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1. Aardgasvrij wonen en de wijkaanpak
In 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen in ons land aardgasvrij 
zijn. Die transitie gebeurt de komende jaren wijk voor wijk. De transitie naar 
aardgasvrij wonen vraagt om technische veranderingen (onder andere in het 
aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur), maar leidt ook tot sociale 
vraagstukken (zoals kostenverdeling en keuzevrijheid). Uitgangspunt van het kabinet 
is dat aardgasvrij wonen voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Het is belangrijk om in de wijkaanpak aan te sluiten bij de drijfveren van bewoners 
en barrières weg te nemen, om bewoners zo te stimuleren en faciliteren richting 
aardgasvrij wonen. Voor een geslaagde energietransitie is het cruciaal dat bewoners 
gaan meedenken en participeren in de transitie naar aardgasvrije wijken (Rijksover-
heid, Klimaatakkoord, 2019). Een succesvolle wijkaanpak vereist daarom inbreng van 
bewoners en een benadering die is afgestemd op hun drijfveren en barrières.

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen 46 gemeenten in proeftuinen aard-
gasvrije wijken (Rijksoverheid, Deelnemende gemeenten aardgasvrije wijken, 2020) 
kennis en ervaring op met de vormgeving en opschaling van de wijkaanpak en hoe 
bewoners te stimuleren en faciliteren richting aardgasvrij wonen.

2. Scope van dit onderzoek
In het huidige onderzoek bouwen we voort op eerder onderzoek over de klantreis naar 
een aardgasvrije woning (Tigchelaar, et al., 2019) en de drijfveren en barrières in 
de verschillende stappen van die klantreis (Koning, Hermans, Kooger, & Tigchelaar, 
2020). We analyseren de wijze waarop bewonersparticipatie in de wijkaanpak van 
acht geselecteerde proeftuinen is vormgegeven. Hoe wordt in de wijkaanpak op vijf 
thema’s (draagvlak, organisatie van de proeftuin, financiën, aardgasvrije oplossingen 
en realisatie) rekening gehouden met wat bewoners drijft of juist afremt tijdens hun 
klantreis naar aardgasvrij wonen? In dit rapport gebruiken we de volgende definitie 
van bewonersparticipatie: Bewonersparticipatie is het betrekken van bewoners (als 
burger en klant) bij het aardgasvrij maken van wijken.
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3. Methode
We selecteerden proeftuinen met voornamelijk eigenaar-bewoners, en in mindere 
mate huurders, op basis van de volgende criteria. De proeftuinen bestaan uit grond-
gebonden koopwoningen, zonder veel VvE’s. VvE’s kennen collectieve besluitvorming 
met daarbij behorende specifieke vraagstukken. De bouwperiode van de woningen en 
gebouwen ligt tussen 1945-1970 en de technische oplossingen zijn een all-electric 
variant, een warmtenet, of een combinatie van beiden. Dit resulteerde in acht proef-
tuinen uit de eerste ronde van 27 proeftuinen: Lariks- West (Assen), Garyp (Tytsjerk-
steradiel), Nagele (Noordoostpolder) Overwhere-Zuid (Purmerend), Benedenbuurt 
(Wageningen), Sliedrecht-Oost (Sliedrecht), Paddepoel en Selwerd (Groningen) en 
Overvecht-Noord (Utrecht).

In een exploratief en iteratief proces hebben we drijfveren en barrières van bewoners 
in de stappen van de klantreis naar aardgasvrij wonen geclusterd tot elementen voor 
een succesvolle wijkaanpak, opgedeeld in vijf thema’s. We voerden een desk  
research uit op onder andere de eerste verslagen van de reflectieve monitor, een peri-
odiek onderzoek uitgevoerd door het Kennis- en Leerprogramma van het Programma 
Aardgasvrij Wijken (PAW). Voor verdere inzichten over bewonersparticipatie in de 
geselecteerde proeftuinen, hielden we semigestructureerde, online interviews. Er 
is gesproken met degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewonersparticipatie in 
de acht geselecteerde proeftuinen. Dit waren projectleiders vanuit de gemeenten 
of energiecoöperaties. Tijdens de interviews maakten we gebruik van ‘flash cards’ 
met daarop de elementen voor een succesvolle wijkaanpak. We bespraken hoe deze 
elementen aandacht krijgen in de participatie met de bewoners.
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1. Draagvlak  
elementen van de wijkaanpak:
• Noodzaak/aanleiding van aardgasvrij
• Koppeling aan andere thema’s  

(o.a. leefbaarheid, veiligheid)
• Inzicht in wat er leeft er in de wijk  

(o.a. behoeftes bewoners)
• Weerstand van de bewoners

2. Organisatie van de proeftuin  
elementen van de wijkaanpak:
• Sterkte van het organiserende projectteam
• Duidelijkheid proces en communicatiemiddelen
• Commitment van alle partijen
• Vakbekwaamheid van de betrokken partners

3. Financiën  
elementen van de wijkaanpak:
• Financiële haalbaarheid van het project
• Financiële aantrekkelijkheid
• Betaalbaarheid voor het individu/huishouden4. Aardgasvrije oplossingen  

elementen van de wijkaanpak:
• Inspelen op bewonersperceptie van  

de aardgasvrije oplossingen
• Functioneren van de oplossingen

5. Realisatie  
elementen van de wijkaanpak:
• Belegging verantwoordelijkheid 

van de realisatie
• Werkzaamheden tijdens  

de verbouwing



4. Conclusies
Algemeen
In de wijkaanpakken van de proeftuinen is aandacht voor de vijf thema’s draagvlak, 
organisatie van de proeftuin, financiën, aardgasvrije oplossingen en realisatie. Alleen 
op het thema realisatie gebeurt nog relatief weinig.

Draagvlak
Vragen over nut en noodzaak van aardgasvrij zijn van invloed op draagvlak in proeftuin. 
Vrijwel alle proeftuinen gaan met bewoners in gesprek over de noodzaak van de tran-
sitie naar aardgasvrij. Bij het creëren van bewustzijn bij bewoners over de noodzaak 
van de aardgasvrijtransitie spelen twee argumenten: (1) de noodzaak om de CO2-uit-
stoot te verminderen en (2) de noodzaak om van het aardgas te gaan. De proeftuinen 
besteden vooral aandacht aan het tweede argument. Sommige wijkbewoners worden 
gemotiveerd door deze argumenten, maar de proeftuinen ervaren ook weerstand. 
Bewoners wijzen daarbij vaak naar landelijke discussies over nut en noodzaak van de 
aardgasvrijtransitie.

Proeftuinen zijn overtuigd van het belang om goed te weten wat er leeft in 
de wijk en besteden hier veel aandacht aan en steken er energie in.
Proeftuinen vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de wijken en zijn in hun 
aanpak bezig om dat te achterhalen. Een kleinschalige en persoonlijke benadering – 
waarbij er bijvoorbeeld langs de deuren van bewoners wordt gegaan – is belangrijk en 
effectief. Ook wordt er gebruik gemaakt van bewonersavonden en online enquêtes en 
wordt er samengewerkt met bewonerscoöperaties.

Proeftuinen hebben wel de intentie om koppelkansen aan te 
grijpen, maar realisatie is in de praktijk nog weerbarstig. 
Proeftuinen geven aan de transitie naar aardgasvrij te willen aangrijpen om andere 
opgaven in de wijken aan te pakken. Andersom zien gemeenten dat opgaven in de 
wijk kansen bieden om ook de stap naar aardgasvrij te maken in een proeftuin. 
Veel proeftuinen zoeken aansluiting met leefbaarheid en sociale opgaven, zoals het 
verbeteren van sociale samenhang en het tegengaan van schulden en energiear-
moede. Ook wordt er gekoppeld met andere “technische opgaven”, zoals riolering en 
herinrichting van de wijk. Deze koppeling vraagt om integrale samenwerking binnen 
gemeenten, over beleidsdomeinen heen. Een integrale samenwerking blijkt voor de 
proeftuinen nieuw en soms (te) complex. 

 
Enkele proeftuinen geven aan er nu de eerste ervaringen mee te hebben opgedaan. 
Dit is opvallend omdat vooral door eerdere stedelijke vernieuwingsprogramma’s (zoals 
het Grotestedenbeleid gericht op 44 steden) integrale samenwerking niet nieuw is, 
met name op het gebied van leefbaarheid en gezondheid (VNG, 2020).

Proeftuinen moeten kunnen inspelen op verschillende behoeften aan participatie.
Proeftuinen ervaren een pluriformiteit aan wensen hoe bewoners betrokken willen 
worden. Er zijn bijvoorbeeld bewoners die actief betrokken zijn en die mee willen 
denken, maar er is ook een grote groep die het voldoende vindt om op de hoogte 
te worden gehouden. Daarnaast is er ook de vraag hoeveel ruimte de gemeente de 
bewoners van de wijk wil of kan geven. De ruimte van bewoners binnen de proef-
tuinen verschilt, van feedback geven op plannen tot actief een bijdrage leveren aan 
de planvorming (bijvoorbeeld in Nagele en Wageningen). Kortom, er is niet één vorm 
van participatie die overal geschikt is. Dit betekent dat er samen met bewoners moet 
worden gekeken welke vorm van participatie zich leent voor de betreffende wijk.

Er wordt weerstand ervaren van de bewoners.
Alle geselecteerde proeftuinen hebben in meer of mindere 
mate te maken gehad met weerstand bij bewoners. Dit 
betreft twee thema’s: het voorkomen van weerstand en het 
omgaan met weerstand. Weerstand wordt zichtbaar zodra 
er concrete plannen worden voorgelegd zonder dat bewo-
ners hierin worden meegenomen. Om weerstand te vermin-
deren (of te voorkomen) is het nodig om eerst met bewo-
ners de dialoog aan te gaan over hun behoeften en wensen 
en dan te kijken wat dit betekent voor de mogelijke plannen 
van de gemeente. Voor wat betreft het omgaan met weer-
stand schenken proeftuinen niet te veel aandacht aan 
bewoners die niet willen. Het lijkt beter te werken om je te 
richten op de bewoners die wel mee willen. De ervaring is 
nu dat slechts een kleine groep bewoners weerstand biedt, 
mogelijk doordat de meeste proeftuinen nog niet in de fase 
beland zijn dat plannen concreet worden.



Organisatie van de proeftuin
Over wat een team tot een sterk team maakt, verschillen de meningen. 
Elementen van een sterk team die uit de interviews naar voren komen zijn: karakter-
eigenschappen van teamleden, goede expertise en het afstemmen van de kwaliteiten 
van de teamleden op de fase waarin de proeftuin zich bevindt. De proeftuinen vragen 
om (technische) kennis en expertise die gemeentes niet altijd binnen de eigen orga-
nisatie in huis hebben. Om die reden is het voor veel proeftuinen bijvoorbeeld ook 
lastig in te schatten of uitvoerende partijen wel de juiste vakbekwaamheid hebben 
om de nieuwe technieken toe te passen.

In de praktijk is het soms lastig om én de goede expertise in het team te krijgen én 
voort te bouwen op bestaande relaties in de wijk. Dit gaat zowel over de expertise 
die bij bewoners als bij professionele partijen aanwezig is. Soms is de (technische) 
kennis bij bewoners niet voldoende, maar kunnen deze mensen als vertegenwoordi-
ging van de wijk wel heel belangrijk zijn. Professionele partijen zoals woningcorpora-
ties zijn vaak onderdeel van het projectteam, maar soms is ook bij hen de kennis niet 
in huis. Tot slot blijkt commitment een belangrijke factor van een sterk team: partijen 
maken duidelijke afspraken en committeren zich aan vooraf gestelde doelen. Toch 
kan gaandeweg de uitvoering blijken dat het commitment anders is dan gedacht, ook 
als er aan de start en tijdens het project bewust bij stil wordt gestaan.

Proeftuinen zien belangrijke voordelen bij het betrekken 
van een bewonerscoöperatie bij de wijkaanpak.
In meerdere proeftuinen maakt een bewonerscoöperatie onderdeel uit van het 
projectteam. Voor gemeentes heeft het betrekken van bewonerscoöperaties een 
aantal voordelen, zoals een bewonerscoöperatie die meer vertrouwen van bewoners 
heeft dan de gemeente of het feit dat een bewonerscoöperatie bewoners advies kan 
geven over geschikte, vakbekwame uitvoerders.

De rol die bewonerscoöperaties in de proeftuinen spelen verschilt. In sommige proef-
tuinen is de bewonerscoöperatie in de lead, terwijl in andere proeftuinen coöperaties 
voor een bepaald onderzoek (zoals communicatie) verantwoordelijk of samenwerkings-
partner zijn. In alle projecten lijken gemeenten een zogenaamd navigerend regiemodel 
te gebruiken: de combinatie van een top-down en bottom-up aanpak (Woestenburg, et 
al., 2020).

Voor draagvlak is het belangrijk om bewoners op verschillende 
momenten in de planvorming te betrekken en proeftuinen besteden 
hier veel aandacht aan en investeren er middelen in.
Bewoners worden betrokken op verschillende momenten tijdens de planvorming, 
wat zorgt voor draagvlak. Communicatie is daarbij een essentieel onderdeel. De 
proeftuinen maken gebruik van de gebruikelijke communicatiemiddelen zoals nieuws-
brieven, informatiebijeenkomsten en sociale media om bewoners te informeren. 
Proeftuinen hebben daarnaast goede ervaringen met huisbezoeken, modelwoningen 
en energieadviseurs om met bewoners in gesprek te gaan.

Er zijn daarnaast op het gebied van draagvlak leerervaringen opgedaan over onder 
meer hoe bewoners op de hoogte te houden, duidelijkheid te bieden over betaalbaar-
heid, zorgen over “gedoe” weg te nemen en te monitoren welke bewoners worden 
bereikt. Het kost meerdere proeftuinen veel capaciteit wanneer zij de participatie in 
elke wijk in hun gemeente op een vergelijkbare wijze als in de proeftuinen zouden 
aanpakken. Er liggen kansen om deze ervaringen (uitgebreider) te delen met andere 
gemeenten.

Een concreet participatieplan ontbreekt vaak.
In gemeenten is veel ervaring met communicatie met burgers en daar wordt veel 
gebruik van gemaakt. Het valt echter op dat ervaringen uit het verleden met bewo-
nersparticipatie (bijvoorbeeld in het kader van wijkvernieuwing of leefbaarheid) in de 
interviews weinig naar boven kwamen. Ook lijkt er geen basis participatieplan klaar te 
liggen. Proeftuinen lijken opnieuw te beginnen zonder op eerdere (goede en slechte) 
ervaringen terug te vallen en er wordt voorafgaand aan de proeftuin geen duidelijk 
participatieplan opgesteld. Mogelijk is dit ook een reden waarom er in de proeftuinen 
maar weinig wordt geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van participatie.



Financiën
Proeftuinen worstelen met de financiën en zijn op dit moment, en 
in de toekomst afhankelijk van ondersteuning van het Rijk om de 
financiën voor het proces en de uitvoering op orde te krijgen.
Verschillende proeftuinen maken in de financiering van hun eigen aanpak en organi-
satie van de proeftuin hogere uitvoeringskosten dan vooraf verwacht. Het uitvoeren 
en coördineren van de activiteiten vraagt veel tijd en capaciteit. In meerdere proef-
tuinen speelt de vraag of – ook met de subsidie – een sluitende businesscase kan 
worden gemaakt voor het project. Er wordt nog druk gewerkt aan het rondkrijgen van 
businesscases voor onder meer warmtenetten. Bewoners zitten met drie vragen 
rondom financiering: Kan ik de benodigde investeringen betalen/financieren? Ga ik er 
niet op achteruit? Hoe aantrekkelijk is de gekozen aanpak? De in het Klimaatakkoord 
opgenomen term ‘woonlastenneutraal’ is een knelpunt. Het is lastig voor proeftuinen 
om deze ‘belofte’ waar te maken en ze kijken hiervoor naar oplossingen vanuit de 
Rijksoverheid.

Aardgasvrije oplossingen
Het delen van bewonerservaringen werkt goed om 
andere bewoners te enthousiasmeren.
Proeftuinen willen bewoners een indruk geven van de toekomstige oplossingen om 
zo vragen te beantwoorden en eventuele zorgen bij bewoners weg te nemen. Hiervoor 
wordt er veel gewerkt met voorbeeldwoningen. Er is nog weinig ervaring met de aard-
gasvrije oplossingen in de praktijk, omdat de meeste proeftuinen in dit onderzoek nog 
niet bezig zijn met implementatie van de oplossingen. Bij één proeftuin waar dit wel 
het geval is zijn positieve ervaringen opgehaald middels een enquête en breed gecom-
municeerd.

Landelijke discussies over waterstof en kernenergie ook in proeftuinen.
De discussies die er landelijk spelen over waterstof als alternatief voor aardgas en de 
inzet van kernenergie om bij te dragen aan de klimaatdoelen klinken ook door in de 
proeftuinen. Deze discussies komen ook terug tijdens bijvoorbeeld bewonersavonden 
die in de proeftuinen worden georganiseerd.

Realisatie
Nog beperkte aandacht voor realisatiefase.
Proeftuinen lijken nog beperkt nagedacht te hebben over deze fase en de meeste 
proeftuinen zijn nog niet in deze fase. Eén proeftuin die wel al zo ver is, heeft een 
“projectleider achter de voordeur” die alles voor bewoners regelt. Enkele proeftuinen 
hebben in hun plannen staan dat één hoofdaannemer verantwoordelijk is (of wordt) 
tijdens de werkzaamheden. Het is goed om hier tijdig over na te denken. Het is 
belangrijk dat bewoners weten wie hun aanspreekpunt is; bij wie ze terecht kunnen 
met vragen of als er zaken fout (dreigen te) gaan.

Inzet van modelwoningen om zorg over ‘gedoe’ weg te nemen.
De meeste proeftuinen in dit onderzoek zitten nog niet in de fase dat er daadwerkelijk 
verbouwingen plaatsvinden in de woningen. Bewoners kunnen echter wel al zorgen 
hebben over het gedoe van de toekomstige werkzaamheden. Sommige proeftuinen 
laten in een modelwoning zien hoe een oplossing in de praktijk werkt. Zo wordt ook 
helder wat voor werkzaamheden en ‘gedoe’ er wel of niet bij komen kijken.
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5. Aanbevelingen
Algemeen
Zet de bewoner/woningeigenaar centraal in de wijkaanpak. 
In het aardgasvrij maken van de wijk is de eigenaar(-bewoner) van de woning de 
belangrijkste stakeholder. Zij of hij gaat uiteindelijk over de aanpassingen die in de 
woning worden uitgevoerd. De bewoner moet dus niet (alleen) gezien worden als een 
doelgroep, maar meer als een projectpartner en dus betrokken worden bij het hele 
proces. Daarbij moet ook helder gemaakt worden wat de rol van de bewoner is in het 
proces. Waarover en wanneer is commitment nodig van de bewoner, welke randvoor-
waarden gelden daarbij en waarover kan de woningeigenaar wél beslissen en waarover 
niet. Daarbij hoort ook een transparante communicatie over het proces bij. Wees open 
over waar het lastig is, waar het projectteam en de gemeente tegenaan lopen. Dit 
geeft vertrouwen en helpt voor bewoners om zich betrokken en serieus genomen te 
voelen.

Draagvlak
Ondersteun gemeenten door landelijk nut en noodzaak helder te maken.
Het landelijk onderstrepen van het belang van de transitie naar aardgasvrij kan 
gemeenten ondersteunen bij discussies over de noodzaak van de transitie naar aard-
gasvrij. Het uitstralen van zekerheid dat alle wijken aan de beurt gaan komen voor-
komt discussies over “waarom wij wel en zij niet”.

Organisatie van de proeftuin
Stel een participatieplan op.
Begin de wijkaanpak met het opstellen van een duidelijk en gedetailleerd participatie-
plan, met in ieder geval de volgende elementen:

• Het doel van participatie: wie moet waarover, wanneer beslissen en waarom? Door 
het doel duidelijk te stellen kan een gemeente ook beter kiezen voor het gewenste 
participatieniveau gedurende het proces: wanneer kunnen bewoners meebeslissen 
of is het voldoende om ze te consulteren?

• Breng de bewoners in de wijk goed in kaart. Benut hierbij ook de kennis die in de 
gemeente aanwezig is vanuit het sociaal domein, of bij bewonerscoöperaties of 
andere bewonersinitiatieven.

• Kijk of er bepaalde clusters te vormen zijn in de wijk om gezamenlijk te werken aan 
uitvoeringsplannen: een criterium kan de sociale verbondenheid zijn; wat zijn voor 
bewoners logische grenzen? Met wie voelen ze zich verbonden?

• Houd rekening met de verschillende stappen die de bewoner doorloopt in het pro-
ces naar een aardgasvrije woning (de klantreis).

• Bedenk welke rol een bewoner heeft, en wanneer welke rol het meest van toepass-
ing is. Op sommige momenten zal een bewoner als burger op een juiste manier be-
handeld willen worden, terwijl hij of zij op een ander moment meer als klant denkt 
en een klantbenadering passend kan zijn.

• Denk na over opschaling. Ga je eerst voor een klein aantal woningen het gehele 
proces doorlopen en dan opschalen? Of begin je direct met een groter aantal wo-
ningen? Leer hierbij van de eerder opgedane ervaringen.



Werk continu aan een goede relatie met alle betrokken stakeholders en partners. 
De belangen en doelstellingen van samenwerkende partijen (zoals gemeenten, 
bewonerscoöperaties, woningcorporatie, warmtebedrijven en consortia van adviseurs, 
aannemers en installateurs) komen niet altijd overeen. Ook als partijen duidelijke 
afspraken maken en zich committeren aan vooraf gestelde doelen kan gaandeweg de 
uitvoering het commitment van partijen anders blijken dan gedacht. Het is belangrijk 
om hier regelmatig, expliciet bij stil te staan.

Financiën 
Bied vanuit het Rijk verdere financiële ondersteuning.
Deze financiële ondersteuning moet zich deels richten op ondersteuning van de 
wijkbewoners, zodat de aanpak betaalbaar, aantrekkelijk of mogelijk zelfs woonlas-
tenneutraal kan worden aangeboden. Daarnaast moet het Rijk ondersteunen met het 
rondkrijgen van businesscases. Op lange termijn moet de betaalbaarheid ook worden 
verbeterd door kostendaling te realiseren, door efficiëntere aanpakken.

Aardgasvrije oplossingen 
Benut de positieve ervaringen van bewoners. 
Hoewel de ervaringen van bewoners met aardgasvrij wonen nog beperkt zijn, is het 
ook nu al waardevol om deze ervaringen te delen en bewoners zelf aan het woord te 
laten over hun ervaringen. Mensen worden beïnvloed door de mening, ervaringen en 
het gedrag van anderen die nabij hen staan en zo kunnen andere bewoners over de 
streep worden getrokken. Ambassadeurs die hun positieve ervaringen delen (zie ook 
stap 9 van de klantreis aardgasvrij wonen) (Koning, Hermans, Kooger, & Tigchelaar, 
2020) kunnen zo bijdragen aan een vliegwieleffect van de proeftuinen op andere 
wijken.

Realisatie
Denk vroegtijdig na over de realisatiefase.
Voor bewoners kan gedoe in de uitvoeringsfase een barrière vormen om de volgende 
stap in de klantreis te zetten. Het is daarom belangrijk om al vroegtijdig over de reali-
satiefase na te denken en zorgen over gedoe weg te nemen. Geef alvast een indruk 
van de oplossingen en wat hiervoor aan werkzaamheden komt kijken middels een 
modelwoning. Zorg dat bewoners bij de uitvoering weten wie hun aanspreekpunt is;  
bij wie ze terecht kunnen met vragen of als er zaken fout (dreigen te) gaan.

Referenties 
Alle referenties zijn terug te vinden in het originele rapport, te vinden op:
https://energy.nl/publication/bewonersparticipatie-aardgasvrije-wijken

https://energy.nl/publication/bewonersparticipatie-aardgasvrije-wijken

