
SAMEN 
VOORUIT

Het project van de BuurtWarmteWijzer wordt uitgevoerd 
met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat



Hevige protesten in Groningen 
n.a.v. schade aan de gebouwen



28 juni 2019 presentatie klimaatakkoord: 
49% CO2-emissieverlaging t.o.v. 1990



Er moet tussen 2020 en 2050 flink wat gebeuren

De eerste 1,5 miljoen bestaande 

woningen zijn verduurzaamd. Dat 

gaat wijk voor wijk.

Transitievisie Warmte

De gemeentes weten welke wijk 

wanneer aan de beurt is. Bewoners 

worden daarbij betrokken. 

7 miljoen woningen en 

1 miljoen gebouwen 

zijn van het aardgas af. 

Dat zijn 200.000 woningen per jaar!



De meeste gemeentes hebben ondertussen 
hun TransitieVisie Warmte gereed.



Men staat nu voor het maken van WijkUitvoeringsPlannen, 
maar:
▪ er is nog nauwelijks ervaring met het opstellen van een WUP 

en
▪ het proces er naar toe moet gaandeweg ontdekt worden



DE UITDAGING

Organisatie

Hoe pakken we de vele buurten

op maat aan binnen beperkte

tijd, budget en fte’s?

Techniek

Hoe komen we tot de meest

optimale oplossing voor elke

bewoner én voor de buurt?

Financien

Hoe houden we de warmte-

transitie voor iedereen

betaalbaar?

Participatie

Hoe komen we tot 

een gedragen

wijkuitvoeringsplan?

Hoe kunnen we bewoners 

aan een passende

warmte-oplossing helpen?
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Bewonersparticipatie, maar:
▪ er wordt teveel vanuit een technische oplossing 

gedacht i.p.v. vanuit de bewoners en
▪ er is al veel voor ze bedacht en daardoor komt 

participeren niet verder dan instemmen (of niet).



Geweldig! 

Verbouwingsplannen

Geweldig! 

Verbouwingsplannen

Nog 5, maximaal 10 jaar. 

Dan zijn we hier weg.
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Dan zijn we hier weg.

En stel dat je technisch gelijke woningen hebt, 
dan zegt dat niet dat de bewoners ook hetzelfde zijn. 



Voor iedere woning een op maat advies?
Hoe stel je je dat voor?



Een technisch-economisch erg ingewikkelde opgave



GAAT HET LUKKEN MET ALLEEN 

EEN TECHNISCHE OPLOSSING?

GAAT HET LUKKEN MET ALLEEN 

HET BETREKKEN VAN BEWONERS?



SAMEN VOORUIT MET DE
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om tot de best passende warmteoplossingen te komen. 
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VOOR WIE?



Een persoonlijk

advies voor een

warmteoplossing 

op basis van: 

▪ jouw werkelijke woongegevens
energieverbruik • beschikking over eigen dak en/ of tuin • 

werkelijk energielabel (al genomen maatregelen)

meest duurzaam • laagste jaarlasten • kleinste investering

▪ jouw eigen voorkeuren

VOOR BUURTBEWONERS



VOOR GEMEENTEN

Een gedragen

plan door alle 

stakeholders

Minder inzet nodig. 

Minder rapporten, 

minder uitzoekwerk, 

minder administratie 

en kortere 

doorlooptijd. 

Een soepel proces

Transparantie in het 

proces zorgt voor 

draagvlak bij alle 

stakeholders.

Concrete resultaten

Een warmteadvies 

voor iedereen 

individueel en voor de 

buurt als geheel.



VOOR BEWONERSINITIATIEVEN

Een hands-on

aanpak voor jouw

eigen buurt

Participatie van 

bewoners

Een fysieke en digitale 

aanpak aanpasbaar

aan iedere buurt. 

Een duidelijk proces

Een handboek in 

10 stappen 

met handige links en 

voorbeelddocumenten

.

Collectieve kansen

Op basis van 

individuele input en 

voorkeuren 

op zoek naar 

collectieve kansen



Benut de energie in bewonersinitiatieven!

https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/2225995.aspx
https://departicipatiecoalitie.nl/document/rapport-de-zoektocht-naar-volwaardig-samenwerken-in-de-warmtetransitie/


MET WIE?



Bestaat uit:

▪ Bewoners(initiatief)

▪ Gemeente/ procesbegeleider

▪ Woningcorporaties / VvE’s

▪ netbeheerder

▪ adviseurs

Activiteiten:

▪ informeert en activeert de buurt m.b.v. het BWW-handboek

▪ berekent met COLONY-tool warmteverkenningen voor 

iedere woning en de buurt als geheel

▪ selecteert de best passende warmteverkenning

werkgroep warmte



Bestaan uit:

▪ huiseigenaren

▪ huurders

▪ energieadviseurs

Activiteiten:

▪ kennis opdoen / laten informeren

▪ hun woondossier invullen 

▪ meedoen met de buurtactiviteiten

▪ favoriete warmteoplossing kiezen

buurtbewoners



TOOLS



handboek houvast in het procesmet



kom je bij de bewoner thuismet



Met publieke en 

persoonlijke data rekent 

COLONY per adres naar

de optimale combinatie 

van isolatieniveau en 

warmtetechniek. 

Daarbij brengt het ook in 

beeld wat dat betekent 

voor collectieve 

voorzieningen als een 

warmtenet of het 

elektriciteitsnet
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“Een duidelijk stappenplan om de wijk 

mee in te gaan”

“Aandacht voor wat er leeft in de buurt. 

Wat men belangrijk vindt: top!”

“Combinatie met COLONY vind ik hééél

gaaf.”

“Ziet er vriendelijk uit. De buurt kan de 

regie nemen. Dat is een sterk punt!”

UIT DE WORKSHOPS
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DANK




