worden met verleidingstactie-

vervroegd worden en kan de netbeheerder vernieuwing van een

ken alleen; een deel van de bewoners wenst niet te gaan koken

deel van het gasnet hopelijk vermijden. De gemeente Utrecht

op een andere bron dan gas. Gemeente Utrecht zocht daarom

stimuleert al enige tijd het gasvrij koken door middel van voor-

naar mogelijkheden om de overstap naar aardgasvrij koken op

lichtingsactiviteiten en voor 70 woningen is een kostenneutraal

korte termijn realiseerbaar te maken, en te voorkomen dat er

aanbod voor de overstap gedaan. Ook met de woningcorporaties

ongewenste investeringen gedaan moesten worden. Waar steden

worden afspraken gemaakt over het vervangen van de gaskook-

nu nog inzetten op subsidies of het aanbieden van een collectieve

platen door een elektrische kookvoorziening binnen de geplande

inkoop van kookplaten, staat de vraag ook open wat te doen met

onderhoudsbudgetten. Corporaties pakken dit bij alle in corpora-

de bewoners en eigenaren die niet mee willen doen. De gemeente
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Utrecht heeft in het voorjaar van 2021 bij het Rijk om een extra
bevoegdheid gevraagd via de Crisis- en Herstelwet (CHW) om
bewoners in deze wijk desnoods te kunnen dwingen alsnog over
te stappen op elektrisch koken. In december 2021 is dit verzoek
door het Rijk toegekend, een unieke situatie omdat dit de eerste
keer is dat de overgang naar een aardgasvrije wijk afgedwongen
zou kunnen worden. Aan deze bevoegdheid zijn wel enkele voorwaarden verbonden om de bewoners tegemoet te komen, zoals
het doen van een woonlastenneutraal aanbod zodat bewoners
niet voor extra kosten komen te staan, en het ontzorgen van
bewoners in het transitieproces. Pas als bewoners dan nog niet
willen overstappen, kan de CHW ingezet worden. De Gemeente

Dilemma: desinvestering vervanging gasnet

Utrecht is zich bewust van de bijzondere bevoegdheid en wil

Het tijdig overschakelen naar elektrisch koken is gewenst voor

uiterst voorzichtig omgaan met het afdwingen van een aardgasvrij

alle woningen in Overvecht-Noord ter voorkoming van de vervan-

alternatief via de CHW. Naar verwachting is dit in de toekomst

ging van het gasnet voor slechts enkele kookgas-aansluitingen.

ook voor andere gemeenten een dilemma. Dat geldt vooral in de

Deze vervanging is nodig uit veiligheidsoogpunt en de datum

gevallen wanneer infrastructuurvervangingen eerder plaatsvinden

waarop de vervanging gereed moet zijn is door de toezichthouder

dan de voorgestelde afsluiting van het aardgas in de Transitievisie

SodM zelfs vervroegd van 2028 naar 2024. Koken op gas is slechts

Warmte en het wijkuitvoeringsplan. Het tijdig naast elkaar leggen

5% van het totale gasverbruik, dus het uitfaseren van kookgas

van deze twee planningen kan dergelijke situaties voorkomen.

levert in CO2-besparing relatief weinig op. Met het verzoek voor

Gemeente Utrecht stelt zich ook de vraag hoe ze corporaties kan

een extra bevoegdheid via de CHW hoopt de gemeente Utrecht

beïnvloeden in timing en planning, zodat de gemeente toch regie

versneld over te kunnen stappen naar elektrisch koken en daar-

kan houden op de transitie. Middels de prestatieafspraken tussen

mee een (des)investering in het gasnet van circa 1,8 miljoen euro

corporaties en de Gemeente Utrecht is vastgesteld dat corporatie-

te voorkomen. Met het uitblijven van de toekenning van deze

woningen uiterlijk 2030 zijn overgestapt naar elektrisch koken, via

bevoegdheid, heeft de gemeente in overleg met de netbeheerder

mutaties, renovatie of de versnelde aanpak.

in mei 2021 moeten besluiten toch te starten met de vervanging
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van het gasnet voor een deel van de wijk. Deze keuze moest geno-

lijkheden in het dekken van de kosten van de overgang naar elek-

men worden om de veiligheid van het gasnet te kunnen blijven

trisch koken, bijvoorbeeld:

waarborgen voor 2024, zoals opgelegd door SodM.

• Op welke manier kunnen de vermeden investeringen in het
gasnet (door niet te hoeven vervangen) geïnvesteerd worden

Op dit moment is het binnen de huidige wetgeving noch door de

in de overstap naar elektrisch koken? Het niet vervangen van

toezichthouder niet toegestaan om de vermeden investerings-

het gasnet bespaart ook maatschappelijke kosten, op lokaal en

kosten in het gasnet (van de netbeheerder) in te zetten voor ver-

nationaal niveau.

snelling van de transitie (voor gemeente of woningcorporatie).

• Wat zijn de mogelijkheden voor het opnemen van kosten voor

De Autoriteit Consument en Markt en de netbeheerder zullen

de overgang naar elektrisch koken in de landelijke ISDE-rege-

onderling moeten verkennen wat er mogelijk is om geld dat niet

ling (subsidie duurzame energie)? Of kan de vervanging naar

in nieuwe leidingen hoeft te worden gestoken voor investeringen

elektrisch koken worden opgenomen in de landelijke SAH-sub-

in de transitie gebruikt kan worden.

sidie (stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen)?
• Op welke manier kunnen corporaties het door bewoners uitge-

Aandachtspunt: betaalbaarheid van overgang naar elektrisch koken
en precedentwerking

spaarde vastrecht voor gas gebruiken voor de investering in de

In Utrecht - en zo ook in de andere steden - is de financiering

is dit niet mogelijk binnen de Huurwet omdat het verschillende

van de kookgasopgave een groot vraagstuk. Utrecht poogt de

budgetten zijn.

businesscase volledig sluitend te maken, dus zonder extra mid-

aanpassingen die nodig zijn voor elektrisch koken? Momenteel

• Op welke manier kan de huurgrens worden verruimd om

delen zoals subsidie, met kostenneutraliteit voor bewoners als

gebruik te kunnen maken van de energieprestatievergoeding bij

uitgangspunt. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit uiteindelijk

huurwoningen?

zou leiden tot een kopieerbare aanpak voor heel Nederland. Dit
Amsterdam kiezen er daarom voor om subsidie te verstrekken en

Aandachtspunt: geld, tijd en aandacht voor de aanpak bemoeilijkt
opschaling

de kosten voor bewoners te verlagen, om zo veel mogelijk bewo-

Met de aanwijzing van Overvecht-Noord als proeftuin aardgasvrije

ners te verleiden alvast over te stappen naar elektrisch koken.

wijk heeft de gemeente Utrecht middelen van het Rijk ontvangen

Gemeenten kijken (samen met het Rijk) ook naar andere moge-

om deze wijk in 2030 aardgasvrij te krijgen. De gemeente geeft

blijkt in de praktijk echter lastig. De gemeenten Den Haag en
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aan dat de investering in middelen als geld, tijd en aandacht fors

informatie. Bijvoorbeeld over de kosten voor de overstap naar

is. Dit is nodig voor onderzoeken, proces en communicatie, het

elektrisch koken, waar welke aansluitingen zich bij de woningen

opstellen van uitvoeringsplannen en de werkelijke uitvoering van

bevinden, inzicht in de geplande grootschalige renovaties en

de ambitie. Het lijkt onmogelijk om dezelfde aanpak voor alle

de locaties met oude gasleidingen. Dit type locaties zijn name-

wijken in de gemeente Utrecht toe te passen. Er is bereidheid om

lijk laaghangend fruit voor een versnelde overstap. Echter, deze

– tijdelijk – geld bij te leggen om specifiek voor dit type wijken te

informatie is niet altijd makkelijk te verkrijgen en versnipperd

kunnen versnellen. Daarbij is het van belang dat partijen betrok-

over verschillende organisaties.

ken bij de energietransitie vertrouwen hebben dat deze financiële
bijdrage vanuit overheid, corporaties en/of netbeheerders alleen

Aandachtspunt: framing van het vraagstuk elektrisch koken

tijdelijk nodig zal zijn en de huidige aanpak geen precedentwer-

Het vervangen van kookgas wordt vaak als eenvoudige opgave

king schept. Hier hebben de Utrechtse samenwerkingspartners

neergezet. Wat betreft de techniek is het inderdaad een relatief

echter nog onvoldoende vertrouwen, waardoor partijen terughou-

simpele ingreep om het gaskooktoestel te vervangen door een

dend zijn in het financieel bijspringen. Daarmee is nu iedereen

elektrische kookplaat. Als het gaat over besluitvorming, finan-

afwachtend in plaats van proactief. Zicht op een duurzame en

ciering en de noodzakelijke gedragsverandering van bewoners

schaalbare oplossing in de nabije toekomst zou op korte termijn

blijkt de praktijk weerbarstig. Bewoners moeten zelf bereid zijn

handelingsperspectief kunnen bieden en welwillendheid om toch

om elektrisch te gaan koken en afscheid te nemen van koken

voor bepaalde situaties geld bij te leggen. De G4-steden benadruk-

op gas. Niet alle bewoners zijn bereid over te stappen naar een

ken hoe belangrijk het is dat wettelijke kaders aansluiten bij wat

andere techniek voor koken. Utrecht observeert dat bewoners

nodig is voor de energietransitie. Zodat investeringen mogelijk zijn

het makkelijker vinden om deze overstap te maken bij een ver-

en door wetgeving niet tegen worden gehouden door bijvoorbeeld

huizing, en daar terughoudend in zijn als de verandering in hun

split-incentives tussen gebouweigenaar en gebruiker.

huidige woonomgeving moet plaatsvinden. In de aanpak van het
aardgasvrij maken van wijken ligt de focus vaak op de warmte-

Aandachtspunt: inzicht in kosten overgang elektrisch koken,
gasaansluitingen en leidingen

transitie en wordt kookgas niet altijd meegenomen in de opgave.

Om het besluitvormingsproces te doorlopen, keuzes te maken en

zijn. Immers, wanneer er nog steeds op gas gekookt wordt, is er

een goede businesscase op te stellen hebben steden behoefte aan

gasinfrastructuur nodig. Het is ook geen ‘klein’ probleem: in de

Dit blijkt echter een onterechte versimpeling van de opgave te
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G4-steden gaat het om een behoorlijk aantal aansluitingen (In

voorbeeld worden meegenomen in de lobby van de energiewet,

Den Haag, Amsterdam en Rotterdam om 18.000 - 20.000 per stad).

maar ook in de lobby naar vernieuwingen van de subsidiestructuren, zoals de SAH en ISDE. Ook kan worden verkend in hoeverre

Aandachtspunt: timing

de netbeheerder vermeden investeringskosten in het gasnet kan

Bij de zogenaamde trade-offs in besluitvorming speelt timing

inzetten om de transitie te bevorderen - wat nu nog stuit op com-

een belangrijke rol. Er zijn een aantal logische (of natuurlijke)

plexiteit in relatie tot de toezichthouder en wet- en regelgeving.

momenten. Bijvoorbeeld de benodigde vervanging van het gasnet, andere infrastructuurinvesteringen en de afkoppeling van
de laatste gaskookplaat zijn allen logische momenten om het
gas af te sluiten. Andere gemeenten vragen zich af of het nodig
is om de overgang naar elektrisch koken te subsidiëren of dat er
voldoende natuurlijke momenten zijn waar een gaskooktoestel

Geïdentificeerde dilemma’s en knelpunten in de casus kookgas
Overvecht-Noord
Regierol

• Inzet op quick win met versnelde gasafsluiting van
woningen met alleen kookgas behoeft verplichting in
plaats van verleiding.
• Gemeente is afhankelijk van onderhoudsplanning
woningcorporatie voor vervanging kookgasplaten en
kan niet verplichten om te versnellen met de kookgasopgave.
• Gebiedsbusinesscase waarin vermeden kosten voor
bijvoorbeeld het niet hoeven vervangen van het gasnet kunnen worden aangewend voor investeringen
t.b.v. de transitie naar aardgasvrij; binnen de huidige
regelgeving is dit niet mogelijk. Hierdoor staat betaalbare en kostenneutrale casus onder druk.

Wijk versus
stedelijke
opgave

• Sterke focus van gemeente op doorzetten van de
ambitie voor de aardgasvrije wijkaanpak en voorkomen vervanging van gasnetinfrastructuur om zo voorbeelden te creëren die landelijk opgesachaald kunnen
worden.

vervangen zal worden door een elektrische kookplaat?

Aandachtspunt richting het Rijk: wens voor experimenteerruimte
om patstelling te voorkomen
Het traject naar voorgestelde wetswijzigingen om versnelling van
de energietransitie mogelijk te maken (bijvoorbeeld de Warmtewet) duurt heel lang. Hierdoor is in lastige situaties voor gemeenten het handelingsperspectief op de korte termijn soms beperkt.
De steden hebben behoefte aan experimenteerruimte in de weten regelgeving. De gemeente Utrecht heeft deze ruimte gevonden
binnen de Crisis- en Herstelwet. Via die wet heeft Utrecht -onder
heldere randvoorwaarden- extra bevoegdheden om -in uitzonderlijke en zorgvuldig afgewogen situaties- gebruik te kunnen
maken van verplichte afsluiting van het gasnetwerk. Dit kan bij-
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teringsbeslissingen van stakeholders. Als deze afstemming niet
tot voldoende tempo leidt, valt de gemeente terug op de regierol
besturen en probeert het via de Crisis en Herstelwet tempo af te
dwingen. Onduidelijkheid over het verplicht mogen afsluiten van
de gasaansluiting zorgt voor vertraging in de transitie en nietgewenste investeringen.

Update december 2021:
Crisis en Herstelwet toegekend
Bij de afronding van deze publicatie blijkt dat de extra
bevoegdheid die Utrecht bij het Rijk heeft aangevraagd via
de Crisis- en Herstelwet toch is toegekend en nu wettelijk is

Reflectie vanuit de regierollen besturen, laveren, navigeren

vastgelegd. Onderstaand een korte update van dit verzoek

In de praktijk komt de gemeente knelpunten tegen bij de ambi-

van Utrecht, dat tijdens de leerbijeenkomsten in dit geza-

tie om versneld van het kookgas af te gaan. Het besluit om

menlijke traject van G4-steden, TNO en Platform31 nog niet

Overvecht-Noord voor 2030 aardgasvrij te krijgen, betekent bij-

bekend was. Onderstaande informatie is ontleend uit een

voorbeeld dat een natuurlijk moment als de vervanging van het

raadsbrief over dit onderwerp: van het kookgas af in Over-

gasnet niet altijd gelijkloopt met een natuurlijk moment in de

vecht-Noord.

renovatieagenda van de woningbouwcorporaties om woningen los te koppelen van het aardgas. In het wijkuitvoeringsplan

Op 7 februari 2020 werd de Utrechtse gemeenteraad geïn-

zal deze ruimte voor flexibiliteit moeten worden meegenomen

formeerd over het ‘aanbod elektrisch koken’ in Overvecht-

zolang er geen mogelijkheden zijn voor het afdwingen van gas-

Noord. Hierbij onderzocht de gemeente de bevoegdheid om

afsluiting bij bewoners. Van de drie regierollen is in Utrecht

middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een

sprake van de regierol navigeren als het gaat om het afstemmen

gebied aan te wijzen, waar zo nodig – en alleen als laatste

tussen verschillende snelheden dan wel momenten van inves-
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redmiddel – kan worden afgedwongen dat er geen kookgas

Portaal, Bo-Ex en Mitros op zoek gegaan naar mogelijkheden

meer gebruikt wordt. De bevoegdheid wordt geregeld bin-

om het gasnet niet te vervangen op die plekken waar gas

nen de Crisis- en Herstelwet (CHW).

alleen gebruikt wordt om te koken. In de huidige aanpak
sluiten de corporaties woningen bij mutatie en groot onder-

Op 25 mei 2021 werd de gemeenteraad geïnformeerd over

houd af van het gas en voorzien deze van elektrisch koken.

de voortgang van het project Elektrisch koken in Overvecht-

Niet alle woningen zijn opgenomen in groot onderhoud-

Noord. In de raadsbrief stond dat in een deel van Overvecht

projecten. Bij de woningen die niet opgenomen zijn, zetten

niet gewacht kon worden op aanpassing van regelgeving en

ze in op het verleiden van bewoners om over te stappen

een haalbare oplossing om voor alle bewoners een betaal-

op elektrisch koken. Daarbij zijn enkele randvoorwaarden

baar alternatief voor kookgas te realiseren. Omdat Stedin

gesteld:

om veiligheidsredenen niet kon wachten met vervanging

• Bewoners gaan er financieel niet op achteruit als gevolg

van de leidingen, is afgelopen jaar gestart met het vervan-

van deze overstap op elektrisch koken. Bewoners worden,

gen van de gasleiding voor circa 2000 huishoudens.

indien gewenst, volledig ontzorgd bij dit proces.

Op 9 december 2021 is in de Staatscourant gepubliceerd dat

Op deze manier moet zo’n aantrekkelijk aanbod ontstaan,

de Crisis- en Herstelwet 22e tranche in werking is getreden

dat liefst alle bewoners bereid zijn om elektrisch te gaan

bij ondertekening door de Minister van Binnenlandse Zaken

koken en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

en Koninkrijkrelaties. Binnen de 22e tranche is het experi-

Toch wordt er rekening gehouden met een beperkt aantal

ment elektrisch koken opgenomen.

bewoners dat niet op het aanbod in zal gaan. Wanneer het
gaat om woningen die aangesloten zijn op de genoemde

Waarom dit experiment?

‘kookgasleidingen’ willen ze toch proberen hen de overstap

In Overvecht-Noord ligt 84 kilometer aan brosse leidingen

te laten maken. Anders moeten deze leidingen voor een

die voor 2024 om veiligheidsredenen worden vervangen. De

klein aantal bewoners worden vervangen, terwijl ze volgens

gemeente Utrecht is samen met Stedin en de corporaties

planning over een paar jaar niet meer nodig zijn.
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4.4 Voorbeeld: VvE’s betrekken in de transitie naar
aardgasvrij

Zoals vermeld in de raadsbrief van 7 februari 2020 is de inzet
van de ‘Crisis- en Herstelwet’ onderdeel van het project Elek-

Den Haag en Rotterdam hebben in een thematische leerbijeen-

trisch koken in Overvecht-Noord. De AMvB die is vastgesteld

komst hun ervaringen gedeeld met het begeleiden van VvE’s in

op grond van de CHW (die uiteindelijk opgaat in de nieuwe

de transitie naar aardgasvrije wijken. Beide steden hebben te

Omgevingswet) geeft de gemeente de bevoegdheid om, als

maken met een groot aan particuliere VvE’s die om een specifieke

een grote meerderheid van bewoners het aanbod elektrisch

aanpak vragen om bewoners in beweging te brengen om aan de

koken accepteert, de enkele bewoners die dat niet doen tóch

slag te gaan met de verduurzaming van hun gebouwcomplexen.

over te laten stappen. Op die manier wordt voorkomen dat
een enkeling alsnog zorgt voor een investering in de vervanging van een gasnet die alle gasverbruikers bij elkaar samen
op moeten brengen. Er wordt alleen van die bevoegdheid
gebruik gemaakt als het aanbod aan alle randvoorwaarden
voldoet (kostenneutraal, desgewenst volledige ontzorgen
voor de bewoner) én een overgrote meerderheid vrijwillig
overstapt. Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties de CHW goedgekeurd en kan
deze in Overvecht-Noord worden ingezet.
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Praktijkervaring met grootschalige wooncomplexen in Den Haag
Zuidwest

plan ingediend voor de wijk Bouwlust/Vrederust. Deze wijk is

De gemeente Den Haag is in 2019 gestart met een proeftuin aard-

met de energietransitie. Het ingediende plan voor de proeftuin

gasvrij in het gebied Zuidwest met als doel 850 woningen aard-

is tot stand gekomen met de projectpartners: woningcorpora-

gasvrij te maken. In de gemeente Den Haag bestaat een groot deel

ties Haag Wonen, Vestia en Staedion, de netbeheerder Stedin

van de woningvoorraad uit woningen die onderdeel zijn van een

en Eneco (de exploitant van het warmtenetwerk van de Haagse

Vereniging van Eigenaren (VvE). In de aanpak van Zuidwest is één

Aardwarmte Leyweg). In het plan is opgenomen dat alle eigena-

van de focusgebieden een rij van zes flats. Vijf van de zes com-

ren actief benaderd worden om mee te doen aan de proeftuin om

plexen bestaan zowel uit corporatie- als particulier bezit, ook wel

een aardgasvrije wijk te worden. Na accordering van het ministe-

gespikkeld bezit genoemd. De complexen worden beheerd door

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op deze proef-

een VvE. Deze VvE’s kennen hun eigen dynamiek van besluitvor-

tuinaanvraag werd ook het uitvoeringsplan publiekelijk bekend

mings-momenten en richten zich in de basis op onderhoud en het

gemaakt. In eerste instantie lag de aandacht in de aanpak niet op

instandhouden van de originele kwaliteit. Hierdoor is besluitvor-

de vijf flats met een VvE, door een wijziging in het plan zijn deze

ming richting verduurzaming een langdurig en intensief traject.

flats als focuscomplexen aangewezen en is de gemeente de VvE’s

Niet overal zijn de VvE-besturen en betrokken eigenaren actief en

proactief gaan benaderen. In het gesprek met de VvE’s, over het

goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de energietransitie.

aanbod om maatwerk energiescans uit te voeren, kwamen vra-

De VvE’s van de vijf complexen in Zuidwest zijn door de gemeente

gen naar voren als: Wat betekent deze omschakeling van warm-

proactief benaderd om ze te stimuleren en te begeleiden richting

tebron voor onze woning? Hoe zit het met de betaalbaarheid?

het verduurzamen van het complex en vervolgens over te gaan

Wat moet er gebeuren binnen de VvE om dit voor elkaar te krij-

naar gebruik van een duurzaam en collectief warmtenet. Bij deze

gen? Al snel bleek dat het begeleiden van de VvE’s in de transitie

aanpak zijn er de volgende aandachtspunten.

naar aardgasvrij een intensief en langdurig proces zou worden en

onderdeel van één van de gebieden in Den Haag waar is gestart

veel tijd en aandacht vanuit de gemeente zou gaan vragen. Zowel

Aandachtspunt: tijdig betrekken en informeren van particuliere
eigenaren

de woningcorporatie als particuliere eigenaren participeren in de

Om mee te doen aan het Programma Aardgasvrije Wijken heb-

in eigendom van de corporatie. Dit complex met alleen huurders,

ben de gemeente Den Haag en de woningcorporaties in 2019 een

is onlangs als eerste transitiegereed gemaakt. De woningen in dit

VvE’s van deze complexen. Eén van de zes complexen is volledig
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complex zijn daarmee gereed om in de nabije toekomst te wor-

energieprestatie te verbeteren en tegelijkertijd de omslag naar

den aangesloten op het warmtenet. Het complex dient daarmee

een nieuwe warmtebron te maken. Ook toont het de mogelijk-

als voorbeeld voor de overige complexen.

heden en consequenties voor het complex om een verduurzamingsslag te maken. Gedurende het proces was onduidelijk wie

Aandachtspunt: ruim de tijd nemen voor een besluit voor voorkeurspakket

over het vervolgtraject mocht beslissen. Uiteindelijk bleek het

Het eerste complex van de corporatie is transitiegereed gemaakt,

algemene ledenvergadering het besluit neemt om een vervolg

buurtbewoners zijn nieuwsgierig naar het resultaat. Ondertus-

te geven aan het energiemaatwerkadvies. Omdat een algemene

sen heeft de gemeente de besturen van de vijf VvE’s een maat-

ledenvergadering (ALV) slechts een of twee keer per jaar plaats-

werkenergiescan voor het gehele complex aangeboden. Deze

vindt, vraagt het proces om een goede en passende planning.

scan biedt de VvE-eigenaren inzicht in de mogelijkheden om de

Vaak hebben leden beperkt grip op de materie als het gaat om de

VvE-bestuur degene te moeten zijn die via goedkeuring van de

technische en financieringsmogelijkheden van de transitie naar
aardgasvrij. Dit maakt het voor veel VvE’s een lastig vraagstuk.
Het maatwerkadvies resulteert voor deze complexen in een voorkeurspakket gericht op een aansluiting op het warmtenet. Omdat
de ALV ook het besluit voor uitvoering van dit voorstel moet
goedkeuren is het vinden van draagvlak voor het voorstel van
belang. De gemeente ondersteunt het bestuur van de VvE met
een toelichting over de financiële en technische consequenties.
Tevens zet de gemeente duurzaamheidsmakelaars in om het vertrouwen bij bewoners te vergroten over de te nemen maatregelen
en ook hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. De eerste VvE
heeft ondertussen de vervolgstappen gezet richting het verduurzamen van het complex.
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Wijk versus
stedelijke
opgave

• Gemeente stimuleert en informeert VvE’s over de
energietransitie. In het uitvoeringsplan zijn complexen aangewezen om mogelijk het proces te
versnellen, hier heeft de gemeente maatwerkscans
aangeboden aan de VvE-besturen en ze proactief meegenomen in de wijkontwikkelingen op het gebied van
het warmtenet.
• Afhankelijkheid van het besluitvormingsproces van
VvE-besturen voor doorzetten omschakeling warmtebron, waardoor enige traagheid in VvE besluitvormingsproces kan ontstaan.
• De VvE-aanpak gespikkeld bezit in Zuidwest kan
als voorbeeld dienen voor de stedelijke opgaven
als het gaat om besluitvorming en omschakeling
naar warmtenet. Echter, de aanpak, begeleiding en
maatwerkscan kost relatief veel extra inzet van de
gemeente en corporatie, wat niet voor alle complexen
in de stad mogelijk is.

Bewonersparticipatie/
Betrokkenheid

• Initiatief voor verduurzaming complexen ligt in deze
casus bij de gemeente en corporatie, particuliere eigenaren worden actief betrokken.

Regelgeving

• De privaatrechtelijke regelgeving omtrent besluiten
binnen VvE is leidend in het doorvoeren van vernieuwing warmtebron binnen een Vv-complex. Een
meerderheidsbesluit is nodig voor het maken van
deze keuze. De gemeente ondersteunt besturen door
informatie te verlenen over technische en financiële
mogelijkheden.

4. Besluitvorming

5. Reflectie op leren
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Reflectie vanuit de regierollen besturen, laveren, navigeren
De VvE’s van de vijf complexen in Zuidwest zijn door de gemeente
proactief benaderd om ze te stimuleren en te begeleiden richting
het verduurzamen van het complex en vervolgens over te gaan
naar gebruik van een duurzaam en collectief warmtenet. Mede
door de besluitvormingsstructuur van VvE’s voert de gemeente
een regierol die past bij de typering navigeren: binnen vastgestelde randvoorwaarden hebben VvE’s de ruimte om eigen
afwegingen te maken en invulling te geven aan de transitie naar
aardgasvrij. De VvE’s zijn na goedkeuring van het uitvoeringsplan
en toezegging op de middelen benaderd over de plannen in het
gebied. Ze hebben maatwerkscans aangeboden gekregen en uiteindelijk de keuze om wel of niet mee te doen aan de aansluiting
op een warmtenet. Immers, als eigenaar van de woning beslissen
ze zelf over investeringen voor isolatie of warmtevoorziening en
het tempo van de verduurzaming. De gemeente biedt informatie over de kaders van de wijkontwikkelingen van het collectief
warmtenet.

Praktijkervaring VvE’s in Rotterdam
In Rotterdam is ongeveer 40% van de woningvoorraad in collectief
eigendom van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze groep
woningeigenaren heeft speciale aandacht van de gemeente Rotterdam om meegenomen te worden in de transitie naar aardgasvrije wijken. Het is gewenst om deze groep te activeren bij deze
opgave, want zij hebben weinig aandacht voor verduurzaming
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de juridische afbakening van gebouweenheden: onder één dak
bevinden zich vaak meerdere VvE’s. Dit maakt besluitvorming
complexer.
Het activeren en begeleiden van VvE’s in de verduurzaming van
hun panden en overstap naar aardgasvrij is een intensief proces,
waarbij voldoende menskracht en financiële voorzieningen een
uitdaging zijn. De gemeente heeft in samenwerking met de organisatie VvE010 een aanpak ontwikkeld die VvE’s ondersteunt en
stimuleert om in actie te komen. Voor de begeleiding van VvE’s in
Rotterdam Zuid hebben Gemeente Rotterdam en VvE10 gekozen
voor een 3-sporen aanpak:
1. De basis op orde krijgen, zoals bijvoorbeeld achterstallig
onderhoud.
2. De beheerstructuur verbeteren.
van hun woningbezit en stadsbreed is de ervaren betrokkenheid

3. Verduurzamen van Rotterdam – van het aardgas af.

en activiteit van VvE-besturen erg laag. Zo bleek in het gebied IJs-

Onderstaande paragrafen gaan in op enkele van de dilemma’s bij

selmonde het merendeel van de VvE’s geheel bestuurd te worden

het betrekken van de VvE’s bij de duurzaamheidsopgave in Rot-

door betaalde medewerkers van een externe beheerorganisatie

terdam Zuid.

waarbij eigenaar-bewoners veelal op afstand staan van de opgaven die de VvE aangaan. Bovendien zijn in Rotterdam relatief veel

Aandachtspunt: VvE’s activeren bij de duurzaamheidsopgave

kleine VvE’s te vinden (circa 70% van het totaal), die beperkt zicht

De VvE’s hebben veelal met een stapeling van opgaven te maken.

hebben op wat er nodig is voor verduurzaming van de woningen.

De woonkwaliteit is laag, het basisonderhoud is vaak niet goed

Met een kleine VvE wordt bedoeld: niet groter dan zeven appar-

op orde, denk hierbij ook aan de benodigde funderingsaanpak,

tementsrechten. Een extra complicatie in de opgave is dat de

verbetering van de isolatiewaarde, en de mogelijke aanwezigheid

technische afbakening van gebouweenheden kan verschillen van

van asbest. VvE’s hebben op dit moment vaak hun onderhouds-
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situatie niet goed in beeld. Ze werken wel met een onderhouds-

en is er geen lening aan een VvE mogelijk voor verduurzaming.

plan of Excelsheet, maar veelal met een korte termijnhorizon.

Financiering via een VvE-lening blijkt in de praktijk door strin-

Gemeente Rotterdam heeft berekend hoeveel het woningeige-

gente voorwaarden en beperkingen een forse hobbel te zijn. Er

naren de komende decennia kost om de stapeling van opgaven

wordt wel gespaard door VvE’s, maar onvoldoende om verduur-

aan te pakken. Een eerste indicatie laat zien dat het kan gaan

zaming mogelijk te maken.

om een bedrag van gemiddeld 65.000 euro per woning, afgezien
van normaal onderhoud. Het gaat dus over forse bedragen. Het
motiveren van kleine VvE’s om hun onderhoudsplan en de basis
op orde te hebben is in het zogenaamde Spoor 1 specifiek gericht

Dilemma’s en knelpunten in casus VvE-aanpak in Rotterdam
Regierol

• Er was lang geen aandacht en geen koppeling in
gemeentelijk beleid tussen verduurzaming en achterstallig onderhoud particuliere woningvoorraad binnen
VvE-structuur.
• Beperkte organisatorische en financiële slagkracht
VvE- besturen die versterkt moet worden en waar
maatwerkadvies kan worden aangeboden.
• Verduurzaming geen onderdeel van de primaire taken
van de VvE, vooral gericht op onderhoud en behoud
bestaande situatie.

Wijk versus
stedelijke
opgave

• Verschil tussen aanpak op Rotterdam-Zuid en andere
gebieden in de stad.

slagkracht vergroot naast de focus op de duurzaamheidsopgaven

Bewonersparticipatie/
Betrokkenheid

• Beperkte organisatorische slagkracht binnen VvE’s
mede door kleinschaligheid VvE’s of uitbesteden aan
externe organisatie.

in het onderhoudsplan ook de financieringsmogelijkheden voor

Regelgeving

• Beperkte slagkracht mede door technische afbakening
van gebouweenheden versus de juridische afbakening
van gebouweenheden: onder één dak bevinden zich
vaak meerdere VvE’s

op de VvE’s in Rotterdam Zuid. In de wijken waar de gemeente de
wijkuitvoeringsplannen voor de transitie naar aardgasvrij heeft
opgesteld is een aanbod voor VvE’s beschikbaar om door te rekenen wat de kosten zijn voor een aardgasvrije woning en de bredere duurzaamheidsopgave als isolatie. De wijkaanpak biedt een
kans om VvE’s vroegtijdig te informeren, activeren en betrekken.

Aandachtspunt: organisatorische slagkracht en financiering
Naast ondersteuning bij het onderhoudsplan en een maatwerkadvies voor het doorrekenen van het loskoppelen van gas, biedt
de organisatie VVE010 ook cursussen aan om het bestuur van
een VvE te versterken. Deze versteviging van de organisatorische

deze opgaven. Tot voor kort waren er geen financieringsmogelijkheden beschikbaar voor verduurzaming van kleine VvE’s. Vaak
heeft het bestuur geen financiële buffer of reserve aangelegd
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ringen uit te wisselen en gezamenlijk te bekijken hoe de stem
richting het Rijk luider gemaakt kan worden.

Veel steden vinden het wiel nu zelf uit als het gaat over het betrekken van de VvE’s bij de transitie naar aardgasvrij. Om de transitie

Reflectie vanuit regierollen

naar aardgasvrij te realiseren zijn de VvE’s heel hard nodig om

De VvE’s gaan zelf over de verduurzaming van hun vastgoed.

mee te bewegen en naast achterstallig onderhoud ook verduurza-

Door hun grote aandeel in de grote steden (in Rotterdam ca 40%

ming van de complexen aan te pakken. Zonder goedkeuring van de

van de woningvoorraad) is het van belang dat meer VvE’s de

VvE-besturen om hiermee aan de slag te gaan is dit niet mogelijk.

verduurzaming van het vastgoed gaan oppakken. De gemeente

De G4-steden vinden het belangrijk om de complexiteit van het

Rotterdam kiest hierbij voor de regierol laveren: vergroten van

betrekken van de VvE’s bij de transitie naar aardgasvrij onder de

bewustzijn VvE’s van de duurzaamheidsopgave en stimuleren

aandacht van het Rijk te brengen. Een belangrijk aspect in deze

van het verduurzamen van het vastgoed binnen de VvE, waarbij

aanpak is de mogelijkheid om regulier onderhoud te combineren

verplichting (nog) niet mogelijk is. Ook ondersteunt Rotterdam de

met verduurzaming en daarvoor de noodzakelijke voorzieningen

VvE’s in het verbeteren van de VvE beheerstructuur en met ener-

te organiseren. Meer en intensiever uitwisselen van ervaringen en

giemaatwerkadviezen.

een collectieve, landelijke voorziening voor de ondersteuning van
VvE’s is wenselijk. Er zijn meer financiële (proces)middelen nodig
om VvE’s te kunnen begeleiden in het verduurzamen en aardgas-

4.5 Voorbeeld: Ontzorgen van bewoners

vrij maken van hun vastgoed. RVO heeft hier een voorziening voor,
maar de ervaring van de G4-steden is dat dit onvoldoende wordt

In een thematische leerbijeenkomst hebben Amsterdam en Rot-

ingezet en/of het lijkt niet toereikend. Het bereiken en activeren

terdam hun ervaringen gedeeld met het ontzorgen van bewoners

van VvE’s om hen mee te nemen in de energietransitie kost veel

in de transitie naar aardgasvrije wijken. Amsterdam heeft een

menskracht en budget waarover de gemeenten nu nog beperkt

gestructureerde participatieaanpak opgesteld die helpt bij het

beschikken. Ook dat vraagt om opschaling. Er is een bestaand net-

bepalen welk participatieproces passend is bij de bewoners en de

werk waarin ervaringen rondom het betrekken van VvE’s wordt

kenmerken van de wijk of buurt. Rotterdam geeft inzicht in de

uitgewisseld; naast G4-steden doen daarin ook andere gemeenten

aanpak voor de wijk Heindijk, waarin gewerkt is met een zoge-

én adviesbureaus mee. Dit gremium is goed te benutten om erva-

naamde keuzekaart.
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Ervaringen in Amsterdam met motiveren van bewoners om van het
gas af te gaan
In Amsterdam, en naar verwachting ook in andere steden, geldt
dat nu de eigenaar-bewoners vooral individueel van het gas af
gaan, die vanuit een intrinsieke motivatie hun woning verduurzamen. De grootste groep bewoners is echter druk met andere
dingen en heeft meer tijd nodig om op dit punt te komen. De
gemeente Amsterdam ontzorgt haar bewoners daarom op meerdere manieren. Enerzijds door in gesprek te gaan met de bewoners in de circa 30 buurten waar vanuit technisch-economisch
perspectief gezocht wordt naar samenwerkingen om woningen
van het gas af te halen. Dat begint volgens de gemeente Amsterdam met een stappenplan, waarmee de gemeente in kaart brengt
welke organisatie in de wijk contact heeft met welke eigenaren
op welk moment en welke behoefte aan informatie en advies er

Amsterdam experimenteert in de buurten, waarin zij in gesprek

is. Anderzijds werkt de gemeente aan het op orde hebben van

is met samenwerkingspartners en bewoners op kleine schaal

de informatiebasis. Dat doet de gemeente onder andere door de

met een informatieaanbod met daarin onder andere: inzicht in

klantgerichte, laagdrempelige website continu actueel en rele-

vermeden kosten, onafhankelijke woonlastenvergelijkingen,

vant te houden, met een direct 06-nummer, een directe mailbox,

energieadvies en energiemonitoring. En in samenwerking met

waar vanuit binnen 48 uur liefst telefonisch antwoord komt op

partners toont zij aanbiedingen van aannemers voor binnen-

gestelde vragen en een digitaal platform met doelgroepgerichte

leidingwerk, een aanbod van elektriciens voor het werk in de

thema’s. Denk hierbij aan informatie over aardgasvrije verwar-

meterkast en collectieve inkoop van inductiekookplaten. Ook

mingsopties, financiering- en subsidiewijzer, Amsterdammers

wordt er beleid ontwikkeld op collectieve inkoop van alle vormen

die hun aardgasvrije ervaringen delen, een lijst met partijen om

van isolatie. De volgende paragrafen schetsen enkele dilemma’s

de verbouwing mee te verrichten en suggesties voor kleine stap-

en aandachtspunten die de gemeente ervaart in het motiveren

pen die bewoners gemakkelijk kunnen zetten.

van bewoners in de transitie richting aardgasvrije buurten.
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Keuze participatievorm per buurt
In Amsterdam wordt per buurt en met de Transitievisie Warmte
in de achterzak, gekozen welke participatievorm het beste past
bij de motivatie van de bewoners en de fase waarin een buurt zit.
Hiertoe zijn twee documenten opgesteld: de WAM! (Wijken Aardgasvrij Maken) en de participatiestrategie met daarin de Amsterdamse participatieringen (zie illustratie). In de WAM! staan de
rollen, processen en werkafspraken met samenwerkingspartners
beschreven en de diverse fases (+besluitvormingsgremia) die
een buurt doormaakt voordat de uitvoeringsfase daadwerkelijk
begint. Omdat niet alle 30 buurten in dezelfde fase van onderzoek
naar samenwerkingsmogelijkheden zitten, is de gemeente in
zo’n 15 buurten in gesprek. Het hangt af van doelgroep (huurders
versus eigenaren), van de fase (verkennning- of ontwerpfase) en
het aardgasalternatief met wie de gemeente op welke manier in
gesprek is. De gemeente krijgt steeds scherper wat de aanpak zou
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Eigenaarschap
Bewoners worden eigenaar of
hebben een grote mate van
zeggenschap.
Gemeente faciliteert.
Co-creatie/samenwerking
Bewoners hebben invloed op het
Buurtuitvoeringsplan (BUP).
Gemeente regisseert.
Dialoog en ontzorgen
Bewoners worden geraadpleegd
om het hen vervolgens zo makkelijk
mogelij te maken. Gemeente luistert
en ondersteunt.
Informeren en dienstverlening
Creëren bewustwording, handelingsprspectief bieden
en zo gedragsverandering (via kleine stapjes).
Gemeente aan zet.
Figuur: Participatieringen van de gemeente Amsterdam

moeten zijn en welke stappen je moet zetten en welke je kunt
overslaan. De participatieringen zijn gebaseerd op deze continu
voortschrijdende inzichten.

Aandachtspunt: Informatievoorziening proactief aanbieden en de
inzet van intermediairs
In de buurten waar een voorkeur is voor een bepaalde nieuwe
warmtebron biedt de gemeente toch ook een traject aan, waarin
eigenaren zelf kunnen onderzoeken wat het beste bij ze past.
Zo organiseerde de gemeente in een wijk bijvoorbeeld een reeks
webinars met informatie over alternatieven ten opzichte van de
voorkeursopties. In de eerste bijeenkomst geeft de gemeente de
ruimte aan bewoners om hun wensen voor de inhoud van de vol-
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gende bijeenkomsten kenbaar te maken. De gemeente doet dit

den de kosten van de verschillende alternatieven (in plaats van

samen met stichting !WOON en het regionaal energieloket. Deze

het beoogde warmtenet) in kaart gebracht. In Amsterdam is een

partijen worden in Amsterdam als heel betrouwbaar gezien – ook

rekenmodel gemaakt om deze kosten door te rekenen.3 In gespik-

door bewoners. Het zijn bredere bewonersplatforms waar bewo-

kelde buurten (met huur en koop) gaat er veel tijd in deze analyse

ners al eerder naartoe stapten met vragen over wonen, de leef-

zitten. Het is in buurten met gespikkeld bezit namelijk tijdroven-

omgeving en voorzieningen in de buurt. Deze organisaties zijn

der en ingewikkelder om te achterhalen welke vragen er leven

niet alleen bekend met de bewoners, maar ook met de gemeente,

onder bewoners, welke alternatieven er zijn of gewenst zijn, en

wat de samenwerking bevordert. Ze functioneren wanneer nodig

wat er speelt (koppelkansen) bij de verschillende doelgroepen. In

ook als intermediairs tussen bewoners en gemeente en bieden

sommige gespikkelde buurten is dit extra moeilijk, zeker met de

een veilige, vertrouwde omgeving.

digitale wereld tijdens corona. Dan gaat de gemeente de straat op
om op laagdrempelige wijze mensen aan te spreken.

Aandachtspunt: Representatie van de buurt
het gepresenteerde alternatief. Vaak betreft dat weerstand tegen

Bewonersinitiatief – laagdrempelig ondersteunen, hoge mate van
zelfredzaamheid bewoners

het bestaande Amsterdamse warmtenet. De gemeente gaat

In een aantal buurten in Amsterdam heeft zich een groot bewo-

met deze groep in gesprek, bekijkt wat de groep nodig heeft en

nersinitiatief verenigd. Deze bewonersinitiatieven willen bijvoor-

beweegt daar soms in mee (bijvoorbeeld extra onderzoek naar

beeld zelf een techniek onderzoeken, organiseren draagvlak in de

de kosten van een duurzamer alternatief). Maar in het geval

wijk en hebben zich goed georganiseerd. Hun motivatie is dat ze

dat deze groep de buurt onvoldoende representeert, houdt het

zelf als bewoners zeggenschap (en soms ook eigenaarschap) wil-

gesprek op enig moment toch ook op, vaak tot grote frustratie

len hebben. Aansprekend voorbeeld is de proeftuin bij het Wil-

van deze actieve buurtbewoners. Als de groep wel voldoende

helmina Gasthuis-terrein (WG-terrein). Door Energiecoöperatie

representatief is en op een positieve manier het gesprek aan-

Ketelhuis WG, een actieve groep bewoners, huurders en onder-

gaat én als er sprake is van 1. afwijkend vastgoed, 2. een klein

nemers, wordt onderzocht of aquathermie met warmte uit het

Er zijn soms bewoners in een buurt die zich organiseren tegen

verschil tussen twee warmtealternatieven in de Transitievisie
Warmte, 3. een buurtinitiatief is, dan is de eerste gezamenlijke
stap het maken van een totale ketenkostenanalyse. Hierbij wor-

3. In het kennisthema bekostiging van deze publicatie zijn de Amsterdamse ervaringen met het ketenkostenmodel en ook andere factoren die van invloed zijn op de bekostiging en betaalbaarheid van
warmte-alternatieven besproken.
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Jacob van Lennepkanaal geschikt is voor de vooroorlogse panden.

Participatieringen). Deze participatie-aanpak is erop gericht dat

Naast de middelen uit de proeftuin faciliteert de gemeente dit

er een goed aanbod wordt gedaan en ondersteuning wordt gebo-

initiatief met ondersteuning van het proces door de inzet van een

den bij de overstap. Voorlopig blijft er altijd keuzevrijheid voor

gebiedsregisseur en hulp en informatie op maat door betrokken

eigenaar-bewoners om wel of niet mee te doen. Voor VvE’s is het

ambtenaren. In elk blok op het terrein hebben ze een bewoners-

aansluiten op natuurlijke momenten en binnen hun onderhouds-

contactpersoon energie. Zo is het initiatief heel goed georgani-

planning belangrijk. Dit kan voor extra complexiteit zorgen als

seerd en ondersteunt de gemeente het participatieproces van

het gaat om de fase waarin de gehele buurt zit. Daarom biedt de

deze buurt alleen als de energiecoöperatie daarom vraagt.

gemeente een intensief begeleidingstraject voor bewoners van
VvE’s. De bedoeling is dat alle zaken en kosten waarover een VvE

Corporatiebuurten: meenemen particuliere eigenaren in aanbod
met warmtenet

zich moet buigen (o.a. meerjarenonderhoudsplan, verduurzaming

Amsterdam kent ook buurten met een groot aandeel corporatie-

gestructureerd worden door VvE-specialisten van de gemeente.

bezit. In deze buurten heeft de corporatie soms al een deal geslo-

Zo ondersteunt de gemeente niet alleen met informatie en

ten met Vattenfall als warmteleverancier. De gemeente heeft met

advies, maar ook met daadwerkelijke begeleiding. Ondanks dat

de Amsterdamse Warmtemotor-deal met corporaties en Vatten-

dit zeer op prijs gesteld wordt, is het proces te arbeidsintensief

fall afgesproken dat ook woningen van eigenaar-bewoners aange-

om aan te bieden aan alle Amsterdamse VvE’s. Daarom is een

sloten worden op het warmtenet als de woningen niet verder dan

van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze begeleiding dat

200 meter van een bestaand warmtenet liggen. De gemeente is in

de VvE-specifieke gegevens geanonimiseerd gedeeld mogen wor-

die buurten (ongeveer 100 van de 480 buurten) betrokken om ook

den met vergelijkbare VvE’s.

van het gebouw/complex en aardgasvrij worden) onderzocht en

de particuliere eigenaren een aanbod te laten krijgen binnen deze
deal. In gespikkelde of renovatiebuurten neemt de gemeente het

Rotterdam en het participatieproces

voortouw in het gesprek met de buurtbewoners. In Amsterdamse

In Rotterdam wordt participatie gezien als: de totstandkoming

Warmtemotor-buurten met meer dan 80% corporatiebezit zijn

van de Transitievisie Warmte via gebiedscommissies; het betrek-

de corporaties aan zet voor de huurders en de gemeente voor

ken van bewoners in de hoe-vraag (de voorkeursalternatieven

de particuliere eigenaren. De basis van de ontzorging in deze

‘wat’ zijn te zijner tijd al bekend); en zoeken naar meekop-

buurten berust op informeren en dienstverlening (zie afbeelding

pelkansen (armoede-aanpak, onderwijs en werkgelegenheid,
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verbetering van de buitenruimte, circulair en adaptatie, etc.). Het
adresseren van meekoppelkansen is volgens Rotterdam nodig om

Ik kies voor...

bewoners mee te krijgen en zich gehoord te voelen. Er zijn namelijk buurten waar andere opgaven dan de energietransitie als
urgenter worden gevoeld door de bewoners. Het helpt in het participatieproces als deze opgaven hierin meegenomen worden. Tot

Compleet

Volledig aardgasvrij +++
Subsidie: ja, maximaal
Ik stap in 2021 over op zowel stadsverwarming als elektrisch koken of ik
kook al elektrisch

• Het aansluiten van een woning op stadsverwarming kost gemiddeld € 14.000,-.
• U betaalt hier een deel van, namelijk € 1.500,-.
• Voor de overstap op elektrisch koken, krijgt u maximaal € 500,- subsidie.
• Via www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/kosten-stadsverwarming/ kunt u
uw energiekosten berekenen*.
• De kosten voor het afsluiten van het gas door Stedin worden volledig vergoed.
• U kunt € 1.500,- en de eventuele extra kosten voor elektrisch koken lenen via de
renteloze lening van de gemeente Rotterdam.

op heden doet Rotterdam nog in iedere wijk een onderzoek naar
bewonersbehoeften voor het aansluiten op warmtenetten. In de

Wat kost het?

Basis*

wijk Heindijk is een keuzekaart (zie afbeelding) ontwikkeld, waar

Grotendeels aardgasvrij ++
Subsidie: ja, voor
stadsverwarming

mensen zelf kunnen kiezen en opties hebben: wel of niet volledig

Ik stap in 2021 over op stadsverwarming, en
later op elektrisch koken (uiterlijk 2027)

aardgasvrij versus zelf doen of later. Hieruit blijkt dat 70% mee

* mits technisch mogelijk voor uw woning

wil doen en dan ook volledig aardgasvrij wil worden.

Beperkt

Aandachtspunt: Inzichten en tips voor het betrekken van bewoners

Ik stap in 2021 over op elektrisch koken,
en later op stadsverwarming (uiterlijk
2027)

• U betaalt hier een deel van, namelijk € 1.500,-.
• Via www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/kosten-stadsverwarming/ kunt u
uw energiekosten berekenen*.
• Let op: de kosten voor koken op gas (vastrecht en verbruik) blijft u houden.

• Voor de overstap op elektrisch koken, krijgt u maximaal € 500,- subsidie.

Eerste stap aardgasvrij +
Subsidie: ja, alleen voor koken

In de pilotbuurten streeft Rotterdam ernaar dat zo veel mogelijk
bewoners de projectleider kennen en andersom – de projectleider
kent zo veel mogelijk bewoners. Rotterdam onderschrijft daarom
ook dat het van belang is om een paar vaste gezichten of zelfs
één gezicht in een wijk te hebben. De digitale communicatie tijdens corona (dit traject vond plaats in 2020 – 2021) heeft zowel
voor- als nadelen. Een voordeel is dat je veel meer bewoners kan
bereiken met digitale bijeenkomsten, de drempel is daarmee
lager. Persoonlijk contact blijkt dan echter lastiger. Rotterdam
organiseert aparte sessies voor een specifieke doelgroep zoals de

Zelf

Volledig aardgasvrij +++

• Voor elektrisch koken kunt gebruik maken van de subsidie. Voor andere manieren
van aardgasvrij verwarmen zijn er landelijke subsidies mogelijk. En u kunt gebruik
maken van de renteloze lening van de gemeente Rotterdam.

Subsidie: mogelijk, andere regelingen
Ik ga, uiterlijk in 2027, zelf aan de slag met
een aardgasvrij alternatief. (Hierbij kunt u
gebruik maken van de renteloze lening)

Later

Niet aardgasvrij
Subsidie: nee
Ik ga later, uiterlijk in 2027, over op stadsverwarming en elektrisch koken

Disclaimer
De subsidieregelingen zijn beschikbaar tot september 2022 voor Heindijk en omgeving.
Dat wil niet zeggen dat er bij het volgende keuzemoment geen financiële ondersteuning
vanuit de gemeente is. De inhoud daarvan is niet bekend.
Deze kaart is informatief, niet bedoeld om uw keuze formeel in te dienen. Dit kunt u met de
intentieovereenkomst doen.
De berekening die voor u is gemaakt, is gebaseerd op de huidige prijzen van gas en
stadsverwarming. Het kan zijn dat de prijzen stijgen, of dalen wanneer u het contract sluit.
*De tarieven voor stadsverwarming van Vattenfall zijn in Rotterdam lager dan in andere
delen van Nederland. Voor 2019 gelden de volgende tarieven: € 26,15 per GJ, vastrecht:
€ 201,55 en een meettarief € 16,36. De afleverset huurt u bij Vattenfall. In 2019 is de huur
voor de afleverset € 114,44. Dit is inclusief het onderhoud. Dit is vergelijkbaar met de
kosten voor het onderhoud en de afschrijving van uw ketel.

VvE’s. Van groot belang is in ieder geval dat er vroegtijdig gestart
wordt met communicatie, al voordat de kosten en aanbieders van

Figuur: Keuzekaart voor bewoners in de Rotterdamse wijk Heindijk
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aardgasvrij duidelijk zijn. Mensen hebben tijd nodig om het idee

Dilemma: Omgaan met drempels en weerstand

van de transitie naar aardgasvrij te laten landen, en de gemeente

In Rotterdam gebruiken ze inzichten van onderzoekers en

Rotterdam wil ze dus ook die tijd gunnen. Een laatste inzicht is

gedragswetenschappers om drempels ten aanzien van duurzaam

dat communicatie naar bewoners het allerbeste werkt wanneer

gedrag te verlagen. Inzicht in de drempels en weerstand in een

de berichtgeving een mix tussen leuk en informatief betreft. De

specifieke wijk is belangrijk om de communicatiestrategie op aan

gemeente Rotterdam verzamelde ook een aantal tips over de aan-

te passen. In de wijk Heindijk denken de bewoners veel in kan-

pak aardgasvrij:

sen, terwijl ze in de wijk Pendrecht meer bedreigingen zien. Dit

• Zorg voor goede bemensing bij activiteiten;

vraagt een andere benadering met betrekking tot communicatie.

• Laat bewoners vooraf meelezen bij je communicatiemiddelen;

In de wijk Pendrecht heeft de gemeente Rotterdam er uiteinde-

• Wees zichtbaar in de wijk;

lijk voor gekozen om aparte informatiepakketten per doelgroep

• Blijf verbinden en ga de dialoog aan;

samen te stellen voor VvE’s, particuliere verhuurders en corpo-

• Vertel ook duidelijk wat je niet weet en wees transparant.

raties. De behoeften per doelgroep waren zo verschillend dat er
doelgroepspecifieke informatie wordt gegeven.

Aandachtspunt: Creatieve methoden vergroten het bereik
Rotterdam heeft ook enige ervaring met creatievere methoden

Reflectie vanuit regierollen

om het bereik te vergroten. In de wijk Bospolder-Tussendijken

In de praktijk komen G4-gemeenten Rotterdam en Amsterdam

vond een wijksafari plaats om mensen op een andere manier

knelpunten tegen in het ontzorgen van bewoners en het facilite-

in aanraking te laten komen met het thema duurzaamheid.

ren van het bottom-up participatieproces. Ook zien zij kansen en

Ook organiseerde de gemeente een kookshow met inductie

zijn relevante lessen geleerd waarvan enkele al gedeeld zijn in de

(Pendrecht Proeft), kunnen bewoners kijken in huizen waar ver-

bovenstaande tekst. De aanpak van Rotterdam ligt dicht tegen de

duurzaamd is om te zien hoe dat er achter de voordeur uitziet,

regierol van navigeren aan; binnen duidelijk vastgestelde kaders

organiseerden ze een nachtwandeling door de wijk Reyeroord (de

en vanuit transparantie waarover bewoners wel en niet over kun-

Nachtclub) om ook andere issues in de wijk (in dit geval veilig-

nen meedenken wordt het participatieproces vormgegeven. De

heid en hangjeugd) bespreekbaar te maken, en hebben ze voor de

aanpak in Amsterdam lijkt tussen twee regiemodellen in te zit-

wijk Rozenburg een Energieconferentie georganiseerd.

ten: laveren en navigeren. Het laveren is van toepassing op het
meebewegen van dynamiek en netwerken in de wijk of buurt.
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nen de transitie moet vorm krijgen.

Bewonersparticipatie/
betrokkenheid

• In eerste instantie stimuleren van bewoners om over
te stappen middels informatie en verleidingsmaatregelen. Afdwingen is tot op heden niet mogelijk.

Een overzicht van de dilemma’s en knelpunten voor de casus van

Regelgeving

• Bestaande wetgeving verbiedt het verplicht afsluiten
van de gasvoorziening van bestaande bouw waarmee
de aanpakken van de gemeenten nog volledig stoelen
op ontzorgen (informeren en verleiden) en vrijwilligheid.
• In regelgeving wordt ontzorgen en participatie verplicht gesteld. Er wordt echter niet verteld hoe en
wanneer in het proces dit moet plaatsvinden.

ontzorgen en participatie ten behoeve van aardgasvrije buurten
is weergegeven in onderstaande tabel.

Dilemma’s en knelpunten in casus Participatie/ontzorgen
Regierol

Wijk versus
stedelijke
opgave

• Zolang mensen nog keuzevrijheid hebben en de
gemeente bewoners niet kan dwingen van het gas
af te gaan, zijn het vooral de mensen die intrinsiek
gemotiveerd zijn en zelf de keuze maken om hun
woning aan te passen die van het aardgas zullen
afstappen.
• Onderhoudsplanning van woningcorporatie om kookplaten te vervangen, gemeente kan niet verplichten
om te versnellen met de kookgasopgave.
• Gemeenten leren nu hoe VvE’s, particulieren en
woningcorporaties het beste aangespoord, ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden in de transitie
naar aardgasvrij.
• Focus van de aanpak is vooralsnog heel erg toegespitst op de karakteristieken van iedere wijk. Stadsbrede ontzorgingsmaatregelen bestaan wel, maar er
wordt voor het WUP en TVW toch ingezet op wijkspecifieke aanpakken. Dit lijkt ook nodig te zijn door zeer
grote contextuele verschillen. Echter is dit wel een
arbeids- en tijdsintensieve exercitie.

4.6 Terugblik leren in de praktijk
Uitwisselen van ervaringen in concrete situaties
De voorbeelden die de G4-steden uitwisselen laten zien, dat op
allerlei plekken, bij vele thema’s en door partners voortdurend
kleine deelbesluiten worden genomen en er (soms onomkeerbaar) processen in gang zijn gezet. De deelbesluiten laten zien
wat al goed gaat, én waar gemeenten tegen dilemma’s aanlopen
in het realiseren van de transitie naar aardgasvrij. Deze spanning
tussen grip willen krijgen op het complexe besluitvormingsproces en aan de slag gaan met kleinere deelbesluiten en daarin
voortgang bereiken, is heel zichtbaar in het gezamenlijke traject
rond besluitvorming in de energietransitie.
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Aanknopingspunten verbetering besluitvorming

Utrecht heeft ervaren dat het inspelen op natuurlijke momenten

De steden zijn aan de slag en zetten daadwerkelijke stappen rich-

van de ene partij niet altijd overeenkomen met de planning of

ting aardgasvrij. Met andere woorden: ze zijn ‘van de kant af’. In

veranderbereidheid van de andere partij. Dit geldt bijvoorbeeld

de dagelijkse praktijk lopen ze ook nog regelmatig tegen uitda-

voor de wettelijk verplichte vervanging van het bestaande gasnet,

gingen aan. Deze samenwerking heeft laten zien wat de belang-

de renovatieagenda van de woningbouwcorporaties, de aanschaf

rijkste aandachtspunten zijn bij het omgaan met de genoemde

van een nieuwe keuken of elektrisch willen koken. In het wijkuit-

uitdagingen en wat gemeenten al ondernomen hebben om voor-

voeringsplan moet ruimte voor flexibiliteit worden meegenomen

bij de geschetste dilemma’s te komen in relatie tot besluitvor-

zolang er geen mogelijkheden zijn voor het afdwingen van aard-

ming. Duidelijk wordt dat er veel afhankelijkheden zijn tussen

gasvrij bij bewoners. Dan kan er tussen verschillende snelheden

actoren, tussen deelbesluiten, en ook tussen beleidsterreinen.

of tussen momenten van investeringen afstemming plaatsvinden
(regierol navigeren). Bij onvoldoende tempo is het mogelijk om

Wie doet wat wanneer, met wie, en met welk mandaat

weer in te grijpen (regierol besturen).

De eerder ontwikkelde regierollen zijn gebruikt als bril om op de
gemeentelijke regierol in ieder van de cases te reflecteren. We

Vraagstuk: VvE

hebben gekeken vanuit welke primaire regierol de gemeenten

De VvE’s van de vijf complexen in Zuidwest in Den Haag zijn

acteren op dit vraagstuk, en op welke wijze een andere regierol

door de gemeente proactief benaderd om ze te stimuleren en te

behulpzaam zou kunnen zijn in het adresseren van de dilem-

begeleiden richting het verduurzamen van het complex en ver-

ma’s. Dat levert een aantal interessante reflecties op, die we hier

volgens over te gaan naar gebruik van een duurzaam en collectief

kort herhalen.

warmtenet. Mede door de besluitvormingsstructuur van VvE’s
voert de gemeente een regierol die past bij de typering navigeren.

Vraagstuk: kookgas

De VvE’s zijn na goedkeuring van het uitvoeringsplan en toezeg-

De casus over Kookgas laat zien dat het in de praktijk brengen

ging op de middelen benaderd over de plannen in het gebied,

van een stadsbreed besluit om van het aardgas af te gaan, afhan-

ze hebben maatwerkscans aangeboden gekregen en uiteindelijk

kelijk is van vele deelbesluiten. De casus laat ook zien, dat iets

de keuze om wel of niet mee te doen aan de aansluiting op een

wat klein en relatief makkelijk lijkt (‘alleen nog even van het

warmtenet. Immers, als eigenaar van de woning beslissen ze zelf

kookgas af’) in de praktijk lastig te realiseren blijkt. De gemeente

over investeringen voor isolatie of warmtevoorziening en tempo
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van de verduurzaming. De gemeente biedt informatie over de

heeft speciale aandacht van de gemeente Rotterdam om meege-

kaders van de wijkontwikkelingen van het collectief warmtenet.

nomen te worden in de transitie naar aardgasvrije wijken. Menskracht en financiële voorzieningen zijn een grote uitdaging voor

Amsterdam heeft de ervaring dat het bij VvE belangrijk is om aan

het activeren en betrekken van een VvE bij de verduurzaming en

te sluiten bij natuurlijke momenten binnen hun onderhoudsplan-

stap naar aardgasvrij. De gemeente heeft in samenwerking met

ning. De gemeente biedt -onder voorwaarden- een intensief bege-

de organisatie VvE010 een aanpak ontwikkeld die VvE’s onder-

leidingstraject voor bewoners van VvE’s aan. De bedoeling is dat

steunt en stimuleert om in actie te komen.

alle zaken en kosten waarover een VvE zich moet buigen (zoals
het meerjarenonderhoudsplan, verduurzaming van het gebouw/

Vraagstuk: ontzorgen

complex en aardgasvrij worden) onderzocht en gestructureerd

Door het bottom-up participatieproces maximaal te facilite-

worden door VvE-specialisten van de gemeente. Zo ondersteunt

ren ontstaat er ruimte voor initiatieven (regierol laveren). Om

de gemeente niet alleen met informatie en advies, maar ook met

ervoor te zorgen dat deze initiatieven op elkaar afgestemd zijn, is

daadwerkelijke begeleiding. Ondanks dat dit zeer op prijs gesteld

onder andere de aansluiting tussen verschillende snelheden en

wordt, is het proces te arbeidsintensief om aan te bieden aan alle

momenten van investeringen van belang (regierol navigeren).

Amsterdamse VvE’s. Daarom is een van de voorwaarden voor
het verkrijgen van deze begeleiding onder andere dat de VvE-

Aan de slag - in buurten zien we de eerste voorbeelden

specifieke gegevens geanonimiseerd gedeeld mogen worden met

De transitie naar aardgasvrij is ambitieus en uitdagend. De eer-

vergelijkbare VvE’s.

ste ronde proeftuinen uit het interdepartementale programma
Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft geleid tot 206 aardgasvrij hui-

Voor de gemeente Rotterdam was de benodigde inspanning voor

zen. Breed groeit de twijfel of het nagestreefde tempo haalbaar is.

het betrekken van VvE’s in de transitie naar aardgasvrij reden om

Bij de eerste veertien wijken zijn allerlei structurele uitdagingen

een intermediair in te zetten. In Rotterdam is ongeveer 40% van

geïdentificeerd: wetgeving die onvoldoende faciliteert, gebrek

de woningvoorraad in collectief eigendom van VvE’s. Bovendien

aan kennis en tijd bij gemeenten en onvoldoende financiële mid-

zijn in Rotterdam relatief veel kleine VvE’s te vinden (circa 70%

delen. Omdat woningen in grote mate van elkaar verschillen,

van het totaal), die beperkt zicht hebben op wat er nodig is voor

evenals de mogelijkheden en bereidheid van bewoners om aan

verduurzaming van de woningen. Deze groep woningeigenaren

de verduurzaming van hun huizen mee te doen, is de energie-
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transitie op wijkniveau maatwerk en zijn de opgedane ervaringen niet zomaar overal toe te passen of op te schalen. Er is grote
behoefte aan landelijk beleid over hoe kosten en (financiële)
risico’s verdeeld moeten worden over deelnemende partijen als
gemeenten, bewoners en energieleveranciers. Elke buurt lijkt het
wiel opnieuw te moeten uitvinden. Om draagvlak bij de bewoners te krijgen, is veel overleg en tijd nodig. Dat geldt voor zowel
koop- als huurwoningen. Voor mensen die weigeren mee te doen
is een apart gasnet nodig. Tegelijkertijd zijn al deze uitdagingen
en barrières heel waardevol in het leren en experimenteren voor
de opschaling van de ambitie en versnelling van de transitie naar
aardgasvrij.
Nog niet voor alles is zomaar een oplossing bedacht, maar we
zien in de proeftuinen voorbeelden waar we van kunnen leren.
De plekken in de steden waar het gebeurt, en de mensen die het
doen, moeten we centraal gaan zetten in de wijkaanpak. Hoe
hebben zij het gedaan en voor elkaar gekregen? Samen op expeditie dus!
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5. Reflectie op leren
Maatwerk vraagt om verschillende regierollen van gemeenten

opportunity’ is. Of het tegenovergestelde, namelijk dat vanuit de

Gemeenten hebben te maken met een hoog-dynamische context

ambities voor aardgasvrij het gewenste tempo veel hoger is dan

waarbinnen de warmtetransitie vorm moet krijgen. De ambities

het tempo waarin andere transitiepartners in de stad investe-

zijn groot. De daarbij horende gemeentelijke verantwoordelijk-

ringsbeslissingen kunnen nemen. Het kennen van ieders plan-

heden zijn nieuw. En de route naar het gewenste eindresultaat

ningen leidt nog niet altijd tot een optimale afstemming of het

allerminst uitgestippeld. Wie beslist wat wanneer waarover, met

gelijktrekken van verschillende snelheden waarin veranderingen

wie, en met welk mandaat? Steden ervaren dat bijna elke situatie

tot stand komen. De tijd levert ook dynamiek op. Niet alles is

om maatwerk vraagt en dat het ondoenlijk is om één besluitvor-

voorspelbaar. Dat kan te maken hebben met veranderende spel-

mingsproces of één ultieme aanpak te schetsen die toepasbaar is

regels. Denk bijvoorbeeld aan de in ontwikkeling zijnde Warmte-

op elk situatie en in elke wijk of buurt. In de praktijkvoorbeelden

wet, Energiewet of Omgevingswet, of zelfs Europese regelgeving.

die in deze publicatie uitgelicht zijn, zien we dat de keuzes die

Maar ook met onverwachte wendingen, zoals bewonersinitiatie-

gemaakt moeten worden in het besluitvormingsproces en ook de

ven, waardoor je als gemeente aansluiting moet zoeken bij de

samenwerking die nodig is om tot optimale resultaten te komen

dynamiek in de buurt of wijk. Kortom, leren balanceren, tussen

op elke plek en bij elke warmteoplossing andere uitdagingen kent

een perspectief zoals vastgelegd in de Transitievisie Warmte en

en maatwerk vraagt. Dan blijkt ook dat een gemeente niet kiest

het bottom up initiatief vanuit de wijk of buurt. De ontwikkelde

voor één bepaalde regierol in alle situaties, maar dat elke situatie

kennis en voorbeelden die we in deze publicatie presenteren

om andere regie vraagt, afhankelijk van de context.

laten zien dat het kan helpen om helder te zijn over de randvoorwaarden waarbinnen initiatief kan groeien, om te anticiperen,

Het aspect tijd speelt een belangrijke rol in de keuze voor de

het beoogde besluitvormingsproces aan te passen en mogelijk

regierol en de benodigde maatwerk aanpak. De omstandighe-

zelfs voor een andere regierol te kiezen.

den in een buurt of wijk kunnen ervoor zorgen dat er ongekende haast is, omdat er precies op dat moment een ‘window of
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Een andere belangrijke factor is de start. Soms is de start formeel

inzichtelijk gemaakt dat het samen móet. Dit gaat in de eerste

gemarkeerd, bijvoorbeeld via een Raadsbesluit om een bepaalde

plaats over de bewoners. In de complexiteit van de verduurza-

wijk te gaan verduurzamen. En soms niet. De start kan ook zijn

ming, de onzekerheden en het soms ontbreken van een heldere

dat er in een wijk een andere opgave urgenter is, en dat van daar-

boodschap zijn veel gemeente geneigd om vooral eerst zelf te

uit een goede kans ontstaat om de energieopgave daaraan te kop-

blijven puzzelen. Maar neem de bewoners mee, en maak ze deel-

pelen. Het kan ook zijn dat de start wordt ingegeven door grootse

genoot van de dilemma’s die je hebt. Voor bijvoorbeeld investe-

plannen met collectieve warmtenetten of door veel beperktere

ringsbeslissingen is afstemming met de andere transitiepartners

ruimtelijke of infrastructurele ingrepen, zoals de vervanging van

van belang. Een gezamenlijk plan, inzicht in consequenties voor

het riool of bestaande gasinfrastructuur, aanleg van glasvezel,

een ieder en werken aan het wederzijdse belang zijn daarbij cru-

of de aanpassing van het straatprofiel ten behoeve van de leef-

ciaal. Voor het vergroten van het onderlinge vertrouwen is open-

baarheid in een wijk of buurt. Ook een actieve bewonersgroep

heid, en transparantie van belang, maar kan samen leren ook

die zelf ook aan de slag wil met verduurzaming van de energie-

helpend zijn.

voorziening kan initiatief nemen. En soms moet er nog een begin
gemaakt worden met bewustwording van de wijkbewoners. Elk

Impact en verschil maken door te redeneren vanuit de plek

startmoment vraagt om een specifieke regierol van gemeenten

De kunst is om het complexe speelveld waarbinnen de transitie

en bijpassende beleidsinstrumenten. Soms moet je alles vanaf

naar aardgasvrij plaatsvindt, niet te versimpelen, maar als gege-

de voorkant al regelen, in andere gevallen is het vooral belangrijk

ven te nemen. De vraag ‘wat is er wél mogelijk binnen ons speel-

dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn, en gaat het vanzelf

veld, ondanks de complexiteit en ondanks de vele onzekerheden

rollen. Natuurlijk moet je monitoren of in zo’n situatie het ‘lave-

waar we mee te maken hebben?’ stelden de deelnemers aan dit

ren’ op enig moment moet worden vervangen door ‘besturen’. Of

traject zichzelf regelmatig. Het krachtige is dat de deelnemers

dat je vanuit heldere randvoorwaarden over wat kan prima kunt

aan deze samenwerking voortdurend blijven zoeken naar waar

‘navigeren’.

zij impact en verschil kunnen maken. Hoe kan het wel? Vanuit
welke andere invalshoek kunnen we toch beweging inzetten en

Samenwerking en zeggenschap van bewoners cruciaal

resultaten bereiken? En ook: hoe sluiten we aan bij de dynamiek

Duidelijk is dat de gemeente de transitie naar aardgasvrij niet

van de plek? Welke mensen wonen, werken en recreëren daar

alleen kan doen. Sterker nog: de praktijkvoorbeelden hebben

en welke oplossing past daar het beste bij? Vanuit de plek en de
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mensen rondom die plek, zijn energierechtvaardigheid, bekosti-

is, het hoort bij innovatie. Samen reflecteren en leren laat nieuwe

ging en besluitvorming geen abstracte vraagstukken meer. Vraag-

perspectieven zien, zorgt voor (h)erkenning en leidt vaak tot

stukken krijgen een gezicht en worden concreet. Inspelen op die

nieuw handelingsperspectief. Samen experimenteren dus, en

lokale kenmerken en dynamiek vraagt om afwisselend te kunnen

daarvan leren en opnieuw toepassen, net iets anders, net iets

uitzoomen – het gehele speelveld overziend – én inzoomen op de

beter, of op een ander schaalniveau. Samen op expeditie dus om

dynamiek en vraagstukken rondom een bepaalde plek, buurt of

te leren balanceren tussen besluit en uitvoering en de grootste

wijk. Waar heb je als gemeente wél invloed op?

ambities voor elkaar te krijgen: aardgasvrij in 2050, maar liever
vele jaren eerder.

Delen van ervaringen tussen steden doet er toe
Een ander inzicht uit dit traject en de voorbeelden in deze publicatie, is dat iedereen, vanuit zijn/haar positie, organisatie, rol
en verantwoordelijkheid vanuit een ander perspectief kijkt, en
daarmee de opgaves én oplossingsrichtingen ook vanuit een
ander perspectief kleur geeft. Met de illustratie ‘Op Expeditie naar
aardgasvrije wijken’ laten we zien dat elk er op schaalniveau een
ander speelveld aanwezig is én dat de samenwerking tussen deze
schaalniveaus van essentieel belang is om haalbare en betaalbare
oplossingen te vinden. Ga dus in elkaars praktijk kijken. Ga op
pad in de wijk. Leer de context van je transitiepartners kennen en
kijk hoe jij vanuit jouw positie, organisatie, rol of verantwoordelijkheid een bijdrage kunt leveren.
Wat dit kennis- en leertraject ook heeft laten zien, is dat er
ondanks de vele afhankelijkheden toch al heel veel wel kan en
gebeurt. Misschien gaan dingen niet meteen zoals je vooraf had
verwacht, of loop je tegen mislukkingen aan. Het goede nieuws
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6. Slotwoord
Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingstraject

Het is waardevol en leerzaam om te ontdekken dat er inmid-

tussen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

dels al heel veel kennisbouwstenen ontwikkeld en beschikbaar

en de organisaties TNO en Platform31. Ruim anderhalf jaar werk-

zijn, waarmee de gemeenten al veel beter in staat zijn om het

ten deze partijen aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis

transitieproces vorm te geven, besluiten te nemen en benodigde

en ervaring op het gebied van energierechtvaardigheid, bekosti-

samenwerkingen met andere partners én bewoners in de stad op

ging en besluitvormingsvraagstukken in de transitie naar aard-

te zetten. De focus bij gemeenten is duidelijk aan het verschuiven

gasvrije wijken.

naar ‘doen’.

Deze publicatie is het sluitstuk van de 2e fase van de strategische

We hopen dat we met de gepresenteerde praktijkvoorbeelden,

samenwerking tussen genoemde partijen. De samenwerking

kennis en ervaringen de transitieopgave naar aardgasvrije wijken

kenmerkt zich door een intensief kennis- en leerproces waarin

verder vooruithelpen. Niet alleen binnen de G4-steden, maar ook

fundamentele reflectie en innovatiecapaciteit van alle betrok-

bij andere grote en kleine gemeenten. Met deze publicatie voe-

ken partijen voorop staan. De stedelijke energietransitie vraagt

gen we kennis en praktijkervaring toe aan de maatschappelijke

om deze reflectie en bijbehorend leervermogen. 2050 komt snel

zoektocht in de transitie naar aardgasvrije wijken, waarbij we

dichtbij, maar is ook nog heel ver weg. We weten zeker dat er

ook een start hebben gemaakt met het leggen van verbindingen

tussen nu en 2050 nog veel zal veranderen. Zowel in technisch,

naar andere initiatieven en partijen die kennis ontwikkelen op

institutioneel als financieel opzicht. De strategische samenwer-

dit gebied. We zetten graag samen met andere transitiepartners

kingspartners hebben met elkaar uitgesproken dat de huidige

en kenniswerkers verdere stappen richting aardgasvrije wijken

praktijken daarom niet belemmerend mogen werken in het

met als doel bij te dragen aan het reduceren van CO2; zowel door

nadenken over de gewenste toekomst.

nieuwe kennis te ontwikkelen als door nieuwe ervaringen op te
doen in en met de praktijk en zo te ontdekken wat wel werkt en
wat niet.
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trisch koken; Rob Platell (Den Haag) en Frank Peters (VVE010) over het
ondersteunen en activeren van VvE’s en Annelies Huygen (TNO) over de
kosten en tarieven van warmte.
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