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Samenvatting
Uit het onderzoek naar de regionale energiestransitie van de woningvoorraad in West-Brabant komen
drie vormen van netwerksamenwerkingsverbanden naar voren, die een bijdrage leveren aan de
regionale energiestransitie van de woningvoorraad.
Netwerken die bijdragen aan kennisdeling en bewustwording van nut en noodzaak van de
energiestransitie; netwerken die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een smart
grid; en netwerken die door adaptie van de bestaande woningvoorraad en infrastructuur in de
gebouwde omgeving het mogelijk maken om aan te sluiten op- en draagvlak te vormen voor- een
dergelijk smart grid.
Netwerksturing in de regionale energietransitie van de woningvoorraad vindt op verschillende
manieren plaats in West-Brabant. Naarmate de (gedeelde) belangen groter worden, en de
vrijblijvendheid verminderd, verschuift de netwerksturing naar georganiseerde vormen als
leiderorganisatienetwerk en onafhankelijk netwerkmanagement. Bewustwording, kennisdeling en de
verbindende relatie tussen de regionale initiatieven vormen de grootste aandachtpunten, is de
conclusie van dit onderzoek.
De klimaatverandering is actueel en breed maatschappelijk vraagstuk. In alle sectoren van de
Nederlandse samenleving raakt men doordrongen van de nut en noodzaak om onze consumptie van
fossiele brandstoffen te vervangen. Gebruik van hernieuwbare en duurzame energie moet de CO₂uitstoot te verminderen om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord in Parijs, een CO₂-neutrale
samenleving in 2050, te kunnen voldoen.
Zo ook in de sector gebouwde omgeving. Dit onderzoek richt zich op de regionale energiestransitie van
de woningvoorraad. Enerzijds door het verlagen van de energievraag door transformatie (adaptie) van
de woningvoorraad. Anderzijds door ontwikkeling en realisatie van een alternatief voor
energievoorziening via het centrale lineaire energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen, een
smart grid: een slim en decentraal energiesysteem op basis van duurzame en hernieuwbare opwek,
opslag en distributie van energie.
De complexiteit en de omvang van de opgave, en de impact op onze infrastructuur en ruimtegebruik
maakt, dat regionale samenwerking noodzakelijk is. De manier van samenwerken is onderwerp van dit
onderzoek; de onderzoeksvraag luidt:
Onder welke netwerksamenwerkingscondities wordt er in West-Brabant tussen stakeholders
samengewerkt aan regionale energietransitie in de woningvoorraad (en hoe krijgt dat gestalte)?
De aanpak van het onderzoek bestaat uit een kwalitatief casestudy met twee embedded cases. De
empirische bevindingen uit interviews met 19 respondenten afkomstig van met actoren uit twee
onderzoeksgebieden, de subregio’s Brabantse Wal en Breda zijn geanalyseerd. Bevindingen uit
deskresearch en analyse van 6 samenwerkingsverbanden uit de subregio’s zijn gereflecteerd aan
afgeleide kernbegrippen uit de theorieën van netwerksturing uit de literatuur.
Aanbevelingen voor beleidsadviseurs en andere regio’s zijn:
Organiseer een onafhankelijke regionale kennis- en adviescentrum in aanvulling op en als verlengstuk
van de nationale kennisbank van Wiebes; de opgave vraagt een grote bemensing voor nu en in de
toekomst: betrek onderwijs en investeer in kenniswerving en capaciteit; dring aan op een faciliterende
overheid met een consistent beleid; verzorg inspraak en participatie en investeer in bewustwording en
draagvlak bij bewoners en woningeigenaren.
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Inleiding
1.1

Aanleiding
Samen met de stijging van de welvaart is de vraag naar energie de laatste decennia fors toegenomen.
Aan deze energiebehoefte wordt voor het merendeel voldaan door het gebruik van fossiele
brandstoffen, wat uitstoot van broeikasgassen in de aardse atmosfeer met zich mee brengt. Deze
broeikasgassen zorgen ervoor dat onze atmosfeer meer warmte vasthoudt en dat leidt tot een globale
temperatuurstijging (IPCC, 2014). Menselijk handelen, het gebruik van fossiele brandstoffen, leidt tot
de opwarming van de aarde, met globale klimaatverandering tot gevolg.
Het probleem van de dreigende klimaatverandering is urgenter dan ooit. Volgens de klimaatscenario’s
van het IPCC warmt de aarde in snel tempo op. De gevolgen ervan – minder frequente, maar hevigere
regenbuien, toename van extreme koude- en hitteperioden, een toename van zomerdroogten, een
afname van koude- en vorstdagen, en het smelten van de poolkappen – vormen een grote bedreiging
voor ecologische en economische systemen (IPCC, 2014). De globale opwarming zal ertoe leiden, dat
natuurrampen grote delen van de wereld treffen, bijvoorbeeld droogte en overstromingen. De
migratiestromen naar en overbevolking van bewoonbare gebieden kunnen vervolgens zorgen voor
grote instabiliteit en ontwrichting van samenlevingen.
Het probleem van de opwarming van de aarde wordt door de meeste overheden in de wereld
onderkend. Op de klimaatconferentie in 2015 in Parijs heeft de internationale gemeenschap zich
gecommitteerd aan het tegengaan van de opwarming en zich ten doel gesteld deze tot 2˚ Celsius te
beperken. Om de doelstelling van 2˚ Celsius te kunnen behalen is er vanuit het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) vastgesteld dat er maximaal 1000 Gigaton CO2 toelaatbare emissies
beschikbaar is tot eind deze eeuw (IPCC, 2014). In 2016 is dit plan, het Akkoord van Parijs, door 174
landen ondertekend, waaronder Nederland. Om aan de afspraken te kunnen voldoen moet de
Nederlandse regering ervoor zorgen dat de Nederlandse samenleving in 2050 CO₂-neutraal is.
De Nederlandse regering heeft haar beleid vastgelegd in de Energieagenda (Ministerie van
Economische Zaken, 2016a). Belangrijkste doelstellingen betreffen het tegen gaan van de gevolgen
van de klimaatverandering (adaptie) en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen
(mitigatie), resulterend in een CO₂-neutrale samenleving in 2050. De opgave bestaat enerzijds uit het
beperken van de energievraag en anderzijds uit het realiseren van een alternatief aanbod, duurzame
alternatieven, voor de fossiele brandstoffen. Met name dit tweede onderdeel, de transitie van fossiele
energie naar duurzame energieopwekking is een grote uitdaging (Hoppe, 2009). De westerse, en ook
de Nederlandse, samenleving is in haar energievoorziening, maar ook in het vervaardigen van tal van
producten, erg afhankelijk van -en gewend aan- fossiele brandstoffen(Ministerie van Economische
Zaken, 2016a). De hoofdsectoren in ons energieverbruik zijn de industrie, de agrarische sector,
transport en mobiliteit, huisvesting en gebouwde omgeving. Van alle sectoren wordt verwacht, dat zij
in actie komen om de gestelde ambities te halen(minister Wiebes, E., 2017). De energietransitie van
de woningvoorraad maakt hier onderdeel van uit en vormt het onderwerp van deze scriptie.

1.2

Urgentie
Om een CO₂-neutrale samenleving te bereiken in 2050, is ook een aanpassing nodig in de wijze waarop
woningen worden gebouwd en gerenoveerd. Het (binnen)klimaat van de woningen dient te worden
gereguleerd met behulp van alternatieve, duurzame energiebronnen. Een woning is een duurzaam
product. Woningen die nu nieuw in Nederland worden gebouwd, staan er in 2050 nog, en dat geldt
ook voor de meeste al bestaande woningen. Om aan de doelstellingen van een CO₂-neutrale
samenleving te voldoen, is het zaak om deze woningvoorraad te transformeren. Algemeen beschouwd
wordt de Trias energetica1 toegepast in de energetische aanpak van onze woningvoorraad: het op
woningniveau het verlagen van de energievraag door middel van isolatie en energiezuinige
apparatuur, in combinatie met het terugdringen van fossiele brandstoffen en gebruik maken van
1De

Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze strategie werd in 1979
ontwikkeld door de studiegroep StadsOntwerp en Milieu (SOM-1) aan de TU Delft onder leiding van Kees Duijvestein en
gepubliceerd in het tijdschrift BOUW.
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opwekking van duurzame energie. Hiervoor is een innovatieve aanpak en samenwerking nodig. De
opgave is niet alleen technisch van aard. Het gebruik van fossiele brandstoffen is verweven met de
westerse cultuur en leefstijl, er is sprake van de maatschappelijke ‘verslaving’ aan (fossiele) energie.
Minder en andere energie gebruiken is een brede maatschappelijke opgave, waarbij iedereen in meer
of mindere mate betrokken is.
Een dergelijk grote transitie zoals de energietransitie vraagt van allen de bereidheid om los komen van
sectoraal denken, eigen belangen en tradities. Hoe vinden we bijvoorbeeld oplossingen, waarbij de
lusten en lasten van de energietransitie eerlijk worden verdeeld (SER, 2017)? Het maatschappelijk
discours over deze vraag is anno2018 volop gaande. Leren van vormen van samenwerking tussen
actoren en stakeholders op regionaal niveau aan deze transitie, kan helpen bij het beantwoorden van
deze en andere vragen.

1.3

Focus op netwerken
Dit onderzoek gaat over de energietransitie van onze woningvoorraad. Het vraagstuk onderzoek ik
vanuit een organisatie- en bestuurskundig perspectief: aan de hand van 6 praktijkcasussen analyseer
op welke wijze in West-Brabant wordt samengewerkt aan de energietransitie van de woningvoorraad.
Daarbij richt ik mij op de netwerken waarbij alle aspecten van de energietransitie een rol spelen, de
aanpak van de woningvoorraad, de levering van duurzame energie en de (bovenlokale) consequenties
op infrastructuur en ruimtegebruik.
Uit de theorie over netwerken heb ik een analytisch kader afgeleid, bestaande uit vier kernbegrippen,
waarbinnen belangrijke kenmerken van netwerken zijn opgenomen: omvang, samenstelling &
hulpbronnen, instelling & daadkracht en netwerksturing. De praktijkcasussen analyseer ik aan de hand
van deze kenmerken.

1.4

Probleemstelling
De maatregelen die moeten worden genomen om het fossiele brandstof gebruik uit te bannen hebben
grote implicaties voor onze manier van leven, wonen en ruimtegebruik. Om de doelstellingen voor een
CO₂-neutrale samenleving te kunnen realiseren, is innovatie en samenwerking op vele schaalniveaus
en met vele actoren een vereiste.

1.5

Definitie energietransitie van de woningvoorraad
Uitgangspunt voor het onderzoek is de essentie van de energiestransitie van de woningvoorraad
volgens de volgende definitie:
Verlagen van de energievraag door transformatie (adaptie) van de woningvoorraad en het
ontwikkelen en de realisatie van een alternatief voor het centrale lineaire energiesysteem op basis van
fossiele brandstoffen, een smart grid: een decentraal slim energiesysteem op basis van duurzame en
hernieuwbare opwek, opslag en distributie van energie.

1.6

Adaptie, het verlagen van energieverbruik van woningen
Het realiseren van nieuwbouwwoningen die voldoen aan de nieuwe duurzaamheidseisen is met de
huidige technologieën relatief eenvoudig. Het lokaal realiseren van duurzame nieuwbouwwoningen en
ook in het energetisch renoveren van bestaande bouw is afgezien van de hoge investeringen, in
principe met enige mate van samenwerking met een handvol actoren, zoals de gemeente,
netbeheerders, bouwers en de bewoners lokaal te organiseren en tot een goed einde te brengen.
De werkelijke opgave wordt gevormd door de bestaande gebouwde omgeving en de woningvoorraad
van circa 5 miljoen huishoudens. Deze voorraad is zeer divers in typologieën en bouwfysische staat en
soms moeilijk aan te passen. Om aan de gestelde voorwaarden voor CO₂-neutraal te kunnen voldoen
zijn vaak kostbare ingrepen nodig en aanpassingen op maat. Dit moeten huiseigenaren zelf betalen.
In 2017 bedroeg de totale woningvoorraad in Nederland 7.7 miljoen woningen, waarvan circa 3.3
miljoen huur- en circa 4.3 miljoen koopwoningen (bron: CBS, Statline 2017). Van de huurwoningen is
2.3 miljoen eigendom van woningcorporaties en ruim een miljoen in handen van overige verhuurders.
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Van de 4.3 miljoen geregistreerde huiseigenaren zijn er ongeveer een miljoen met een inkomen
beneden de 35.000 euro per jaar (PBL, 2017). De uitdaging bij het aanpassen van bestaande woningen
ligt vooral in de financiële haalbaarheid van oplossingen. Het is aannemelijk dat een groot deel van
deze huiseigenaren te beperkte financiële mogelijkheden heeft om de benodigde investeringen te
kunnen doen. Hoe maken wij gezamenlijk de energietransitie van de woningvoorraad betaalbaar voor
iedereen.

1.7

Footprint woningmarkt
De westerse en ook de Nederlandse samenleving is in haar energievoorziening, maar ook in het
vervaardigen van tal van producten, afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ongeveer een derde van de
totale energieconsumptie gebruiken wij voor het realiseren, productie en bouwen van onze gebouwde
omgeving èn de klimaatbeheersing, met name verwarming, van onze gebouwen en woningen.
Nederland wordt gezien als een echt “gasland”; de energievoorziening, verwarming van onze
woningen en gebouwen is ingericht op gebruik van aardgas. Ook de elektriciteit die wij gebruiken
wordt voornamelijk (voor circa 93%) opgewekt in kolen- en gasgestookte centrales. Onze manier van
wonen, huisvesting, wooncomfort en energievraag is verantwoordelijk voor 17% van de productie van
het broeikasgas.
Met het oog op een CO₂-neutrale samenleving valt er dus winst te behalen, in de wijze waarop wij
onze woningen bouwen en hoe wij het (binnen)klimaat van onze woningen reguleren. Weliswaar een
relatief bescheiden winst, want het leeuwendeel van de broeikasgasproductie vindt plaats in de
sectoren industrie, transport en mobiliteit.

1.8

Vraag en aanbod energievoorziening woningvoorraad
De vraag naar energie is met de welvaart door de jaren heen gegroeid. Deze vraag is inelastisch:
levering van energie wordt verwacht op het door de consument gewenste moment. Met een centraal
lineair energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen, zoals de levering aardgas voor verwarming
en elektriciteit voor verlichting en apparatuur, wordt de levering van energie naar behoefte
gegarandeerd. Stijgt de vraag naar energie, dan wordt de toevoerkraan van aardgas wijder
opengedraaid en de door gas- of kolengestookte elektriciteitscentrale opgestookt, voor de benodigde
elektriciteitsproductie. Als het kouder wordt, neemt de vraag toe en wordt direct meer energie
geleverd. Als in de ochtenduren het merendeel van de consumenten opstaat, het huis verwarmt, het
koffieapparaat aanzet en doucht, dan wordt voldaan aan deze piek in de vraag.
De huidige beschikbare technieken maken het mogelijk energie duurzaam op te wekken en de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen of zelfs uit te bannen. Bijvoorbeeld door het
omzetten van zonne- en windenergie, gebruik van aardwarmte door geothermie, warmte en
koudeopslag in de bodem, waterkrachtscentrales. Ook kan restwarmte uit productieprocessen
gebruikt worden om woningen te verwarmen. Uit afvalstromen van de agrarische sector bijvoorbeeld
kan biogas worden gegenereerd.
Om aan de grote en inelastische energiebehoefte te kunnen voldoen zonder fossiele brandstoffen zijn
substantiële hoeveelheden duurzame opgewekte energie nodig. De aanleg van de benodigde
windmolenparken, zonneweides, geothermische bronnen en warmtenetten vraagt om grote
investeringen. De realisatie van deze opwekinstallaties heeft ook consequenties voor het
ruimtegebruik in onze landschappen, de gesteldheid van de bodem en de benodigde infrastructuur
voor distributie naar woningen. De mogelijkheden om op grote schaal opslag van duurzame energie, in
veel gevallen warmte en of elektriciteit, te realiseren zijn vooralsnog ontoereikend. Het is nog een
opgave om met duurzaam opgewekte en hernieuwbare energie de gevraagde hoeveelheid energie te
kunnen garanderen op ieder gewenst tijdstip. Dit lukt alleen als de duurzame energiebronnen aan
elkaar worden verbonden in een netwerk, gecombineerd met voldoende opslagmogelijkheden. Zo
kunnen vraag en aanbod met elkaar in balans worden gebracht en de pieken en dalen van de
inelastische energiebehoefte worden opgevangen.
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Smart grid: een netwerk van duurzame decentrale energiesystemen
In het huidige centrale energiesysteem wordt door een producent via een leverancier een
energieproduct op basis van gas, olie en kolen aangeboden. Een relatief eenvoudig, lineair
distributiemodel. Een alternatief voor deze wijze van productie, distributie en consumptie van energie
is een `smart grid´, bestaande uit een netwerk van aan elkaar gekoppelde decentrale
energieproducenten, leveranciers en consumenten, waarbij diverse vormen van duurzame opwekking,
opslag en distributie worden toegepast. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, zal onze
samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstof moeten afbouwen en overstappen op
duurzame energiehulpbronnen, zoals wind- en zonne-energie, restwarmte uit industriële processen,
geothermie of biobased hulpbronnen.
Het ontwikkelen en realiseren van duurzame opwekking van hernieuwbare energie, de opslag en
distributie hiervan naar aangesloten huishoudens via een aan elkaar gekoppelde decentrale
energiesystemen, een smart grid, is een complexe opgave. Hier zijn infrastructurele aanpassingen en
ander ruimtegebruik voor nodig. Ook de afstemming van vraag en het aanbod is noodzakelijk, met
nieuwe en innovatieve technieken voor distributie en opslag (Taskforce Intelligente Netten, 2010).
De ontwikkeling en realisatie van een decentraal slim en duurzaam energiesysteem vereist de
medewerking, kennis en inzet van veel actoren (Hoppe, van Bueren and Sanders, 2016).
Afbeelding 1 toont een visualisatie van de transformatie van een centraal lineair fossiel
energiesysteem naar een decentraal slim energiesysteem met opwek, opslag en distributie van
duurzame en hernieuwbare en energie.

Afbeelding 1, transformatie van een centraal lineair energienetsysteem naar een decentraal slim energiesysteem.

Voldoende beschikbaarheid van hulpmiddelen, zoals gespecialiseerde kennis, innovatievermogen en
geld, is rand voorwaardelijk voor het behalen van resultaten. Samenwerken is hierin essentieel. De
aanpak vraagt om afstemming op verschillende schaalniveaus en een activering van actoren die het
lokale domein overstijgen. De complexiteit, de diverse actoren en belangen die een rol spelen, het
innovatieve karakter van de vele oplossingsrichtingen en de omvang van de benodigde investeringen
maakt deze opgave tot een “wicked problem”, een zeer complex, schijnbaar onoplosbaar probleem.
Om een dergelijk complex probleem aan te pakken moet worden samengewerkt en dit gebeurt vaak
door een netwerkbenadering. In hoofdstuk 3 wordt het begrip wicked problem nader toegelicht en
ingegaan op de theorie rondom samenwerken in netwerken.
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Doelstelling
Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de regionale samenwerking aan de energietransitie van
de woningvoorraad in West-Brabant. Wat kunnen we leren van deze regionale (succesvolle en
gefaalde) initiatieven en netwerksamenwerkingen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en de
aanpak in andere regio’s in de energiestransitie van de woningvoorraad.

1.11

Onderzoeksvraag
De hoofdvraag in het onderzoek luidt:

Onder welke netwerksamenwerkingscondities wordt er in West-Brabant tussen stakeholders
samengewerkt aan regionale energietransitie in de woningvoorraad (en hoe krijgt dat
gestalte)?
Deelvragen ten behoeve van het onderzoek:

Wie zijn de betrokken actoren, wat is hun rol en invloed?
Welke projecten kunnen tot regionale energietransitie gerekend worden?
Hoe is de regionale samenwerking in de energietransitie van de woningvoorraad nu en is deze
effectief?
Op welke wijze vindt netwerksturing plaats?
Wat kunnen wij leren uit de ervaringen en initiatieven in West-Brabant, volgen hier ook
aanbevelingen uit voor andere regio’s?

1.12

Aanpak van het onderzoek
In dit onderzoek analyseer ik hoe de netwerksamenwerking nu gaat, aan de hand van casussen van
regionale netwerken in West-Brabant. De regio West-Brabant was een van de vijf pilotregio’s voor het
opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES), geïnitieerd het ministerie van Economische Zaken
en georganiseerd door VNG en IPO. In 2017 werd deze pilot afgerond en gepresenteerd in het rapport
Ons2050 (Schuurs and Schwencke, 2017).
In het kader van de pilot is een groot aantal partijen in West-Brabant actief betrokken bij het opstellen
van de regionale energietransitie. Deelname aan de pilot RES had tot gevolg, dat in deze regio diverse
actoren bekend waren met de opgaven, hier in verschillende verbanden op samenwerkten en open
stonden voor medewerking aan een onderzoek over dit thema. In hoofdstuk 4 ga ik nader in op de
aanpak van het onderzoek en de keuze voor de casussen.

1.13

Indeling van de scriptie
In het volgende hoofdstuk 2 wordt de algemene context behandeld, waarbinnen de energietransitie in
de woningvoorraad plaats vindt. Er wordt ingegaan op de wettelijke kaders, de uitgangspunten van de
overheid en de actoren die nationaal een rol spelen bij de energiestransitie. Er wordt ook ingegaan op
algemene kenmerken en relevante actoren in de regio West-Brabant en de subregio’s.
In hoofdstuk 3 wordt de theorie over netwerken behandeld en het analysekader toegelicht, waaraan
de samenwerkingsverbanden in het vervolg van het onderzoek worden gereflecteerd.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan in op de onderzoeksmethode, de wijze waarop het onderzoek is
opgezet en uitgevoerd. De keuze voor een kwalitatief onderzoek, door middel van een vergelijkende
casestudy en de keuze voor het onderzoeksgebied worden toegelicht.
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In hoofdstuk 5 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving en
analyse van de onderzochte casussen gegeven en de overige bevindingen uit de interviews en
deskresearch. De resultaten worden gereflecteerd aan het analytisch kader van kernbegrippen, zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies gepresenteerd. In dit hoofdstuk staan de antwoorden op de
onderzoeksvragen en aanbevelingen voor regionale samenwerking aan de energietransitie van de
woningvoorraad. In dit hoofdstuk wordt ook stil gestaan bij de beperkingen van het onderzoek.
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Context energietransitie woningvoorraad
In dit hoofdstuk wordt de context van de regionale energietransitie weergegeven. In 2.1 wordt een
toelichting gegeven op de inzet, uitgangspunten en programma’s van de overheid, bij de
energietransitie. In 2.2 wordt de context geschetst van de energietransitie in de regio West-Brabant en
subregio’s.

2.1 Institutionele Context
2.1.1 De rol van de Nederlandse overheid bij de energietransitie
De rijksoverheid werkt in het algemeen belang en heeft vanuit haar brede verantwoordelijkheid een
leidende rol in de energietransitie. De overheid geeft sturing aan verschillende programma’s, om de
energietransitie te stimuleren en faciliteren. De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een
verdeling van de macht over verschillende schaalniveaus, zijn de het Rijk, de Provincies en gemeenten.
Dit systeem van gelaagde overheden wordt ook wel het huis van Thorbecke genoemd. De opgave voor
de energietransitie kent geen grenzen. Om de klimaatverandering tegen te gaan is actie vereist op alle
schaalniveaus, van mondiaal tot lokaal (Hoppe, van Bueren and Sanders, 2016).

2.1.2 Nationaal energiesysteem
De nationale overheid heeft de verantwoordelijkheid om de energievoorziening voor de samenleving
te waarborgen. Het beleidsstelsel2 voor het gehele systeem van energieproductie en distributie wordt
vanuit Den Haag aangestuurd. De transformatie in de energietransitie is ingewikkeld, omdat het stelsel
gelaagd is en verder reikt dan alleen het energiesysteem. Het betreft ook de internationale
energiemarkt, de nationale infrastructuur en raakt grote energieproducenten. Het energiesysteem
heeft meerdere connecties met andere systemen in transport, gezondheidszorg, industrie, bouw,
woningcorporaties en land en tuinbouw (Hoppe, van Bueren and Sanders, 2016).

2.1.3 Lokale invulling energietransitie
Hoe wij in Nederland bouwen en wonen wordt gereguleerd door nationale wet- en regelgeving. Wij
kennen nationale wet- en regelgeving over bouwen, energie, natuur- en milieu.
In 2021 wordt de Nieuwe Omgevingswet van kracht en deze wet reguleert de gehele fysieke
leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten (waaronder bouwen, veiligheid, natuur,
milieu, ruimtelijke ordening) over de fysieke leefomgeving gebundeld in één wet met vier
uitvoeringsregels. Ook de wet- en regelgeving over Energie en Klimaat met betrekking tot de
gebouwde omgeving valt onder de Nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet geeft gemeenten de
mogelijkheid om op hun eigen manier invulling te geven aan de energietransitie (bron: ministerie BZK,
www.rijksoverheid.nl, 2018).
Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van de mogelijkheden voor de
energietransitie per regio bij de provincies en gemeenten. Zij moeten gebiedsvisies maken met daarin
hun plannen voor het behalen van de doelstellingen voor een CO₂-neutrale samenleving. “Een eerste
stap is het opstellen van regionale plannen met gemeenten, provincies, waterschappen en
netbeheerders om per regio te komen tot een doelmatige aanpak met een optimale mix van
energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking” (Regeerakkoord, 2017, pag. 34 en 41).

2.1.4 Inter Bestuurlijk Programma: “de tafels van Wiebes”
In het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) werken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen
aan maatschappelijke opgaven. Om de energietransitie op gang te brengen zijn in 2017 door minister
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat per sector gesprekstafels opgezet, waar met actoren
onderhandeld wordt over de aanpak en visie, om in 2050 aan de doelstellingen CO₂-neutraal te
kunnen voldoen. De minister heeft toegezegd de afspraken in de zomer van 2018 vast te leggen en
openbaar te maken in het Klimaatakkoord.
2

Het geheel van wettelijke regels, afspraken en verhoudingen tussen betrokken partijen
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Onderdeel van de gesprekstafel gebouwde omgeving en belangrijk voor gemeenten en de transitie van
de woningvoorraad, is de subtafel masterplan. Met de VNG als voorzitter wordt aan deze tafel de
wijkgerichte aanpak in twee besluitvormingsstappen uitgewerkt. Ten eerste hoe gemeenten komen
tot een gebiedsvisie, een transitievisie warmte, waarin de planning wordt opgenomen, welke wijk of
buurt wanneer aan de beurt is. Voor de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, worden ook de
potentiële alternatieve energie infrastructuren bekend. Ten tweede wordt het proces hoe gemeenten
komen tot uitvoeringsplannen op wijk of buurtniveau behandeld, waarin uiteindelijk na een
participatieproces de gemeenteraad een afgewogen besluit neemt over het alternatieve energie
infrastructuur (minister Wiebes, E., 2018).
Bij de afwegingen vormt de Regionale Energie Strategie (RES) een belangrijk onderdeel. De decentrale
overheden brengen in de RES regionaal aanwezige (rest)bronnen in beeld en stemmen vraag en
aanbod op elkaar af. De vraag uit de transitievisie warmte vormt input voor de RES. De verdeling van
de bronnen en warmtevraag wordt vastgelegd in omgevingsvisies van gemeenten en provincie (VNG,
2018).

2.1.5 Hoofdlijnen in het Klimaatakkoord
Op 10 juli 2018 is het advies van het Klimaatberaad aan minister Wiebes, het voorstel voor hoofdlijnen
van het Klimaatakkoord vanuit de vijf sectortafels en tientallen subtafels, werkgroepen en
burgerinitiatieven gepresenteerd (SER, 2018b). Voor de energietransitie van de woningvoorraad is in
eerste instantie het advies van de gesprekstafel gebouwde omgeving relevant. Het Rijk gaat uit van
een wijkgerichte benadering. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast in
overleg met bewoners en gebouweigenaren. Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan
op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader,
waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen
investeringsbeslissingen nemen. Het Rijk gaat met de andere overheden voor het te volgen proces de
gemeenten in een Leidraad voorzien. Deze Leidraad dient nog te worden uitgewerkt.
In het voorstel is opgenomen, dat de financiering van de energietransitie in de gebouwde omgeving
mogelijk wordt gemaakt door belastingverschuivingen. Met een verschuiving in de energiebelasting
wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd en het gebruik van schone stroom aangemoedigd. Met een
nieuw soort lening, de gebouwgebonden financiering, wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om
ook maatregelen te nemen. Kostenreductie vanuit de bouwbranche moet isoleren zo’n 25 %
goedkoper maken. Verder zet het Rijk in op technieken zoals geothermie en aquathermie.
In de hoofdlijnen voor het klimaatakkoord ontbreken nog concrete plannen voor de energietransitie in
de industrie en mobiliteit, twee sectoren die het leeuwendeel van de CO₂ productie voor hun rekening
nemen. Naar verwachting wordt het definitieve Klimaatakkoord in het najaar van 2018 gepresenteerd.
In 2019 moet de uitvoering van de plannen starten (SER, 2018b).

2.1.6 Europa, INEK, RES
Er ligt een relatie tussen de nationale Energieagenda, het aanstaande Klimaatakkoord, en afspraken op
Europees niveau. Door ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich
verplicht om eind 2018 een concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) in te dienen bij
de Europese Commissie. Het INEK geeft aan, hoe de beoogde reductie van de broeikasgasemissies in
2030 op nationaal niveau wordt gerealiseerd. In de tweede helft van 2018 moeten met alle
maatschappelijke partners concrete afspraken worden gemaakt en vastgelegd in o.a. een nationaal
Klimaat- en Energieakkoord (KEA) (minister Wiebes, E., 2017).
Den Haag gebruikt de regionale strategieën als input voor het INEK. Het opstellen van een RES maakt
dus onderdeel uit van het proces om te komen tot plannen op nationaal en Europees niveau.

2.1.7 Programma Aardgasvrije Wijken
De ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wiebes van Economische Zaken & Klimaat hebben
het programma Aardgasvrije Wijken gelanceerd. De ministers stellen meer dan 90 miljoen euro
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beschikbaar als subsidie voor twintig proefprojecten, waarin circa 500 bestaande woningen worden
afgekoppeld van het aardgasnet, worden getransformeerd en aangesloten op een duurzame
energievoorziening. De gemeenten in kwestie konden het vastgestelde uitvoeringsplan voor de
transitie in de wijk vóór 1 juli indienen, onder voorwaarde dat het uitvoeringsplan in 2019 start.

2.1.8 Nationaal Expertisecentrum Warmte
Minister Wiebes heeft het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) opgericht. Het NEW bundelt
informatie over alle onderwerpen die te maken hebben met duurzame warmtevoorziening en maakt
deze informatie en overige advisering beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (bron: rvo.nl ).

2.1.9 Woningcorporaties
De woningcorporatiesector neemt een bijzondere positie in bij de energietransitie van de
woningvoorraad. Nederland heeft relatief de grootste sociale huursector ter wereld. De
woningcorporaties bezitten gezamenlijk ongeveer een derde van de gehele woningvoorraad in
Nederland, geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Sociale huurwoningen kennen doorgaans een
exploitatietijd van 50 tot 70 jaar. De corporaties hebben daarmee lange termijn belangen in hun
werkgebied. De uit de huur voortkomende kasstromen en de specifieke financieringsconstructies
(borging vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) zorgt ervoor, dat de sociale huursector in
staat is om forse investeringen in de woningvoorraad te organiseren.
De sociale huursector is een gereguleerde huursector, woningcorporaties zijn gehouden aan de regels
die gelden volgens de Woningwet 2015. Woningcorporaties zijn geen commerciële vastgoedbedrijven,
maar “toegelaten instellingen”, toegelaten door de minister en uitsluitend werkzaam op het gebied
van de volkshuisvesting. Het gaat om het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen voor
specifieke doelgroepen, die in de Woningwet zijn gedefinieerd. De minister oefent toezicht uit over de
werkzaamheden van woningcorporaties.
De woningcorporaties moeten hun beleid richten op de realisatie van de gemeentelijke woonvisies. Zij
doen jaarlijks een bod aan de gemeente(n) en moeten hierover prestatie-afspraken maken, met de
betreffende gemeente en met de formele vereniging die de huurders vertegenwoordigd.
De inzet van woningcorporaties wordt dus medebepaald door de landelijke en de lokale overheid.
Bovenstaande maakt woningcorporaties aangewezen partners voor de verduurzaming van de
woningvoorraad.
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft in het voorjaar van 2017 de
Woonagenda 2017-2021 vastgesteld. Een belangrijk onderwerp op de agenda is de verduurzaming van
het corporatiebezit. De woningcorporaties spraken af om in 2018 een plan aan te leveren, hoe zij een
CO₂-neutrale woningvoorraad willen gaan bereiken in 2050. Daarvoor heeft Aedes de ‘Routekaart CO₂neutraal 3.0’ ontwikkeld. Deze routekaart geef elke corporatie inzicht in de eigen opgave met een
eindstip op de horizon: “CO₂-neutraal in 2050” (Aedes, 2018a). De corporaties dienen per 1 mei 2018
een visie op hun voorraad ten aanzien van de klimaatambities te overleggen via de Routekaart. De
scenario’s komen ook terug in de prestatieafspraken, die de woningcorporaties met gemeenten gaan
maken over de energietransitie per wijk. Woningcorporaties en gemeenten zullen moeten gaan
samenwerken in de totstandkoming van regionale energiestrategieën. Ook de andere actoren in de
vrije huur- en koopsector worden uitgedaagd om op hetzelfde niveau van energiebesparing te komen
(Aedes, 2017).
De woningcorporaties kunnen met hun grote volume de transitie aanjagen, relatief snel voortgang
boeken en tegelijkertijd draagvlak en betaalbaarheid voor aanpak verbeteren. Indien de gekozen
duurzame aanpak ook haalbaar is voor particulieren, kan deze als hefboom werken. Om
woningcorporaties te stimuleren belooft de rijksoverheid voor ‘first movers’ een korting van 50
miljoen euro op de Verhuurdersheffing. Verder is vanuit het programma Proeftuinen aardgasvrije
wijken subsidie beschikbaar voor de aanpak. Deze maatregelen samen moeten de onrendabele top op
de investeringen voor gasloze wijken dekken (SER, 2018b).
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2.1.10 Netbeheerders
De belangrijkste taak van een netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het energienet. Een
netbeheerder heeft de wettelijke taak tot het transport van energie. Een netbeheerder is een publiek
bedrijf met een maatschappelijke opgave, welke verplichtingen heeft ten aanzien van het leveren van
energie en die ook verantwoording dient af te leggen aan haar aandeelhouders.
Enexis Netbeheer is een van de landelijke grote netbeheerders in Nederland. Enexis vervoert energie
van de elektriciteitscentrale of het gasstation naar de woningen of bedrijven. Enpuls maakt deel uit
van Enexis, een onderdeel dat is opgericht om zich bezig te houden met innovatie en onderzoek.
Enpuls richt zich op de ontwikkeling van energiesystemen van de toekomst, ondergebracht in de
thema’s duurzaamheid, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit.
Ennatuurlijk is een energiebedrijf van de aandeelhouders PGGM en Véolia, kleiner dan Enexis en
gespecialiseerd in warmtenetten. Ennatuurlijk koppelt restwarmte van grote industriële bedrijven aan
circa 80.000 gezinnen en bedrijven in heel Nederland. Door gebruik te maken van al aanwezige
restbronnen is de energie van Ennatuurlijk vooralsnog duurzamer dan de meeste traditioneel
opgewekte energie.
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2.2 Context West-Brabant en subregio’s Brabantse Wal en Breda
In deze paragraaf worden algemene kenmerken van de regio West-Brabant en de subregio’s Brabantse
Wal beschreven. De actoren worden benoemd, die op regionaal niveau betrokken zijn in de
energietransitie van de woningvoorraad.

Afbeelding 2, de regio West-Brabant (Ons2050, 2017)
Afbeelding x, Regio West-Brabant (ONS 2050, 2018)

2.2.1 Kenmerken West-Brabant
West-Brabant is een van de vier regio’s in de Provincie Noord-Brabant. De provinciale regio’s zijn
Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant. West-Brabant3 is een grote
regio, met achttien gemeenten en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan fysieke ruimte,
landschappen, dorpen en steden. In de regio is vooral economische activiteit in de agrarische sector en
de logistiek, met ook nog een flink aandeel in de industrie. Vanuit de agrarische sector, logistieke
ketens en biobased industrie wordt geëxperimenteerd met biomassastromen (bron: www.westbrabant.eu).

2.2.2 Provincie Noord-Brabant
De provincie noemt zichzelf regisseur en organisator van vernieuwde samenwerking in de
energietransitie; een toezichthouder, gebiedsregisseur en opdrachtgever uitvoerder. De Provincie
beschrijft haar rol als: “actieve partner in initiatieven van anderen” (bron: website Provincie NoordBrabant, juni 2018).
In 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant de ‘Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie’ laten
uitvoeren door het adviesbureau CE Delft. De provincie erkent het belang van innovaties om tot een
trendbreuk te kunnen komen, die nodig is in het behalen van haar doelstellingen richting 2050 en
heeft daarvoor beleid opgenomen in haar Uitvoeringsprogramma (inzet op sociale innovatie en
disruptie). Het uitvoeringsprogramma Energie is opgesteld met een drietal speerpunten:
maatschappelijk draagvlak, door met en voor Brabantse burgers energieprojecten te realiseren;
versnelling van de energietransitie, door onze Brabantse innovatiekracht te mobiliseren en door de
ontwikkelcapaciteit voor projecten te vergroten; het geven van meer ruimte in bestaande kaders om
duurzame projecten uit te voeren (Wielders et al., 2017).

3

West-Brabant telt 18 Brabantse gemeenten. In regionale samenwerkingsverbanden sluit de Zeeuwse
gemeente Tholen zich regelmatig bij West-Brabant aan, zoals in Regio West-Brabant (RWB). Deze
samenwerking telt dus 19 gemeenten.
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Volgens het rapport van CE Delft is de Provincie een van de schakels in de ontwikkeling naar een
energie-neutrale samenleving. Ze is voor een groot deel een verbindende en initiërende partij, minder
een uitvoerende partij. Zij opereert in het speelveld tussen Rijk, gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs
en bevolking. Daarmee heeft de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid voor het realiseren van
de doelstellingen. Binnen deze verantwoordelijkheden benut de provincie haar mogelijkheden als
toezichthouder, handhaver en vergunningverlener, zowel op het gebied van energiebesparing in de
industrie als bij de realisatie van hernieuwbare energie. Doordat er ook opgetreden wordt als
projectontwikkelaar (onder andere bij laadpalen) kan de provincie toegevoegde waarde bieden door
knelpunten in kaart te brengen en te adresseren bij het Rijk (Wielders et al., 2017).
Volgens de provincie betekent dit, dat zij geen eigenaar is van deze samenwerkingsverbanden, want
dat zijn alle actoren samen in Brabant. De hoeveelheid initiatieven is niet door de provincie te
managen, maar de provincie houdt sturing door prestatie-indicatoren af te spreken. En de provincie
organiseert events, waar de Brabantse energieke samenleving voor wordt uitgenodigd.
Er wordt ook ingezet op grootschaligere uitrolmogelijkheden. Zo wordt er naar mogelijkheden gezocht
of standaarden ontwikkeld om ook op de terreinen waar de provincie geen directe
beïnvloedingsmogelijkheden heeft, om gemeenten te ondersteunen. Voorbeelden die de provincie
noemt zijn het opzetten van een gestandaardiseerde aanpak voor zogenaamde Energie Prestatie
Keuringen (EPK’s) of het opzetten van Energy Service Company (ESCO)-constructies voor
sportcomplexen (bron: website provincie Noord-Brabant, juni 2018).

2.2.3 Waterschap Brabantse Delta
De waterschappen in Nederland hebben in hun functie een voorname taak in de klimaatadaptie, dat
wil zeggen het Nederlandse landschap aanpassen en behoeden voor de gevolgen van de
klimaatverandering, met name op het gebied van waterhuishouding. Het waterschap Brabantse Delta
zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het
oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering
van deze taken werkt het waterschap samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen.
Brabantse Delta voert onder leiding van een nieuwe dijkgraaf op het gebied van de regionale
energietransitie nieuw beleid. De energietransitie raakt de kerntaken van het waterschap op het
gebied van klimaatverandering en resilience. Brabantse Delta wil graag een bijdrage leveren aan een
versterkende overheid in de regio, de rol die Regio West-Brabant (RWB) na oplevering van de
Regionale Energie Strategie in 2017 volgens Brabantse Delta heeft laten liggen. De organisatie biedt
capaciteit en budget voor ondersteuning bij verduurzamingsvraagstukken.
De Brabantse Delta is een van de initiatiefnemers van de klimaatgroep. De klimaatgroep in oprichting
bestaat vooralsnog uit de deelname van gemeente Breda, Eneco, Rabobank, woningstichting
Thuisvester en stichting Stoer en geeft uitvoering aan het regionale energietransitie plan.

2.2.4 RWB
De achttien gemeenten in West-Brabant plus de gemeente Tholen werken regionaal samen in Regio
West-Brabant (RWB). De organisatie is door de gemeenten geïnitieerd om de regio West-Brabant
nadrukkelijker op de kaart te zetten en meerwaarde door samenwerking te creëren. Het algemeen
bestuur is het hoogste bestuursorgaan van RWB en bestaat uit bestuurders van de negentien
deelnemende gemeenten. Voor de periode 2014-2018 zijn dat de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten en de wethouder regionale zaken van de gemeente Breda. Voorzitter van het algemeen
bestuur is de burgemeester van Breda. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening
vast en zorgt het voor de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant. Het dagelijks bestuur
of leden daarvan vertegenwoordigen West-Brabant in overleggen met Zeeland, Noord-Brabant,
ministeries, enzovoort. Het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur. Het
Programmabureau Regio West-Brabant ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk en adviseert
over het regionale beleid (bron: www.west-brabant.eu).
Tot 2017 behandelde RWB regionale dossiers aan de hand van vijf leidende principes: Bouwberaad
West-Brabant; Platform Wonen; Huisvesting arbeidsmigranten; Wonen met zorg en Energiestrategie.
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Het Bouwberaad maakte maatschappelijke organisaties, ondernemers en het bedrijfsleven bewust
hoe zij het bestaande vastgoed en onze woonomgeving veilig, comfortabel, duurzaam en betaalbaar
kunnen maken en houden. In het Bouwberaad zijn drie thema’s uitgebreid aan bod gekomen:
Ruimtelijke adaptatie en het Deltaplan 2018; de Energietransitie en Circulaire bouwproducten en
bouwmethodes. RWB was opdrachtgever en samenwerkingspartner van VNG in de pilot Energie
Strategie West-Brabant, welke in 2017 is opgesteld en gepresenteerd.
In 2018 is RWB gereorganiseerd en adviseert de organisatie op vier regionale hoofdthema’s:
economie, mobiliteit, arbeidsmarkt en ruimte. Energie heeft geen aparte status meer binnen de
organisatie gekregen, maar loopt volgens de adviseurs van RWB als een rode draad door de vier
kernthema’s. Dit betekent echter wel, dat het initiatief tot het vormen van regionale verbanden en
leggen van verbindingen tussen actoren op het gebied van Energie en de energietransitie niet wordt
beschouwd als een kerntaak van het RWB.

2.2.5 Subregio’s Brabantse Wal en Breda en omgeving
Brabantse Wal
De Brabantse Wal wordt gevormd door de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht
op de overgang van de Provincie Noord-Brabant naar Zeeland. De Brabantse Wal-gemeenten hebben
in totaal ruim 111.000 inwoners. De drie gemeenten sloten in 2017 het “Convenant Samenwerking
Brabantse Wal” met als doelstelling om meer gezamenlijk te opereren. De naam Brabantse Wal komt
van het natuurlijk verval van het landschap met gemiddeld 25 meter stammend uit de laatste ijstijd.
Dit landschappelijke fenomeen gaf aanleiding om de regionale banden aan te trekken, in eerste
instantie met als doel de aantrekkingskracht en de toeristische sector van de regio te versterken.
Vanwege de vergrijzing en ontgroening werd de regio in het begin van de 21ste eeuw aangemerkt als
krimpregio. Met als doel gezamenlijk te anticiperen op de krimp zijn de gemeenten tot regionale
afstemming gekomen over wonen, werken, woningbouw en voorzieningen in het gebied. De sterke
logistieke sector in de subregio en de aanleg van de snelweg A4, een belangrijke verkeersader van de
regio Rijnmond naar onder meer de havens van Antwerpen, heeft tot verdere toenadering tussen de
drie gemeenten gezorgd.
De drie gemeenten verklaren in het convenant, dat de visie op samenwerken een missionstatement is,
operationeel op het gebied van recreatie en toerisme, wonen en werken, voorzieningen dicht bij de
burger organiseren en het sociaal domein, tactisch het gebied van de zorg, afval en archiefdiensten en
strategisch op het gebied van ruimte, wonen en werken, economie en mobiliteit.

Breda en omgeving
Breda is de op acht na grootste stad van Nederland en de grootste gemeente van de regio WestBrabant. De gemeente Breda telde begin 2017 ruim 182.000 inwoners en was daarmee in grootte de
derde gemeente van Noord-Brabant en de negende gemeente van Nederland.
De gemeente Breda stuurt actief op een vooraanstaande rol in de energietransitie, met een gedreven
wethouder (en inmiddels tien fte’s in het ambtenarenapparaat) die hier trekker van is. Breda heeft
directe lijnen met de Provincie en het Rijk.
De gemeente Breda heeft in 2012 een warmtevisie voor de stad op laten stellen (Vrins, 2012). In 2016
is met buurgemeente Tilburg en zeventien stakeholders de warmtevisie voor de toekomst van het
Amernet opgesteld (van der Velden, 2016).
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Theoretisch kader
In de wetenschap is veel onderzocht en geschreven over netwerken, netwerkvorming, netwerksturing,
en procesmanagement. De theorie over netwerken komt vanuit diverse wetenschappen,
bedrijfskunde, organisatiekunde, economie, politicologie en innovatiewetenschappen, zoals Klijn
beschrijft in zijn dissertatie (1996).
Vanuit de literatuur, de theorieën van Klijn et al. (1992, 2010), Milward en Provan (1999), De Bruijn en
Ten Heuvelhof (2012) Van Bueren (2009) en Bekendam, Boogers en Hoppe (2014), heb ik een
theoretisch kader geëxtrapoleerd. Het theoretisch kader bestaat uit vier kernbegrippen met
betrekking tot netwerksamenwerking, die betrekking hebben op verschillende kenmerken van
netwerken, omvang, samenstelling, instelling en sturingsprincipes. Op basis van het theoretisch kader
zijn de uitkomsten uit het onderzoek geanalyseerd en de casussen vergeleken.
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de definitie van netwerken, het ontstaan van netwerken en
de toepassing bij wicked problems, en de kenmerken van netwerken.

3.1

Definitie van netwerken
Niet elk samenwerkingsverband is een netwerk. In de literatuur zijn meerdere definities van
netwerken terug te vinden. De definitie van Kenis en Schneider (1991) voor een netwerk luidt: a. een
stabiele set van publieke en private actoren, b. aanwezigheid verbindingen tussen deze actoren
(communicatie, expertise, vertrouwen en andere hulpbronnen) en c. het ontstaan van grenzen op
basis van functionele relevantie en structurele inbedding.
Klijn geeft als definitie: meer of mindere duurzame patronen van sociale patronen tussen wederkerig
afhankelijke actoren, die zich rondom beleids- of andere maatschappelijke problemen clusteren
(1996). De definitie van een netwerk volgens Turrini et al. (2010) luidt: een netwerk bestaat uit
meerdere organisaties, die zijn verbonden door enige vorm van structurele afhankelijkheid van elkaar,
waarbij de ene eenheid niet ondergeschikt is aan de andere door een formele positie. Een groep
organisaties (en geen individuen of delen van organisaties) die hun gezamenlijke activiteiten
coördineren door verschillende typen gelijkwaardige relaties.
De definitie van Provan and Kenis (2008) luidt: wanneer minstens drie organisaties zich verbinden en
gaan samenwerken en door delen van informatie, van middelen, activiteiten en competenties, om
samen een outcome te bewerkstelligen, dan is er sprake van een netwerk.
McGuire (2002) omschrijft een netwerk als een publiek beleid makende en administratieve structuur,
waarbij meerdere organisaties zijn betrokken met meerdere verbanden. Het gaat bij netwerken
volgens McGuire om het vastleggen van structuren waarmee publiek goed en diensten worden
gepland, ontworpen, geproduceerd en bezorgd of de activiteiten die daarmee samenhangen.
Netwerken worden vaak gebruikt als een metafoor om situaties te beschrijven, waarin meer dan één
organisatie afhankelijk is van anderen om een taak uit te voeren.
Börzel herkent twee soorten netwerken: de in de Verenigde Staten gepraktiseerde netwerken op basis
van ‘belangenmediatie’ uit de Anglo-Saksische school en netwerken uit de Duitse governance school.
De netwerken, waarin ‘belangenmediatie’ het leidende principe vormt, functioneren op basis van
bemiddeling tussen de verschillende actoren. In de netwerken waar governance het hoofdprincipe
vormt, is de sturing van het proces een alternatief op een hiërarchische benadering of marktsturing
(Börzel, 2014).
In dit onderzoek wordt de definitie voor een netwerk gehanteerd: waar groepen van drie of meer
juridisch autonome organisaties samenwerken om niet alleen hun eigen doelen te bereiken, maar ook
een collectief doel. Dergelijke netwerken kunnen worden geïnitieerd door netwerkleden zelf, of
kunnen worden gemachtigd of gecontracteerd, zoals vaak het geval is in de publieke sector. Concreet
gaat het hier dus om situaties, waar diensten of producten het resultaat zijn van een
samenwerkingsverband van verschillende organisaties (Provan and Kenis, 2008).
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Het ontstaan van netwerken

3.2.1 De opkomst van de emergente strategie
Netwerken, netwerkvorming, netwerkorganisatie en netwerksturing worden sinds de jaren zeventig
van de vorige eeuw onderzocht op hun werking en effectiviteit, eerst voornamelijk in de
bedrijfskunde. Managementwetenschapper Mintzberg (2007) maakt onderscheid tussen ‘Deliberate
Strategy’ en ‘Emergent Strategy’. Bij de ‘Deliberate Strategy’ gaat “denken voor doen”. Eerst wordt de
koers en integraal plan voor de toekomst van het bedrijf of organisatie uitgedacht en vastgesteld,
vervolgens volgt de implementatie. Het strategisch plannen vindt plaats aan de voorkant van het
proces en bepaalt de richting. De ‘Emergent Strategy’ gaat uit van het faciliteren van strategische
vorming gedurende het proces, waarbij de richting steeds kan veranderen.
Mintzberg wijst bij strategische beleidsvorming op een verschuiving van een deliberate strategie naar
emergente strategie (Mintzberg, 2007). Gaandeweg het proces vervormt de voorgenomen strategie
door het ontstaan van nieuwe (emergente) invloed en strategieën vanuit verschillende actoren.
Afbeelding 3 toont een schematische voorstelling van een emergent proces. De opkomst van “het
organisch ontwikkelen” in Nederland kan ook worden gezien als een proces van emergente strategie.
Deze aanpak biedt ruimte biedt aan opportunisme, flexibiliteit, draagvlak en ondernemerschap, in een
lerend traject.

Afbeelding 3, Strategies: Deliberate & Emergent, naar Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1998)

3.2.2 Top down en Bottom up
Tot en met de jaren ’70 in de vorige eeuw was er sprake van een duidelijke rol van een
interveniërende overheid: met een top-down strategie bepaalde en implementeerde de overheid
beleid. De voorgenomen (deliberate) strategie werd meestal hiërarchisch en verticaal ontwikkeld en
geïmplementeerd als beleid in de uitvoerende organisatie.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw vond een verschuiving plaats in de benadering van complexe
processen en vraagstukken, een transformatie van een deliberate naar een emergente strategie
(Mintzberg, 2007). Onder anderen door beleidsfalen, een economische crisis in de jaren ’80 en een
politieke verschuiving naar rechtse regeringscoalities kwam de nadruk meer te liggen op
marktwerking. Daarnaast kreeg de Bottom up benadering meer aandacht. Niet alleen de overheid
maar ook marktpartijen en burgers hadden ideeën over strategie en beleid. Dit betekende
automatisch het tekort schieten van een deliberate strategie, want nu wilden anderen gedurende het
beleidsproces meepraten en mee bepalen. De overheersende positie van de hiërarchische verticale
benadering (Top-Down) werd ingenomen door de netwerkbenadering, waarin horizontale
verbindingen in netwerken van, en samenwerking tussen publieke en maatschappelijke actoren een
belangrijke rol spelen (De Wit & Meyer, 2010).
Ook in de Ruimtelijke Ordening verschoof het accent van een sterke hiërarchische top-down
overheidssturing naar verbreding, een andere vorm van sturing. Een voorbeeld hiervan is de publiek22
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private samenwerking in VINEX in de jaren ’90. Na de eeuwwisseling werd de focus gericht op
interorganisationele afhankelijkheid. Veel vraagstukken konden niet enkel aan één of slechts een
handvol partijen overgelaten worden. Onder de invloed van globalisering en digitalisering werd op
verschillende niveaus de netwerksamenleving van belang. De emergente strategie is adaptief, reageert
op de ontwikkelingen in het proces en biedt ruimte en flexibiliteit voor aanpassingen of nieuwe
invloeden van buitenaf (De Wit & Meyer, 2010). Na de eeuwwisseling versterkte een terugtrekkende
overheid in Nederland deze ontwikkeling (Heurkens et al, 2015).

3.3

Wicked problem
Volgens Klijn en Koppenjan is een netwerkbenadering vooral geschikt voor de aanpak van complexe
problemen (Klijn and Koppenjan, 2010). De energietransitie van de woningvoorraad is een dergelijk
complex probleem.
Een complex vraagstuk, zoals de energietransitie van de woningvoorraad, kan worden bestempeld als
een ‘wicked problem’. De netwerksamenwerking als sturingsprincipe wordt in de eerste plaats
geassocieerd met wicked problems. Het begrip wicked problem is voor het eerst geïntroduceerd door
Rittel en Webber in 1973.
Wicked problems zijn problemen, die gekenmerkt worden door een meervoudige problematiek, met
incomplete, tegenstrijdige en veranderende vereisten, die zich gedurende het proces bij het oplossen
van een probleem voordoen(Kenis and Provan, 2008).
Voor de oplossing van een wicked problem is een collectieve actie door een veelheid aan actoren
vereist. De oorzaken, effecten, en gevolgen zijn onzeker en veranderlijk, en ook de oorzakelijke relaties
en complexe afhankelijkheden tussen actoren zijn moeilijk te identificeren. Door de impasse en
doorbraken in het besluitvormingsproces vanuit een cognitief, sociaal en institutioneel oogpunt te
verklaren, biedt de netwerkbenadering verklaring voor de aanwezigheid of absentie van collectieve
actie (van Bueren, 2003).
De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in onze samenleving, de onzekerheden over de juiste
technologie en de richting van innovaties, de veelheid aan actoren en belangen en de consequenties
voor onze infrastructuur en ruimtegebruik maken, dat geen enkele partij of organisatie in zijn eentje
de oplossing kan bieden. Een uitdaging hierbij is het wegnemen van de grote weerstand tegen
vernieuwing en verandering. Het gebruik van fossiele grondstoffen is een dominant geaccepteerd
concept bij de huidige manier van leven, waardoor bij velen een beschermingsmechanisme optreedt
van dit concept, tegen de komst van nieuwe concurrerende alternatieven. Dit wordt een ‘Lock in’
genoemd. Deze ‘Lock in’ zit de acceptatie in verspreiding van innovatieve duurzame energieopwekking
in de weg. De inzet en acceptatie van andere (duurzame) energiedragers komt dan maar traag tot
stand (Unruh, 2002).

3.4

Effectiviteit netwerken
Netwerken zijn niet voor alle onderwerpen geschikt of nodig, er zijn ook andere
samenwerkingsvormen om tot resultaten te komen. Klijn en Koppejan waarschuwen, dat de
netwerkvorm ook beperkingen kent (Klijn and Koppenjan, 2010). Zo kan de besluitvorming binnen
netwerken door de veelheid aan actoren, die verantwoording moet afleggen aan hun eigen besturen
stroperig en langdurig worden. In de praktijk worden veel zaken in een ander samenwerkingsverband
geregeld, “een-op-een”, met dyadische (niet-netwerk) of duale contractvormen. (Mcguire and
Agranoff, 2011).
Ook Turrini concludeert na uitgebreid literatuuronderzoek, dat de effectiviteit van netwerken beperkt
is aangetoond en dat nader onderzoek is vereist (Turrini et al., 2010).

3.5

Kenmerken van netwerken
Verschillende kenmerken van een netwerk zijn van invloed op de werking en effectiviteit van een
netwerk. Klijn constateert dat de volgende aspecten veel invloed hebben op het verloop en resultaten
van het netwerkproces: netwerkgrootte, het aantal actoren, onderlinge relaties en verbindingen
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tussen de actoren, het verschil in percepties op het probleem, vraagstuk of opgave, de
beschikbaarheid en verdeling van hulpbronnen en de onderling afgesproken spelregels (Klijn,
Koppenjan and Termeer, 1992). Ook Milward en Provan (1999) constateren meerdere en vergelijkbare
aspecten, die van invloed zijn op de werking van het netwerk, waaronder leiderschap, de grootte van
het netwerk, de variëteit van actoren binnen het netwerk en de aanwezigheid van meervoudige
verbindingen tussen netwerken en de integratie van een centrale netwerk administrator.
In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de volgende kenmerken van netwerken: schaalniveau,
variëteit, instelling, organisatie en sturingsprincipes.
Deze kenmerken zijn ook opgenomen in het theoretisch kader, waarmee de casussen uit dit onderzoek
zijn geanalyseerd, zoals weergegeven in tabel 2 op pagina 28.

3.5.1 Schaalniveau
De schaal van de opgave waar het netwerk voor staat is van invloed op de bereidheid van actoren om
in actie te komen. Actoren hebben moeite om buiten hun geëigende context, werkgebied of
jurisdictie, te handelen of samen te werken. Hieraan kunnen uiteenlopende redenen ten grondslag
liggen, bijvoorbeeld geen mandaat voor besluitvorming, gebrek aan middelen of restrictieve wet- en
regelgeving. Politieke weerstand en krachtenspel spelen ook een rol in de besluitvorming van
netwerken op verschillende schaalniveaus. Op regionaal schaalniveau zijn de specifieke eigenschappen
van de regio, zoals de grootte, de homogeniteit of juist diversiteit van het landschap, het verschil
tussen stedelijk en landelijk gebied, van invloed op de bereidheid van actoren tot het ondernemen van
actie en samenwerking. Grote afstanden, ruimtelijke maar ook institutionele en politieke verschillen,
tussen de perspectieven van actoren, kunnen ertoe leiden dat belangrijke drijfveren om te gaan
samenwerken ontbreken, zoals gedeelde belangen en elkaar (her)kennen.
Het aspect schaalniveau komt in het theoretisch kader terug onder het begrip omvang.

Afbeelding 4, schaalniveaus en de gelaagdheid van besluitvormingsprocessen in netwerken
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3.5.2 Variëteit
Het belang van de variëteit van actoren binnen een netwerk wordt beschreven door van Bueren. Uit
haar onderzoek en dissertatie in 2009 komt naar voren, dat niet enkele de omvang, het aantal actoren
in het netwerk, van belang is op de werking en resultaten van het netwerk, maar vooral de
verscheidenheid aan percepties van die actoren. De uitwisseling en confrontaties van percepties
inclusief afwijkende, vormt een van de grote krachten achter een leerproces (denktank). Netwerken
ondersteund door technische of geïnstitutionaliseerde methoden van besluitvorming, kunnen meer
gesloten en ontoegankelijk zijn, dan het aantal deelnemende actoren doet vermoeden. In de vorming
van het netwerk, maar ook de vervolgrondes in het netwerkproces verdient het aspect variëteit in de
selectie en uitnodiging van deelname van de actoren bijzondere aandacht (Bueren, 2009).
Het aspect variëteit komt in het theoretisch kader terug onder het begrip samenstelling &
hulpbronnen.

3.5.3 Instelling
Samenwerken met een netwerkstrategie vereist van de actoren commitment, vertrouwen en het
vermogen om te verbinden. Om resultaat te kunnen boeken dienen de actoren oplossingen te
bedenken, die waarde en tevredenheid voor alle partijen creëert. Eigen belang nastreven kan, zolang
ook andere belangen voldoende worden gediend. Bij een complex maatschappelijke vraagstuk,
waarvoor de inzet van velen nodig is, moeten meerdere actoren iets te zeggen hebben en ook worden
verleid om mee te doen. Het netwerk vereist spelregels en moet ook worden onderhouden, het moet
worden “gemanaged” (De Bruijn and Ten Heuvelhof, 2007).
Bressers en Kuks (2003) zien, dat de werking van het netwerk in belangrijke mate wordt bepaald door
de contextuele interactie, de samenwerking van actoren, het onderlinge krachtenveld en de gebezigde
spelregels. Andere context afhankelijke aspecten zijn de priortering van het onderwerp, de
concurrentie van beleid tussen verschillende sectoren en de institutionele omgeving. Relationele
factoren, zoals aanzien, respect en vertrouwen in elkaar, zijn ook van belang voor het succes van het
netwerk (Klijn, Steijn and Edelenbos, 2010). Het creëren van ideeën, maar ook het lenen van elkaars
ideeën (kennisdeling) heeft invloed op de werking en de resultaten van het netwerk (Bekendam,
Boogers and Hoppe, 2014).
De aspecten die samenhangen met de instelling en onderlinge relaties van de actoren komt in het
theoretisch kader terug onder het begrip instelling & daadkracht. Kennisdeling valt onder de
hulpbronnen, bij samenstelling & hulpbronnen.

3.5.4 Strategie
Klijn onderzocht vier gangbare netwerkstrategieën naar de mate van behaald succes en resultaat. De
strategie is ook bepalend voor de instelling van de actoren in het netwerk en hun onderlinge relaties.
In het onderzoek werd onderscheid gemaakt in de strategieën verbinden, exploreren, procesregels en
arrangeren. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat vooral de strategieën ‘verbinden’ en ‘exploreren’
het voornaamste verschil maken tussen succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen (Klijn,
Steijn and Edelenbos, 2010). In netwerken waar de focus ligt op de relaties tussen actoren, het zoeken
naar de gezamenlijke meerwaarde presteren beter. Hetzelfde geldt voor netwerken waarin actoren
investeren in onderzoek, innovatie en uitvinden in de praktijk. De strategie exploreren vereist van
actoren inzet van middelen, kennis en capaciteit, dus meer hulpmiddelen.
Dit betekent niet, dat de strategieën met de nadruk van arrangeren van actoren en netwerken of het
opstellen van procesregels geen zin heeft. Echter, de onderzoekresultaten tonen voor deze strategieën
geen doorslaggevende en onderscheidende invloed op succes en resultaat aan. Het onderzoek toont
nauwelijks een relatie tussen succes en organisatievorm. De mate van onderling vertrouwen tussen de
actoren laat echter wel een sterke relatie met succes zien (Klijn, Steijn and Edelenbos, 2010).
De mate waarin de actoren elkaar binnen het netwerk vertrouwen en strategisch gedrag vertonen
hebben invloed op de werking en uitkomst van de gestelde doelen. Ook de mate van transparantie,
risicobeheersing, het creëren van commitment, consensus en draagvlak voor besluitvorming spelen
hierin een rol. De aspecten die samenhangen met strategie van het netwerk actoren komt in het
theoretisch kader terug onder samenstelling & hulpbronnen en onder instelling & daadkracht.
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Netwerksturing en organisatie
Sturing en besluitvorming binnen een netwerk zijn wezenlijk anders dan binnen een hiërarchische en
lineaire organisatiestructuur. Hoe de sturing binnen een netwerk plaats vindt, is bepalend voor de
verdeling onder de actoren van zeggenschap, macht en invloed op het proces en van invloed op de
resultaten van het netwerk. In sommige netwerken hebben de actoren een duidelijke eigen hiërarchie
bepaald. In andere netwerken is niemand leidend. Het wel of niet aanwijzen van een leidende partij,
die het procesmanagement van het netwerk op zich neemt, vormt een kenmerkend verschil. En
vervolgens of deze leider een van de belanghebbenden of onafhankelijk is. Tabel 1 toont de principes
van netwerksturing met verschillende organisatievormen.
De organisatievorm betreft een zelfregulerend netwerk, indien wordt samengewerkt zonder een
(aangewezen) sturende actor. Deze vorm van netwerkorganisatie is op een lager schaalniveau
(bijvoorbeeld lokaal) gebruikelijk, en vroeg in het proces van netwerkvorming. Dit is het geval wanneer
het aantal actoren beperkt is en de deelnemers zich over het algemeen in de opgave gevonden
hebben op basis van een gezamenlijke drijfveer, gedeelde belangen.
Wanneer een van de actoren het leiderschap op zich neemt en sturing geeft aan de werking van het
netwerk, dan is er sprake van een netwerk met een leider organisatiestructuur. Deze vorm van
organisatie vindt vaak plaats, wanneer het aantal actoren beperkt is en de macht en belangen in de
opgave voornamelijk bij één partij zijn geconcentreerd.
Bij grotere netwerken met veel actoren met verschillende invalshoeken, percepties, belangen en inzet
van capaciteit en middelen wordt soms gekozen voor een organisatievorm met een onafhankelijke
administratieve organisatie of procesmanager. Dit procesmanagement draagt idealiter zorg voor de
organisatie en beheer van het netwerk, stelt de spelregels op en bewaakt deze. De procesmanager
draagt ook zorg voor de verbinding, kennisdeling en toewijzen van hulpbronnen tussen de actoren,
maakt de interactiekosten beheersbaar en verdeeld deze onder de actoren.

Tabel 1, verschillende vormen van netwerksturing (Provan & Kenis, 2008)

3.6.1 Netwerkmanagement
Klijn et al beschrijven dat organisatievorm en strategie van invloed zijn op de resultaten van het
netwerk. Binnen het netwerk maken de actoren gezamenlijk uit, wat de organisatievorm en strategie
moeten zijn. Het toepassen en uitvoeren ervan vindt doorgaans plaats middels netwerkmanagement.
In het geval van complexe vraagstukken geven Klijn et. al. met betrekking tot netwerkmanagement
aanbevelingen voor het succesvol functioneren van netwerken: stimuleren van win-winsituaties, (de-)
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activering van actoren en hulpbronnen, beperking van interactie kosten, bewerkstelligen van
commitment, politiek-bestuurlijke afstemming en kwaliteit en openheid van interactie (Klijn,
Koppenjan and Termeer, 1992).
De Bruijn en Ten Heuvelhof (2012) gaan hier verder op in en geven aan, dat de mate van succes van
samenwerking vooral wordt bepaald door de vorm van management in het netwerk. De gevolgde
netwerkstrategie en de rol en positie van de netwerkmanager zijn daarin van grote invloed. De
netwerkmanager is bijvoorbeeld de aangewezen persoon, die zowel intern als extern de communicatie
op zich neemt. Intern in het leggen van verbindingen, delen van informatie en verslaglegging van de
voortgang, extern in het communiceren met andere netwerken en het organiseren van acceptatie en
draagvlak.

3.6.2 Procesbenadering
Het krachtenveld in een netwerksamenwerking, de verdeling van macht tussen actoren, is zelden in
balans. Ook is de toegang tot hulpmiddelen inzet van kennis en mankracht niet voor alle actoren
dezelfde. Indien hier in het netwerk geen aandacht wordt geschonken dreigen actoren geen
volwaardige kans te krijgen in het gesprek en deelname, af te vallen of tegen te werken. Spelregels
onder begeleiding van (onafhankelijk) procesmanagement kunnen hierin van betekenis zijn (Bruijn,
Heuvelhof and Veld, 2012).
De Bruijn noemt de essentie van de procesbenadering in een netwerk tegen over een projectmatige
benadering: besluitvorming vindt plaats over het proces in plaats van over de inhoud. Het proces is het
resultaat van onderhandeling. Er is geen ontwerp voor een proces met voor veel voorkomende
gevallen, zoal bij het uitvoeren of doorlopen van een procedure. Procesmanagement houdt in de
reductie van inhoudelijke onzekerheid, in een traject met open en transparante informatievoorziening
en kennisdeling, waarin verrijking van de probleemdefinities en -oplossingen plaats vindt. De
problemen en oplossingen volgen elkaar dynamisch op. Problemen worden met opzet vergroot of
opgeschaald om vervolgens met andere percepties, belangen en actoren een oplossing te vinden. Dit
noem je procesrationaliteit door het koppelen van problemen aan oplossingen (Bruijn, Heuvelhof and
Veld, 2012).

3.6.3 Cyclische besluitvorming
Het netwerk kenmerkt zich door interdependentie, pluriformiteit, geslotenheid en dynamiek met
onvoorspelbaarheid. Het informeren van en gelegenheid tot inspraak voor de belanghebbenden is van
cruciale betekenis voor acceptatie, draagvlak en de effectiviteit van het netwerk. De Bruijn et al
constateren, dat besluitvorming en voortgang verloopt in ronden (2012). Actoren gedragen zich hierin
strategisch. In dit proces zijn na elke onderhandelingsronde winnaars en verliezers en is het creëren
van zo breed mogelijk draagvlak essentieel (“de meeste stemmen gelden”). In veel gevallen worden de
“verliezers” van een onderhandeling in de ene ronde in een volgende ronde gecompenseerd. Dit
impliceert tevens de incorporatie van dynamiek. Bij een goed resultaat leidt dit proces tot
transparante besluitvorming en depolitisering van besluitvorming. Die besluitvorming kan wederom
verschillende vormen aannemen: consensus, actoren zijn het eens; commitment, actoren gaan
akkoord, zij het niet inhoudelijk) akkoord; en tolereren, actoren leveren geen bijdrage, maar vormen
ook geen blokkade.

3.6.4 Netwerkconstituering
Bij de verschillende fasen die een netwerk doormaakt, en bij de verschillende ronden uit het
bovengenoemde cyclische besluitvormingsproces, kunnen verschillende vormen van
procesmanagement worden toegepast. Zo wordt in de initiatiefase, bij de netwerkvorming, om een
andere vorm van procesmanagement gevraagd, dan gedurende het vervolg richting besluitvorming en
uitvoering. De gewenste managementvorm hangt nauw samen met het doel van het netwerk.
Visievorming is de doelstelling van veel beleidsnetwerken. De implementatie en uitvoering van het
vastgestelde beleid gebeurt meestal vanuit een andere samenstelling van actoren die verbonden zijn
aan het netwerk. Bij het implementatieproces worden andere competenties van het
procesmanagement vereist dan in de fase van visievorming.
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Vanuit dit perspectief is in de initiatieffase van een netwerk een proces- of netwerkarchitect meer op
zijn plaats: om verbindingen te leggen, de diverse percepties en belangen onder het voetlicht te
brengen om een gedeelde probleemdefinitie en visie te vormen. In een reeds actief netwerk is een
netwerkmanager vereist, die het netwerk beheert en de voortgang richting besluitvorming en
uitvoering begeleidt. Klijn benoemt deze vorm van procesbenadering netwerkconstituering: het met
het proces mee veranderen van het management en de samenstelling van het netwerk (Klijn,
Koppenjan and Termeer, 1992).

3.6.5 Competenties van de netwerkmanager
Teisman (2014) noemt goed functionerende procesmanagers in dynamische netwerken rolpersonen.
De netwerkmanager heeft als rolpersoon binnen het netwerk als taak:
De inhoud te produceren: problemen definiëren en oplossingen benoemen
Structuur aan te brengen: verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid (orde
zoekend denken)
Het proces te verzorgen: volgen van procedures
De netwerkmanager toont leiderschap door voortgang te bewerkstelligen en ontzag voor inzicht en
koers te creëren. Bij meerdere netwerken is verbindend leiderschap vereist om voortgang en
partnerschappen, allianties en coalities te maken. Teisman stelt een aantal kernvereisten voor
leiderschap in processen en netwerken: goede netwerkmanagers handelen snel, organiseren slim, zijn
verantwoordelijk en leggen verantwoording af, zijn consistent in gedrag en tonen visie (Teisman and
Gerrits, 2014).
Alle bovenstaande aspecten die samenhangen met netwerksturing, zoals besluitvorming,
netwerkmanagement, procesbenadering en netwerkconstituering, komen in het theoretisch kader
terug onder het kernbegrip netwerksturing.

3.7

Analysekader: kernbegrippen
Uit de theorie zoals beschreven in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk, zijn de aspecten van
netwerken met herleid die iets vertellen over de samenstelling en organisatie van het netwerk en de
relatie met de resultaat en de werking ervan. Deze kenmerken zijn ondergebracht in 4 kernbegrippen.
De kernbegrippen vormen het analysekader waaraan de onderzochte casussen in hoofdstuk 5 worden
gereflecteerd.
In onderstaande tabel 2 zijn de afgeleide kernbegrippen en de bijbehorende kenmerken weergegeven.
In bijlage 8.4 is een uitgebreide toelichting op tabel 2 opgenomen.

Analysekader met kernbegrippen regionale netwerken
ten behoeve van onderzoek energietransitie van de woningvoorraad
Kernbegrip

10.09.2018

kenmerken

1
OMVANG
2 SAMENSTELLING
&
HULPBRONNEN
3 INSTELLING
&
DAADKRACHT
4
NETWERKSTURING

netwerkgrootte

schaalniveau

reikwijdte

variëteit

verbindingen en
relaties

kennis en
capaciteit

mindset

commitment en
vertrouwen

motivatie en
strategie

organisatie

procesmanagement

netwerkconstituering

Tabel 2, analysekader kernbegrippen t.b.v. onderzoek regionale netwerken
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Onderzoeksmethode
In het voorliggende hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode behandeld, waarmee samenwerking in
de transitie van de woningvoorraad middels deskresearch en interviews is onderzocht.

4.1

Kwalitatief onderzoek: een casusstudie met twee embedded casussen.
Dit onderzoek neemt de vorm aan van een kwalitatief, vergelijkend casestudy onderzoek met twee
embedded cases.
Een kwantitatief onderzoek model past niet bij de vraagstelling. Kwantitatief onderzoek probeert
feiten te achterhalen, waarbij de resultaten vaak worden uitgedrukt in getallen en statistieken. Daaruit
worden conclusies getrokken met cijfermatige antwoorden, meestal door middel van de statistische
verwerking van gegevens. Bij kwantitatief onderzoek gaat het om inzichten in het hoeveel en waar.
Een kwalitatief onderzoek gaat voornamelijk over het verkrijgen van inzichten in het hoe en waarom.
Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en
betekenis. Kwalitatief onderzoek probeert onderzoeksvragen te beantwoorden op basis van o.a.
interpretaties, ervaringen en betekenis. Data zijn afkomstig van bijvoorbeeld interviews en observaties
Analyse vindt plaats door middel van deductief redeneren. Kwalitatieve resultaten worden
weergegeven door middel van woordelijke beschrijvingen. De opgave energietransitie in de
woningvoorraad is complex, context, betekenis, perceptie, begrip, subjectivistisch, diepte, open,
dynamisch

4.2

Regio West-Brabant
De keuze voor de casus West-Brabant komt voort uit praktische overwegingen. De regio was een van
de vijf pilotregio’s voor de Regionale Energiestrategieën van het VNG en IPO. In deze pilot, het
opstellen van een energiestrategie voor West-Brabant, zijn veel (regionale) actoren betrokken
geweest. Hierdoor is informatie beschikbaar, de bekendheid met het onderwerp van actoren groter en
zijn de respondenten toegankelijk en benaderbaar.

4.3

Subregio’s Brabantse Wal en Breda en omgeving
De regio West-Brabant is met 18 gemeenten plus de Zeeuwse gemeente Tholen omvangrijk. Niet in
alle delen van de regio vindt regionale activiteit op het gebied van de energiestransitie van de
woningvoorraad plaats.
De keuze voor de twee subregio’s Brabantse Wal en Breda en omgeving binnen West-Brabant is
gebaseerd op de toegankelijkheid van informatie over samenwerkingsverbanden en de
toegankelijkheid van actoren op het gebied van energiestransitie in de woningvoorraad. Over het
onderwerp samenwerking in de energie transitie is in de overige delen van de regio weinig bekend. In
de subregio’s Brabantse Wal en Breda en omgeving zijn wel initiatieven en activiteiten van
samenwerking of netwerkvorming aan de energiestransitie aangetroffen.

4.4

Gegevensverzameling
Naast literatuuronderzoek en deskresearch op de samenwerkingsverbanden de twee
onderzoeksgebieden de subregio’s Brabantse Wal en Breda, heeft de gegevensverzameling plaats
gevonden door interviews met negentien betrokken professionals en belanghouders in de regionale
energietransitie en deelname aan in totaal vijf bijeenkomsten in de vorm van gesprekstafels en
werksessies over het onderwerp energietransitie en gebouwde omgeving.
De interviews met 19 respondenten zijn afgenomen op basis van een semigestructureerde vragenlijst.
De geïnterviewden betreffen beleidsadviseurs en projectmanagers van de Provincie Noord-Brabant,
gemeenten, woningcorporaties, de managers van de betrokken netbeheerders, actieve leden van
energie coöperaties, het waterschap en adviseurs en initiatiefnemers van alternatieve en duurzame
energiebronnen. Op een telefonisch interview na zijn alle respondenten bezocht op een locatie naar
hun voorkeur. Alle gesprekken zijn, na goedkeuring door de geïnterviewden, opgenomen. De
verstrekte informatie is vertrouwelijk behandeld en enkel voor het voorliggend onderzoek gebruikt.
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Met het veranderend bewustzijn van de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven ten aanzien van
de klimaatverandering en de duurzaamheidsopgave worden bijeenkomsten, gesprekstafels,
werksessies en conferenties georganiseerd om de problematiek en oplossingen te bespreken en
kennis en diensten uit te wisselen. Gedurende het onderzoek heb ik deelgenomen aan werksessies en
gesprektafels, zoals een werkplaatssessie ‘energietransitie in de regio’ van Ruimtevolk, de
gesprekstafel ‘Toekomstbestendige Woningvoorraad’ van Regio West-Brabant (RWB), het
samenwerkingsorgaan van de negentien West-Brabantse gemeenten en gesprekken van de werkgroep
uit het netwerk Gageldonk West aardgasvrij over de uitbreiding van een warmtenet en het opstellen
van een subsidieaanvraag inzake de proeftuinen aardgasvrij wijken van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ten behoeve van de wijk Gageldonk West in Bergen op
Zoom. De opgedane ervaringen zijn meegenomen en verwerkt in het onderzoek.
In bijlagen 8.1 is de semigestructureerde vragenlijst als leidraad voor de interviews en in bijlage 8.2 de
interviewlijst opgenomen. In bijlage 8.3 zijn de samenvattingen van de 19 uitgevoerde interviews terug
te vinden.

4.5

Gegevensanalyse
De resultaten bieden inzicht in netwerkvorming in de regionale energietransitie van de
woningvoorraad in West-Brabant en de rol en positie van de woningcorporaties en handvatten voor
samenwerkingen. Met de interviews haal ik op hoe de actoren staan tegenover samenwerking in de
opgave om de doelstellingen van een CO₂-neutrale gebouwde omgeving te behalen. Door de
bevindingen uit de interviews wordt een beeld gevormd van het krachtenveld en de rol, positie en
stellingname van de betrokken actoren ten opzichte van samenwerken en netwerkvorming in de
energietransitie van de woningvoorraad. De uitkomsten van de interviews verschaffen inzicht in de
mate van samenwerking en de bereidheid en capaciteit van actoren om samen te werken. Welke
acties worden ondernomen om tot de vorming van een netwerk te komen in de twee geselecteerde
sub regio’s of met actoren daarbuiten.
In hoofdstuk 5 worden bevindingen over de onderzochte casussen, samenwerkingsverbanden in de
energiestransitie van de woningvoorraad uit de twee onderzoeksgebieden geanalyseerd door reflectie
aan kernbegrippen over netwerksturing. Deze kernbegrippen zijn afgeleid van de theorieën van Klijn,
Milward en Provan, De Bruijn en Ten Heuvelhof, Van Bueren en Bekendam, Boogers en Hoppe. Het
betreft een deductieve analyse.
Op basis van de analyse in hoofdstuk 5 worden in hoofdstuk 6 aan de hand van de beantwoording van
de onderzoeksvragen de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Na de uitkomsten en
conclusies volgen de beperkingen van het onderzoek, wordt besloten met aanbevelingen en adviezen
voor beleidsadviseurs en andere regio’s.
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Uitkomsten en Analyse Onderzoek
In deel 1 van dit hoofdstuk 5 worden de zes casussen van netwerksamenwerkingen op het gebied van
de energiestransitie van de woningvoorraad in het onderzoeksgebied, de subregio’s Brabantse Wal en
Breda en omgeving, beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regionale Energie Strategie West-Brabant
Windpark A16
Amernet
Klimaattop Zuid
Gageldonk West aardgasvrij Bergen op Zoom
Energetische aanpak Hoge Vucht Breda

Bij elke casus wordt een beschrijving gegeven van de aanleiding, doelstelling, actoren, aanpak en
resultaten van de netwerksamenwerking. Onderstaande afbeelding 5 geeft een overzicht van alle
actoren in de energietransitie van de woningvoorraad inclusief de regionale actoren en de
onderzochte casussen. Vervolgens worden de casussen gereflecteerd aan het theoretisch kader zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Elk samenwerkingsverband wordt gereflecteerd aan de vier
kernbegrippen:
•
•
•
•

Omvang
Samenstelling & hulpbronnen
Instelling & daadkracht
Netwerksturing

In tabel 3 op pagina 49 worden de uitkomsten van de analyse en reflectie schematisch weergegeven.
In deel 2 van dit hoofdstuk worden overige uitkomsten van het onderzoek naar de regionale
netwerksamenwerking, uit interviews en deskresearch behandeld.

Afbeelding 5, overzicht van alle actoren in de energiestransitie van de woningvoorraad en onderzochte netwerken in
de regio West-Brabant afgezet naar schaalniveau.
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UITKOMSTEN ONDERZOEK CASUSSEN

5.1.1 Pilot Regionale Energie Strategie West-Brabant
De pilot Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES West-Brabant) is in Nederland een van de
eerste netwerksamenwerkingen op het gebied van energie op de schaal van de regio. Het
samenwerkingsverband is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de
Regio West-Brabant (RWB). Het initiatief werd ondersteund door de landelijke Green Deal, Pilots
Regionale Energiestrategieën.
Doel van de netwerksamenwerking was de oplevering van de RES West-Brabant: een visiedocument,
met een langere termijnstrategie, en een stappenplan voor de kortere termijn, om uiterlijk in 2050
energieneutraal te zijn in de regio West-Brabant.
Onder leiding van een regiegroep is in negen maanden aan RES-West-Brabant gewerkt. In de
regiegroep waren de 4 O’s vertegenwoordigd: Overheid, Ondernemers, Onderwijsinstellingen en
Ondernemende burgers. De regiegroep bestond uit 10-12 personen, waaronder medewerkers van de
RWB en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. De verschillende perspectieven en meningen
vanuit de 4 O’s hebben in de strategie een plek gekregen (Ons2050, 2017). Het traject RES WestBrabant heeft geresulteerd in de strategie en het rapport Ons2050. Het rapport betreft een visie op de
kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van de regio (zie afbeelding 8). De RES West-Brabant
heeft geen stappenplan of uitvoeringsprogramma, maar biedt vooral inzicht in het huidige
energiegebruik en de opgave in de energietransitie van de regio West-Brabant naar 2050.
Het definitieve rapport over de RES West-Brabant, Ons2050, is als advies aangeboden aan de Green
Deal partners, de deelnemende gemeenten en de betrokken landelijke organisaties, VNG, RWB en IPO.
RWB, de initiatiefnemer, heeft begin 2018 een reorganisatie ondergaan en richt zich sindsdien op de
speerpunten economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Energie en de energietransitie zijn voor de
RWB niet als kernthema aangemerkt. Vanuit RWB zijn verder geen initiatieven ondernomen om de
Energie Strategie West-Brabant opvolging te geven in een handelingsperspectief of
uitvoeringsorganisatie. Het traject heeft ook vanuit de VNG of andere bovenlokale
overheidsinstellingen geen vervolg gekregen in de vorm van een uitvoeringsplan of -organisatie op
regionaal niveau. De regiegroep is niet meer actief. Het is aan mogelijke initiatiefnemers zelf, veelal op
lokaal niveau, om kennis te nemen van de RES West-Brabant en kansen nader te onderzoeken en te
benutten.

Afbeelding 6, Regionale Energie Strategie West-Brabant, kaart met kansen en mogelijkheden voor duurzame energieopwekking
in West-Brabant (Ons2050, 2017)
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De oplevering van RES West-Brabant heeft wel een vervolg gekregen in Stichting Support Ons2050,
een stimuleringsfonds gefinancierd door Enpuls, de Rabobank en de Suikerunie, om nieuwe
initiatieven op het gebied van duurzame energie in West-Brabant te ondersteunen (bron:
www.energietransitiewb.nl).

Analyse kernbegrippen
Omvang
Aan de RES West-Brabant namen meer dan 40 regionale actoren uit West-Brabant deel. De RES WestBrabant richtte zich op de aanpak van de energietransitie in de gehele regio West-Brabant, dus heeft
een reikwijdte op relatief grote schaal, gericht op ruim 300.000 huishoudens (aantal huishoudens
woonachtig in de regio West-Brabant).
Samenstelling & hulpbronnen
Er was sprake van variëteit in de netwerkactoren, door de brede vertegenwoordiging vanuit 4 O’s:
Overheid, Ondernemingen, Onderwijsinstellingen en Ondernemende burgers.
Naast de gemeenten bestond het netwerk uit gespecialiseerde vertegenwoordigers vanuit andere
disciplines en sectoren, allen actief in de regio. De ervaring, kennis en capaciteit die werd ingebracht
voor de RES was daarmee divers.
De belangen en verantwoordelijkheden van de actoren in het netwerk waren door de grote diversiteit
ook heel verschillend. Het opstellen van de Regionale Energie Strategie werd ondersteund vanuit het
Ministerie van Economische Zaken, IPO en VNG (Ministerie van Economische Zaken, 2016b).
Instelling & daadkracht
Veel van de deelnemers aan de regionale energiestrategie kenden elkaar al via het gemeentelijke
samenwerkingsverband RWB. Dit maakt samenwerken aan een visie makkelijker, doordat er een
vertrouwensrelatie is. Het netwerk heeft daadkracht laten zien door binnen een relatief korte termijn
(9 maanden) met een diverse groep te komen met een goed onderbouwd en volledig rapport, de RES
West-Brabant. Aan de andere kant ontbrak de daadkracht om hierin ook een stappenplan voor
opvolging van de strategie, het handelingsperspectief op te nemen, waardoor de RES West-Brabant
minder vrijblijvend zou zijn geweest.
Netwerksturing
Sturing binnen de RES West-Brabant werd gedaan door de regiegroep. De regiegroep had geen
financiële middelen en geen mandaat, deze functioneerde als regisseur. Besluitvorming over
activiteiten of investeringen op het gebied van de energietransitie lagen niet bij de regiegroep. De
regiegroep had zich ten doel gesteld om een visiedocument op te leveren en vervulde hiermee een
adviserende rol. Deze advisering was min of meer vrijblijvend. In de RES West-Brabant is geen
handelingsperspectief opgenomen en er is zijn geen voorstellen gedaan over een uitvoeringorganisatie
of vervolgstappen. Betrokken geïnterviewden van de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en de
Ons2050 werkgroep geven aan, dat voor de start van het procesafspraken gemaakt hadden moeten
worden over de besluitvorming en over een vervolgtraject, in de vorm van een uitvoeringsplan. Over
het mandaat van de regiegroep waren geen duidelijke afspraken gemaakt.
Contact houden met en commitment krijgen van alle betrokkenen, “alle kikkers in de kruiwagen
houden”, in dit netwerk was een uitdaging voor de regiegroep. Gedurende het opstellen van de
strategie ontstond er onder de deelnemers verschil in perceptie over de precieze opdracht en de
regierol van de pilot in West-Brabant. Er is gesproken over de behoefte aan beter procesmanagement
en aan meer externe verbinding vanuit de regiegroep met belanghebbenden in de regio.
Geïnterviewden uit de deelnemende gemeenten en Ons2050 geven aan, dat de zoektocht naar een
vorm van procesmanagement moeizaam verliep. De medewerkers van RWB waren voorstander van
een extern organisatie- en adviesbureau, terwijl enkele leden van de ambtelijke werkgroep van de
gemeenten de voorkeur gaven aan een persoon, een specifieke procesmanager, een verbinder, die
ook het gezicht naar buiten moest doen (lobby, woordvoering). Ook hadden enkele deelnemende
ambtenaren van de gemeenten moeite met de oprichting van uitvoeringsorganisatie Ons2050, nog
voorafgaande aan de start van het onderzoek.
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5.1.2 Windturbinepark A16
In navolging van afspraken tussen het Rijk en Provincie Noord-Brabant heeft de regio West-Brabant
gevolg gegeven aan het verzoek mogelijkheden te onderzoeken voor het opwekken van duurzame en
hernieuwbare energie uit wind. Initiatiefnemer van het Windturbinepark A16 is de Provincie NoordBrabant samen met vier gemeenten, die dit gebied hebben aangemerkt als een van geschikte locatie
voor windenergie. RWB, het samenwerkingsverband van de gemeenten in de windrijke regio WestBrabant hebben aangegeven, dat zij ruim 200 MW (megawatt) aan opwekking uit windenergie willen
realiseren, waarvan minimaal 100 MW in de zone rond de snelweg A16. In een samenwerking van de
gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant is een convenant
windenergie A16 gesloten (Provincie Noord-Brabant, 2015).
De uitwerking van het plan door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de vier gemeenten
en projectontwikkelaars, die zich gemeld hebben met grondposities, is met belangenorganisaties van
omwonenden in de A16 zone een Green Deal overeenkomst gesloten voor de uitvoering aanleg van
het windturbinepark voor 100 MW langs de snelweg A16 (Provincie Noord-Brabant, 2017).
In een gebied van de Belgische grens tot aan Rotterdam komt een windturbinepark, dat voor 100 MW
aan duurzaam opgewekte elektriciteit moet opleveren. Er wordt gestreefd naar de realisatie van het
park voor eind 2020. Afbeelding 7 op pagina 36 toont een kaart van het geplande Windpark A16 langs
het traject van snelweg.
De Green Deal wordt ondersteund in lokale energieakkoorden met de lokale belanghouders, zoals
energiecoöperaties en initiatieven per gemeente. Bij dit windturbinepark geldt het zogenaamde
‘dorpsmolen’ principe: de omliggende dorpen en wijken profiteren als eerste van de duurzaam
opgewekte elektriciteit van de nieuwe windmolens. De vier gemeenten en de Provincie Noord-Brabant
zijn met de ontwikkelaars in het gebied overeengekomen, dat minimaal 25% van het rendement van
de te bouwen windturbines in volledig eigendom wordt gegund aan de lokale gemeenschap.
De windturbines langs de A16 zijn zo ook een middel voor de inwoners, bedrijven en andere
organisaties in de betreffende gemeenten, om bij te dragen aan de energietransitie en hiervan te
profiteren. Met 25% van de opbrengst van de windturbines in exploitatie in lokaal eigendom kan voor
ongeveer 18.000-24.000 huishoudens groene stroom geproduceerd.
Gedurende het proces is het gesprek aangegaan met bewoners van het gebied. Zo zijn verschillende
dorps- en wijkraden ingegaan op het initiatief van de provincie en gemeenten om een klankbordgroep
te vormen. Zo zijn ook de belangen van de burgers in het project gewaarborgd en is oorspronkelijke
weerstand door vanwege overlast en horizonvervuiling omgebogen naar gedeelde belangen en lusten.
Parallel aan uitgebreide en verplichte Milieu Effect Rapportages (MER) hebben tijdens de
voorbereiding en planvorming vele inspraakrondes en onderhandelingen met diverse
burgerorganisaties plaats gevonden. Huurders, woningeigenaren, sportverenigingen, onderwijs,
bedrijven zijn actief benaderd, om behoeften en ideeën kenbaar te maken. Door het
dorpsmolenprincipe “heeft de hele gemeenschap profijt van de windmolens, ook als je geen geld hebt
om zelf te investeren. En het goede is: Als iets van jou is, dan heb je er minder last van en draag je er
zorg voor. Of anders gezegd: “eigen varkens stinken niet.” Michael Daamen, initiatiefnemer en
bestuurslid van Energiek Moerdijk, gaf op woensdag 20 juni een presentatie aan de Borgingscommissie
van het Energieakkoord. Bron: energieakkoordser.nl
Zowel het ontwikkel- en participatieproces, alsook de toekomstige exploitatie wordt financieel
ondersteund door Provincie Noord-Brabant. Vooralsnog is elektriciteit opgewekt met windenergie per
kWh nog relatief duur en niet rendabel. De Provincie en de overige deelnemers in het projectplan gaan
ervan uit, dat deze groene stroom op termijn in verhouding voordeliger zal zijn, wanneer het gebruik
van fossiele brandstoffen vanwege de vervuiling zwaarder zal worden belast (bron: Provincie NoordBrabant).
Het windpark is een voorbeeld van regionaal project ten behoeve van energietransitie op het gebied
van netwerksturing en incorporeren van het participatieproces, het betrekken en activeren en mee
laten delen burgers, omwonenden van het windpark.
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Analyse kernbegrippen
Omvang
Aan het netwerk namen meer dan 30 actoren deel. Het project levert in de toekomst op regionaal
schaalniveau groene stroom, voor ongeveer 18.000-24.000 huishoudens.
Samenstelling en hulpbronnen
Het netwerk betreft een regionale samenwerking met een grote variëteit aan actoren, die over
meerdere gemeentegrenzen strekt.
Naast de vier gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant, en
16 tot 18 ontwikkelaars, maken ook klankbordgroepen van belanghebbende omwonenden deel uit
van dit netwerk. De betrokken gemeenten hebben vertegenwoordigers van bewoners en
belangenverenigingen aangesproken of geactiveerd. Er is gebruik gemaakt van reeds bestaande
relaties en netwerken, waardoor een groot deel van de deelnemers aan het regionale netwerk elkaar
al kenden. Voor de hulpbronnen, inzet van capaciteit en middelen, ligt een goede basis in de
contracten met de projectontwikkelaars en in de lokale energieakkoorden waar is gekozen voor het
dorpsmolen principe.
Instelling en daadkracht
Het netwerk kenmerkt zich door een open instelling, gericht op breed draagvlak en de participatie van
bewoners. Vanaf de start is de lokale bevolking actief uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk,
via energie coöperaties en via de vertegenwoordiging vanuit de diverse gemeenten. Het proces was
gericht op de bewustwording, inspraak en participatie van burgers en het creëren van draagvlak. Door
het organiseren medezeggenschap en mede-eigenaarschap is acceptatie en draagvlak gecreëerd.
Bewoners hadden er belang bij, niet alleen de lasten maar ook de lusten, en daardoor was er minder
weerstand.
Netwerksturing
Onder aansturing van de provincie Noord-Brabant werken de 4 gemeenten met projectontwikkelaars
aan het plan windenergie A16. De opgave ne doelstelling zijn helder en duidelijk, het realiseren van
100 MW aan windenergie in de zone langs de A16. Besluitvorming over dit project gebeurt niet door
het netwerk, maar door de Provincie en met instemming van de deelnemende gemeenten. Het
netwerk kan ook worden gezien als een uitvoeringsorgaan van een plan van de provincie.
In de procedures en het besluitvormingsproces is veel ruimte voor inspraak en invloed van
belanghebbenden. Draagvlak is gecreëerd door een participatieproces uitgevoerd door de
deelnemende gemeenten, onder meer door de instelling van klankbordgroepen uit de gemeenschap
en het betrekken van belangenorganisaties, veelal in de vorm van lokale energie coöperaties.
Besluitvorming vindt plaats in ronden, met een stappenplan voor de uitwerking van het plan en de
benodigde ruimtelijke procedures in het Provinciaal inpassingsplan en procedures ten behoeve van de
milieueffectrapportages, welke door de Provincie Noord-Brabant worden voorgelegd voor formele
besluitvorming aan Provinciale Staten.
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Afbeelding 7, kaart nieuwe windturbines langs de A16, bron: Provincie Noord-Brabant, 2018
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5.1.3 Amernet
De Amercentrale is een op kolengestookte elektriciteitscentrale in Geertruidenberg. Het
Amerwarmtenet voorziet zo’n 40.000 huishoudens en 500 bedrijven in de omgeving Breda, Tilburg en
Made van restwarmte uit de Amercentrale. In de Amercentrale in Geertruidenberg wordt elektriciteit
opgewekt door de verbranding van steenkool. Hierbij komt veel warmte vrij. In plaats van te koelen,
wordt de warmte via het Amernet verspreid over huishoudens en bedrijven. Dit gebeurt via een
warmtenet. Op het warmtenet zijn hoofdzakelijk naoorlogse nieuwbouwwijken aangesloten.
Ennatuurlijk is netbeheerder en eigenaar van het warmtenet, dat de restwarmte, die overblijft bij de
productie van elektriciteit van de Amercentrale, afneemt en daarmee bedrijven, tuinbouwkassen en
woningen, onder andere in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made, van warmte voorziet. Afbeelding 8
toont het verloop van het warmtenet vanuit de Amercentrale bij Geertruidenberg naar Breda en
Tilburg.

Afbeelding 8, Amernet, warmtenet vanuit de Amercentrale in Geertruidenberg (Ennatuurlijk, 2018)

Het warmtenet is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd door ENWA, destijds een eigen
energiebedrijf van de gemeente Breda. Het warmtenet is sinds de aanleg een aantal keer van eigenaar
veranderd. Het warmtenet werd in 2014 verkocht aan beleggers PGGM en Véolia, die verder gingen
onder de naam Ennatuurlijk. Ennatuurlijk heeft een warmteleveringscontract met RWE, de eigenaar
van de kolencentrale, dat loopt tot 2024 (Elzenga, Schwencke and Hoorn, 2017). De kolencentrale
moet van Rijkswege voor 2025 sluiten. Dit is het gevolg van een afspraak uit het regeerakkoord, dat er
uiterlijk vanaf 2030 geen energie meer mag worden opgewekt met steenkool.
In 2016 is door Ennatuurlijk en RWE een visie opgesteld voor het verduurzamen van het op Amernet.
De energiewethouders van gemeenten Breda en Tilburg en ook bewonerscollectieven van de
aangesloten woningen hadden bedenkingen bij het voorstel. De voorgestelde alternatieven bijstook
van biomassa en industriële restwarmte vanuit industriecomplex Moerdijk waren niet duurzaam
genoeg.
Binnen de herstructureringsopgaven in Breda en in Tilburg was het de bedoeling van de
woningcorporaties om sociale huurcomplexen te verduurzamen en aan te sluiten op het warmtenet,
als alternatief voor een gasaansluiting. Echter, tussen de woningcorporaties Alwel en WonenBreburg
en Ennatuurlijk ontstond een zakelijk conflict, over de hoogte van kosten van de aansluiting op het
warmtenet. Op het moment dat de onderhandelingen tussen netbeheerder en woningcorporaties
over uitbreiding van het warmtenet in een impasse dreigde te raken, hebben de gemeente Breda en
Tilburg geïntervenieerd.

37

Michiel Miedema 463393

Energietransitie woningvoorraad West-Brabant

10 september 2018

De gemeenten hebben de dialoog regionaal opgeschaald en met behulp van de provincie NoordBrabant de opgave uit handen van Ennatuurlijk genomen en een nieuw onderzoek laten uitvoeren. Dit
onderzoek is in juni 2016 afgesloten met het rapport Toekomstvisie op het verduurzamen van de
warmtelevering Amernetwerk. Het rapport diende als vertrekpunt voor het samenwerkingsverband
Amernetwerk. Doel van het samenwerkingsverband was verduurzaming en uitbreiding van het
Amerwarmtenet. Uiteindelijk moeten lokale duurzame energiebronnen de functie van de centrale
overnemen. Indien de Amercentrale de komende decennia volledig wordt verduurzaamd, of zelfs
vervangen door de opwekking van hernieuwbare energie voor de levering van warmte en elektriciteit,
kan de gehele regio West-Brabant voldoen aan de doelstellingen van een CO₂-neutrale
woningvoorraad. Het Amernet wordt een ‘open’ net, waaraan ook andere duurzame
warmteproducenten kunnen leveren. Brabantse Delta levert in Breda al enkele jaren warmte aan
Ennatuurlijk met een warmtekrachtkoppeling (wkk) 4 op biogas van de RWZI Nieuwveer.
Op 18 januari 2018 tekenden de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Tilburg, Breda, Oosterhout
en Drimmelen, warmtebedrijf Ennatuurlijk, netwerkbedrijf Enexis, woningcorporaties, tuinders en
vertegenwoordiging van bewoners een overeenkomst voor verduurzaming van het Amerwarmtenet.
Het netwerk dat zich heeft verenigd in het Amernet, bestaat in totaal uit 19 actoren.

Analyse kernbegrippen
Omvang
Het netwerk bestaat uit 19 actoren. Het netwerk richt zich op de warmteopwekking regionaal in Westen Midden Brabant, met een bereik van ongeveer 40.000 huishoudens en 500 bedrijven. Het netwerk
is van grote betekenis voor het behalen van de klimaatdoelen regionaal, want door een duurzaam
Amerwarmtenet kan de gehele regio West-Brabant voldoen aan de doelstellingen van een CO₂neutrale woningvoorraad.
Samenstelling en hulpbronnen
Het netwerk betreft een regionale samenwerking met een grote variëteit aan actoren: Provincie
Noord-Brabant, gemeenten Tilburg, Breda, Oosterhout en Drimmelen, Ennatuurlijk,
woningcorporaties, vertegenwoordiging van bewoners en woningeigenaren, land- en
tuinbouwbedrijven.
Binnen de netwerksamenwerking van het Amernet is een brede kennis bij alle deelnemende actoren.
Hulpbronnen-middelen?
Instelling en daadkracht
De aanleiding voor de samenwerking is bepalend voor de daadkracht. Niets doen bij het Amernet was
geen optie voor de eigenaar van de kolencentrale, de netbeheerder van het warmtenet warmtebedrijf
en de betrokken gemeenten. De sluiting van de Amercentrale als kolengestookte centrale en daarmee
bedreiging van het voortbestaan van het warmtenet was voor zowel de netbeheerder als de
stakeholders waaronder de gemeenten drijfveer voor actie en samenwerking. De netbeheerder zou
een substantieel deel aan afnemers verliezen en de gemeenten zagen een kans voor collectieve
verduurzaming van een groot deel van hun gebouwde omgeving via een warmtenet verloren gaan.
Woningcorporaties, bewonersbelangenverenigingen en energie coöperaties zien in een duurzaam
warmtenet een grote kans om hun bezit te verduurzamen. Door samenwerking in het Amernetwerk
met als doel een duurzaam warmtenet vonden actoren gedeelde belangen en is het commitment van
de deelnemers aan groot.
Netwerksturing
Gemeenten Breda en Tilburg zagen het belang en de potentie van het Amernet en namen daarom een
sturende rol. Het netwerk heeft in verschillende fasen gebruik gemaakt van onafhankelijke
procesmanagers. De inzet en doelstelling voor het netwerk is helder: zo veel mogelijk en bedrijven aan
sluiten op het warmtenet en daarmee van aardgas af, en het Amernet stapsgewijs verduurzamen.

4

Warmtekrachtkoppeling (wkk) of co generatie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht.
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In eerste instantie was de gemeente Breda trekker van de samenwerking in het netwerk, de Provincie
Noord-Brabant heeft vervolgens deze taak overgenomen. Het proces in het netwerk dat in ronden
verloopt, vertoont de kenmerken van netwerkconstituering.
In de initiatieffase, voor de organisatie, de visie- en planvorming van het Amernetwerk, werd een
externe organisatieadviseur met specifieke competenties als regievoerder en netwerkmanager
aangesteld. De Provincie Noord-Brabant is voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep heeft een
technisch programmaregisseur van adviesbureau Haskoning opdracht gegeven als netwerkmanager
leiding te geven aan de uitwerking en uitvoering van de visie, in de volgende fase van het netwerk.
Een ander opvallend kenmerk in het ontstaan van het Amernetwerk is de wijze van coalitie- en
alliantievorming door de gemeenten Breda en Tilburg. Met behulp van de gedeputeerde van de
Provincie Noord-Brabant is de verantwoordelijkheid voor de opgave bij RWE en Ennatuurlijk te
ontnomen om redenen van het gemeenschappelijk belang, en verlegd naar een bredere coalitie van
actoren.
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5.1.4 Klimaatstroom Zuid
Op 4 juni 2018 vond de Klimaattop Zuid plaats in Breda. Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden,
100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven uit de Zuidelijk provincie kwamen die dag bijeen,
om kennis te delen over de energiestransitie, over kansen en activiteiten in de Zuid-Nederland om de
klimaatverandering tegen te gaan en slimmer om te gaan met energie.
Het initiatief voor de Klimaattop komt voort uit het idee van drie actoren, de denktank Brabantkennis,
de gemeente Breda en het waterschap Brabantse Delta. Deze actoren hebben vervolgens samen met
de Provincie Noord-Brabant en met behulp van de verenigde Brabantse gemeenten en de Brabantse
waterschappen de top georganiseerd. Door actoren bij elkaar te brengen en kennis te delen, wilden de
organiserende partijen zoveel mogelijk partijen te activeren en te overtuigen van nut en noodzaak van
de regionale samenwerking aan de energietransitie.
De beweging van gelijkgestemde actoren, de Klimaatstroom Zuid functioneert als verbinder en
aanjager van de regionale duurzaamheidsbeweging in Zuid-Nederland. Het is een platform
waarbinnen kennis over reeds bestaande initiatieven in Zuid-Nederland wordt gedeeld. Onderdeel van
Klimaatstroom Zuid is ook een manifest met doelen op het gebied van de energietransitie in ZuidNederland, waarbij eenieder wordt opgeroepen deze mede te onderschrijven en ondersteunen. Het
manifest was ook bedoeld als input voor gemeenten, ten behoeve van de nieuwe coalitieakkoorden
die in 2018 werden opgesteld. De klimaatstroom Zuid, heeft geresulteerd in de Klimaattop Zuid op 4
juni 2018 (Klimaattop Zuid, 2018).
Op de Klimaattop zijn door deelnemers afspraken gemaakt om de energiestransitie te bespoedigen.
De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en
klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte
en droogte. De aanwezigen hebben de basis gelegd voor het Actieprogramma Klimaatstroom Zuid, dat
in het najaar van 2018 wordt voltooid. In het Actieprogramma staan concrete stappen die gezet
kunnen worden om de energietransitie te realiseren. Het Actieprogramma zal aan het Rijk worden
voorgelegd, met de vraag om extra ondersteuning.

Afbeelding 9, de bestuurders van de deelnemende provincies en de kwartiermaker van het Rijk tonen op 4 juli 2018 de
getekende startovereenkomst voor de klimaatstroom Zuid (bron: www.klimaatstroomzuid.nl)

Geïnterviewden van gemeente Breda en Brabantse Delta hopen, dat met de aandacht en het succes
van de Klimaattop Zuid ook de samenwerking tussen lokale en regionale partijen en de Provincie
Noord-Brabant in de energietransitie van de woningvoorraad een boost krijgt.
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Analyse kernbegrippen
Omvang
Het netwerk Klimaatstroom Zuid is groot, er zijn meer dan 150 actoren aangesloten. Het is de intentie
van het netwerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken, en dus ook steeds meer mensen en
organisaties te laten aansluiten. De Klimaatstroom Zuid richt zich op geheel Zuid-Nederland.
Samenstelling en hulpbronnen
Het netwerk Klimaatstroom Zuid stelt zich ten doel om zoveel mogelijk te verbinden en relaties te
leggen, dat wil zeggen te netwerken, ten behoeve van de energietransitie in Zuid-Nederland.
De initiërende actoren zijn netwerkers en gericht op lobby en beïnvloeding.
Het netwerk wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant, Zeeland en Limburg (bron: Provincie
Noord-Brabant).
Instelling en daadkracht
Door de opzet, omvang en het idealisme lijkt het netwerk op een beweging. Een groep mensen met
dezelfde overtuiging die erop gericht is een maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Het
netwerk staat open voor iedereen. Geïnterviewde betrokkenen geven aan, dat de opzet en de
samenwerking van dit netwerk gericht is op het bewerkstelligen van commitment voor de regionale
opgave; het in beweging krijgen van actoren, om kennis capaciteit en middelen actief in te zetten en
samen te werken. Het gaat ook om het stimuleren van de juiste instelling, een “open mind set” en het
overstijgen van eigen belang.
Netwerksturing
De provincie Noord-Brabant is de trekker van de Klimaattop en Klimaatstroom, in samenwerking met
de waterschappen en de verenigde gemeenten. De Klimaatstroom Zuid is een beweging van
gelijkgestemde actoren, die de bewustwording van nut en noodzaak van de energietransitie agendeert
en actoren stimuleert actie te ondernemen. Er wordt actief gelobbyd met het manifest, onder actoren
in Zuid-Nederland, om actief te worden in de energiestransitie.
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5.1.5 Gageldonk West aardgasvrij, Bergen op Zoom
Gageldonk West is een woonwijk met een kleine 5.000 inwoners en circa 2.350 woningen, waarvan
1.200 sociale huurwoningen. Gemeente Bergen op Zoom en woningstichting Stadlander hebben in
2012 een masterplan opgesteld en een samenwerkingsoverkomst gesloten voor de gefaseerde
herstructurering van de gehele wijk. Meer dan de helft van de sociale huurwoningen wordt in een
periode van 10 jaar door woningstichting Stadlander gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
De woningstichting Stadlander is initiatiefnemer van het netwerk.
In Gageldonk West werken de gemeente Bergen op Zoom, woningstichting Stadlander,
bouwbedrijven, aannemers en energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal samen aan de verbetering
van de woningvoorraad en de leefbaarheid in de wijk. Energiek Brabantse Wal is energie coöperatie,
een vereniging van burgers bestaande uit 7 bestuursleden en 10 ambassadeurs, die vrijwillig
woningeigenaren bijstaan en adviseren in het verduurzamen van de eigen woning in de gemeente
Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op zoom.
Op basis van een gezamenlijk op gesteld masterplan en een verdeling van de kosten is een integrale
samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten voor een gefaseerde herstructurering van de wijk binnen
10 jaar. In de prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersbelangenverenigingen zijn
afspraken gemaakt over de kwaliteit, aantallen en een gemiddeld energielabel van de
woningvoorraad. De aanpak van de woningstichting Stadlander is gericht op de verjonging en
verduurzaming van de wijk. Voor elke sloopwoning bouwt Stadlander een levensloopbestendige en
energiezuinige of Nul op de Meter (NoM) nieuwbouwwoning terug. Sinds 2016 zijn circa 250 NoM en
All Electric5 woningen gebouwd en in exploitatie genomen. In 2018 wordt de oplevering van 100
levensloopbestendige en duurzame NoM woningen verwacht. In de periode tot 2025 staan nog eens
350 woningen in de planning voor vervanging door sloop-nieuwbouw met NoM in de wijk.
Eerste aardgasvrije wijk op de Brabantse Wal
De woningcorporatie Stadlander werkt samen met Ennatuurlijk en de gemeente Bergen op Zoom, om
van de wijk Gageldonk West de eerste aardgasvrije wijk op de Brabantse Wal te maken. Met
Ennatuurlijk, Enexis, gemeente Bergen op Zoom, de wijkmanager en de lokale energiecoöperatie
Brabantse Wal is een plan ontwikkeld om een bestaand warmtenet met een warmtekrachtcentrale
aan de rand van de wijk te koppelen aan een andere onderbenutte tweede warmtekrachtcentrale in
de stad. Door de koppeling kan het warmtenet worden uitgebreid en kunnen circa 2.000 woningen
extra hierop aansluiten. Het is de intentie om in het plan Gageldonk West ongeveer 500 woningen,
drie lokale scholen en een multifunctioneel centrum aan te sluiten op het uitgebreide warmtenet
binnen een haalbare business case. Bij realisatie van dit plan wordt de gehele wijk Gageldonk West
afgesloten van het gasnet en daarmee aardgasvrij.
Haalbare business case
Betaalbaarheid voor de samenwerkende actoren en met name voor deelnemende particuliere
woningeigenaren is een belangrijke opgave bij dit project. De geïnterviewden van het netwerk geven
aan dat door afstemming en combinatie van werkzaamheden bij sloop -nieuwbouw en renovatie van
bestaande woningen en geplande beheer- en onderhoudstrajecten door alle betrokken partijen,
woningcorporatie, gemeente, nutsbedrijven, aannemers en netbeheerders geld is bespaard. Zo heeft
netbeheerder Enexis de geplande vervanging van het aardgasnetwerk in afwachting van uitkomst van
het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan uitgesteld. De aanpak van het riool, verzwaring van
het elektriciteitsnet, de aanleg van nieuwe bestrating en aankleding van de straten worden ook
afgestemd op de aanleg van het warmtenet. Door afstemming worden de investeringen op de aanleg
van de uitbreiding van het warmtenet ingeperkt, wat resulteert in lagere aansluitkosten voor de
woningeigenaren.
De geïnterviewde assetmanager van Ennatuurlijk geeft aan, dat de netbeheerder zich op de korte
termijn richt op het uitbreiden van warmtenetten in met name stedelijke centra. Bij succes volgt op de
langere termijn waar mogelijk uitbreiding naar de regio. Deze opschaling, meer aansluitingen op het

5

All Electric wil zeggen, dat in de gehele energievraag van de woning wordt voorzien door middel van elektriciteit
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warmtenet, leidt ook tot lagere kosten per aansluiting. Deze eenmalige aansluitkosten (BAK, Bruto
Aansluit Kosten) zijn voor rekening van de woningeigenaar.
De geïnterviewde van de woningcorporatie geeft aan, dat de woningcorporatie, installateurs en
aannemers, die betrokken zijn in de herstructurering van de wijk en bekend zijn met de woningen en
bewoners, samen werken om een efficiënt pakket van maatregelen voor aanpassing en geschikt
maken van alle woningen voor het afsluiten van het gas. De betaalbaarheid van de aansluiting op het
warmtenet van de bestaande woningen, alsook de nodige aanpassingen aan de woning is een
uitdaging. Het beschikbare instrumentarium wordt doelgroepgericht ingezet, zoals mogelijkheden
voor financiering (bijvoorbeeld Halalfinanciering) en incentives in de vorm van subsidies. Zo wordt
geprobeerd om een oplossing voor iedere huizenbezitter te vinden.
In het vervolgtraject is het netwerk met banken, bouwers en installateurs in gesprek in de zoektocht
naar de optimale balans tussen kosten en baten en financieringsmogelijkheden voor alle bewoners.
In de bijlage 9.5 is de eerste promotiekrant voor de Aardgasvrije wijk terug te vinden.

Afbeelding 10, kaart van de wijk Gageldonk West aardgasvrij door all electric woningen en aansluiting op een warmtenet (bron:
Wij zijn de Wijk Stadlander, 2018)

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken minister Wiebes
Gageldonk West zou de eerste aardgasvrije wijk van Bergen op Zoom worden. De gemeente heeft
namens de werkgroep Gageldonk Aardgasvrij een subsidie aanvraag voor deelname aan de
proeftuinen Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
ingediend. De aanvraag is getoetst, voldoet aan de voorwaarden en criteria om in aanmerking te
komen voor de subsidie en is in behandeling genomen. De uitslag en gunning door het Rijk wordt in
het najaar van 2018 verwacht.
Bewustwording en draagvlak bij bewoners
Gemeente en woningcorporatie willen gebruikmaken van de relaties en opgedane ervaringen uit het
herstructurering traject sinds 2010, met name in de dialoog met de bewoners, de huurders en de
particuliere woningeigenaren van de wijk Gageldonk West. De geïnterviewden van gemeente en
woningcorporatie geven aan dat bewustwording en acceptatie van nut en noodzaak is naast de
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betaalbaarheid belangrijk aspecten zijn in deelname en medewerking van allen bewoners en vooral de
particuliere woningeigenaren. In dit traject zijn ook de sociaaleconomisch wijkmanager en
energiecoöperatie Brabantse Wal betrokken. Volgens de geïnterviewde wijkmanager uit het wijkteam
is voor circa 85% van de bevolking in Gageldonk het informeren en bewustmaken over nut en
noodzaak van de energietransitie relevant. Dat geldt voor de sociale huurders, maar ook voor de
particuliere eigenaren. De strategie voor de benadering van de bewoners in Gageldonk bestaat uit het
doelbewust richten op specifieke bevolkingsgroepen. Lokale organisaties en toonaangevende
personen worden in de informatieverstrekking betrokken: de imam uit de moskee, de kerk, het
verenigingsleven, scholen, seniorencomplexen, enzovoorts.

Analyse kernbegrippen
Omvang
De in de huidige fase van de netwerksamenwerking Gageldonk West aardgas vrij bestaat uit een
regiegroep waarin Ennatuurlijk, gemeente Bergen op Zoom en woningstichting Stadlander zitting
nemen. Enexis, de lokale energiecoöperatie Brabantse Wal, de betrokken aannemers en adviseurs,
ondernemersvereniging vormen de overige deelnemers van het netwerk Gageldonk West aardgasvrij.
De aanpak is vooralsnog lokaal gericht op het verduurzamen en gasloos maken van deze wijk. Bij een
succesvol resultaat gaan deelnemende actoren de ervaringen en oplossingen inzetten om andere
wijken te verduurzamen. Door deelname aan de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken wordt kennisdeling
vergroot. De mogelijke draagt bij aan een sluitende business case voor de uitbreiding van het
warmtenet en betaalbaarheid voor alle woningeigenaren.
Samenstelling en hulpbronnen
Variëteit
Met de lokale overheid, woningcorporatie, netbeheerders, bouwers en adviseurs en lokale
belangenverenigingen van bewoners en ondernemers is een brede vertegenwoordig actief in het
netwerk.
Capaciteit en middelen
Het uitgangspunt voor de opgave Gageldonk West aardgasvrij is een haalbare businesscase. Alle
actoren wordt een maatschappelijke bijdrage gevraagd en zoekt mee naar besparingen door
efficiëntie en betaalbare oplossingen. Gemeente Bergen op Zoom faciliteert het proces en investeert
in de openbare ruimte, Ennatuurlijk investeert in de infrastructuur en opwekfaciliteiten en de
woningcorporatie investeert in nieuwbouwwoningen, de aanpassing van de bestaande huurwoningen
en een pakket aan ingrepen en oplossingen voor de particuliere woningbezitters.
De woningcorporatie heeft de kennis, capaciteit en middelen om de benodigde aanpassingen van de
woningvoorraad te ontwikkelen en voor de sociale woningvoorraad uit te voeren.
De subsidie van het Rijk vormt een stimulans en dient als aanjager voor een haalbare business case, de
betaalbaarheid voor de aansluiting op het warmteneten de benodigde woningaanpassingen om
gasloos wonen mogelijk te maken, met vooral aandacht voor de bestaande particuliere
woningvoorraad in de wijk. Die betaalbaarheid is essentieel voor draagvlak, acceptatie en
medewerking van de particuliere woningeigenaren.
Instelling en daadkracht
Alle betrokken actoren nemen deel in het netwerk met de instelling, die bijdraagt aan het
gemeenschappelijke belang, in een zoektocht naar mogelijkheden voor het verduurzamen van alle
woningen de wijk. De basis voor het herstructureringsplan ligt in samenwerkingsovereenkomst tussen
Stadlander en de gemeente en masterplan. In het plan voor een aardgasvrije wijk vinden gemeente en
woningstichting elkaar in de duurzaamheidsambities.
De daadkracht is relatief groot; de ingrepen ten behoeve van de energiestransitie van de woningen
sluit aan op en is inpasbaar in de gehele herstructurering van de wijk. De benodigde investeringen,
aanpak en inzet aan capaciteit van de gemeente, woningstichting en bouwers drukken de kosten voor
de energetische aanpak en met name de infrastructuur aanzienlijk.
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Netwerksturing
Organisatie
Organisatie volgt de opzet van een herstructurering, projectaanpak, maar dan met een plus,
opgeschaald naar een duurzaamheidspilot. De organisatievorm betreft een zelfsturend netwerk
zonder formeel leiderschap. De woningstichting is in het proces wel de aanjager en drijvende kracht.
Taakverdeling vindt plaats volgens het principe doen waar je goed in bent.
Het informeren en betrekken van bewoners vindt plaats door inzet van een team bestaande uit sociaal
maatschappelijk wijkteam van de gemeente, woonconsulenten van de woningstichting, klantgerichte
specialisten van de bouwers en adviseurs en met leden van de energie coöperatie, op basis van een
maatwerk benadering. Niet enkel de acceptatie en medewerking van huurders, maar ook die van
particuliere woningbezitters is voorwaardelijk voor slagen van het proces.
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5.1.6 Hoge Vucht, Breda
Hoge Vucht is een jaren ’60 wijk, met 22.000 inwoners en telt meer dan 10.000 woningen, waarvan
circa 60 % huurwoningen. Met de wijkvisie voor Hoge Vucht wordt invulling gegeven aan de
warmtevisie voor de stad, die voor geheel Breda in 2012 in opdracht van de gemeente is opgesteld
door een energieadvies bureau (Vrins, 2012). De aanpak van de wijk Hoge Vucht betreft de eerste
ontwikkeling en uitvoering van een wijkvisie, die voldoet aan het warmteplan van de stad Breda.
Initiatiefnemer voor het warmteplan voor de stad is de gemeente Breda. In een samenwerking van de
gemeente Breda, de drie Bredase woningbouwcoöperaties Alwel, WonenBreburg en Laurentius, de
netbeheerders Ennatuurlijk en Enexis, ondernemers, huurders belangenverenigingen, verenigingen
van eigenaren (vve’s), energiecoöperatie Bres en externe adviseurs is het warmteplan opgesteld.
Bres is een energie coöperatie, opgericht door burgers in Breda, bestaande uit drie betaalde
medewerkers en zeven vrijwillige ambassadeurs. Bres wordt gesubsidieerd door de gemeente Breda.
In 2016 is de visie op een duurzaam Amernet vastgesteld met stakeholders uit de regio. Hoge Vucht is
een van de wijken, die is deels al is aangesloten op het Amernet en in aanmerking komt voor
uitbreiding. In combinatie met een energetische aanpak van de woningen vormt uitbreiding van het
warmtenet een kans om alle woningen en gebouwen in de wijk van aardgas af te sluiten.
Het wijkenergieplan voor de wijk Hoge Vucht komt voort uit de prestatieafspraken tussen gemeente
Breda, de drie woningcorporaties Alwel, WonenBreburg en Laurentius, en de
huurdersbelangenverenigingen, die actief zijn in de wijk. Het plan bestaat uit een gefaseerd proces van
ontwikkeling, inspraak en een uitvoeringsplan. Het eerste resultaat, de verduurzaming van de
Moerwijkzichtflat met 241 woningen door schilaanpak, elektrificatie van het wonen en aansluiting op
het warmtenet is in het voorjaar van 2018 gerealiseerd.
Woningcorporaties en netbeheerder Ennatuurlijk werden het in aanvang niet eens over de
voorwaarden en kosten voor levering warmte via het warmtenet van de Amercentrale. De tarieven
voor aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk brachten de woonlasten voor de huurders op een
onaanvaardbaar peil. De woningcorporaties dreigden te kiezen voor ‘verketelen’ van hun woningen,
dat wil zeggen aansluiten op aardgas met individuele of collectieve gasinstallaties om de woningen te
verwarmen in plaats van afnemen van warmte van het Amernet. Terwijl de werkzaamheden ten
behoeve van de energetische aanpak van de Moerwijkzichtflat met 241 huishoudens al waren gestart,
inclusief het plan om de woningen te voorzien van cv-ketels, zijn na interventie van de gemeenten
Tilburg en Breda de plannen alsnog aangepast. Door een breed regionaal akkoord over de toekomst en
verduurzamen van het Amernet en het opnieuw berekenen en aanpassen van de aansluittarieven
werd het complex alsnog gasloos uitgevoerd en aangesloten op het warmtenet. Overleg en
begeleiding heeft tot instemming van de bewoners geleid voor aansluiting op het warmtenet.

Afbeelding 11, de flat Moerwijkzicht in de wijk Hoge Vucht, in 2018 gerenoveerd en aangesloten op het Amernet (bron:
Moerwijkzicht Gasloos Alwel, 2018)
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De aanpak van de Moerwijkflat dient als voorbeeld voor de vervolgstappen in de wijk Hoge Vugt. Het
aardgasvrij maken van de hele wijk is onderdeel van het warmteplan in Hoge Vucht. De aanpak van 80
eengezinswoningen, inclusief vier eigenaar-bewoners en twee grote flats van WonenBreburg gelijkend
op de Moerwijkzichtflat zijn al volgende deelplannen aan de orde in het aardgasvrij maken van de wijk.
Proeftuinen aardgasvrije wijken
De gezamenlijke actoren hebben via de gemeente Breda een subsidieaanvraag voor deelname aan de
proeftuinen Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
ingediend.
Bewonersparticipatie
De geïnterviewde van woningcorporatie Alwel en ook de geïnterviewde van de gemeente Breda
benadrukken de importantie van het creëren van draagvlak en acceptatie bij de bewoners van de wijk,
naar voorbeeld van de aanpak van het eerste project in de wijk, de aanpak van de Moerwijkzichtflat.
In de aanpak van deze flat is met ambassadeurs uit eigen doelgroep (straat- en etagecontactpersonen)
en bewoners samengewerkt, inspraak en zeggenschap georganiseerd. De opgave voor alle actoren in
de aanpak van de gehele wijk is in gesprek gaan met bewoners en eigenaren, het opgang brengen van
een bewustwordingsproces en creëren van draagvlak. Dit is ook de missie van de energie coöperatie
Bres, die in de benadering van woningeigenaren en huurders een belangrijke rol speelt. De gemeente
faciliteert inspraak in het proces door met de diverse partners per project, flatcomplex, straat of buurt
participatie en zeggenschap voor de bewoners te organiseren.
In deelplannen wordt de bestaande woningvoorraad gefaseerd geschikt gemaakt om van het gas af en op het warmtenet van het Amernet aan te sluiten. Betaalbaar voor iedere woningeigenaar door op
maat toegesneden financieringsconstructies. Op deze manier werken alle actoren naar een CO₂neutrale wijk.

Analyse kernbegrippen
Omvang
Netwerkgrootte
De kerngroep van het netwerk onder regie van de gemeente Breda bestaat uit de woningcorporaties,
de huurdersbelangenverenigingen en energie coöperatie Bres. Het netwerk wordt aangevuld door
netbeheerder Ennatuurlijk, adviseurs, installateurs, aannemers
Schaalniveau
Het netwerk werkt lokaal in de zin van aanpak van de wijk en regionaal door draagvlak voor het
verduurzamen van het Amernet te genereren en als voorbeeldfunctie voor de aanpak van ander
wijken en buurten, ook buiten Breda.
Reikwijdte
Met de uitvoering van de wijkenergievisie worden in eerste instantie 10.000 woningen verduurzaamd;
het welslagen van het plan heeft betekenis voor de aanpak van de stad en het gehele Amernet.
Samenstelling en hulpbronnen
Variëteit
De lokale overheid, woningcorporatie, netbeheerders, bouwondernemers en adviseurs, lokale
belangenverenigingen bewoners nemen deel aan het netwerk.
Verbindingen en relaties
Actoren maken gebruik van elkaars kennis, kunde en relaties; het netwerk functioneert flexibel, waar
nodig worden nieuwe actoren met kennis en inzet gevraagd deel te nemen.
Capaciteit en middelen
De gemeente Breda faciliteert, netbeheerder Ennatuurlijk en de woningcorporatie investeren in
infrastructuur en woningbezit, met alle actoren wordt gezocht naar haalbare oplossingen en
financieringsconstructies voor particuliere woningeigenaren. De subsidie van het Rijk uit het fonds
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voor proeftuinen voor aardgasvrije wijk vormt een extra stimulans, kans en aanjager voor een
haalbare business case voor aansluiting van alle woningen op het warmtenet.
Instelling en daadkracht
Mindset
Het onderzoek van de casus en de interviews met betrokken actoren levert een beeld op van een open
samenwerking, waarin de consensus wordt gezocht en de actoren open staan voor dialoog en
participatie.
Commitment en vertrouwen
Voorafgaande van implementatie en uitvoering worden verantwoordelijkheden verdeeld en afspraken
gemaakt over doelstellingen, proces en rolverdeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in
overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en
belangenverenigingen en in het wijkenergieplan Hoge Vucht met netbeheerders, bouwers en
bewoners vertegenwoordiging. Daarmee wordt commitment geborgd en het vertrouwen in het
netwerk bekrachtigd.
Motivatie en strategie
Het warmteplan voor stad en het wijkenergieplan Hoge Vucht duiden op een lange termijnvisie en de
wil tot verduurzamen van de ondertekenaars, de voornaamste betrokken actoren in het proces.
Netwerksturing
Organisatievorm
De organisatievorm betreft een netwerk met een leiderschapsorganisatie. Onder regie van de
gemeente Breda en met commitment van de woningcorporaties werken een scala aan actoren om de
wijk gefaseerd te verduurzamen en aardgas vrij te maken. Die inzet van kennis, capaciteit en middelen
van alle betrokken actoren heeft ertoe geleid, dat nu de eerste uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd.
Procesmanagement
Gemeente Breda heeft de regierol. Actoren krijgen die taken toebedeeld, waar ze goed in zijn.
Die rol als regisseur zou niet enkel moeten bestaan uit het faciliteren van het proces, maar ook uit
door te vragen en te verplichten, spreekt de geïnterviewde directeur van energie coöperatie Bres in
het interview uit. Hiermee wordt gedoeld op de onduidelijkheid van met name het landelijke
overheidsbeleid over de vrijblijvendheid van keuze of verplichting van de beoogde verduurzaming van
de woningvoorraad.
Volgens de geïnterviewde van WonenBreburg is de bemensing van het netwerk in Hoge Vucht
cruciaal. De persoonlijkheid en competenties naar rol, positie en status van het traject (visievorming of
uitvoering) en de juiste relationele eigenschappen bepalen voor een groot deel de resultaten en het
succes. In een procesbenadering met veel actoren en vooral met de betrokkenheid en inspraak van
bewoners gaat de transitie van de wijk in een cyclisch proces meer gestalte krijgen. In het
procesmanagement krijgt de verdeling van taken extra aandacht. De verdeling gaat volgens het
principe, doen waar je goed in bent. De betrekken en het organiseren van inspraak voor particuliere
bewoners is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente Breda.
Netwerkconstituering
Na de ontwikkeling van de wijkvisie is gestart met de gefaseerde uitvoering van de deelplannen. De
vertegenwoordigers van de diverse actoren in het netwerk veranderen mee met de fase van de
aanpak. Namen in de visiefase vooral beleids- en financieel adviseurs en netspecialisten deel in het
netwerk, in de uitvoeringsfase gaan aannemers, installateurs, woonconsulenten en
vertegenwoordigers van de bewoners met elkaar in dialoog en aan de slag. De gefaseerde opzet van
het plan biedt ruimte voor aanpassing van het netwerk naar de kenmerken en vereiste kennis voor de
opgave in de deelplannen.

48

Michiel Miedema 463393

Energietransitie woningvoorraad West-Brabant

10 september 2018

5.1.7 Overzicht van de reflectie van de kernbegrippen analytisch kader aan de casussen
De bevindingen uit het onderzoek naar de casussen en de reflectie aan de kernbegrippen afgeleid uit
de theorie over netwerken is samengevat en inbeeld gebracht in onderstaande tabel 3.
Reflectie netwerken Brabantse Wal en Breda aan kernbegrippen analytisch kader
Kernbegrippen

indicator

netwerk RES
Windpark A16 Amernet
West-Brabant

Samenstelling
&
Hulpbronnen

Instelling
&
Daadkracht

10.09.2018

Klimaattop
Zuid

Hoge Vucht

GageldonkWest

subregio

subregio

provinciaal

lokaal

lokaal

> 19

> 10

19 - 20

> 150

<10

<10

> 300.000

20.000 - 40.000

40.000

1.140.000

5.000

10.000

Variëteit

+

+

++

++

Verbindingen en relaties

+

+

+

++

kennis en capaciteit

+

+

+

+

+

+

Mindset

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

Organisatievorm

+

+

+

Procesmanagement

+

+

+

Netwerkconstituering

+

++

+

Netwerkgrootte

actoren

Reikwijdte

woningen

Commitment & vertrouwen
Motivatie en strategie

Netwerksturing

Michiel Miedema

regio

Schaalniveau
Omvang

MCD 13

Tabel 3, netwerken in onderzoeksgebieden Brabantse Wal en Breda gereflecteerd aan kernaspecten van het theoretisch kader

Toelichting
De hoofdvraag van dit onderzoek is onder welke condities er wordt samengewerkt aan de
energietransitie in West-Brabant. Deze tabel laat zien hoe de samenwerking gestalte kreeg bij de
onderzochte casussen, op basis van een score bij de vier kernbegrippen uit het theoretisch kader.
De tabel biedt informatie over de omvang van de netwerken: op welke schaal het netwerk aan de
energietransitie werkt, hoeveel actoren deelnamen en hoe groot de reikwijdte was, gemeten naar het
aantal woningen dat effect ondervindt van de betreffende energietransitie.
Bij de overige kenmerken van de netwerken in de tabel is gescoord door middel van plusjes. Als er
geen plusje is, betekent dit dat het betreffende kenmerk niet van toepassing is op het netwerk. Een
plusje geeft aan, dat dit wel het geval is en twee plusjes wil zeggen dat dit in hoge mate het geval was.
De scores, cijfers en plusjes, geven geen waardering aan. De onderzochte kenmerken zijn van invloed
op de werking en de resultaten van het netwerk, maar dat bij een netwerk een bepaald kenmerk is
aangetroffen wil niet zeggen dat dit automatisch een positieve bijdrage leverde.
De casussen scoren op de vier kernbegrippen heel verschillend. De scores hangen ook nauw samen
met de verschillen in aanleiding en opdracht van de samenwerkingsverbanden. In het volgende
hoofdstuk Conclusies wordt nader ingegaan op de conclusies die uit de kenmerken van deze casussen
te herleiden zijn, over de condities waaronder wordt samengewerkt in de regio West-Brabant.
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5.2 Aandachtspunten interviews en deskresearch regionale
energietransitie in West-Brabant
In de volgende paragrafen worden de aandachtspunten uit de interviews en deskresearch
hoofdrolspelers in West-Brabant en de twee subregio’s behandeld naar rol en positie in de regionale
energietransitie van de woningvoorraad. Daarbij is vooral ook gekeken naar wat actoren van elkaar
wachten.

5.2.1 Sturing en de rol van de regio
De regio West-Brabant telt 18 gemeenten, inclusief het Zeeuwse Tholen negentien gemeenten. De
percepties op de opgave van deze negentien actoren in de energietransitie van de woningvoorraad
zijn verschillend en dat uit zich in onder andere de inzet van capaciteit en middelen op het onderwerp.
Dat de gemeenten op het gebied van de energietransitie er (nog) niet in zijn geslaagd af te stemmen,
is terug te zien in de (coalitie)akkoorden en gemeentelijke visies van de respectievelijke gemeenten.
De rol voor de regio in de energietransitie ligt op het vlak van (regionale) vraagstukken, zoals
ontwikkeling duurzame opwekking en opslag van energie en de aansluiting op een slim
energienetwerk. Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant heeft energie en duurzaamheid niet
als speerpunt benoemd. De regionale samenwerking op energiegebied staat in de Brabantse Wal
gemeenten nog niet op de agenda.

Geïnterviewden gemeente Steenbergen
Volgens de geïnterviewden van de gemeente Steenbergen is de energietransitie van de
woningvoorraad vooralsnog regionaal maatwerk en dient het een onderwerp worden voor een op te
richten subregio West: Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal en Tholen. Deze
regio kent elkaar goed en is essentieel om massa en aantallen te creëren en te bereiken.

Geïnterviewden gemeente Breda
De geïnterviewde van gemeente Breda stelt, om regionale samenwerking aan de opgave van de
regionale energiestransitie van de grond te krijgen, valt het aan te bevelen om de samenwerking te
zoeken met actoren uit bestaande verbindingen en relaties, en opschalen naar andere schaalniveaus,
andere netwerken en regio’s indien de specifieke opgave erom vraagt.
Het merendeel van de geïnterviewden van de gemeenten, woningcorporaties en energie coöperaties
geeft aan dat institutionele nabijheid van een regio van invloed is op het slagen van de regionale
samenwerking. Wanneer actoren bekend zijn met elkaar en de karakteristieken en cultuur van regio,
door bijvoorbeeld bestaande samenwerkingen op andere beleidsvelden met bijbehorende
verbindingen en relaties tussen vertegenwoordigers, draagt dat bij aan het welslagen van nieuwe
initiatieven.
Geïnterviewden van de gemeenten en woningcorporaties in de twee subregio’s geven aan, dat vooral
op regionaal schaalniveau behoefte is aan sturing en meer duidelijkheid over verplichtingen en
vrijblijvendheden inzake de energietransitie.

5.2.2 Inzet kennis, capaciteit en middelen voor de regionale energietransitie
De tussenrapportage evaluatie uitvoeringsprogramma energie in opdracht van de provincie NoordBrabant in 2017 geeft aan, dat de organisatiekracht van gemeenten beperkt is, zeker bij kleinere
gemeenten. Er is bij een aantal gemeenten sterk bezuinigd op energiebeleid. Er is onvoldoende
capaciteit en kennis in huis om lokaal projecten te organiseren, bijvoorbeeld in geval van realisatie van
NoM-woningen (Wielders et al., 2017).
Dit beeld wordt in de interviews met de vertegenwoordigers van de actoren in de subregio’s
bevestigd. Op het gebied van de energietransitie van de woningvoorraad wordt de samenwerking met
en tussen gemeenten verschillend ervaren. Grotere gemeenten, zoals Breda en Bergen op Zoom
vragen zich af, wat intensievere samenwerking op de schaal van de regio toevoegt aan hun belangen
en koers, terwijl kleinere gemeente juist eerder en graag samenwerken. Met name het gebrek aan
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kennis en inzet bij de kleinere gemeenten wordt door de grotere gemeenten en actoren als
belemmerend en vertragend gezien.

Geïnterviewde Breda
Geïnterviewde van de gemeente Breda erkent dat de reputatie van de gemeente Breda in de regio is
een beetje een autoritaire en hautaine gemeente te zijn. Dat heeft wellicht met het verschil in
middelen en capaciteit, maar ook de voortgang van visie en plannen te maken. Breda is naast met de
gemeenten uit West-Brabant ook in gesprek in de B5 de grote steden van de provincie Noord-Brabant,
verenigt in Brabant stad en met de Midden 7 het overlegorgaan met de 7 middelgrote steden in
Noord-Brabant. Volgens de ambtenaar dreigt er nu een situatie met te veel overleggen en
kennisdeling op verschillende fora en schaalniveaus: laten we vooral aan de slag gaan.

Geïnterviewde Enexis Enpuls
De geïnterviewde van Enexis geeft eenzelfde signaal af. Het tekort aan deskundige medewerkers en
kennis bij gemeenten is een aandachtspunt. Ook Enexis ervaart verschillen in de samenwerking met
gemeenten. De grote steden en gemeenten met meer massa en middelen hebben mensen en geld om
in te zetten. Vooral op het platteland en in de kleinere gemeenten waait geen politieke wind met een
noodzaak voor de energietransitie. Toch kunnen volgens de adviseur van Enexis de grotere gemeenten
niet zonder de samenwerking met de plattelandsgemeenten in het behalen van hun doelstellingen.
Met name de grote steden zijn voor ruimte voor het realiseren van duurzame opwek en opslag van
energie afhankelijk van omliggende gemeenten, bijvoorbeeld voor het plaatsen van windturbines en
zonnepanelen.
De doelstellingen van de energietransitie zijn ambitieus en de opgave enorm.
Netbeheerder Enexis is met haar aandeelhouders in gesprek over meer inzet om te verduurzamen.
Enexis heeft daarvoor de tak Enpuls opgericht, geeft de geïnterviewde manager van Enpuls aan. Enpuls
kan zich met meer speel- en investeringsruimte bezighouden op het gebied van de energietransitie
van de woningvoorraad. Door ook niet gereguleerde investeringen op gebied van flexibiliteit en
warmtenetstructuur te doen en verduurzaming op systeemniveau te realiseren: groen gas, biogas,
waterstof ter vervanging van aardgas.
Als voorbeeld schetst de geïnterviewde van Enexis Enpuls de opgave voor de gemeentelijke
gebiedsvisies met betrekking tot de wijkaanpak in de energietransitie van de woningvoorraad. Bij
Enpuls werken nu circa 15 consultants en adviseurs met capaciteit en ruimte voor het adviseren op het
gebied van duurzame energie. Enexis heeft zowel gezien in de grote reikwijdte, werkzaam in 160
gemeenten, als in capaciteit een haalbaarheidsprobleem. Nog een voorbeeld: het kabinet heeft de
ambitie uitgesproken, om voor het einde van haar kabinetsperiode 50.000 huizen van aardgas af te
krijgen. In de afgelopen jaren heeft Enexis ongeveer 2.000 woningen van het gas afgesloten. Enexis
heeft gewoon de nodige mensen niet. Het belang van kennisdeling en vooral opleiden van
gekwalificeerde medewerkers om daadwerkelijk opgaven in de energietransitie te kunnen realiseren
verdient volgens Enexis prioriteit.

Geïnterviewde onafhankelijke energie adviseur
Deze analyse wordt gedeeld en onderschreven in het interview met een onafhankelijk adviseur voor
visieontwikkeling energie in stedelijke energiestrategieën. De adviseur heeft wel begrip voor de
weerstand van met name de gemeenten met grotere steden. Het bereiken van de samenleving en het
transformeren van de gebouwde omgeving is grotendeels een vraagstuk en opgave binnen de
gemeentegrenzen voor en in samenwerking met lokale partijen, maar duurzame opwekking gaat
veelal om ruimtelijke vraagstukken en die vragen om afstemming op regionaal niveau. De gemeenten
worden verantwoordelijk voor het opstellen van de Wijkenergieplannen in 2021. In deze gebiedsvisies
wordt de meest optimale en efficiënte oplossing voor de energievoorziening van de woningvoorraad
per wijk aangegeven. Gemeenten kunnen dat niet zonder regionale samenwerking met name op het
gebied van duurzame slimme netwerken met opwek, opslag en distributie van energie.
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5.2.3 Kennisdeling door regionale kennisbank
Geïnterviewden van de gemeente Breda, Bergenop Zoom en Waterschap Brabantse Delta hebben
aangegeven, dat het Rijk en de Provincie in schaal te groot en te ver weg zijn voor gerichte en
specifieke contextuele regionale ondersteuning en advies, ondanks de oprichting van een nationale
kennisbank energiestransitie. De kennis en grootte van de gemeente te klein en te beperkt voor de
gehele regio. Een regionaal platform voor de toekomst van de energievoorziening van de regio zou in
aanvulling op de nationale kennisbank uitkomst kunnen bieden.

Klimaatgroep
Het waterschap Brabantse Delta, met een betrokken nieuwe Dijkgraaf, wil op het gebied van de
regionale energietransitie de rol oppakken, die de RWB na oplevering van de Regionale Energie
Strategie heeft laat liggen. De nieuwe dijkgraaf wil graag een versterkende overheid en de
energietransitie raakt de kerntaak op het gebied van klimaat en resilience. Met besluitvorming door
één bestuur in plaats van door negentien gemeenteraden.
Geïnterviewde Brabantse Delta
De Brabantse Delta heeft na de terugtrekking van Regio West-Brabant uit de energietransitie de
duurzaamheidsambtenaren om de tafel geroepen, om zo de taak van de RWB op te pakken en over te
nemen. Het waterschap wil de gemeenten aan de hand nemen in een actieve samenwerkende rol,
met een versterkende en verbindende taak om zo stappen te nemen. Ligt inzake de
klimaatverandering de voornaamste taak van de waterschappen in adaptie, de geïnterviewden bij
Brabantse Delta verwoorden de gedachte en aanpak van het waterschap Brabantse Delta als volgt:
preventie is de beste manier, om te voorkomen dat problemen ontstaan. Het waterschap vervult
reeds een regionale functie en kan gemeenten en andere actoren bijstaan in de regionale
energietransitie door mee te denken en te doen. Zo heeft het waterschap een open source
energietransitie model laten maken: een interactief softwareprogramma om de energietransitie voor
de regio inzichtelijk te maken, door iedere actor zelf in te vullen en te gebruiken.
Met organisatie en bemensing vanuit het waterschap en de inzet van partners, actoren uit de regio,
vindt kennisdeling plaats ter bevordering van efficiëntie. De Klimaatgroep functioneert als initiator,
verbinder en coördinator en adviseert de actieve actoren, met volledige vrijheid aan de autonome
actor. Een vorm van onbaatzuchtig samenwerken wordt het bij Brabantse Delta genoemd. En er is
voor dit soort initiatieven ruimte vanuit de begroting van Brabantse Delta. De volgende stap is het
verleiden van de andere collega waterschappen in het land om de aanpak over te nemen en zo
regionaal een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Geïnterviewde Breda
De geïnterviewde beleidsambtenaar van de gemeente Breda ziet daarin de aanleiding voor een
volgende stap: van Waterschap naar Klimaatschap, een organisatie in de regio die de combinatie van
duurzame energie, circulariteit en adaptie organiseert en begeleidt.

5.2.4 Evaluatie pilots RES, ‘Slim Schakelen’
In opdracht van het VNG en in navolging van de vijf pilots Regionale Energie Strategieën vanuit de
Green Deal hebben duurzaamheidsadviseurs Ruud Schuurs en Anne Marieke Schwencke de evaluatie
‘Slim Schakelen’ (2017) opgesteld. Het rapport is geschreven als een stappenplan voor het tot stand
brengen van een Regionale Energie Strategie. In het rapport komen ook de kernaspecten van
netwerken en procesmanagement aan de orde, zoals benoemd in hoofdstuk 3 van deze scriptie. In
bijlage 9.4 is een beknopte samenvatting opgenomen, deze biedt inzicht en toelichting op het
stappenplan van de evaluatie Slim Schakelen.

Geïnterviewde onderzoeker evaluatie RES
De geïnterviewde onderzoeker geeft in het interview aan, dat de Regionale Energiestrategie WestBrabant wel degelijk in de opzet is geslaagd, door de omvang en inhoud van de opgave en de
inzichtelijk te maken. Dat is een enorme stap. Regionale energievisies bieden inzicht in de opgave en
de mogelijkheden om duurzame opwek van energie te koppelen aan gemeentelijke gebiedsvisies, om
daaropvolgend regionale samenwerking te organiseren in de regio.
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In de bewustwording en de opvolging van de stap naar een handelingsperspectief is ruis ontstaan en is
enigszins mist opgetrokken geeft de geïnterviewde aan. De opgave is enorm en geen van de politieke
partijen durft openlijk de consequenties te benoemen en op tafel te leggen. De energiebehoefte
opvangen met zonneweides en windturbineparken legt een behoorlijk beslag op ruimte en het fysieke
landschap. Dit soort plannen is daarom heel impopulair, vanwege het “not in my back yard principe”
(NIMBY).
In alliantievorming zijn gedeelde belangen essentieel; om die te (h)erkennen moeten actoren bereid
zijn naar elkaar te luisteren en zich in de ander te verdiepen. Lokaal vinden actoren elkaar in gedeelde
belangen. Daarnaast is verankering in de vorm van bestuurlijke besluitvorming essentieel. Opvallend
vindt de geïnterviewde onderzoeker, dat in vergelijking tot andere pilotregio’s in West- Brabant
ondanks de positieve houding en gesprekken tijdens het vormen van de Energie Strategie, er in de
realiteit relatief weinig concrete voorbeelden en projecten te vinden zijn. Datzelfde geldt voor de
energie coöperaties; in veel goede gesprekken werd overeenstemming bereikt, maar naar verhouding
heeft dat tot weinig gerealiseerde projecten geleid.
Uit de beschouwing en de interviews met betrokkenen blijkt, dat in het traject tot het komen van de
RES West-Brabant alle kernbegrippen uit het theoretisch kader in meer of mindere mate van invloed
zijn geweest op de werking en resultaten van de samenwerking. Een belangrijk aspect vormt het
belang van actoren in relatie tot omvang van het netwerk en het vinden van gedeelde belangen in dit
traject. West-Brabant is qua omvang met achttien gemeenten plus gemeente Tholen een grote regio.
Volgens geïnterviewde betrokkenen zijn de verschillen door de afstanden niet enkel geografisch en
landschappelijk groot, maar ook in het kennisniveau en bewustwordingsproces van de deelnemende
gemeenten, tussen stad en regio, is verschil te merken. Dat vertaalt zich in andere percepties van de
opgave en de mate van inzet van capaciteit en middelen. Vervolgens hebben de verschillende
percepties en inzet geleid tot verschil inzicht onder de deelnemers op het te volgen proces en te
behalen resultaat.
Pilots Regionale Energie Strategie in de Drechtsteden en Hart van Brabant
In de Drechtsteden namen zes gemeenten deel. Daar waar in West-Brabant wordt gekenmerkt door
een grote diversiteit aan fysieke ruimte, landschappen, dorpen en steden, is de regio Drechtsteden
veel eenduidiger van aard: compact en stedelijk. In de Drechtsteden heeft de pilot energiestrategie
een vervolg gekregen in een handelingsperspectief met een uitvoeringsprogramma. Het team van de
Drechtsteden dat de energiestrategie heeft gevormd, is hier opgevolgd door een programmaraad, een
uitvoeringsorganisatie van de stakeholders onder leiding van Diederik Samson, met als voornaamste
inzet de uitbreiding van het bestaande warmtenet. De actoren in Drechtsteden en specifiek de
betrokken personen in het netwerk, waren al met elkaar bekend, aan het samenwerken en op elkaar
ingespeeld in verschillende ander netwerken. In de Drechtsteden is al een omvangrijk warmtenet
aanwezig en onderhouden de actoren reeds langdurig een samenwerkingsverband met een bestuurlijk
orgaan met mandaat, de Drechtraad, welk een beproefd format voor besluitvorming hanteert. Waar
men in de regio West-Brabant in de follow up op de strategie tegen het befaamde ‘Huis van
Thorbecke’ aanliepen, kreeg de uitvoering in de Drechtsteden relatief weinig bestuurlijke en politieke
weerstand, geeft de geïnterviewde van RWB aan.
Hart van Brabant wordt door de geïnterviewde van de gemeente Breda genoemd als een andere
pilotregio, waar na vaststelling van de Regionale Energie Strategie effectief wordt samengewerkt in
een vervolg. In deze kleinere regio hebben onder andere de gemeenten veel meer met elkaar gemeen
en verloopt het proces beter, met meer spin of. In Hart van Brabant is de energiestrategie is opgevolgd
door een uitvoeringsorganisatie.

5.2.5 Overheidsbeleid, facilitering en condities energietransitie
De Sociaal Economische Raad zegt in 2017 in haar advies aan informateur Schippers bij de
coalitievorming na de laatste verkiezingen het volgende over de te nemen stappen. In de visie van de
SER staat resultaatgerichte uitvoering centraal in het toekomstige energie- en klimaatbeleid. De
governance van het energie- en klimaatbeleid die nodig is, om deze resultaatgerichte uitvoering te
richten en te versnellen, bestaat in de visie van de SER uit vier bouwstenen. Allereerst is een
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consistent beleidskader nodig, dat de institutionele basis biedt voor een helder lange
termijnperspectief, om burgers en bedrijven continuïteit en investeringszekerheid te bieden. Ten
tweede is een samenhangende uitvoeringsagenda nodig, om synergie en coördinatie te brengen in de
acties van alle betrokken partijen. Ten derde is onafhankelijke monitoring en borging nodig, om al
doende te leren en de uitvoering waar nodig bij te sturen. En ten vierde is faciliterend beleid nodig om
essentiële voorwaarden te scheppen in de vorm van robuuste financiering, innovatiekracht, goed
geschoolde werknemers en voldoende maatschappelijk draagvlak (SER, 2017).
Het advies van het Klimaatberaad aan minister Wiebes, het voorstel voor hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord vanuit de vijf sectortafels en tientallen subtafels, werkgroepen en burgerinitiatieven is
10 juli 2018 gepresenteerd (SER, 2018b). De uitkomst van de gesprektafels over hoe de
energiestransitie in Nederland in de sectoren waaronder de gebouwde omgeving gestalte moet
krijgen, gaat sturing geven aan de regionale energiestransitie en de aanpak van de woningvoorraad.
Het uitgewerkte definitieve akkoord wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Geïnterviewde Brabantse Delta
De verwachtingen voor het Klimaatakkoord zijn te hoog gespannen en de voortgang aan de
gesprekstafels van Wiebes leiden nog niet tot de gewenste duidelijkheid, richting en handvatten voor
de regionale samenwerking, dat is de informatie, die de geïnterviewden van Brabantse Delta
ontvingen van contacten, die bij de gesprekstafels betrokken zijn. Het klimaatakkoord van het Rijk is in
juli nog niet gereed, de partijen wijzen naar elkaar. Den Haag neemt een Top Down houding aan, de
regio heeft nauwelijks een stem in wat het Rijk bepaald, terwijl het Rijk de instrumenten voor
faciliteren van de energietransitie nog niet voor elkaar krijgt. Een landelijk expertisecentrum is te ver
weg en heeft weinig zicht op de lokale en regionale aspecten, daar is de regio vaak niet mee geholpen,
geven de geïnterviewden van Brabantse Delta aan. De kracht ligt in de regio. De opgave zou moeten
zijn om de verbinding van onderop te vergroten en te versnellen, geen top down programma opleggen
is het advies van de geïnterviewden van Brabantse Delta.
De regio is vooralsnog zwemmende zonder richting, geven de geïnterviewden van Brabantse Delta
aan. De Provincie is zoekende in de door haar zelf afgeroepen regisseursrol. Doordat de opgaven
decentraal zijn neergezet, is het bij de provincie vandaan. De gedeputeerde van de provincie is op
koers, maar voortgang binnen de provincie verloop traag, daar het provincieapparaat nog in de oude
structuren zit. Dat is ook de handicap van het Rijk.

Geïnterviewde Provincie
Ook de Provincie wacht op en verwacht veel van de uitkomsten voor de Klimaat en Energieakkoorden
per sector uit de Energietafels van Wiebes. De Provincie verwacht duidelijker richtlijnen en koers voor
energiestrategieën in regio’s. De Provincie brengt deze bij elkaar op provinciaal niveau. De verwachte
strategie: druk opbouwen, urgentie genereren en wijzen op gedeelde belangen geeft de geïnterviewde
van de Provincie Noord-Brabant aan. Nu de problemen bekend zijn, worden oplossingen voor de
haalbaarheid en financiering van de transitie in de woningvoorraad verwacht.
Wet- en regelgeving bieden tot nog toe weinig soelaas aldus de geïnterviewde van de Provincie.
Allereerst dient de provincie een omgevingsvisie op te stellen, welke kan leiden tot een
omgevingsverordening. Vooralsnog heeft de provincie geen of nauwelijks instrumenten om te
sanctioneren, zegt de geïnterviewde van de Provincie Noord-Brabant. Nederland kent een polderende
manier om met de grootste problemen om te gaan. Het is ook geen eenvoudige materie: neem
Moerdijk, de industrie is daar een haard van vervuiling, de gemeente krijgt energieneutraliteit
daarmee niet voor elkaar. Volgens de geïnterviewde van de Provincie Noord-Brabants is de Regionale
Energiestrategie West-Brabant een voorloper op de rest van het land. Het was een pilot en samen met
de andere pilots liep het op de troepen vooruit: de andere regio’s zijn nog niet zover.

Geïnterviewde Enexis Enpuls
De overheid, het Rijk, dient met wet- en regelgeving de energietransitie van energiesystemen te
sturen en aan te passen. De geïnterviewde van Enpuls doet hiervoor enkele voorstellen met
betrekking tot de verdeling van de kosten voor het verduurzamen van bestaande energiesysteem.
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De kosten voor de aanleg van een warmtenet kunnen worden ondergebracht in de WOZ.
Voorstel belasting op afname aardgas, de vervuiler betaald. Enexis is voorstander van
energiebelasting per kuub gas: zo betaald iedere vervuiler zijn aandeel. De eerste 500 kuub gas krijgt
een laag tarief, zodat de minst kapitaalkrachtigen in kleine woningen zoveel mogelijk worden ontzien.
Bij verbruik daarboven kan een progressief belastingbeleid worden gehanteerd, vooral bedoeld als
prikkel voor eigenaren om de woning te verduurzamen en zo minder gas te gebruiken.

5.2.6 Bewustwording en creëren van draagvlak
Het Rijk en minister Wiebes steken veel energie in de gesprekstafels voor het Klimaatakkoord. De
geïnterviewden van de woningcorporaties en de energie coöperaties geven aan, dat zij vanuit de
overheid ook meer aandacht en inspanning vragen en verwachten voor de bewustwording van nut en
noodzaak van de energiestransitie, om meer draagvlak en acceptatie onder bewoners en
woningeigenaren te kunnen creëren.
De particuliere woningeigenaren zijn in de discussie over de energietransitie niet of nauwelijks
vertegenwoordigd. Op het gebied van inspraak en zeggenschap ligt hier nog een opgave. Als het gaat
over de sociale huurwoningenvoorraad zitten de huurdersbelangenverenigingen over de prestatieafspraken aan tafel met de gemeenten en woningcorporaties. Particuliere woningeigenaren kunnen
voor informatie en ondersteuning voor het verduurzamen van de eigen woning terecht bij energie
coöperaties. In de onderzoeksgebieden zijn coöperaties Energiek Brabantse Wal en Bres actief. Vanuit
de VNG en RWB is een digitaal informatiepunt gestart.
Koers gemeente Breda
In het interview geeft de beleidsadviseur van de gemeente aan, dat vanuit de in 2012 op gestelde
warmtevisie voor de stad, met lokale en regionale actoren wordt gewerkt aan uitvoering van de visie
op energie en klimaat in de stad: Breda in 2044 CO₂-neutraal. De gemeente zet in op ondernemende
burgers. Het draagvlak bij de burger moet wel sterker worden, door inspraak te organiseren en eigen
initiatieven stimuleren. Met het participatieproces in het traject Windpark A16 en de inspraak voor
bewoners en woningeigenaren in de wijkaanpak Hoge Vucht is de gemeente met haar partners goed
op weg.
Geïnterviewde Energiek Brabantse Wal
Uit het interview met de voorzitter komt naar voren, dat het bestuur vindt, dat de omvang van de
opgave te groot wordt, om enkel met vrijwilligers te kunnen uitvoeren. Met de inmenging en
betrokkenheid van commerciële belangen in de uitvoering van de transitie, is het moeilijk de
neutraliteit te waarborgen, die de coöperatie van zichzelf eist. De energie coöperatie in de Brabantse
Wal gemeenten Steenbergen, Bergen op zoom en Woensdrecht, Energiek Brabantse Wal heeft zichzelf
als organisatie in 2018 opgeheven. De coöperatie heeft afgesproken haar deelname in het
herstructureringsproces in de wijk Gageldonk West in Bergen op Zoom af te maken.
Geïnterviewde Energie coöperatie Bres
Volgens de geïnterviewde van Bres is de situatie, dat het aandeel van meewerkende en acterende
particuliere woningeigenaren uit idealisme in duurzaamheid onder de 5% lag, is verleden tijd.
Woningeigenaren zijn op grote schaal geïnteresseerd, geïnformeerd en willen weten wat en hoe zij
met verbetering van hun woningen kunnen bijdragen en hoge kosten kunnen voorkomen. Voor alle
actoren, van eigenaar tot ondernemer, van gemeente tot woningcorporatie, is het eigenbelang,
‘what’s in it for me’, de meest belangrijke drijfveer om actief mee te doen in de energietransitie.
Daarom speelt de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie van de woningvoorraad een
belangrijke rol in het proces en het behalen van resultaten.
Geïnterviewde van Bres geeft aan, dat nu de opgave groter en groter wordt, net als voor collega
Energiek Brabantse Wal het voortbestaan en het verdienmodel van Bres een aandachtspunt is. Bres
wordt gesubsidieerd door de gemeente, onder voorwaarde van non-profit en onafhankelijkheid. Door
een honorarium te vragen voor diensten kan de neutraliteit in het geding komen.
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Geïnterviewde wijkmanager
Volgens de geïnterviewde sociaaleconomisch wijkadviseur is het voor draagvlak en acceptatie voor de
ingrepen in de woningen en de wijk van circa 85% van de bevolking in Gageldonk-West relevant, deze
te informeren en bewust te maken van nut en noodzaak van de energietransitie. Dat geldt voor de
sociale huurders, maar ook voor de particuliere eigenaren. De strategie voor de benadering van de
bewoners in Gageldonk bestaat uit het doelbewust richten op specifieke bevolkingsgroepen. Lokale
organisaties en toonaangevende personen worden in de informatieverstrekking betrokken: de imam
uit de moskee, de kerk, het verenigingsleven, scholen, seniorencomplexen, enzovoorts.
De betaalbaarheid spel hierin een grote rol. Een sluitende business case voor de aanpassingen aan de
infrastructuur, de aanleg en aansluiting op het warmtenet van de bestaande woningen, alsook de
nodige aanpassingen aan de woning is een serieuze uitdaging voor alle actoren. Door ook het
instrumentarium op de doelgroepen te richten: mogelijkheden voor financiering (bijvoorbeeld
Halalfinanciering) en incentives in de vorm van subsidies, wordt gepoogd een oplossing voor iedere
huizenbezitter te vinden.

5.2.7 Rol van de woningcorporaties in de energiestransitie
Vrijwel alle geïnterviewden zien een grote en belangrijke taak voor de woningcorporaties in de
energietransitie van de woningvoorraad; aanjagers van de energietransitie van de woningvoorraad.
De woningcorporaties hebben massa en kunnen inzake de verduurzaming van de woningvoorraad als
producenten van (financieel) haalbare projecten als voorbeeld dienen voor anderen. De
woningcorporaties zijn de schakel naar bewoners en in ieder geval de grote groep huurders. Met de
daadkracht en de concrete resultaten creëren de woningcorporaties de goede voorbeelden voor
particuliere woningeigenaren.
Aedes geeft namens de woningcorporaties aan, dat het verwerkelijken van duurzaamheid niet ten
koste mag gaan van de primaire taak-en doelstelling van de corporaties: het voorzien in voldoende en
betaalbare huisvesting voor de doelgroep. Dat is al een omvangrijke opgave, gezien de groeiende
behoefte aan betaalbare woningen, de stijgende kosten voor nieuwbouw en het beheer en onderhoud
van de bestaande voorraad, vinden de woningcorporaties. Duurzaamheid is een maatschappelijke
ambitie. De investeringsruimte voor de verduurzaming van de voorraad van de woningcorporaties is
niet toereikend, geeft Aedes namen de woningcorporaties in de position paper aan. Het
tekortschietend financieel draagvlak en investeringsvermogen van de woningcorporaties wordt vooral
veroorzaakt en versterkt door de verhuurdersheffing, hogere vennootschapsbelasting en extra
belastingen door de stijgende WOZ-waardes (Aedes, 2018b).
Deze stellingname is herkenbaar in de gevoerde interviews met de vertegenwoordigers van de
representatieve woningcorporaties in de twee subregio’s van het onderzoek. Voorkomen dat de
mensen met de smalste beurs en meest kwetsbare groepen de rekening betalen, dat is ook het
standpunt van de woningcorporaties in de subregio’s.

Geïnterviewden woningcorporaties
Wat opvalt in de interviews met de woningcorporaties uit de twee subregio’s is, dat de geïnterviewden
van woningcorporaties Wonen Breburg, Alwel en Stadlander, het beeld van de beoogde aanjager van
de transitie in de woningvoorraad wel onderschrijven en erkennen, maar daar ook kritische
kanttekeningen bij plaatsen. Die kanttekeningen hebben vooral te maken met de primaire taak- en
doelstelling van de woningcorporaties en de beschikbare investeringsruimte ten gevolge van
overheidsbeleid. De rol van woningcorporaties in de energietransitie van de gehele woningvoorraad is
beperkt, daar het merendeel van de Nederlandse woningen particulier bezit betreft. Verder is een
bijdrage van een woningcorporatie aan opgaven buiten het taakveld van de volkshuisvesting, het
voorzien van betaalbare huisvesting aan minder kapitaalkrachtigen, slechts zeer beperkt toegestaan.
In principe moet de investeringsruimte van woningcorporaties volledig besteed worden aan
volkshuisvestelijke opgaven. De uitvoering van de energietransitie van de woningvoorraad is
onderhevig aan opvattingen en beleid.
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Geïnterviewde woningcorporatie Alwel
Alwel richt zich in de transitie opgave op haar eigen bezit en de belangen van onze huurders, zegt de
beleidsadviseur van Alwel in het interview. Daarvoor zoekt zij vooral lokaal naar belanghebbende
partijen om mee samen te werken. Alwel wil meewerken aan de energietransitie van de
woningvoorraad, maar wil de beweging niet initiëren. De opgave voor het transformeren van het
eigen bezit is al enorm en daarbovenop komt binnenkort de circulaire opgave en de gevolgen van het
circulair bouwen. De geïnterviewde van Alwel geeft aan, dat de Regio West-Brabant een kunstmatige
regio is met veel discussie tussen actoren, die intussen weinig doen. Alwel werkt liever met partners
met gedeelde belangen, met werkbare projecten en perspectieven in dezelfde context.
Geïnterviewde woningcorporatie WonenBreburg
De geïnterviewde van WonenBreburg is van mening, dat de regie en verantwoordelijkheid over de
systeemkeuzes in de warmtevisies op stad, wijk en buurt niveau behoren bij de overheid, de
gemeente, evenals het aanpassen van de regelgeving en rechtvaardige verdeling van kosten en
financiering voor woningeigenaren en huurders. Economisch is de aanpak van de woningvoorraad niet
verantwoord gezien het rendement en de mate van CO₂-reductie ten opzichte van de hoogte van de
investeringen, zeker als de kosten worden verhaald op de huurders en eigenaren, zegt de
geïnterviewde van WonenBreburg. Energie is en wordt een maatschappelijke aangelegenheid. De
overheid doet er verstandig aan de energienetwerken en energieproductie te nationaliseren naar een
nutsbedrijf onder de vleugels van de overheid. De aangekondigde stijging van de aardgasprijs is funest
voor de mensen met een smalle beurs, de klanten van de sociale huisvesting. Stijging van de
energielasten betekent een stijging van de woonlasten. De overheid moet dit voor de primaire
doelgroep compenseren, vindt de adviseur van WonenBreburg.
Geïnterviewde woningstichting Stadlander
Stadlander gaat voor leefbare kernen en wijken, stelt de manager Duurzaam van de woningstichting
Stadlander in het interview. Dat wil zeggen, dat Stadlander het tot haar taak ziet niet enkel de eigen
huurders, maar ook particuliere eigenaren in beweging te krijgen. Iedere woningcorporatie kent zijn
eigen nuance, de basis is zorgen voor betaalbare huisvesting. Duurzaamheid en lage energielasten zijn
daar onderdeel van. De investeringen die nodig zijn om de eigen voorraad energiezuinig of zelfs CO₂neutraal te maken zijn fors. Met de verhuurdersheffing en de stijging van de vennootschapsbelasting
wordt de investeringsruimte serieus beknot.

5.2.8 Verschillen en overeenkomsten subregio’s Brabantse Wal en Breda
Uit het onderzoek komen verschillen tussen de actoren in de subregio’s Brabantse Wal en Breda naar
voren. Het zijn vooral de instelling en daadkracht van de gemeenten, die bepalend zijn voor
netwerkvorming op regionale schaal. Wat opvalt is dat in subregio Breda regionale netwerken in de
energiestransitie van de woningvoorraad zoals het windpark A16 en het Amernet resultaat en
succesboeken. In de subregio Brabantse Wal regionale samenwerking op hert gebied van de
energiestransitie van de woningvoorraad nog gestalte krijgen.

Inzet capaciteit en kennis
De verschillen tussen de gemeenten uiten zich in de kennis over het duurzaamheidsvraagstuk, de
perceptie op de opgave en de inzet van capaciteit en middelen. Gezien de concentratie van regionale
netwerksamenwerking aan de energiestransitie in en rond de subregio Breda en het ontbreken actieve
samenwerking in de rest van West-Brabant lijkt het erop, dat alleen in een grote gemeente zoals Breda
de combinatie van bestuurlijke capaciteit en voldoende actoren met inhoudelijke niveau elkaar weet
te vinden. Regio Breda is de grootste stedelijke agglomeratie van West-Brabant maar heeft relatief de
meeste actieve actoren in de energietransitie. Uit de interviews met medewerkers van de gemeenten
in twee onderzoeksgebieden volgt dat de gemeente Breda zet circa 10 medewerkers in op het gebied
van energie, in Bergen op zoom zijn 2 medewerkers actief op het gebied van de energietransitie en
vooral een aantal kleinere gemeenten in de regio hebben nog geen medewerkers in het bijzonder vrij
gemaakt voor de opgave.
Dit beeld is herkenbaar in de gemeentelijke woon- en energievisies. De gemeenten in de Brabantse
Wal hebben met elkaar regionale afspraken gemaakt op het gebied van wonen. Deze afspraken gaan
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over woonruimteverdeling en aantallen toe te voegen nieuwbouwwoningen. Op het gebied van de
energietransitie, waaronder in de transformatie van de woningvoorraad, zijn de gemeenten nog niet
met elkaar in gesprek. De samenwerking Brabantse Wal heeft vooralsnog geen gezamenlijk
energiebeleid of standpunt op de energiestransitie van de woningvoorraad afgestemd.
De gemeente Woensdrecht heeft op regionaal energiebeleid nog geen route bepaald.
Zonder regie bevinden veel actoren zich nog in een aftastende fase, als het gaat over regionale
netwerkvorming. Daar gaat het gemeentelijk beleid voor de energietransitie vooralsnog niet veel
verder dan het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en het gemeentehuis.
Deze verschillen maken de regionale samenwerking in de verduurzaming van de woningvoorraad er
niet eenvoudiger op.
De kleinere gemeenten geven de voorkeur aan op (voortzetting van) samenwerking in de
energietransitie op regionaal gebied, zoals is ingezet voor het opstellen van de Regionale Energie
Strategie West-Brabant. Grote gemeenten, zoals bijvoorbeeld Breda, hebben met de transitieopgave
binnen de eigen grenzen al genoeg werk om handen en zitten niet zozeer op een extra bestuurlijke
tussenlaag van een regionaal samenwerkingsverband te wachten.
Uit het onderzoek is geen invloed gebleken van verschillen tussen de overige actoren actief in de
regionale energietransitie bepalend voor de effectiviteit van de samenwerking. Bij voorbeeld vertoont
de informatie verkregen van de geïnterviewde respondenten van de woningcorporaties ieder kleine
nuances in aanpak en uitvoering van de opgave, maar de onderliggende visie, perceptie en bereidheid
om de energiestransitie van de woningvoorraad aan te pakken is vrijwel gelijk.
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Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op mijn onderzoeksvraag. Aan de hand van de analyse van de
casussen en betrokken actoren trek ik conclusies over de condities, waaronder wordt samengewerkt
aan de energietransitie van de woningvoorraad in West-Brabant. Vervolgens worden de beperkingen
van het onderzoek en relevante discussiepunten uitgelicht. Tot slot sta ik stil bij wat we hiervan
kunnen leren voor andere regio´s en doe ik enkele aanbevelingen.

6.1

Beantwoording van de deelvragen:
Wie zijn de betrokken actoren, wat is hun rol en invloed?
Bij de onderzochte casussen waren de volgende actoren betrokken: Provincies, gemeenten,
netbeheerders, woningcorporaties, energie coöperaties, bewonersgroepen, huurdersverenigingen,
waterschappen, bedrijven. In de regionale context zijn veel actoren bekenden van elkaar. Deze
bekendheid schept een basis van vertrouwen, wat samenwerken makkelijker maakt.
Bij de rol van de actoren kan globaal onderscheid worden gemaakt tussen de initiatiefnemers,
regievoerders en kartrekkers en overige actoren, waarbij de overige allerlei verschillende rollen
vervullen in de verschillende fasen van het proces. Bepaalde actoren nemen vooral deel in de
visievorming van de visie, anderen juist bij de uitwerking, implementatie en uitvoering van een plan.
De rol en positie van de actoren verschilt al naar gelang hun positie, verantwoordelijkheden en de fase
in de procesbenadering van het netwerk.
De overheden, de West-Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant vervullen de regierol in
de energiestransitie van de woningvoorraad (Amernet, Windpark A16 en Klimaatstroom Zuid). Ook
het waterschap Brabantse Delta vervulde een trekkersrol. Zij richten zich op de bewustwording van
brede lagen van de bevolking van nut en noodzaak van de transitie en bewerkstelligen draagvlak voor
de aanpak. De Klimaatstroom Zuid, de brede beweging ook gericht op bewustwording, activering en
kennisdeling, is een initiatief van de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta. De Klimaattop
Zuid, waar 300 actoren en organisaties vertegenwoordigd waren, is de uitkomst van samenwerking
van de gemeente Breda, Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant.
De netbeheerders en woningcorporaties zijn actoren, die invulling en sturing geven aan de concrete
implementatie, uitwerking en uitvoering van de energietransitie. De netbeheerders zijn de
ontwikkelaars van de smart grid. Zij ontwikkelen en transformeren de infrastructuur voor decentrale
regionale energiesystemen van opwek, opslag en distributie van duurzame hernieuwbare energie. In
het Amernet, Gageldonk West en Hoge Vucht nemen de netbeheerders op deze manier een
belangrijke rol in het netwerk in.
De woningcorporaties zijn trekker en aanjager van de adaptie van de woningvoorraad, zodat deze kan
aansluiten op het smart grid. De woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de implementatie
van wijk- en warmtevisies. Als grootste woningeigenaren van Nederland, met kennis, capaciteit en
middelen, zorgen zij voor de praktische uitvoering en haalbaarheid van plannen, waarin alternatieven
voor fossiele energiesystemen voor de energievoorziening worden toegepast in woningen. Dit is het
geval bij het realiseren van de gasloze wijken, in Gageldonk West en Hoge Vucht.
Bij alle casussen speelde bewonersparticipatie een rol. Bij de Klimaattop Zuid en bij de Regionale
Energiestrategie West-Brabant was dit indirect, aangezien deze netwerken zich in brede zin richtten
op participatie van de gehele regio aan de opgave. Bij het Windpark A16 was de participatie expliciet
een opdracht voor het netwerk, waar sprake was van medezeggenschap en mede-eigenaarschap van
bewoners (dorpsmolenprincipe).
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Energie coöperaties, huurdersverenigingen en bewoners behartigen niet alleen hun belangen binnen
netwerken, maar vervullen ook een belangrijke adviesrol en klankbordfunctie. Verder helpen zij bij het
bevorderen van bewustwording en draagvlak onder bewoners.

Welke projecten kunnen tot de regionale energietransitie gerekend worden?
De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van de definitie van regionale energietransitie. De
definitie, die in dit onderzoek wordt gehanteerd, is gericht op de energietransitie van de
woningvoorraad en luidt:
Verlagen van de energievraag door transformatie (adaptie) van de woningvoorraad en het
ontwikkelen en de realisatie van een alternatief voor het centrale lineaire energiesysteem op basis van
fossiele brandstoffen, een smart grid: een decentraal slim energiesysteem op basis van duurzame en
hernieuwbare opwek, opslag en distributie van energie.
Vanuit deze definitie geredeneerd vormen projecten, groot en klein, die een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling, implementatie en realisatie van een smart grid een onderdeel van de regionale
energietransitie van de woningvoorraad. De realisatie van een smart grid heeft grote infrastructurele
consequenties en is daarom een regionale aangelegenheid. Projecten die een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen en realiseren van het smart grid kunnen derhalve worden gerekend tot de regionale
energiestransitie. In dit onderzoek geldt dit voor alle casussen. Hieronder wordt de specifieke bijdrage
van de casussen aan de energietransitie van de woningvoorraad uitgelicht:
Het Amernet waar door uitbreiding en aansluiting op van het bestaande warmtenet grote aantallen
woningen van fossiel afhankelijkheid van aardgas worden afgesloten en aan de opwekzijde gewerkt
wordt aan verduurzaming van de Amercentrale, het aansluiten op restwarmte uit Moerdijk of
vervanging door vormen van duurzame opwek, zoals geothermie.
Een belangrijk bijdrage van de beweging Klimaatstroom Zuid met de Klimaattop Zuid aan de
energietransitie van de woningvoorraad is grootschalig bewustwording en draagvlak creëren en
aanzetten tot actie.
De Regionale Energietransitie West-Brabant heeft inzichten verschaft in de mogelijkheden en kansen
in West-Brabant en daarmee een bijdrage geleverd aan de regionale energiestransitie.
De wijkaanpak in Gageldonk-West, met de doelstelling de eerste bestaande aardgasvrije wijk op de
Brabantse Wal te realiseren, heeft inzicht verschaft in de haalbaarheid en mogelijkheden van de
energietransitie van bestaande gebouwde omgeving met regionaal toepasbare duurzame
energiesystemen. Deze inzichten helpen anderen verder, bij de energietransitie. Dit geldt ook voor de
verduurzaming van de wijk Hoge Vucht in Breda, met als hoofdcomponent de aansluiting van de hele
wijk op het warmtenet Amernet.
De ontwikkeling en realisatie van opwek van 100 MW door windenergie met Windpark A16, waarvan
25% van het rendement toekomt aan de woningen en omwonenden, is ook een project dat tot de
regionale energiestransitie kan worden gerekend.

Hoe is de regionale samenwerking in de energietransitie van de woningvoorraad nu en
is deze effectief?
Uit het onderzoek is gebleken dat in de onderzoeksgebieden Brabantse Wal en Breda in West-Brabant
op geheel verschillende wijzen actief wordt samengewerkt aan de energietransitie van de
woningvoorraad. Daarbij kunnen globaal drie strategieën worden onderscheiden, waarop een bijdrage
wordt geleverd aan de energietransitie:
-

Bevorderen van condities voor netwerken en initiatieven, door brede activering, kennisdeling en
het creëren van bewustwording en draagvlak (RES WB en Klimaatstroom Zuid);
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Werken aan de bouwstenen voor een smart grid, de onderdelen voor een decentraal
energiesysteem voor duurzame en hernieuwbare opwek, opslag en distributie van energie, zoals
aanleg van duurzame warmtenetten, verzwaren van elektriciteitsnetten en windturbineparken
(Amernet en Windpark A16);
De transformatie van de gebouwde omgeving, zodat deze aansluiting vindt op en tevens
grondslag biedt voor het smart grid, door isoleren en elektrificeren van de bestaande
woningvoorraad en realisatie van energiezuinige nieuwbouw (Hoge Vucht en Gageldonk-West
aardgasvrij).

In alle casussen slaagt het netwerk in het bereiken van het doel dat werd beoogd. Het verschilt per
project hoe effectief de bijdrage van het netwerk is aan de energietransitie. Hoewel visievorming
essentieel is als eerste stap in een proces, moet ook worden nagedacht over de opvolging van visie en
strategie. Het doel van de Pilot voor de regionale energiestrategie West-Brabant was te inventariseren
welke kansen en mogelijkheden er in West-Brabant waren voor de opwek van hernieuwbare en
duurzame energie. Het netwerk is hierin geslaagd. Een stappenplan of handelingsperspectief
behoorde echter ook tot de opdracht. Het netwerk slaagde er niet in om hier opvolging aan te geven
in de vorm van een uitvoeringsplan. Verder is onduidelijk, of de gepresenteerde kennis voldoende
bruikbaar en toegankelijk is voor actoren actief in de energiestransitie. Daardoor bestaat het gevaar,
dat een rapportage zoals Ons2050 “in de la verdwijnt” en dus onbedoeld weinig effectief is.
Er is regionaal weinig verbinding tussen de verschillende netwerken en hun activiteiten. Er wordt
regionaal weinig of willekeurig regie gevoerd over activiteiten, die bijdragen aan de energietransitie en
er is geen gestructureerde vorm van kennisdeling en afstemming op regionaal niveau.
Verder lijkt de inzet van capaciteit en middelen relatief beperkt, in relatie tot de omvang van de
opgave. Bijvoorbeeld de bemensing om aan de klimaatdoelen te kunnen werken is een aandachtspunt
in alle fasen, stadia en disciplines van de energiestransitie van de woningvoorraad. Mensen uit diverse
disciplines voor de visie- en planvorming, innovatie en experimenten, uitwerking en uitvoering.

Op welke wijze vindt netwerksturing plaats?
De netwerksturing en de wijze van organisatie of netwerkmanagement verschillen per casus. Er zijn
verschillende organisatievormen toegepast, zoals een zelfregulerend netwerk (Gageldonk West), een
leiderorganisatienetwerk (Klimaattop Zuid, Windpark A16 en Hoge Vucht) en een netwerk onder
aansturing van onafhankelijk netwerkmanagement (Amernet). Keuzes die hierin zijn gemaakt door het
netwerk hangen vooral samen met het doel, de belangen en de omvang van het netwerk.
Kleinere samenwerkingsverbanden vormen eerder zelfregulerende netwerken dan grote.
Hoe groter de belangen, hoe eerder actoren geneigd zijn om zelfregulering te veranderen in meer
regulering, door procesmanagement te organiseren of een leider aan te wijzen. Als er minder
belangen van de netwerkactoren op het spel staan, bestaat het risico dat het netwerk vrijblijvend is,
en daardoor minder effectief.
Niet in alle casussen is een bewuste en duidelijke keuze gemaakt voor een sturingsprincipe, soms werd
dat min of meer “opengelaten” (RES WB). Dit leidt ertoe, dat besluitvormingsproces dan moeizamer
verloopt en ook de status van het eindproduct van het netwerk onduidelijk is.
Van de onderzochte netwerken vormde het kleinste samenwerkingsverband een zelfregulerend
netwerk, de wijkaanpak van Gageldonk West aardgasvrij. Binnen het netwerk vervulde de
woningcorporatie de informele rol van initiatiefnemer en aanjager in het proces.
In de wijkaanpak van Hoge Vucht in Breda is sprake van een leiderorganisatienetwerk, met de
gemeente Breda in een regierol. De gemeente voert de regie over de taakverdeling onder de actoren
en is verantwoordelijk voor het organiseren van inspraak voor de bewoners en met name de
particuliere woningeigenaren. De deelnemende actoren hebben in prestatieafspraken en het
wijkenergieplan voor de aanpak van de wijk taken en bevoegdheden vastgelegd.
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Het netwerk Windpark A16 kent een leiderorganisatienetwerk. De Provincie Noord-Brabant neemt de
leiding in de regiegroep met vier gemeenten; onder de regiegroep nemen nog een circa 11 tot 13
actoren, waaronder projectontwikkelaars, bewonersbelangenverenigingen en energie coöperaties
deel aan het netwerk.
Het Amernet kent een ontwikkeling van netwerksturing: van een zelfregulerend netwerk in de
initiatieffase, via een leiderschapsorganisatie met de gemeente Breda in de regierol, naar de huidige
situatie met netwerkmanagement, onder leiding van een stuurgroep met de provincie Noord-Brabant
als voorzitter. In het proces van Amernet vindt netwerkconstituereing plaats; de samenstelling van het
netwerk verandert met de fasen en ronden van het proces, evenzo wordt het netwerkmanagement
aangepast.

Wat kunnen wij leren uit de ervaringen en initiatieven in West-Brabant, volgen hier ook
aanbevelingen uit voor andere regio’s?
Uit het onderzoek komen enkele aspecten naar voren, die de totstandkoming van een
netwerksamenwerking stimuleren en de kans op succes van de netwerksamenwerking vergroten.
Dit is het geval, wanneer er sprake is van een concrete aanleiding, van overheidssteun en de
aanwezigheid van een gemotiveerde kartrekker.
Aanleiding
Herkenbaar in de onderzochte casussen is de aanwezigheid van een concrete aanleiding, om
doelgericht samen te gaan werken in een netwerkverband. Bij het Amernet bijvoorbeeld, was het
dreigen te mislukken van nieuwe contracten voor het bestaande warmtenet van de Amercentrale
tussen de netbeheerder en afnemers, voor gemeente Breda de aanleiding om een brede dialoog te
starten over de (duurzame) toekomt van het warmtenet. Dit leidde tot het initiatief vanuit de
gemeente Breda voor de oprichting van het huidig Amernet.
De afspraak met het Rijk van Provincie Noord-Brabant voor de realisatie van 400 MW aan windenergie
in Brabant was voor de gemeenten in de regio West-Brabant de aanleiding om mee te werken aan de
realisatie van een windturbinepark van 200 MW in een zoekgebied langs de snelweg, onder de
voorwaarde van participatie door bewoners, in Windpark A16.
De combinatie van een herstructureringsopgave en de mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande
een warmtenetten waren voor de gemeenten en de woningcorporaties de concrete aanleiding voor de
netwerksamenwerking in Gageldonk West aardgasvrij in Bergen op zoom en wijkenenergieplan Hoge
Vucht in Breda.
Overheidssteun
Uit de casussen is gebleken, dat ondersteuning vanuit de overheid, door inzet van capaciteit,
onderzoek en subsidiëring, helpt bij de activering van netwerken in de energietransitie van de
woningvoorraad. De subsidiemogelijkheden voor het realiseren van aardgasvrije wijken speelden
bijvoorbeeld een stimulerende rol bij de aanpak van Gageldonk West aardgasvrij in Bergen op zoom
en het wijkenergieplan Hoge Vucht in Breda.
Het creëren van gunstige financiële condities voor de transitie van de woningvoorraad is ook van groot
belang bij het activeren van particuliere woningeigenaren. Betaalbaarheid van de ingrepen en
aansluiting op een duurzame energievoorziening is een van de meest invloedrijke factoren voor
acceptatie en draagvlak bij deze doelgroep.
Een kartrekker
Netwerken komen eerder van de grond en behalen successen als er een duidelijke kartrekker is, die in
de initiatief fase deelnemers activeert en motiveert en helderheid schept over de doelstelling en de
koers van het proces. Zo was de wethouder van de gemeente Breda duidelijk de kartrekker bij de
oprichting van het Amernet. Na de initiatieffase heeft de gemeente Breda het voorzitterschap
overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Als kartrekkers van de oprichting van de
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Klimaatstroom Zuid hebben drie actoren het initiatief genomen en de Provincie Noord-Brabant weten
te overtuigen van de waarde van de beweging ten behoeve van de regionale energiestransitie.
Regionale verbinding
Verder is het van belang om te zorgen voor meer verbinding regionaal tussen verschillende activiteiten
en netwerken, bijvoorbeeld door te zorgen voor een gestructureerde vorm van kennisdeling en
afstemming op regionaal niveau. Het initiatief van het waterschap Brabantse Delta in de oprichting
van de Klimaatgroep, een kennis- en adviesbank die regionaal is verankerd met kennis van de context
en de cultuur, beloofd een welkome aanvulling op de nationale kennisbank van minister Wiebes
Kennisontwikkeling
Een aandachtspunt is de inzet van capaciteit en middelen voor nu en in de toekomst. Gezien de
enorme omvang van de opgave is er binnen organisaties niet veel capaciteit vrij gemaakt. De bezetting
vanuit gemeenten in de regio is in de regel heel klein. Ook een organisatie als Enexis Enpuls ervaart
een groei naar vraag van kundige mensen, waar de organisatie op termijn niet kan beantwoorden. In
alle sectoren en disciplines, van visievorming en ontwikkeling, implementatie en uitvoering en beheer
en onderhoud en exploitatie van innovatieve energiesystemen, bewustwordingsprocessen en
netwerksturing. Ook hierin kan regionaal meer worden samengewerkt en dienen actoren uit onderwijs
en bedrijfsleven te worden betrokken.
Netwerksturing
Maak een duidelijke keuze in de wijze waarop netwerksturing plaats vindt, zodat doelstelling van het
netwerk, mandaat en besluitvorming en de status van producten en resultaten duidelijk zijn. Zorg voor
opvolging van adviezen en besluiten, in handelingsperspectieven, en uitwerkingsprogramma’s. Pas de
sturingsprincipes aan op de fase van het netwerk of van het proces.
Participatie en inspraak
De actieve actoren hebben de neiging om in verduurzamingsprocessen te focussen op technische
oplossingen. Zonder begrip en acceptatie van de afnemers van de energie, de bewoners, zijn die
techniek onbruikbaar. De woningeigenaren hebben recht op inspraak en participatie. De dialoog met
deze groep actoren vraagt meer aandacht.

6.2

Beantwoording van de hoofdvraag
Onder welke netwerksamenwerkingscondities wordt er in West-Brabant tussen
stakeholders samengewerkt aan regionale energietransitie in de woningvoorraad (en
hoe krijgt dat gestalte)?
De netwerkcondities verschillen per casus in aanpak en opgave. Opvallend is, dat de netwerksturing
georganiseerd wordt opgepakt naarmate de belangen van actoren toenemen en de vrijblijvendheid
afneemt. Een verschuiving van een zelfregulerend netwerk in de initiatieffase van het proces naar een
leiderorganisatienetwerk of een netwerk onder regie van onafhankelijk netwerkmanagement in het
vervolg. Bij de laatste vorm, netwerk onder regie van netwerkmanagement, wordt een cyclisch proces
gevolgd, waarin netwerkconstituereing plaats vindt. De samenstelling van het netwerken en het
netwerkmanagement wordt aangepast of groeit mee met de fase van het proces, de
netwerkbenadering. De ontwikkeling en werkwijze het Amernet is hiervan een voorbeeld.
De aangetroffen casussen wijzen op drie manieren waarop de energiestrategie van de woningvoorraad
in West-Brabant gestalte krijgt:
Netwerken ter bevorderingen van de condities voor energiestransitie: kennisdeling, bewustwording
nut en noodzaak, draagvlak en acceptatie van de energietransitie, waardoor samenwerken aan de
regionale energiestransitie kan plaats vinden en gestalte krijgt. De Regionale Energiestrategie WestBrabant en de Klimaatstroom Zuid met de Klimaattop Zuid zijn hiervan voorbeelden;
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Netwerken waarin gewerkt wordt aan een substantieel onderdeel van het smart grid; het decentrale
slimme energiesysteem van duurzame en hernieuwbare opwek, opslag en distributie van energie, ter
vervanging van het centrale lineaire energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen. De
netwerksamenwerkingen Amernet en Windpark A16 zijn hier voorbeelden van;
Netwerken die de concrete aanpak van de gebouwde omgeving ontwikkelen uitvoeren, waaronder
transformatie van bestaande en nieuwe woningen, welke aansluiten op en tevens draagvlak vormen
voor de infrastructuur van het decentrale energiesysteem van opwek, opslag en distributie van
duurzame en hernieuwbare energie, het alternatief van fossiele energievoorziening, zoals de
wijkaanpak in Gageldonk West aardgasvrij in Bergen op zoom en Hoge Vucht in Breda.

6.3

Beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op netwerken. Dat wil niet zeggen, dat de opgave voor de regionale
energiestransitie van de woningvoorraad niet op een andere manier kan worden gerealiseerd. De
besluitvorming binnen netwerken kan door de veelheid aan actoren met ieder hun eigen besturen
stroperig en langdurig worden. In de praktijk worden veel zaken een op een geregeld en met
dyadische (niet-netwerk) of duale contractvormen overeengekomen, of worden in een ander
samenwerkingsverband geregeld (Mcguire and Agranoff, 2011). Ook Turrini concludeert na uitgebreid
literatuuronderzoek, dat de effectiviteit van netwerken beperkt is aangetoond en dat nader onderzoek
is vereist (Turrini et al., 2010).
Er is gekozen voor twee specifieke onderzoeksgebieden, waardoor de kans bestaat, dat ook de
empirische bevindingen specifiek kunnen zijn en niet algemeen geldend. De keuze van de casussen en
te interviewen personen zijn een andere bepalende en beperkende factor. De opgetekende ervaringen
en opinies van de geïnterviewden zijn subjectief. Het is echter deze persoonlijke inkleuring van het
samenwerken, waar ik geïnteresseerd in ben.
Door de selectie en de subjectiviteit van de interviews is de constructvaliditeit van de resultaten een
aandachtspunt. De uitspraken van de geïnterviewden zeggen veel over de rol, positie en perceptie van
betrokken actoren de energietransitie. Dat geldt ook voor de interne validiteit.
Met zoveel verschillende factoren, die van invloed kunnen zijn op de resultaten, zijn causale
verbanden tussen variabelen moeilijk aan te tonen. Vergelijkingen kunnen daardoor ook moeilijk
worden gemaakt. Met negentien interviews in twee onderzoekgebieden en zes onderzochte casussen
is de externe validiteit een aandachtspunt. Het onderzoek biedt derhalve geen representatieve
steekproef en pretendeert ook niet volledig te zijn in de beschrijving van de casussen. Het gaat om een
selectie die mijns inziens uitgebreid genoeg is, om patronen te herkennen en daarmee een antwoord
te formuleren op de onderzoeksvraag. Daarbij moeten de beperkingen van het onderzoek zoals
hierboven omschreven als kanttekening in ogenschouw worden genomen.
Het onderzoek is een momentopname, een selectieve en daardoor niet representatieve steekproef.
Het is gebaseerd op de status van de transitie en de opinies van de geïnterviewde actoren ten tijde van
het voorjaar van 2018. De technische ontwikkelingen en de politieke hebben hun eigen dynamiek en
invloed op de energietransitie. Het Klimaatakkoord van minister Wiebes was tijdens de
onderzoeksperiode nog niet afgerond. Op 10 juli 2018 is het Klimaatakkoord door de voorzitter van
het Klimaatberaad op hoofdlijnen gepresenteerd. De publicatie van de uitwerking van het akkoord is
aangekondigd voor september van 2018.
Met de resultaten van het onderzoek wordt de discussie over de netwerkvorming in de regio gevoed
en kan lering worden getrokken uit verschillende ervaringen. In hoeverre de resultaten bruikbaar zijn
en worden herkend door de actoren, kan worden gevalideerd door dezelfde groep geïnterviewden
over een jaar nogmaals te bevragen. De antwoorden bieden een nieuwe momentopname en een
indicatie van de waarde van het onderzoek. Een enquête of een survey onder een grotere groep
respondenten kan in een vervolgonderzoek een breder perspectief bieden. Onderzoek naar netwerken
en actoren in andere regio’s en landen kan ook meerwaarde en verdieping bieden en een breder
draagvlak voor de conclusies en aanbevelingen.
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Aanbevelingen
In deze laatste paragraaf heb ik enkele aanbevelingen opgenomen, voor de regionale samenwerking
aan de energietransitie van de woningvoorraad. In de analyses en uitkomsten zijn bepaalde
hoofdlijnen te onderscheiden, die voor andere regio’s bruikbaar zijn. Lessen uit de praktijk in WestBrabant. In de beantwoording van de onderzoeksvragen in de vorige paragraaf, met name de
deelvraag over lessen voor ander regio’s, zijn reeds een aantal aanbevelingen gegeven en toegelicht.
Hieronder staan de voornaamste aanbeveling uit de conclusies. De aanbevelingen richting de overheid
zijn ontleend aan de visie van de Sociaal Economische Raad (SER) op een resultaatgerichte uitvoering
van de transitie (2017). De aanbevelingen zijn gericht aan alle welwillende actoren, die met energie en
daadkracht aan de slag willen en kunnen, om beweging te brengen in de energietransitie van de
woningvoorraad.
De uitkomsten van het onderzoek tonen mijns inziens een optimistisch beeld van de voortgang in de
energietransitie. De verscheidenheid binnen de onderzochte netwerken duidt op actieve voortgang op
drie onderwerpen, die essentieel zijn voor het welslagen van de regionale energiestransitie in de
woningvoorraad:
Kennis en bewustwording
Condities voor netwerken bevorderen door kennisdeling en bewustwording en draagvlak te
organiseren; kennisdeling, bewustwording en draagvlak creëren onder alle actoren inclusief de
bewoners, huurders en woning eigenaren
Smart grid
Werken aan de bouwstenen voor een smart grid, een decentraal energiesysteem voor duurzame en
hernieuwbare opwek, opslag en distributie van energie; aanleiding, kans, potentie in de regio en
maak dat het vertrekpunt van de samenwerking; vertrek uit een visie, werk aan het verhaal met een
heldere doelstelling. Van hieruit kan de taakverdeling onder actoren worden bepaald en worden
gestart aan planvorming inclusief haalbaarheid en handelingsperspectief.
Adaptie bestaande voorraad
Transformatie van de gebouwde omgeving zodat deze aansluiting vindt op en tevens grondslag biedt
voor smart grid; zoek aansluiting bij regionale initiatieven voor ontwikkeling van decentrale
energiesystemen; wissel kennis en ervaringen uit met andere initiatiefnemers.
Het Rijk draagt zorg voor een consistent beleidskader
De centrale overheid dient middels de uitwerking van het Klimaatakkoord in het najaar van 2018, de
institutionele basis te bieden voor een helder lange termijnperspectief, om actoren continuïteit en
investeringszekerheid te bieden. Met wet- en regelgeving, taakstellingen en verplichtingen richting het
gebruik van fossiele energiebronnen en incentives in de vorm van subsidies, belastingverlichting en
financieringsconstructies als gebouwgebonden financiering richting burgers, woningeigenaren,
woningcorporaties en ondernemers, die willen investeren in isoleren en verduurzamen van de
woningen en in duurzame initiatieven voor opwek, opslag en distributie van hernieuwbare energie.
Het Klimaatakkoord moet concreet worden met duidelijke keuzes in alle sectoren. Dit is ook van
belang voor de solidariteit, de bereidheid van de gebouwde sector om haar steentje bij te dragen en
vooral voor de particuliere woningbezitter. De overheid dient met Klimaatakkoord te sturen op alle
klimaatdoelen en niet alleen daar, waar het makkelijkst resultaten te behalen vallen. Dus ook in de
sectoren mobiliteit en industrie, de sectoren die tezamen verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft
van de CO₂-productie. Het is geen verassing, dat bij de presentatie van tussenstand van het
Klimaatakkoord in juli 2018 aan de tafel van de gebouwde omgeving de meeste voortgang is geboekt.
De sector gebouwde omgeving is met politieke invloed stuurbaar. Het betreft een context gebonden
en gereguleerde markt en de woningcorporaties zijn middels de Woningwet gebonden aan de
overheid. De sectoren mobiliteit en industrie maken in verband met de concurrentiepositie van het
Nederlandse bedrijfsleven en industrie onderdeel uit van een internationaal economisch vraagstuk.
Zolang er geen prijskaartje wordt gehangen aan duurzaamheidsmaatregelen en vervuiling, is de vrije
markt politiek moeilijk met het duurzaamheidsideaal te verenigen. Indien er geen duidelijke keuzes
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worden gemaakt om ook in deze sectoren het probleem aan te pakken, verliest de politiek aan
geloofwaardigheid, vertrouwen en draagvlak. Huiseigenaren zullen niet bereid zijn te investeren in het
verduurzamen van hun woning, als grote bedrijven en multinational worden ontzien. Duidelijkheid,
concretisering van plannen en een rechtvaardige verdeling van de pijn, zijn noodzakelijk om de gehele
samenleving te mobiliseren voor de energietransitie.
De gezamenlijke overheden zorgen voor een totaalpakket aan faciliterend beleid
Het geheel aan overheden moet beleid en regelingen afstemmen en de noodzakelijke voorwaarden
scheppen voor deze grote maatschappelijke verandering, in de vorm van financiering, innovatiekracht,
goed geschoolde werknemers en voldoende maatschappelijk draagvlak. Ondersteuning regelen vanuit
de overheden, Rijk, Provincie en gemeenten, zowel met subsidies, belastingverlaging en
gebouwgebonden leningen. Stimuleren, goed gedrag belonen en de vervuiler belasten.
Richt ook het overheidsinstrumentarium op specifieke en minder bereikbare doelgroepen. Denk
daarbij aan incentives in de vorm van subsidies en financieringsmogelijkheden voor de minst
kapitaalkrachtigen, met ruimte voor banken, beleggers, fondsen, om nieuwe financiële producten te
ontwikkelen en aan te bieden. De uitdaging zit in het verdelingsvraagstuk, bij wie landen de kosten en
de baten en wanneer? Rekening houden met draagkracht, voldoen aan randvoorwaarden en samen
de oplossing zoeken is de enige manier om deze maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.
Zorg ook voor lokale en regionale aandacht in het onderwijs, zodat de volgende generaties zijn
opgeleid en uitgerust om de transitie verder te brengen en te vervolmaken. Het realiseren van de
totale opgave vraagt een gefaseerde aanpak. Begin bij het minst ingewikkelde deel van de opgave,
zorg voor bewustwording en draagvlak in de gehele samenleving, genereer kennis, stimuleer innovatie
en breng de transitie op gang.
Provincie en gemeenten dragen zorg voor breed gedragen visies en een samenhangende
uitvoeringsagenda
Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten en de Provincies om te zorgen voor een Regionale
Energie Strategie en deze te faciliteren op een dusdanig schaalniveau en -grootte, dat de lokale en
regionale actoren hier resultaatgericht, met gedeelde belangen in kunnen samenwerken. Vervolgens is
het zaak dat plannen worden geconcretiseerd tot een uitvoeringsagenda: opgaven uitwerken tot een
handelingsperspectief met een uitvoeringsprogramma in lange termijn scenario’s en korte termijn
acties. Lering kan worden getrokken uit het stappenplan van het rapport ‘Slim Schakelen’ van Scheers
en Schwenke (2017), de evaluatie van de pilots regionale energiestrategieën van VNG.
Starten met gebiedsvisies en scenario’s, in overleg met de lokale energieproducenten en
netbeheerders, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten, burgers en
woningcorporaties. Aandacht hebben voor de verbinding: Daar waar de inzet en denkkracht bij alle
actoren zit, ondersteuning en coördinatie brengen in de acties van alle betrokken partijen. Allianties
en onderlinge prestatie-afspraken zijn daarin belangrijk. Lokaal en regionaal energietransitie tafels
organiseren met regisseurs, deskundigen en inspraak voor de burger, ondersteund door
onafhankelijke coördinatie en procesmanagement. Betrek de bewoners, huurders en
bewonerseigenaren meer en eerder in het proces. Het perspectief van de bewoner naar het landelijke
beleid wordt vaak vergeten of te laat in het proces beschouwd. De particuliere woningeigenaar heeft
nog weinig invloed, de gemeente heeft de verantwoordelijk om haar burgers te bereiken, te
beluisteren, te representeren en voor te lichten.
Organiseer een onafhankelijk regionaal platform voor kennisdeling Coördinatie
De regionale verbinding van initiatieven vormt een belangrijk aandachtpunt. In de ontwikkeling en
realisatie van het smart grid wordt de regionale verbinding gemist; de benodigde kennis kunde en
reikwijdte voor de ontwikkeling van een slim energiesysteem is voor veel actoren onduidelijk, onzeker
en ondoorgrondelijk. Daarbij speelt de vraag: hoe sluiten de op te stellen gemeentelijke gebiedsvisies
en regionale energiestrategieën op elkaar aan. Welke actor heeft het overzicht en legt de verbinding
en kan middels advies en kennis bijsturen.
De opdracht voor de verbinding van tussen en aansluiting van alle initiatieven ligt bij de Provincies en
gemeenten, zoals aangegeven in de vorige paragraaf over de visies en uitvoeringsagenda. Zij zijn de
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door het Rijk aangewezen architect van de uitvoeringsagenda. Dit is in contrast met de
maatschappelijke tendens van het particuliere initiatief.
Een platform of arena, met een kennisbank, waar actoren terecht kunnen voor ondersteuning, kennis
en overzicht in procedures, wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden kan uitkomst bieden. Met
een link naar het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW). Nu is er nog sprake van een
onoverzichtelijk woud aan regelingen, adviezen en subsidies. Een dergelijk platform ondersteunt
bijvoorbeeld particulieren maar ook de kleinere gemeenten, om de benodigde kennis te verkrijgen.
Creëer een systeem om actoren, waaronder in het bijzonder de non-professionals, te helpen.
Ondersteun ook innovatie en nieuwe partijen, met nieuwe verdienmodellen.
De klimaatgroep, het initiatief van het waterschap Brabantse Delta, komt mijns inziens in aanmerking
voor de organisatie van en ondersteuning achter het energieplatform In West-Brabant. De organisatie
fungeert tevens op verzoek als verbinder en coördinator in de diverse netwerken en kan zo al doende
leren en de uitvoering waar nodig bijsturen. Een platform zorgt voor kennisdeling, innovatie,
herkenbaarheid en draagvlak; betrek zo goed als mogelijk alle belanghebbende actoren.
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Bijlage 8.1
Vragenlijst interviews en toelichting onderzoek en opleiding MCD
Geachte,
Onlangs heb ik u benaderd met het verzoek voor een interview inzake de regionale energietransitie van de
woningvoorraad, mijn afstudeeronderwerp voor de Master City Developer. Dank dat u de tijd en moeite neemt
een bijdrage te leveren aan mijn onderzoek.
Ter informatie en kennisname voorafgaande aan het interview treft u hieronder een korte toelichting op de
opleiding, het onderzoek en een lijst vragen over het onderwerp, welke iedere geïnterviewde voorgelegd krijgt.
In principe neemt het interview niet meer dan één uur van uw tijd in beslag. Met de verzamelde informatie uit
de interviews wordt vertrouwelijk omgegaan.
Tot ziens en met hartelijke groet,
Michiel Miedema
E michiel.miedema@stadlander.nl
M 06 53507824
MCD
De Master City Developer (MCD) is een opleiding voor professionals werkzaam in de praktijk van stedelijke
gebiedsontwikkeling, waarin de relevante wetenschappelijke en praktijkkennis van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en Stadsontwikkeling Rotterdam (SOR) gebundeld
wordt. De opleiding biedt deze professionals de kennis en vaardigheden om een leidende rol te spelen in het
oplossen van complexe stedelijke ontwikkelingsvraagstukken door een integrale benadering.
Afstudeeronderzoek regionale energietransitie in West-Brabant
Mijn onderzoek richt zich op de energietransitie van onze woningvoorraad in de regio. Het vraagstuk hoe we
moeten komen tot de verduurzaming van de woningvoorraad wordt veelal beschouwd vanuit het perspectief
van de (razendsnelle) ontwikkeling van technologische mogelijkheden voor de fysieke aanpak van het vastgoed
en/of een gebied.
In het onderzoek ga ik in op de socio-technische1 aspecten van de regionale energietransitie en de aanpak
hiervan in de regio West-Brabant, en leg ik de focus op de benodigde samenwerking van actoren,
organisatievormen, de vorming van netwerken en netwerk-governance. Ik zoom bij deze samenwerking in op
de rol van de woningcorporaties.
Onderzoeksvraag:
Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
Vragenlijst
De belangrijkste betrokken actoren binnen twee subregios, Breda e.o. en de Brabantse Wal, ga ik aan de hand
van een semigestructureerde vragenlijst interviewen.
Hierbij denk ik aan de beleidsadviseurs en projectmanagers van de betrokken provincie, gemeenten en
corporaties, de managers van de betrokken netbeheerders en initiatiefnemers van alternatieve en duurzame
energiebronnen.
1

Het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door middel van aanpassing of
fundamenteel herontwerp van inhoud en organisatie van de techniek én van de menselijke arbeidstaken

Michiel Miedema

M 06 53507824

E michiel.miedema@stadlander.nl
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Analyse van de resultaten bieden inzicht in de rol en positie van de woningcorporaties en handvatten voor
samenwerking en netwerkvorming in de regionale energietransitie van de woningvoorraad in West-Brabant.

Als leidraad voor het interview heb ik de volgende vragen opgesteld:
1.

Samenwerking in de regio West-Brabant
a. Hoe verloopt de regionale netwerksamenwerking nu?
b. Wat is daarin uw positie of de positie van uw organisatie?
c. Hoe effectief is de regionale aanpak?

2.

Transitie van de woningvoorraad
a. Wat moet gebeuren om de energietransitie van de grond te krijgen?
(consensus/commitment, oplossingsrichtingen, kennis(deling))
b. Wat zijn volgens u de grootste kansen, uitdagingen & belemmeringen?
(urgentie, (financieel)draagvlak, afwachtende actoren, instituties)

3.

Netwerk
a. Wie zijn de betrokken actoren, wat is hun rol en invloed in het regionale krachtenveld? (organisatie,
machtsverhoudingen, onafhankelijk procesmanagement)
b. Hoe is netwerksturing ten aanzien van energietransitie in de (sociale) woningsector regionaal
georganiseerd? (communicatie, delen informatie, afstemming)
c. Wat is de rol en positie van de woningcorporaties in het regionale netwerk?

4.

Hoe nu verder?
a. Welke partijen worden gemist? (compleetheid, reikwijdte, kwaliteit en reflexief vermogen)
b. Waar ligt volgens u het mandaat en waar zou het moeten liggen? (vastleggen, implementeren en
uitvoeren strategie en beleid, sancties, daadkracht)
c. Wat is belangrijk voor het creëren van draagvlak en commitment? (overeenstemming, vertrouwen,
resilience en continuïteit)

Michiel Miedema

M 06 53507824

E michiel.miedema@stadlander.nl
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Bijlage 8.2
Lijst negentien geïnterviewden energietransitie in de woningvoorraad van West-Brabant
23 mei 2018, Interview ONS 2050/Rabobank, Ger de Weert, directeur Rabobank, voorzitter Ons Support 2050,
E Ger.de.Weert@rabobank.nl
23 mei 2018, Interview Koolraadt, Arjen de Vries, wijkmanager, verbinder, organisator
sociaalmaatschappelijke-economische verbetering Gageldonk West Bergen op Zoom, E arjen@koolraad.nl
25 mei 2018, Interview Lente, Koen Kerstens, inkoop manager, bedrijfskundige vraagstukken, verbinder voor
de Lente corporaties, E k.kerstens@wonenbreburg.nl
28 mei 2018, Interview Evert Vrins Advies, Evert Vrins, adviseur visieontwikkeling Energie in stedelijke
energiestrategieën; op alle schaalniveaus, op lokaal niveau (gebouw, buurt, wijk) tot stedelijke, regionale en
landelijke visies, E vrins@evertvrinsenergieadvies.nl
29 mei 2018, Interview buurtcorporatie Alwel, Perry van Happen, adviseur huurbeleid en Duurzaamheid,
woningcorporatie Alwel, E P.vanHappen@alwel.nl
30 mei 2018, Interview gemeente Bergen op Zoom, Jordy Leenknecht, beleidsadviseur Duurzaamheid
gemeente Bergen op Zoom, E j.leenknecht@bergenopzoom.nl
30 mei 2018, Interview Energiek Brabantse Wal, Piet van der Sloot voorzitter Energiek Brabantse Wal, energie
coöperatie in Steenbergen Woensdrecht en Bergen op zoom, E pcvdsloot@kpnplanet.nl
1 juni 2018, Interview Energieloket West-Brabant, Onno Eigeman, zelfstandig ondernemer met duurzaamheid
als specialisatie, Voorzitter energiecoöperatie Halderberge, Kwartiermaker stichting Stoer, lid
uitvoeringsorganisatie van ONS 2050, E o.eigeman@energiekhalderberge.nl
5 juni 2018, Interview Regio West-Brabant, André Seip, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling Regio
West-Brabant; Regisseur Drechtsteden Fysiek, Pilot Drechtsteden VNG E Andre.seip@west-brabant.eu
6 juni 2018, Interview gemeente Steenbergen, Petra Lepolder, wethouder en Martin Meulblok,
beleidsmedewerker, E Bestuurssecretariaat@gemeente-steenbergen.nl, E m.meulblok@gemeentesteenbergen.nl
6 juni 2018, Interview AM ISearch onderzoeksbureau, telefonisch, Anne Marieke Schwencke, allround
duurzaamheidspecialist, E annemschwencke@asisearch.nl
11 juni 2018, Enexis-Enpuls, Kees van Daalen, strategisch adviseur Energie Enexis/Enpuls,
E Kees.van.Daalen@enpuls.nl
13 juni 2018, Interview Ennatuurlijk, Sander Tesser, accountmanager warmtenet West-Brabant,
E Sander.Tesser@ennatuurlijk.nl
13 juni 2018, Interview energie coöperatie Bres, Wieke Bonthuis, directeur Bres, E w_bonthuis@bresbreda.nl
14 juni 2018 Interview Provincie Noord-Brabant, Jaap van der Velden beleidsadviseur Provincie Noord Brabant,
E JvdVelden@brabant.nl
15 juni 2018 Interview gemeente Breda, Myranda Beljaars, beleidsadviseur verduurzaming warmtenetten en
duurzame aardgasvrije wijken, E mapc.beljaars@breda.nl
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15 juni 2018 Interview Brabantse Delta, Natasja Rijsdijk adviseur beleid & planadvies Woensdrecht, Bergen op
Zoom en Roosendaal en Victor van den Berg, senior beleidsmedewerker, E n.rijsdijk@brabantsedelta.nl, E
v.van.den.berg@brabantsedelta.nl
21 juni 2018, Interview Woningcorporatie WonenBreburg, Frans Lemmens, beleidsadviseur Duurzaamheid
E f.lemmens@wonenbreburg.nl
26 juni 2018, Interview Woningstichting Stadlander, Marco Bakx, manager Duurzaam,
E marco.bakx@stadlander.nl
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Samenvattingen 19 interviews
ten behoeve van het onderzoek naar de
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Ruimtelijke Ontwikkeling Regio West-Brabant; Regisseur Drechtsteden Fysiek, Pilot
Drechtsteden VNG ......................................................................................................................... 12
6 juni 2018, Interview AM ISearch onderzoeksbureau, telefonisch, Anne Marieke Schwencke,
allround duurzaamheidspecialist .................................................................................................. 13
6 juni 2018, Interview gemeente Steenbergen, gemeentehuis Steenbergen, Petra Lepolder,
wethouder gemeente Steenbergen, portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,
Recreatie & Toerisme, Dienstverlening, Communicatie en bedrijfsvoering. Voorzitter Platform
wonen en Bouwberaad, Regio West-Brabant (RWB) en Martin Meulblok, beleidsmedewerker RO
gemeente Steenbergen. ................................................................................................................ 15
11 juni 2018, Enexis-Enpuls, ’s Hertogenbosch, Kees van Daalen, strategisch adviseur Energie
Enexis/Enpuls ................................................................................................................................ 16
13 juni 2018, Interview Ennatuurlijk, Bergen op Zoom, Sander Tesser, accountmanager
warmtenet West-Brabant ............................................................................................................. 17
13 juni 2018, Interview energie coöperatie Bres, bibliotheek Breda, Wieke Bonthuis, directeur
Bres ................................................................................................................................................ 18
14 juni 2018 Interview Provincie Noord-Brabant, Provinciehuis ’s Hertogenbosch, Jaap van der
Velden beleidsadviseur Provincie Noord Brabant......................................................................... 19
15 juni 2018 Interview gemeente Breda, gemeentehuis Breda, Myranda Beljaars,
beleidsadviseur verduurzaming warmtenetten en duurzame aardgasvrije wijken. ..................... 20
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15 juni 2018 Interview Brabantse Delta, Natasja Rijsdijk adviseur beleid & planadvies
Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal en Victor van den Berg, senior
beleidsmedewerker ....................................................................................................................... 22
21 juni 2018, Interview Woningcorporatie WonenBreburg, Frans Lemmens, beleidsadviseur
Duurzaamheid ............................................................................................................................... 23
26 juni 2018, Interview Woningstichting Stadlander, Marco Bakx, manager Duurzaam ............. 24
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
23 mei 2018, Interview ONS 2050/Rabobank, Ger de Weert, directeur Rabobank, voorzitter Ons Support 2050.
Ons support 2050: revolverend fonds ter ondersteuning voor het opstellen en realiseren van een business case
van technische initiatieven m.b.t. energietransitie in de regio.
De pilot energiestrategie West-Brabant is met een rapport en strategie ONS 2050 afgerond in 2017.
Daarna werd het stil. RWB/ONS 2050: geen mandaat; 18+1 gemeenten, uiteenlopend qua activiteiten op het
gebied van de energietransitie; Breda voorloper met eigen visie, Halderberge moet nog starten.
Belangrijkste actoren in de transitie:
1. Gemeenten
2. Woningeigenaren en woningcorporaties
3. Bedrijven en ondernemers (installateurs/bouwers, energieleveranciers en netbeheerders, Enpuls)
4. Coöperaties
Bestuurlijk platform, RWB. Heeft haar pijlen gericht op economische samenwerking. Niet de energietransitie.
Voor de energietransitie is de provincie in the lead.
Provincie heeft met de omgevingswet het mandaat en instrument.
Provincie overweegt kwartiermakers/projectleiders voor 4 regio’s van de provincie; vooralsnog niet afgetikt.
1. Rijk
2. Lokale energie akkoorden
3. Regionaal infrastructuur
RWB had meer kunnen doen en bereiken:
zoals kennisniveau van de ambtenaren verbeteren.
Sturing op de agenda tegen afwachtende houding
RWB en energiestrategie gemiste kans: aan de voorkant zijn geen afspraken gemaakt over commitment en
mandaat. Ruimte voor de afzonderlijke gemeenteraden. indien de resultaten van ONS 2050 waren geborgd,
met mandaat en bindende afspraken.
Noodzaak en besef, daaraan moet gewerkt worden: overheid initiator
Bestaande bouw gasloos: per woning investering van 25-30K; geen waardestijging.
Wel waardvermindering bij geen investering;
what ’s in it for me? Voor particulieren mogelijk maken deel te nemen aan de transformatie.
Oplossing:
fiscale instrumenten; tafels van minister Wiebes
o labeling en koppeling ozb tarieven
o incentives in de vorm van subsidies
Provincie kan mandaat afdwingen
o Omgevingswet: handhavingsmogelijkheden met sancties
o Implementatie van bezitter investeert
Doorlooptijd, kapitaalbeslag, oplossing loskoppen van bezit /kapitaal: huur voor installatie en
diensten
DEAweb 5 corporaties waaronder Woonkwartier
Restwarmte levert nog geen businesscase; Geothermie; Opslag; Smart grid, batterijen, waterstof centrales ,
etc.
duurzame financiële producten van banken
en/en: subsidie van overheid op duurzame investeringen en burger/bank – overheid
Afwachtende houding transformeren naar het besef bij ondernemers van maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Wat is het rendement van je investering
De belangrijkste opgaven van het moment:
1. het creëren van draagvlak, informeren, belangen duidelijk maken, kennisdeling professionals.
Dit is vooral taak van de overheid.
2. win-win situaties creëren
3. boodschap naar ondernemers en eigenaren: stap in / visie / verbinding
Innovatie is sneller dan verandering wet- en regelgeving. Taak van Wiebes, innovatie en digitalisering van de
banken is een voorbeeld: luisteren naar klant en juiste keuzes maken.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
23 mei 2018, Interview Koolraadt, Bergen op Zoom, Arjen de Vries, wijkmanager, verbinder, organisator
sociaalmaatschappelijke-economische verbetering Gageldonk West Bergen op Zoom.
Gageldonk West waar corporatie Stadlander i.s.m. gemeente Bergen op Zoom een grootschalige
herstructurering doorvoert, 800 woningen sloop-nieuwbouw met NoM, renovaties en energetische
verbeteringen, warmtenet etc. Belangrijkste actoren in de transitie:
Woningeigenaren en woningcorporaties
Gemeenten
Energie Coöperaties
Bedrijven en ondernemers (installateurs/bouwers, energieleveranciers en netbeheerders, Enpuls)
In Gageldonk werken gemeente, corporatie, aannemers en Energiek coöperatie (doeners) samen aan de
verbetering van de woningvoorraad en leefbaarheid in de wijk.
In Gageldonk weet 85% van de bevolking niks over de nut en noodzaak van de energietransitie.
Bewustwording, informeren en urgentie belangrijke issues. What’s in it for me?
Top down: overheid, wet- en regelgeving, fiscale regelingen
Bottom up: burgers en bewoners moeten zelf willen en meebepalen wat te doen.
Raakvalk tussen opleggen en participeren: draagvlak/rendement/ bewustzijn
what ’s in it for me? Voor particulieren mogelijk en interessant maken deel te nemen aan de transformatie.
Te veel nadruk op producten en te weinig op de mens. Dat geldt voor de sociale huurders maar ook voor de
particuliere eigenaren.
Voorbeeld coöperaties in Scandinavië: groene energie eigendom van de burgers is vanzelfsprekend, waarom
ergens anders halen?
Doelbewust richten op specifieke bevolkingsgroepen: betrek organisaties en toonaangevende personen in de
kennis en info verstrekking: moskee en kerk, imam, verenigingsleven, scholen, seniorencomplexen, etc.
Richt ook het instrumentarium op de doelgroepen: financieringsmogelijkheden, (Halalfinanciering)
Incentives in de vorm van subsidies
De belangrijkste opgaven van het moment:
1. het creëren van draagvlak, informeren, belangen duidelijk maken, intensief benaderen doelgroepen,
kleinschalig en persoonlijk i.p.v. groots en breed
2. opleiden en kennisdeling professionals. Energie Coöperaties begeleiden en professionaliseren. Dit is vooral
een gezamenlijk taak van overheid en corporaties, Energieloket regio/gemeente
3. belang van specifiek kartrekkers : wethouder duurzaamheid en /of energie
4. Ontdekken, exploreren en leren.
Rijk: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk.: gemeenten moet het doen.
Rol provincie? Voorlichting en kennisdeling, aansturing regio, gemeenten en bij elkaar brengen van partijen.
Kennisdeling Proces en organisatie om iedereen bewust te maken en draagvlak en actiebereidheid te creëren.
Bewustwording en draagvlak burgers, kennisdeling en opleiden professionals
Corporaties kartrekkers: 35% van de woningen corporatiebezit. Verdienen wel meer eigen zeggenschap
Overheid dient vrijheid en ruimte te geven voor exploratie, aanpassing van de voorraad en financiële afspraken
en constructies waarmee burgers en bewoners worden ontzien. Relatie tussen overheid – burgers –
corporaties.
Bijvoorbeeld 70% akkoordverklaring bij woningverbetering voedt oneigenlijke argumenten om te weigeren
(scheefwonen). Woningmarkt transformeren: gat tussen sociaal en vrije sector te groot, te veel op vastgoed
gestuurd en niet op mensen…
Burgers en ondernemers aanmoedigen groen te investeren, bijvoorbeeld toestemming AirBNB niet restrictief in
aantal dagen maar enkel wanneer woning CO2 neutraal is, evenals kamerverhuur.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
25 mei 2018, Interview Lente, Bergen op Zoom, Koen Kerstens, inkoop manager, bedrijfskundige vraagstukken,
verbinder voor de Lente corporaties.
TU Eindhoven, BAM, Ormit, Deloitte.
Samenwerken door sturen op eigen belang en vrijwillig meewerken van actoren , luisteren en verbinden.
Onafhankelijke positie, coördinator. Thema’s circulair bouwen en duurzaamheid.
Belangrijkste opgave transitie woningvoorraad:
Kennisdeling, wat is de opgave?
Communicatie met huurders, consumenten en eigenaren. Hoe betrek je de huurders? Huurders vinden comfort
en betaalbaarheid van belang.
Aan de andere zijde van het spectrum, de inhoud/techniek mogelijke duurzame bronnen voor warmte en
energievoorziening in een sessie met Enpuls.
Belangrijk is om de beweging in het proces te krijgen. Transparantie in belangen en vertrouwen in de
samenwerking is hierin essentieel.
Bewustwording en kennisdeling intern, zelfde taal spreken van actoren.
Betaalbaarheid van de toegepaste technieken
Wederkerigheid in afspraken (ik doe wat voor jou, wat doe jij voor mij?)
Adviezen voor samenwerking:
Spelregels
Verantwoordelijkheden benoemen en verdelen aan actoren
Duidelijk opdrachtformulering en procesmatig doel
Meerwaarde onafhankelijke positie voor coördinator/verbinder
Transparantie van belangen
Opgave energietransitie woningvoorraad:
intensief samenwerken (doen) op lokaal niveau
regionaal niveau: kennisdelingen en ervaringen uitwisselen van lokale verantwoordelijkheden , betrek alle
gemeenten
Corporaties in the lead in implementatie en uitvoering, niet afwachten maar aanpakken en doen.
Gemist wordt het bedrijfsleven (industrie, ondernemers) en hum vermogen om input te leveren.
Mandaat van coördinator en verbinder: formeel vs informeel: in de informele wereld worden de deals gemaakt
en mandaat opgehaald.
Verbinder = iemand die laat luisteren.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
28 mei 2018, Interview Evert Vrins Advies, Breda, Evert Vrins, adviseur visieontwikkeling Energie in stedelijke
energiestrategieën; op alle schaalniveaus, op lokaal niveau (gebouw, buurt, wijk) tot stedelijke, regionale en
landelijke visies.
Abrupte transitie vindt niet plaats: transitie traject gefaseerde benaderingswijze en aanpak: beperking
behoefte (isoleren, etc.), aanpassingen infrastructuur en welke opwek.
Wet- en regelgeving aanpassen met je energiesysteem.
Betaalbaarheid en duurzaamheid dienen hand en hand te gaan.
Lokaal en regionaal energie/transitietafels organiseren met regisseur
Allianties en onderlinge prestatie-afspraken belangrijk
Energieleveranciers: nutteloze schakel in de zin van de transitie: financiële administrateurs naar consument.
Regionalisering van de verenigingen/coöperaties in NB mislukking, professionalisering slag nodig; ook bij de
stakeholders.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
29 mei 2018, Interview buurtcorporatie Alwel, Breda, Perry van Happen, adviseur huurbeleid en Duurzaamheid,
woningcorporatie Alwel
Alwel samenwerkingsverbanden op diverse schaalniveaus
Woningwet: prestatie-afspraken met gemeenten en huurdersbelangenverenigingen
Projectgebonden Participatie en zeggenschap bewoners voorbeeld Moerwijkzicht
Ambassadeurs uit eigen doelgroep (straat- en etagecontactpersonen)
Breda platform Energie
Lokaal – gemeente- Amernet: 17 stakeholders samenwerkingsovk. getekend
Afhankelijk van onderwerp, context en schaalniveau samenwerkingsverbanden zoeken.
Zonder belang geen drijfveer
Regionale verschillen maken andere opgaven
Kennisdeling is wellicht regionale aangelegenheid
Gemeentelijke wijkvisies: met alle stakeholders (gemeente, netbeheerders, bewoners, maatschappelijke
voorzieningen en winkelcentra, 4 corpo’s, etc.) aan tafel: welke infrastructuur kiezen we gezamenlijk.
Warmtenetten
Woon abonnement VVE
RWB kunstmatige regio, veel discussie, weinig doen;
liever partners met belang in de context, met werkbare projecten en perspectieven
Rol corporaties beperkt: past de opgave binnen eigen opdracht;
overheid regie in gebiedsvisies, is hun taak, corporatie wil meewerken maar niet initiëren.
eigen bezit; circulair bouwen komt er nog aan.
I.v.m. verhuurdersheffing en stijging vennootschapsbelasting niet voldoende ruimte.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
30 mei 2018, Interview gemeente Bergen op Zoom, stadskantoor Bergen op Zoom, Jordy Leenknecht,
beleidsadviseur Duurzaamheid gemeente Bergen op Zoom
Energiestrategie: verschil in perceptie wat de strategie moet zijn: concreet resultaat aan het einde van het
proces; proces met de juiste persoon, verbinder coördinator, zoektocht moeilijk .
RWB koos voor bureau overmorgen, ambtelijke werkgroep voorkeur voor 1 verbinder een gezicht voor het
proces. Bijvoorbeeld: wast is de behoeft, hoe organiseren de opwek.
Verschil tussen gemeenten, capaciteit, mensen en geld
Gemeente raden geen fan van regionale samenwerkingsverbanden: ze hebben er geen invloed , kan leiden tot
botsing?
BoZ focus op zonneweides en besparingsmogelijkheden in de bestaande bouw.
Aanvraag voor proefboring geothermie verleend
Regionale samenwerking met Brabantse Wal op energie gebied is op laag pitje.
Woensdrecht geen route weinig capaciteit (wethouder en 1 fte)
Steenbergen, eigengereid en eigen route
Roosendaal
Wet en regelgeving belemmerd.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
30 mei 2018, Interview Energiek Brabantse Wal, Bergen op Zoom, Piet van der Sloot voorzitter Energiek
Brabantse Wal, energie coöperatie in Steenbergen Woensdrecht en Bergen op zoom
Bestuur met 7 leden en 10 ambassadeurs
Vrijwilligers met hart voor de zaak bereiken makkelijk medeburgers
Heeft moeite met bemoeienis commerciële partijen
Overheid haalt en brengt niets
Gemeenten te weinig capaciteit en budget
Professionalisering coöperatie
Taak coöperatie met focus op haalbaarheid en bewustwording
Gaat uit van lokale krachten en maakt liever gebruik van lokale bedrijven
Advies op energiegebruik en –besparing
Stappenplan/verhaal om particuliere eigenaren in beweging te krijgen:
1 subsidie
2 besparingsmogelijkheden
3 wat levert het op voor u
Resultaat in energie en uitstraling: belangrijk voor reputatie en succes
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
1 juni 2018, Interview Energieloket West-Brabant, Bergen op Zoom, Onno Eigeman, zelfstandig ondernemer met
duurzaamheid als specialisatie, Voorzitter energiecoöperatie Halderberge, Kwartiermaker stichting Stoer, lid
uitvoeringsorganisatie van ONS 2050.
(RWB geen uitvoeringsautoriteit)
Als ondernemende burger zitting in de regiegroep Energiestrategie WB
Energieloket West-Brabant: RWB opdrachtgever, rekening voor VNG
Waar zit de energie: daar investeren
ONS 2050: stichting Stoer en ONS support
Cyclisch proces met actoren; lasten en lusten in evenwicht
Rol corporaties: gebonden aan regels, aanjager transitie, woningeigenaren meenemen
Belemmeringen
eigen belang eerst
oud denken
kansen
successen vieren
stap voor stap
continuïteit, gezamenlijk belang
daadkracht
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
5 juni 2018, Interview Regio West-Brabant, Etten-Leur, André Seip, programmamanager Ruimtelijke
Ontwikkeling Regio West-Brabant; Regisseur Drechtsteden Fysiek, Pilot Drechtsteden VNG
RWB is gemeentelijk regionaal samenwerkingsverband West-Brabant, met een prio op Economie, Mobiliteit,
Arbeidsmarkt en Ruimte. Energie geen speerpunt maar eerder rode draad door alle beleidsvelden.
Wonen geen kerntaak RWB, meer iets voor de subregio’s Baronie (omgeving Breda), Brabantse Wal (
Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht), en land van Altena (Noorden van Noord Brabant inclusief
BiesBos)
André is in zijn functie van regisseur nauw betrokken geweest met de Energiestrategie van de Drechtsteden,
een van de ander 5 pilots vanuit VNG. De verschillen tussen de regio’s en de pilots zijn groot.
Het team dat de energiestrategie voor de 6 gemeenten Drechtsteden heeft gevormd, is hier (naadloos)
overgegaan in de programmaraad, een uitvoeringsorganisatie van de stakeholders met voornaamst inzet
uitbreiding van het bestaande warmtenet, onder leiding van Diederik Samson. Drechtsteden zijn compacter
stedelijk. De actoren in Drechtsteden, en specifiek betrokken personen, waren al in verschillende netwerken
met elkaar bekend, aan het samenwerken en op elkaar ingespeeld.
Les: haak aan op bestaande structuren en samenwerkingen en maak gebruik van energieke en gerespecteerde
personen.
West-Brabant met 18+ 1 gemeenten groot t.o.v. Drechtsteden (6), wat de bestuurlijke besluitvorming lastiger
maakt. RWB op afstand van lokale politiek. Gemeenten zij eigenaar van RWB, RWB gaat nergens over.
Regio’s in de huidige tijd minder belangrijk ervaren? Waar is die van? Waar doet de regio bestuurlijk? Wat is de
meerwaarde?
RWB heeft geopteerd voor 4 speerpunten Economie, Arbeidsmarkt, Mobiltiet en Ruimte,. Energie is niet
specifiek benoemd maar is sector overschrijdend en rode draad.
Voor de Provincie een goed partner: het is makkelijker praten met 1 organisatie dan met 19 afzonderlijke.
Bovenlokaal agenderen; lokaal uitvoeren.
Energiestrategie WB
Organisatie op inhoud strategie WB zelfde: analyse van kansen en mogelijkheden is goed, het ontbreekt aan
uitvoeringstrategie.
Follow up strategie is in West-Brabant niet georganiseerd.
Breda trekkersrol voor de Baronie gemeenten aan de Oostfalnk van WB, evenals gebiedstrekkers Roosendaal
en Bergen op zoom (moeten) zijn aan de westzijde.
Gemeenten gaan over visie en uitvoeringen binnen eigen grenzen, waar is beweging in de transitie te bereiken,
waar liggen concrete oplossingen, win-win situaties met huidige kansen, waar is beweging?
Regio: energieproductielandschappen / opwekmogelijkheden (gaan over gemeentegrenzen): afstemming en
governance op regionaal niveau. Agenderen wel oppakken niet.
Wie doet er wat, Niet wie gaat erover
Kennisdeling? Politieke prioriteit; Rol overheid:
transitie afdwingen via wet- en regelgeving, belastingen
samenbrengen en verbinden
welk bijdrage kan ik doen; advies, bewustwording en verbinden
algemene info faciliteren
proces/netwerk organisatie met manager: verbinder met relatie tot bestuurders
vrijdenkers; specialisten vaak vooringenomen en star
wheeling & dealing? Compromissen aak niet toereikend
coalities en alliantie vorming of the willing: iedereen die wil doet mee, later inhaken mag. Positieve
optimistische benadering. Energie op wat kan en wie wel wil!
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
6 juni 2018, Interview AM ISearch onderzoeksbureau, telefonisch, Anne Marieke Schwencke, allround
duurzaamheidspecialist
Anne Marieke Schwencke, allround duurzaamheidspecialist; samen met Ruud Schuurs schreef zij het rapport
Slim Schakelen, de evaluatie van de 5 pilot programma’s Green Deals voor het opstellen van een Regionale
Energie Strategie, geïnitieerd en ondersteund door de VNG. Het betreft een (15) stappenplan om te komen tot
een regionale energiestrategie met een doorzicht op het vervolg.
“Belang is het organiserend principe in de netwerkvorming/samenwerking in de regionale energietransitie”
Schuurs en Schwencke hebben tot oktober 2017 met het VNG gewerkt aan de evaluatie van de 5 pilots
energietransitie; zij zijn niet geïnformeerd over de huidige plan status van het merendeel van de pilots, en in
het bijzonder van West-Brabant. Wel hebben zij kennis van de opzet en het verloop van de 5 pilots.
De pilots verschilden op meerder aspecten van elkaar. O.a. het aantal deelnemende gemeenten verschilde per
pilot, zo deden in de Drechtsteden 6 gemeenten mee en in West-Brabant 19 gemeenten. Het territorium en
structuur van de Drechtsteden betreft voornamelijk stedelijk gebied, daar waar in West-Brabant een grote
diversiteit aan fysiek ruimte, landschappen, dorpen en steden deel uitmaken van de regio.
In de Drechtsteden bestond reeds een samenwerkingsverband met een bestuurlijk orgaan met mandaat de
Drechtraad, welk een beproefd format voor besluitvorming hanteert.
Waar men in West-Brabant in de follow up op de strategie tegen het befaamde ‘Huis van Thorbecke’ 1
aanliepen, kreeg de uitvoering in de Drechtsteden relatief weinig bestuurlijke en politieke weerstand.
In West-Brabant is het rapport van de Energiestrategie door het samenwerkingsverband RWB voorgelegd aan
de besturen van de 19 deelnemende gemeenten. Tot een follow up is het niet gekomen.
In alliantievorming zijn gedeelde belangen essentieel; om die te (h)erkennen moet en actoren bereid zijn naar
elkaar te luisteren en zich in de ander te verdiepen. Daar naast is verankering in de vorm van bestuurlijke
besluitvorming van belang.
De energiestrategie is wel degelijk inde opzet geslaagd, om de omvang en inhoud van de opgave en de
inzichtelijk te maken. Dat is een enorme stap; in de bewustwording en opvolging van die stap is ruis ontstaan
en is enigszins mist opgetrokken. De opgave is enorm en geen van de (politieke) partijen durft openlijk de
consequenties te benoemen en op tafel te leggen. De energie behoefte opvangen met zonneweides en
windturbines legt een behoorlijk beslag op ruimte en het fysieke landschap en behoren daardoor in de
samenleving tot impopulaire ingrepen (NIMBY, not in my back yard). Daarnaast bezit de overheid en met name
de gemeente weinig tot geen instrumenten om de (particuliere) burger en ondernemers de transitie af te
dwingen of in beweging te krijgen. Gebiedsvisie en verleiden tot woningverbetering, wellicht dat de gebouw
gebonden financiering voor energetische verbetering verandering teweeg kan brengen.
Lokaal vinden actoren elkaar in gedeelde belangen. De grootschalige duurzame opwek van energie om aan de
behoefte te voldoen zal naar verwachting op regionale schaal moet worden gerealiseerd met een behoorlijke
impact op de fysieke ruimte en het landschap.
In West-Brabant vormen de subregio’s Brabantse Wal en Tholen aan de westflank van de regio, Breda en de
Baronie gemeenten aan de Oostflank en het land van Altena in het Noorden van West-Brabant, qua nature en
cultuur en context ontstane regionale samenwerkingsverbanden, waar de transitie arena plaats kan gaan
vinden en netwerkvorming gaande is.
Opvallend vindt AM dat er ondanks de positieve houding en gesprekken tijdens het vormen van de ES In WestBrabant er in de realiteit relatief weinig concrete voorbeelden en projecten te vinden zijn. Datzelfde geldt

1

verticale spreiding van macht, het traditionele beeld, waarbij er een verdieping is voor rijk, een voor de
provincies en een voor de gemeenten, die bestuurlijke inrichting van Nederland wordt ook wel het "Huis van
Thorbecke" genoemd.
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volgens AM voor de energie coöperaties, veel goed gesprekken en overeenstemming en naar vehouding weinig
gerealiseerde projecten.
Meer sturing vanuit Rijk en Provincie verwacht AM vanuit het interbestuurlijk programma van VNG, IPO, de
waterschappen en het Rijk. Zij verwacht dat de koepels inzetten op een versteviging van de positie van de
regio, met minder vrijblijvendheid en meer verplichtingen. Een belangrijke en interessante vraag in deze is, hoe
de overheid bij falen of in gebreke blijven van regio en gemeenten gaat sanctioneren.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?

6 juni 2018, Interview gemeente Steenbergen, gemeentehuis Steenbergen, Petra Lepolder,
wethouder gemeente Steenbergen, portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,
Recreatie & Toerisme, Dienstverlening, Communicatie en bedrijfsvoering. Voorzitter Platform
wonen en Bouwberaad, Regio West-Brabant (RWB) en Martin Meulblok, beleidsmedewerker
RO gemeente Steenbergen.
Energietransitie: grote opgaven op het bordje van gemeenten
Energietransitie inzake nieuwbouw is relatief makkelijk, eis Rijk per 1 juli gasloos is te doen.
Actieve rol van gemeente, misschien t.o.v. grote gemeenten niet veel capaciteit inzake financiën en inzet
personeel, maar wel veel ruimte.
Energiestrategie WB: RWB is geen uitvoeringsorganisatie, heeft ook geen bestuurlijk mandaat: ES gaat over
bewustwording en kennisdeling. Rol van samenwerking in de regio. Energie is binnen RWB geen prioriteit
gemaakt, maar energie speelt een factor als een soort saté prikker door alle beleidsvelden heen.
West-Brabant groot en divers.
De transitie is vooralsnog regionaal maatwerk en wordt een onderwerp voor de subregio West: Woensdrecht,
Bergen op Zoom Steenbergen, Roosendaal en Tholen. De regio is essentieel om massa en aantallen te creëren
en te bereiken, door koppeling van verschillende fora. De opgave staat vast; het gaat nu om de weg er naar toe.
Samenwerking tussen gemeenten wordt idd verschillend ervaren: grote gemeenten vragen zich af, wat voegt
intensievere samenwerking toe aan onze belangen en koers, terwijl kleinere gemeente eerder en graag
samenwerken.
Het bereiken van de samenleving en het transformeren van de gebouwde omgeving is grotendeels een
vraagstuk en opgave binnen de gemeentegrenzen voor lokale partijen en samenwerking, maar duurzame
opwekking gaat veelal om ruimtelijke vraagstukken, en die vragen wel om meer afstemming op regionaal
niveau.
Hoe kijken jullie aan tegen ondernemers, bedrijfsleven, netbeheerders, etc. met meerdere en gevestigde
belangen en die soms met meerdere petten op aan tafel zitten? Hier ligt een taak van de overheid (Rijk) om
met een stok achter de deur meer richting aan te geven: duidelijkheid, meer verplichtingen, minder
vrijblijvendheid.
Woningcorporaties aanjagers met massa en producenten van voorbeelden van (financiële) haalbare projecten
inzake de woningvoorraad. Grote rol richting particulieren zeker inzake buurten met versnipperd bezit.
Planning gemeente:
1. Laaghangend fruit,
2. banken en financiering energietransitie woningen
3. isoleren altijd goed ongeacht keuze energienetwerk
Gemeente en corporaties in prestatie-afspraken al vooruit gelopen op gebiedsvisies buurt, wijk en regio.
Samenwerking met coöperaties, bezuinigingen op energielasten in fonds om woningverbeteringen en
netwerken te ondersteunen.
Lening gekoppeld aan vastgoed
Geld is essentieel in de zin van voorfinanciering
Centrale rol voor de subregio’s Brabantse wal, Baronie en Land van Altena, nemen de potentiele rol RWB in de
energietransitie over.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?

11 juni 2018, Enexis-Enpuls, ’s Hertogenbosch, Kees van Daalen, strategisch adviseur Energie
Enexis/Enpuls.
Warmtemanager bij Enpuls, tak van Enexis, welke ook niet gereguleerde investeringen op gebied van
flexibiliteit en warmtenetstructuur kan doen. Enexis is een publiek bedrijf met maatschappelijke opgave, welke
verplichtingen heeft t.a.v. leveren van energie en verantwoording dient af te leggen aan haar aandeelhouders.
Met aandeelhouders in gesprek om te verduurzamen.
Verduurzaming op systeemniveau: van alle netbeheerders is Enexis met grootste aandeel groen gas, biogas,
waterstof ter vervanging van aardgas. Snel elektrificeren geen oplossing: leidt tot meer gebruik van gas en
bijbouwen van gasgestookte centrales. Gebruik van warmte uit omgeving en ondergrond en miss ook uit de
industrie. Restwarmte uit industrie via een ‘groene’ drager voor energie; warmte i.p.v. gas. De centrales
kunnen op termijn worden verduurzaamd; er wordt dus eigenlijk ook tijd gekocht.
Energiestrategie geen uitvoeringsprogramma opgeleverd, wel inzicht in huidig gebruik en opgave naar 2050
Majeure opdracht, om bijna moedeloos van te worden. Handelingsperspectief lokaal regionaal en waar je
nationaal of internationaal moet samenwerken. Kracht en licht prima lokaal en regionaal te organiseren.
Lage temperatuur, gebouwde omgeving lokaal regionaal te organiseren. Mobiliteit en industrie op Europees
niveau.
Tekort aan fte’s en kennis bij gemeenten, maar ook bij netbeheerders: operation of excellence proces lang op
continuïteit en afgeschermd op de wereld buitenaf, voor de transitie is juiste een open mind set nodig en
samenwerking met anderen. Strategie Enpuls: Risk based assetmanagement vs kans gestuurd management.
225 miljoen op jaarbasis investeren in optimalisatie verbetering gasnet (bros materiaal vervangen, gietijzer,
asbestcement). Analyse hybride (gas in combinatie met andere energiestromen, bijvoorbeeld oude
binnensteden vooral met behoud van bestaande gasnet) Kennisdeling met stakeholders
Verschillen tussen gemeenten; Breda 10 -15 fte op het onderwerp Energie; Gemeente Rucphen 0, geen politiek
wind met noodzaak voor transitie. Grotere gemeenten afhankelijk van omliggende gemeenten voor ruimte
voor turbines en zonnepanelen. Netbeheerders hebben voor elke gemeente miss wel 1 fte beschikbaar nodig
hebben en dat zou voor Enexis neer komen op 160 man… Die consultants hebben we niet. Kabinet zegt voor
het einde van kabinetsperiode 50.000 huis van het gas af, in de afgelopen jaren hebben we 2.000 van het gas
afgesloten… mensen buiten tekort om de ambities uit te voeren.
Energiestrategie in 9 maanden opgesteld, niet reëel om van een uitvoeringsplan/organisatie.
3 regio’s WB goede schaal en herkenbaar kansrijk.
Haalbaarheid van nieuwe systemen in aanpak van buurten en wijken voor alle woningeigenaren belangrijk.
Slagingskans niet enkel afhankelijk van grote partijen. Gebouw gebonden financiering?
Rol overheid: keuze maken, duidelijkheid in koers, maatschappelijk verantwoorde meest efficiënte oplossing;
wet- en regelgeving, subsidies en vervuiler betaald; mar dan ook in de industrie. Transitie kost tegen 2050 ca.
300 miljard. Burger betaald altijd: of direct in energierekening, investeringen en aansluitkosten, of via de
hogere prijzen voor producten. Enexis is voorstander van Energiebelasting per kuub gas; eerste 500 kuub laag
tarief, zodat minst kapitaalkrachtigen in kleine woningen zoveel mogelijk worden ontzien, bij verbruik
daarboven een progressief belastingbeleid, als prikkel om je woning te verduurzamen en zo minder gas te
gebruiken. Kosten aanleg warmtenet onder brengen in WOZ.
Chaotisch fase tot 2021; pionieren en samenwerken.
Regionale energievisies bieden inzicht in opgave, de inzichten over energie opwekmogelijkheden koppelen aan
gemeentelijke gebiedsvisies en daarop regionale samenwerking zoeken in de regio.
Open kaart, mensenwerk, opzoek van actoren, bewustwording, benadering, samen en participeren in de lokale
context, met het DNA van het gebied, met de mogelijkheden die daar aanwezig zijn.
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West-Brabant is een streek met een sterke logistieke sector, kansen in biomassastromen vanuit agrarische
sector, logistieke ketens, en netwerken met enig innovatie op biobased, provincie zou dat moeten
aanmoedigen.
Samenwerking met goede procesmanagers niet nieuw (dijkverzwaring, mestproblematiek, etc.)
Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
13 juni 2018, Interview Ennatuurlijk, Bergen op Zoom, Sander Tesser, accountmanager warmtenet West-Brabant
Ennatuurlijk levert warmte en koude aan ruim 70.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. Die energie komt uit
de buurt, want wij koppelen lokale gevers en ontvangers van warmte aan elkaar. Bovendien is de warmte en
koude van Ennatuurlijk duurzamer dan traditioneel opgewekte energie.
Zoeken naar nieuwe klanten, afnemers/afzet van warmte bij bedrijven en woningcorporaties.
Woning corporaties inzake projecten in raamovereenkomst
De energiestransitie is een ideale voedingsbodem voor Ennatuurlijk.
Ennatuurlijk heeft coach programma’s voor o.a. corporaties, huurder/klantbenadering, uitleg aflever set,
elektrisch kookcursus met gratis pannenset, kosten verdelen: woningcorporatie voorfinancieren, of vastrecht
afkopen, aflever set voor rekening woningcorporatie, etc. meer aansluitingen lagere BAK (eenmalige
aansluitkosten: afdekking onrendabel deel investeringen aanleg warmtenet)
Taak overheid: strengere voorwaarden en verplichtingen, bijv. werken aan visie en samenwerking
Open mind set voorwaarde voor meedenken en deelname aan traject transitie
Korte termijn stap voor stap
Lange termijn onderzoek
Ennatuurlijk uitbreiden van warmtenetten in met name stedelijke centra; bij succes uitbreiden naar regio waar
mogelijk en kansen.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
13 juni 2018, Interview energie coöperatie Bres, bibliotheek Breda, Wieke Bonthuis, directeur Bres
BRES is een coöperatie, opgericht door burgers in Breda. Ons doel is duurzame en betaalbare energie voor
Bredase huishoudens.
De coöperatie werkt zonder winstoogmerk. Iedereen kan lid worden en meebeslissen over de koers die we
varen. Hoe meer leden, hoe groter onze collectieve kracht. Zo vormen we samen ons eigen energiebedrijf. Een
bedrijf dat inwoners van Breda helpt om energie te besparen en lokaal duurzame energie opwekt en aanbiedt.
We helpen de leden van de coöperatie om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Daarnaast gaan
we een groot deel van de energiebehoefte van de stad lokaal opwekken via zon en wind. We bieden de leden
van de coöperatie lokaal opgewekte groene stroom aan. En straks wellicht groen gas. Tenslotte zijn we een
vraagbaak op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Voor en door leden.
We zijn in gesprek met verschillende politieke partijen in Breda. We dragen bij aan het klimaatprogramma van
Breda en we willen deze kracht vergroten.
Bres 3 betaalde medewerkers en 7 vrijwilligers/ambassadeurs; continuïteit van belang
sociaal duurzaamheidsdoel/klantreis:
Getrapte benadering: techniek/ bewustwording/communicatie.
Doel verduurzaming met nadruk op isoleren. Keukentafelgesprekken met energiecoach; aanbevelingen
leveranciers; in Breda. Op maat benadering; heeft veel succes.
Bewonersavonden; burgers in beweging.
Aandeel meewerkende/acterende particuliere woningeigenaren onder 5% uit idealen in duurzaamheid: dat is
verleden tijd. Woningeigenaren zijn op grote schaal geïnteresseerd en geïnformeerd en willen weten wat en
hoe zij met verbetering van hun woningen kunnen bijdragen.
Eigenbelang, ‘what’s in it for me’, meest belangrijke drijfveer.
Haal- en betaalbaarheid issue: financieringsconstructie met gemeente Breda in de maak; rente voor rekening
gemeente; woningabonnement voor de minder kapitaalkrachtigen; vraagstuk van wie is het vastgoed en voor
wie is de rekeningen? In overleg met banken over financiering en waardestijging biji woningverbetering…
Gebouw gebonden financiering?
Bij de samenwerking voor het warmtenet van Ennatuurlijk vanuit de Amerscentrale zit Bres aan tafel; betreft
geen duurzame opwekking.
Bestaansrecht/verdienmodel Bres. Bres wil vergoeding voor diensten., moeilijk i.v.m. subsidies/subsidieafhankelijk en onafhankelijkheid.
Samenwerking met corporaties, gemeente en netbeheerders; nog niet echt netwerkorganisatie maar zoeken
elkaar afzonderlijk op.
Bres platform klanthuis: innovatieve zzp’ers met gemeentelijke loketten o.l.v. gemeente
Open mind set belangrijk
Boodschap + bewustwording: voor wie doen jullie dit? Neutraliteit belangrijk, honorariun =m voorc diensten
gevoelig en kwetsbaar.
Bres heeft communicatiedeskundigheid
In de samenwerking in eerste instantie rol weg gelegd voor overheid/gemeente: regisseur, niet enkle
faciliteren, maar ook vragen en verplichten
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
14 juni 2018 Interview Provincie Noord-Brabant, Provinciehuis ’s Hertogenbosch, Jaap van der Velden
beleidsadviseur Provincie Noord Brabant
Rol van provincie is het samenbrengen van partijen door middel van kennis en wellicht subsidie.
Regionale Energiestrategie West-Brabant was een pilot en liep op de troepen vooruit:
andere regio’s zijn nog niet zover. De RES WB is een voorloper op de rest van het land.
Druk opbouwen, urgentie genereren en wijzen op gedeelde belangen.
In 2021 gemeenten gebiedsvisies; taal provincie om alle gebiedsvisies in een regionale visie samen te brengen
en de (regionale) balans op maken.
Maar wat zijn de bevoegdheden van de provincie? Omgevingswet?
Allereerst dient de provincie een omgevingsvisie op te stellen , welke kan leiden tot een
omgevingsverordening. Vooralsnog heeft de provincie geen of nauwelijks instrumenten om te sanctioneren. En
is ook geen eenvoudige materie: neem Moerdijk, de industrie is een haard van vervuiling, de gemeente krijgt
energieneutraliteit daarmee niet voor elkaar.
Nl is kent een polderende manier om met grootste problemen om te gaan.
Provincie (ver)wacht (veel van) op de uitkomsten van de Energietafels van Wiebes: Klimaat en
energieakkoorden per sector.
Verwacht duidelijker richtlijnen en koers voor energiestrategieën in regio’s; de provincie brengt deze bij elkaar
op provinciaal niveau. Bijvoorbeeld expertisecentrum warmte vanuit Rijk.
Corporaties schakel naar bewoners, onmisbaar in het proces, aanspreekbar voor overheden, voorloper en
aanjager van woningverbetering/transitie en voorbeeld voor particulier eigenaren.
Haalbaarheid en financiering, problemen bekend nu nog de oplossingen
Netwerkmodel/organisatie is afhankelijk van de situatie, invulling naar context en actoren veld, gezamenlijk
belang als drijfveer.
Amernet: RWE elektriciteitscentrale op gas; Ennatuurlijk eigenaar warmtenet, met RWE aflopend contract in
2024.
3 opties:
Verlengen contract
Oprichten biomassa ketel
Warmtenet aansluiten op restwarmte Moerdijk
Stakeholders Tilburg en Breda willen meepratn en houden er ander opinie op na dan Ennatuurlijk.
Leidt tot een smanewerking van de stakeholders met Tilburg , Breda en provincie.
Regisseur, procesmanager, organisatieadviseur aangesteld Maart vd Steen.
Eerst Breda trekker, vervolgens Provincie, tevens voorzitter Stuurgroep: geeft opdracht voor uitwerking aan
programmaregisseur van Haskoning.
Provincie meedenker, geen leidende rol
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
15 juni 2018 Interview gemeente Breda, gemeentehuis Breda, Myranda Beljaars, beleidsadviseur verduurzaming
warmtenetten en duurzame aardgasvrije wijken.
Nieuwe coalitie, nieuwe wethouders. Opnieuw werkwijze uitvinden in omgang en communicatie.
Reputatie Breda in regio beetje autoritair hautaine gemeente.
In de Energie transitie moeite met uitvoeringsorganisatie ONS 2050 die werd ingesteld voorafgaande het
onderzoek en opstelling van de visie.
Regionale samenwerking voor invulling opgave met 4 gemeenten (Zundert, Drimmelen, Moerdijk en Breda)
over windpark A16; 100 megawatt aan windturbines.
Amercentrale netwerk regiogrenzen overschrijdend; samenwerking 19-25 partijen met inzet onafhankelijk
regisseur voor visie en planvorming en nu met Amerwarmtenet vervangt Amercentrale door lokale duurzame
bronnen. Warmtenetbeheerder Ennatuurlijk wil het Amerwarmtenet duurzamer maken. Nu worden de
aangesloten huishoudens en bedrijven nog verwarmt met restwarmte van de nabijgelegen Amercentrale.
Uiteindelijk moeten lokale duurzame energiebronnen de functie van de centrale overnemen. Al jaren voorziet
het Amerwarmtenet zo’n 40.000 huishoudens en 500 bedrijven in de omgeving Breda, Tilburg en Made van
restwarmte uit de Amer-kolencentrale, zo’n 30 kilometer verderop. Dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar
en beheerder van het Amerwarmtenet, wil het net verduurzamen.
Netwerk organisatie Warmtenet Amercentrale
Warmte visie voor Breda 2012 en in 2016 is een bredere visie voor het Amernet gemaakt onder andere met de
gemeente Tilburg
Plaatselijk probleem
Centrale opwek Amercentrale duurzamer
Decentrale opwek in de stad, geothermie zonne-energie, biovergistingsinstallaties
Warmtenet duurzamer, hoge naar lage temperatuur
Draagvlak bewoners creëren
Werkplan o.l.v. Job van de Berg Haskoning
Evert Vrins heeft doelstellingen in warmte visie Breda opgesteld
Gemeenten maken Wijkenergieplannen. Gebiedsvisies per wijk oplossing; voor 2021
Gemeenten kunnen dat niet zonder regionale samenwerking, met name op het gebied van duurzame
netwerken en opwek.
Landelijk energie/klimaatakkoord: in september wordt bekend gemaakt: 30 regio’s krijgen bepaalde opgave om
zoveel energie te besparen en zoveel op te wekken. Meer verplichting minder vrijblijvendheid.
Reks: Regionale Energie en Klimaat Strategie.
Cruciaal onderdeel van het IBP is het opstellen van Regionale Energie- en klimaatstrategieën (de REKS) is. Een
REKS is een programmatische aanpak van de energie- en klimaattransitie gericht op CO2-reductie. “Het
Programma Regionale Energiestrategieën wil met de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in
zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie.
Midden Brabant proces verloopt beter veel meer spin of: wellicht met schaal en meer gedeelde belangen te
maken.
Voorbeeld Moerwijkzicht flat exemplarisch over dreiging conflict tussen corpo’s en netbeheerders over
aansluiting warmtenet.
Breda en Tilburg onafhankelijk persoon voor contracten tussen netwerkbeheerder en corporaties:
Businesscase voor vastrecht van 3 naar 1.
Rol provincie als procesbegeleider in de afstemming gebiedsvisies/REKS van de regio’s.
Vooralsnog is het initiatief niet van de provincie uit, wel betrokkenheid.
Duidelijkheid vanuit de landelijke overheid in het Klimaatakkoord: opdracht en verplichting
Wet- en regelgeving aanpassen
Gemeentelijke rol duidelijk;
Indien geen duidelijkheid vanuit Den Haag: wie, wat en wanneer dan blijft de regio zwemmen.
Breda:
2044 CO₂-neutraal
Draagvlak bij de burger moet sterker, inspraak, eigen initiatieven stimuleren.
Ondernemende burgers.
Kansen voor regionale partij:
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Waterschap Brabantse Delta neemt initiatieven
Regionaal Energieschap?
Rol van de partijen:
Socialisering van de markt, besluitvorming, macht vs neutraliteit, dekking van de doelstellingen.
Voorkomen dat de mensen met de smalste beurs en meest kwetsbare groepen de rekening betalen.
Breda ook in gesprek in:
B5 Brabant stad en Midden 7 middelgrote steden
Te veel overleggen en kennisdeling: laten we aan de slag gaan.
Landelijk expertise centrum
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
15 juni 2018 Interview Brabantse Delta, Natasja Rijsdijk adviseur beleid & planadvies Woensdrecht, Bergen op
Zoom en Roosendaal en Victor van den Berg, senior beleidsmedewerker.
Proces RES WB
niet helemaal handig gegaan, niet iedereen eigenaar van het product
keuzes in aanpak en betrekken van actoren RWB niet geheel goed gegaan
Waterschap stapt in kans om rol op te pakken met 1 bestuur dat besluitvorming neemt niet 19.
Aanpak Brabantse Delta
Nieuwe dijkgraaf wil graag versterkende overheid, raakt de kerntaak op het gebied van klimaat en resilience
Preventie is de beste manier om te voorkomen dat problemen ontstaan. Waterschap regionale functie en kan
gemeente bijstaan in de energietransitie.
Denken en doen; energietransitie model: interactief programma om de energietransitie voor de regio
inzichtelijk te maken door zelf in te vullen.
Duurzaamheidsambtenaren om de tafel geroepen door BD, om taak van RWB op te nemen.
Gemeente aan de hand nemen om stappen te nemen. Actieve samenwerkende rol, versterkende en
verbindende taak.
De klimaattop heeft de provincie de ogen geopend in de nieuwe opgave. Doordat opgaven decentraal zijn
neergezet is het bij de provincie vandaan. Ook handicap van het Rijk.
Rijk top Down houding, regio nauwelijks stem in wat het Rijk bepaald.
Rijk krijgt de instrumenten voor faciliteren nog niet voor elkaar.
Meeste actoren afwachtende houding in regionale samenwerking, over het eigenaarschap heen.
Netwerk op regionale schaal nog weinig ontwikkeld. Beperkte groep deskundigen bezig met onderwerp, kennis
en activiteiten. Organisaties en personen weten elkaar nog vaak moeilijk te vinden.
Rijk klimaatakkoord in juli nog niet gereed, partijen wijzen naar elkaar: kracht ligt in de regio.
Verbinding onderop vergroten en versnellen, geen top down programma opleggen.
Kracht in de regio vanuit provincie BOM, gedeputeerde is op koers maar apparaat zit nog in de oude
structuren.
Landelijk expertise centrum is te ver weg; is de regio vaak niet mee geholpen.
Waterschap naar Klimaatschap: energie, circulariteit en adaptie.
Nieuwe manier van werken Coalition of the Willing; meedoen mag hoeft niet later instappen mag.
Klimaatgroep: over eigen grenzen heen opereren
Gemeente Breda, Eneco, Rabobank, woningstichting Thuisvester, stichting Stoer.
Strategie: gewoon doen en laten zien, zoals klimaattop
Organisatie: bemensing vanuit waterschap, inzet van partners. Kennisdeling en efficiëntie.
Klimaatgroep coördinator/verbinder/initiator adviseert de actieve partijen.
Volledige vrijheid aan autonome partij.
Pitch klimaattop: community mapping, opensource programma om allerlei initiatieven in beeld te brengen,
moet ontwikkeld worden en ingevuld. Ruimte vanuit begroting voor dit soort initiatieven.
Onbaatzuchtig samenwerken. Wel belang maar geen direct financieel. Verleiden van andere waterschappen.
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
21 juni 2018, Interview Woningcorporatie WonenBreburg, Frans Lemmens, beleidsadviseur Duurzaamheid
WonenBreburg 25.000 woningen in Breda en Tilburg
WonenBreburg samenwerkingsverbanden op diverse schaalniveaus
Breda platform Energie
Energiewerkgroep Breda met gemeente Breda, woningstichting Alwel en Laurentius.
Amernet samenwerkingsverband met gemeenten, netbeheerders , bedrijflsven (met name tuinbouw) en
corporaties.
Hoge Vugte met Alwel gemeente en Ennatuurlijk, Enexis en Bres
Energie is en wordt een maatschappelijke aangelegenheid; het netwerk en productie nationaliseren naar
nutsbedrijf onder de vleugels van de overheid.
Van 19 80 tot 1990 heeft onder Kok een uitverkoopregeling plaats gehad: de markt (en onder marktwerking)
kon efficiënter geleverd worden dan indien de overheid de energievoorziening bleef aansturen.
In de systeemkeuzes in de warmtevisies op stad, wijk en buurt niveau behoort de regie en
verantwoordelijkheid bij de overheid/gemeente, evenals aanpassen van de regelgeving en rechtvaardige
verdeling van kosten/financiering voor woningeigenaren en huurders.
Economisch is de aanpak van de woningvoorraad niet verantwoord gezien het rendement1; de mate van CO₂
reductie ten opzichte van de hoogte van de investeringen; zeker als de kosten worden verhaald op de huurders
en eigenaren.
Breda en Tilburg werken al samen
Hoge Vugt gemeente regie corpo’s actoren in de samenwerking
Bemensing van het netwerk cruciaal, persoonlijkheid en competenties naar rol, positie en status traject
(visievorming of uitvoering) juiste relationele eigenschappen.
Bewonerbetrokkenheid, inspraak taak voor gemeente.
Projectgebonden Participatie en zeggenschap bewoners voorbeeld Moerwijkzicht
Ambassadeurs uit eigen doelgroep (straat- en etagecontactpersonen)
Stijging van de aardgasprijs funeste voor de mensen met een smalle beurs, de klanten van de sociale
huisvesting: stijging van de woonlasten: moet de overheid compenseren
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Hoe wordt binnen de regio West-Brabant samengewerkt aan het realiseren van de energietransitie-opgaven
van de woningvoorraad en wat is daarbij de rol van de woningcorporaties?
26 juni 2018, Interview Woningstichting Stadlander, Marco Bakx, manager Duurzaam
Stadlander 15.000 woningen in de gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op zoom, Roosendaal en
Woensdrecht
Stadlander kent samenwerkingsverbanden op diverse schaalniveaus
Energietransitie actuele en omvangrijke opgave, over vele lagen met veel partijen en evenzo belangen:
Ingewikkeld en uitdaging; de opgave is een grote uitdaging, veranderingsbewustzijn bij vele partijen aanwezig,
maar de meeste partijen zijn niet zo goed in het organiseren van veranderingen, zeker in een
samenwerkingsverband met ander partijen. (verandering is moeilijk zowel intern als extern)
Hiërarchische directieve stijl/structuur van besturen en aangaan probleem;
verschil tussen wat draag ik bij of wat is mijn opdracht/taak
Veel partijen mee bezig met acties of beleid maken;
“de kunst ligt in de (financiële) haalbaarheid en de succes bij de implementatie van de oplossing”
Kartrekker: sturen overheid : stimuleren en reguleren
Rijksoverheid aan het decentraliseren
Wet- en regelgeving, beweging stimuleren
Schaal kwestie: Rijk te hoog over, provincie te groot, regio platform voor coördinatie lokale initiatieven
Diversiteit en verschillen tussen actoren in kennis en capaciteit groot.
Extra bemoeilijkende factor in samenwerking naast eigenbelang en snelheid besluitvorming
Rol woningcorporatie: verbinder en aanjager;
aantallen, massa, schaalniveau over diverse gemeentelijke grenzen, gemeente overschrijdend territorium
kennis en professionaliteit in huis in bouwen, beheren en exploiteren woningen.
mogelijkheid tot (boven)regionaal agenderen; uitvoerende organisatie
in samenwerking speelt systeemintegratie een belemmerende/vetragende rol.
Procesmanagement lastig: veel veranderende factoren en onzekerheden, actoren, doelen en belangen
Moeite met emergent proces
In veel geval wel een visie maar handelingsperspectief en uitvoeringsprogramma ontbreekt
Verbinden op proces; begrip voor elkaar belangen; ‘horizontaliseren’: leren luisteren en communiceren ook al
zijn het kennisniveau, belang en perceptie verschillend
Continuïteit; congruente aanpak
Stadlander lokaal kwartier maken in Gageldonk West. Herstructurering in samenwerking met gemeente BoZ;
informeel Stadlander kartrekker en leider van het lokale netwerk.
Energiestransitie onderdeel van groter politiek spel: keuzes overheid? Eenzijdige oplossingen op nationaal
niveau.
Perspectief bewoner naar landelijke beleid: wordt veel vergeten, de particuliere woningeigenaar heeft geen
stem, gemeente verantwoordelijk om haar burgers te bereiken en voor te lichten. Nu nog onoverzichtelijk
woud aan regelingen, adviezen en subsidies.
Systeem om bewoners te helpen: gemeente en regio? bankenNieuwe partijen met nieuwe verdienmodellen
Rijk en provincie te groot en te ver weg; gemeente te klein en te beperkt door grenzen en belangen.
Energiestransitie & regio: regionaal (samenwerkings) platform voor (regionale) vraagstukken, zoals
ontwikkeling en aansluiting op slim energie netwerk.
Lokale oplossingen ook benoemd in RES WB ONS 2050
Steenbergen richt zich op Moerdijk en geothermie
BoZ op windturbines, zonneweides en biobased, geen visie
Woensdrecht heeft veel bos?
Welke keuze maak je? Per object wijk dorp of stadsniveau.
Uitdaging zit in het veredelingsvraagstuk: waar/bij wie landen de kosten en wanneer? Samen de oplossing
zoeken
Rol woningcorporatie
Leefbare kernen en wijken: niet enkel eigen huurders maar ook particuliere eigenaren in beweging krijgen en
faciliteren.
Uitvoering opvatting en beleid: iedere woningcorporatie kent zijn eigen nuance, basis zorgen voor betaalbare
huisvesting, duurzaamheid en lage energielasten zijn daar onderdeel van.

Michiel Miedema 463393

Toelichting analysekader kernbegrippen netwerksturing

MCD13 2018

Bijlage 8.4
Toelichting analysekader kernbegrippen
Hieronder worden de vier uit de theorie van netwerksturing afgeleide kernbegrippen en bijbehorende
indicatoren nader toegelicht.
1. OMVANG; netwerkgrootte, schaalniveau en reikwijdte
De omvang van de opgave, schaalniveau, het netwerk in aantallen actoren hebben invloed op de
structuur van het netwerk en het proces.
Schaalniveau
Het (h)erkennen van de juiste context en schaalniveau (lokaal, regionaal, landelijk) is voor
samenwerking met betrekking tot het probleem of opgave belangrijk en heeft een invloedrijke rol op
de organisatievorm en governance van het netwerk en het te doorlopen proces voor het
bewerkstelligen van voortgang en resultaten en behalen van succes.
Netwerkgrootte
Daarmee samenhangend is de netwerkgrootte een factor in de keuze van organisatievorm. Het aantal
actoren geeft een indicatie van de mogelijkheden voor besluitvorming en de snelheid van het te
doorlopen traject en proces. Bij een groot netwerk met veel actoren bestaat het risico, dat de actoren
moeilijk tot overeenstemming komen en besluitvorming langdradig en stroperig verloopt. Bij een klein
netwerk bestaat er een verhoogd risico van het over het hoofd zien van belangrijke en invloedrijke
actoren, belanghebbenden, die later in het proces met een veto of afwijkende invloed het resultaat
frustreren.
Reikwijdte
Welke invloed hebben de gezamenlijke actoren en de uitkomsten van hun samenwerking. Volstaat
hun gezamenlijk bereik aan mandaat, macht en invloed om aan de doelstelling van opgave van het
netwerk te voldoen.
2. SAMENSTELLING; variëteit, verbindingen en relaties, kennis en capaciteit
Naast schaalniveau en netwerkgrootte is de verscheidenheid aan actoren van belang in de werking en
resultaten van het netwerk.
Variëteit in perceptie
De diversiteit in de samenstelling van het netwerk, de variëteit aan actoren en verscheidenheid in
percepties, is medebepalend voor de mate van het lerend en innoverend vermogen van de
samenwerking in een netwerk. De kruisbestuiving van kennis en ideeën tussen sectoren en
kennisvelden, tussen de publieke en de private sector, met korte en persoonlijke verbindingen tussen
belanghebbende actoren uit verschillende achtergronden, met verschillende percepties en belangen,
vergroot de kans op draagvlak, (technische) doorbraken en innovatieve oplossingen.
Verbindingen
De relaties tussen actoren en andere netwerken zijn van belang. Kennen actoren elkaar van eerdere
samenwerking in andere vraagstukken, en weten actoren elkaar te vinden. Zijn er verbindingen met en
is er contact met andere netwerken.
Kennis en capaciteit
Hoe is de verdeling van kennis en capaciteit onder de actoren. Is kennisdeling geïncorporeerd in de
netwerkstructuur en hoe vindt communicatie intern tussen de actoren en extern, buiten het netwerk
plaats. Kennis is macht, maar bij het nastreven van gedeelde doelen kan verschil in kennis
belemmerend werken. Kennisdeling kan dergelijke belemmeringen in het netwerk wegnemen of
verkleinen, de wijze van communiceren speelt daarin een grote rol
3. INSTELLING; mind set, vertrouwen en commitment, motivatie en strategie
Het succes van samenwerking, al dan niet in een netwerk, begint bij de instelling en inzet van de
actoren. Bepaalde kenmerken en eigenschappen van deze actoren vormen de basis voor de wil tot
samenwerking en tevens de rol en positie van de actor in de samenwerking en netwerkvorming. De
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instelling waarmee actoren deelnemen in het netwerk is van grote invloed op het succes van de
samenwerking.
Deze kenmerken bepalen of actoren open staan voor andere ideeën en opvattingen, die in eerste
instantie niet lijken overeen te komen met de eigen belangen.
Mindset
De mindset, met welke houding actoren instappen in het netwerk is van belang voor de
samenwerking. Zijn actoren flexibel in perceptievermogen, kunnen zij voorbij hun eigen belangen
kijken en zich verplaatsen in de perceptie van de opgave en de belangen van de ander. (Leren)
luisteren is hierin essentieel, een goede verbinder kan de actoren in het proces daarbij helpen.
Commitment en vertrouwen
Commitment of betrokkenheid voor de opgave en het netwerk met de intentie te komen tot besluiten
vormt een belangrijke voorwaarde voor de werking van een netwerk.
Zonder vertrouwen tussen actoren is het moeilijk samenwerken, transparante communicatie kan
hierin bijdragen.
Motivatie en strategie
Wat motiveert actoren deel te nemen aan het netwerk. Is het (eigen) belang, wat levert het voor
mij/mijn organisatie op, de drijfveer voor actoren om in beweging te komen en te gaan samenwerken,
of ligt er een breder (gemeenschappelijk) doel aan ten grondslag. Daaraan gekoppeld is de strategie,
de manier van onderhandelen en opkomen voor belangen van invloed. Het erkennen en (willen)
begrijpen van elkaars belangen is een voorwaarde voor het slagen van de samenwerking en het vinden
van gedeeld belang de voedingsbodem voor alliantie- of coalitievorming.
4. GOVERNANCE, organisatievorm, procesmanagement, netwerkconstituering
De keuze in strategie, organisatievorm en governance van een netwerk heeft volgens de literatuur
invloed op de werking van de samenwerking en de kans op succes.
Organisatievorm
Naar de kenmerken omvang, fase van de opgave en de grootte van het netwerk dient een keuze
gemaakt te worden voor organisatievorm: zelfregulerend netwerk, netwerk met een leiderschapsrol
voor een van de actoren of een netwerk met een onafhankelijke coördinator.
Procesmanagement
Heeft het netwerk een procesmanagement, een procesmanager of managementteam, die het netwerk
initieert, coördineert en de beheert. Deze personen zijn de verbinder, de coördinatoren, de ‘smeerolie’
in het netwerk. Een succesvolle procesmanager is in het bezit van specifieke competenties. Hij of zij is
in staat te luisteren en laten luisteren, vaardig in intermenselijke relaties, met gevoel voor ‘klik’. Het
leggen van verbindingen tussen actoren, het (de)activeren van actoren, het opstellen van de agenda
en bewaken van de spelregels, het delen en beschikbaar stellen van kennis en ervaringen, het
beheersen en verdelen van de interactiekosten, alsook de communicatie naar buiten het netwerk,
behoren tot de taken van de netwerkmanager en of - organisatie. De procesmanager verdeeld de
aandacht over de inhoud van het probleem en de mens, de deelnemende actoren, maar ook de klant,
gebruiker, consument of burger in kwestie. Het netwerk de focus richten op bewustwording en
draagvlak creëren bij de doelgroep en het boeken van voortgang, woorden omzetten in daden.
Netwerkconstituering
De besluitvorming in het proces van een netwerk vindt plaats in ronden, heeft een karakter. De
governance van het netwerk kan mee veranderen in dit cyclische proces. Soms vragen de verschillende
fasen van het netwerkproces om andere sturing, om aangepast procesmanagement. Bijvoorbeeld In
de netwerkvorming een procesarchitect en in de uitvoeringsfase een gespecialiseerde procesmanager.
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Evaluatie Regionale Energie Strategie , ‘Slim Schakelen’ (Schuurs & Schwencke, 2017)
Het rapport Slim Schakelen, is de evaluatie van de 5 pilot programma’s Green Deals voor het
opstellen van een Regionale Energie Strategie, geïnitieerd en ondersteund door de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Duurzaamheidsadviseurs Ruud Schuurs en Anne Marieke Schwencke hebben in opdracht van het
VNG en in navolging van de 5 pilots Regionale Energie Strategieën de evaluatie geschreven met een
stappenplan met aanbevelingen in 12 lessen hoe te komen tot een valide en bruikbare regionale
energiestrategie.
Het stappenplan gaat uit van een proces van 5 fasen met een doorzicht op een vervolg in de
uitvoering.
Voor de initiatief fase van het opstellen van een Regionale Energie Strategie, de projectvoorbereiding
en -organisatie, wordt benadrukt, dat een gedegen organisatie met commitment van de actoren in
een flexibel strategieproces waardevol is. Aansluiten op bestaande relaties en een goede
stakeholdersanalyse wordt nadrukkelijk aanbevolen.
In de volgende fase van het proces staat inventarisatie en analyse op het programma, waarin het
vertrekpunt van de regio dient te worden vastgesteld. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het in
kaart brengen van de kansen en mogelijkheden voor opwek van duurzame energie in de regio.
Daarop volgt de fase van alliantie- en coalitievorming. Plannen concreet maken en voor de korte
termijn uitvoerbaar, en tegelijkertijd beseffen dat de strategie voor energietransitie een cyclisch
proces, in ronden, met zich meebrengt.
De aanbevelingen in de voorlaatste fase betreffen afspraken maken over besluitvorming en het
geven van een vervolg aan de strategie. Waar ligt het mandaat, wie, waar en wanneer besluiten en
hoe wordt uitvoering en naleving van de besluitvorming ingezet, georganiseerd en gecontroleerd.
Koppel de opgave aan andere beleidsdossiers.
De laatste fase in het stappenplan betreft de uitvoering van de strategie. Theorie en praktijk leren
dat netwerkorganisaties sterk zijn in het vormgeven van beleid en plannen, maar nauwelijks in staat
zijn deze te implementeren en uit te voeren. Zorg daarom voor commitment van de stakeholders aan
de strategie en breng continuïteit aan in de uitvoeringsorganisatie.
Schaalniveaus verschillen per vraagstuk en/of aanpak. Samenwerking kan op regionaal niveau met
gedeelde belangen concreet worden en vertaald in een efficiënte aanpak. Kennisuitwisseling tussen
de diverse actoren, lokale overheden, ondernemers en burgers is essentieel. De regio kan een
platform zijn waar vrijer (informeel) tot inzichten, vrij van beperkingen van de formele structuur, kan
worden gekomen. Die inzichten kunnen daarna worden vertaald naar formele bestuurlijke kaders
(Schuurs & Schwencke, 2017).
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Bijlage 8.6
Trias Energetica
Voorbeeld van woningaanpak naar Nul op de Meter (NoM)
Voorbeeld van een regionaal smart grid
Trias Energetica
De opgave van de energiestransitie van onze woningvoorraad concentreert zich op drie sporen: verlagen van
de energiebehoefte door aanpassing van de woningen door optimale isolatie en toepassing van energiezuinige
installaties, het terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen en gebruik maken van opwek van
duurzame energie
Algemeen beschouwd wordt de Trias energetica toegepast in de energetische aanpak van onze
woningvoorraad: het op woningniveau het verlagen van de energievraag door middel van isolatie en
energiezuinige apparatuur, in combinatie met het terugdringen van fossiele brandstoffen en gebruik maken
van opwekking van duurzame energie.
Het verlagen van de energievraag van de woning is lokaal met een beperkt aantal actoren te organiseren en te
realiseren. De huidige technische mogelijkheden bieden oplossingen voor woningen van vrijwel iedere
typologie of bouwstijl. De bewustwording en acceptatie van de nut en noodzaak van de transformatie van de
woningeigenaren in combinatie met de benodigde investeringen voor de diverse oplossingen vormen grote
aandachtspunten voor de aanpak. Betaalbaarheid van de geboden oplossingen is een van de grotere
uitdagingen.
Woning adaptie t.b.v. een energiezuinige Nul op de Meter woning. Het voorbeeld in afbeelding 1 schetst de
maatregelen voor een all electric woning, welke bij gemiddeld gebruik en gedrag en gerekend over een langere
periode evenveel energie verbruikt als via de PV-panelen met zonne-energie wordt opgewekt. Dit wordt een
Nul op de Meter (NoM) woning genoemd. Deze technieken maken dat de woning voldoet aan de nieuwe eisen
met betrekking tot energiehuishouding zoals opgenomen in BENG (Rijk, 2018). Met name in
nieuwbouwwoningen worden verbeelde toepassingen en maatregelen meer en meer toegepast voor de
ontwikkeling van energiezuinige en aardgasvrije woningen.

Afbeelding 1, voorbeeld van technische mogelijkheden energetische woningaanpak voor een NoM woning
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Smart grid
Afbeelding 2 geeft schematisch een voorbeeld van een slim regionaal energiesysteem van opwek, opslag en
distributie van duurzame energie door zonneweides, windmolenparken, geothermie, gebruik van restwarmte,
warmte opslag en biogas, toegepast naar de mogelijkheden van de bestaande gebouwde omgeving en
woningvoorraad en woningtypologieën.

Afbeelding 2,schematische weergave van een regionaal balanssysteem voor de opwek, opslag en verdeling van duurzaam opgewekte
energie, warmte en elektriciteit naar de bestaande gebouw typologieën en -stijlen. Interpretatie naar voorbeeld van “Energietransitie als
motor voor ruimtelijke en economische ontwikkeling” uit de “The Nordic City”, (IABR, 2016).
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Bijlage 8.7
Oplossingsrichtingen in de warmtevoorzieningen van onze woningvoorraad
Een gecoördineerde aanpak binnen regionale netwerken en samenwerkingsverbanden is essentieel.
Werken aan duurzame energieopwekking en opslag en parallel daaraan het geschikt maken van de
gebouwde omgeving het aanpassen van de infrastructuur om de energie (warmte, elektriciteit) op het
gewenste tijdstip en plaats te krijgen.
Voor de energievoorziening en met name de verwarming van de bestaande gebouwde omgeving en
woningvoorraad wordt onder de huidige beschikbare technieken een drietal oplossingsrichtingen
geboden:

Afbeelding 1, schema keuzes energienet woning

-

Warmtenetten; decentrale (duurzame) centrales (restwarmte uit industrie, geothermie, etc.)
produceren warmte, welke via een infranetwerk naar de gebruiker wordt getransporteerd.

-

Groen gas: duurzaam gewonnen (bio)gas wordt via het (bestaande) gasnetwerk aan
eindgebruikers geleverd; (gas met behulp van wind – en of zonne-energie uit de zee
gewonnen, vergisting van natuurlijke grondstoffen of afval- en restromen uit de land- en
tuinbouw en industrie).

-

All Electric en gasloos, Nul op de Meter. Opwekking onder andere middels windturbines en
PV-panelen. Deze oplossing vereist een aanzienlijke verzwaring van het elektriciteitsnet en
voldoende opslagmethoden.

De haalbaarheid en/of toepasbaarheid van bovenstaande oplossingsrichtingen voor duurzame
regionale netwerken is afhankelijk van de samenhang van kenmerken en factoren, zoals de fysische
eigenschappen van de bebouwing, de aard en conditie van bestaande netwerken, de aanwezigheid
van potentiele duurzame energiebronnen, voldoende bebouwingsdichtheid, bereidheid van actoren
tot (regionale) samenwerking en van draagvlak onder en betaalbaarheid voor woningeigenaren.
Schema1, schema netwerkkeuze en consequenties investeringen en woonlasten

Gageldonk-West

Bergen op Zoom

Gageldonk-West

Dé aardgasvrije proeftuin
van Nederland

Wij Maken de Wijk Gasloos
• Particuliere- én corporatiewoningen
• Grondgebonden woningen én appartementen
• Warmtenet én All Electric als duurzame warmtebron
• Stedelijke vernieuwing als vliegende start
• Openbaar gebied al in uitvoering
• Maatschappelijke voorzieningen als drager
• Wijkinitiatieven voor bewoners
• Grote multiplier door investeringen

Gageldonk-West

Dé aardgasvrije proeftuin van Nederland
De gemeente Bergen op Zoom heeft met de
wijk Gageldonk-West (onderdeel van postcode
4621) de ideale proeftuin om aardgasvrije
initiatieven op te starten. De wijk heeft de
juiste voedingsbodem om een breed scala
van initiatieven snel en succesvol te laten
groeien. Op 26 juni 2018 heeft het College
van Burgemeester & Wethouders van Bergen
op Zoom haar goedkeuring verleend aan
het uitvoeringsplan. Deze speciale editie
van de WijKrant bevat de inhoud van het
uitvoeringsplan en geeft inzicht op welke wijze
Gageldonk-West een voorbeeld kan worden
voor de rest van het bestaande woningbezit
in Nederland. Een substantiële rijksbijdrage
zorgt voor versnelling en concrete acties. Door
alle smaken van energietransitie op te pakken
en dit samen met alle belangrijke partijen te
combineren, maken we dit tot een succes.

De unieke uitgangspunten en doelstellingen voor een
aardgasvrij Gageldonk-West op een rijtje
•B
 estaand bezit van de woningcorporatie
wordt benut om de transitie van het
particuliere bezit aan te jagen.
•H
 et type woningen betreft hoofdzakelijk
grondgebonden woningen, maar ook
appartementen en duplexwoningen.
De bouwjaren van de woningen liggen
hoofdzakelijk in de jaren ’50.
•D
 e transitie wordt niet alleen gehaald door
alle woningen op een warmtenet aan te
sluiten. Hiervoor is simpelweg onvoldoende
capaciteit aanwezig. In Gageldonk-West willen
we de twee mogelijke alternatieve duurzame
warmtevoorzieningen combineren; zowel een
uitbreiding van het warmtenet als ook
All Electric.
• In Gageldonk-West loopt al meerdere
jaren een grootschalig stedelijk
vernieuwingsprogramma. De
woningcorporatie heeft al bijna 300 slechte
naoorlogse woningen vervangen door
duurzame all-electric woningen. Daarmee is
een vliegende start gemaakt in het aardgasvrij
maken van de wijk. Oude gasleidingen rondom
de nieuwbouw projecten zijn gerooid en
nieuwe hoogwaardige elektranetwerken zijn
daarvoor in de plaats gekomen.
• Investeringen in het openbaar gebied en
de infrastructuur zijn al opgenomen in het
vernieuwingsprogramma, ingerekend en
deels uitgevoerd. Slechts door aanpassingen
in de ondergrondse infrastructuur kan snel en
efficiënt duurzame infrastructuur tot stand
komen. Hierdoor kan het gros van de bijdrage
toegerekend worden aan betaalbaar maken
van de aansluitkosten en het verduurzamen
van de woningen.

• In dit grootschalige project in uitvoering,
gaat de samenwerking tussen de partijen
(Gemeente, corporatie Stadlander, bewoners
en andere stakeholders) veel verder dan
alleen het fysieke domein. Dankzij deze
samenwerking is het contact met de bewoners
van de wijk al jaren ingebed.
• In de wijk wordt een Multifuctioneel Centrum
(MFC) voorzien. Dit nieuwe MFC wordt, samen
met twee aanwezige scholen, gekoppeld aan
het nieuwe warmtenet. Hiermee wordt een
duurzame exploitatie van de scholen geborgd
richting de toekomst en dragen deze scholen
bij aan de haalbaarheid van een uitgebreid
warmtenet. Het complete nieuwe centrumplan
wordt uiteindelijk compleet gasloos voorzien.
•O
 m verduurzaming van de woningen van
particulieren in de wijk is door gemeente en
Stadlander de afgelopen 5 jaren
€ 400.000,- ter beschikking gesteld. Ook
marktpartijen zijn hierop aangehaakt.
Hierdoor zijn wijkinitiatieven opgestart, die
inmiddels hebben geleid tot samenwerking
met een energiecoöperatie en waarbij onder
andere verbetervouchers hebben geleidt tot
particuliere investeringen in verbetering van
de eigen woning.
• In Gageldonk-West wordt bij toekenning van
de rijksbijdrage een multiplier verwacht van
> x 4 op de investeringen die extra worden
gedaan op het gebied van verduurzaming,
door investeringen in de woningen en
duurzame warmtevoorziening. Deze bijdrage
en multiplier draagt op haar beurt weer bij aan
de totale investeringen en waardeontwikkeling
van de wijk, die verwacht wordt op een
multiplier van > x 50.
De gemeente en woningcorporatie
investeren namelijk in de wijk al circa
€ 250 miljoen.

Een wijk vol kansen
Gageldonk-West is gelegen direct ten oosten van
het centrum van Bergen op Zoom. Reeds in 1946
werd begonnen met de bouw van Gageldonk-West,
als eerste naoorlogse uitbreidingswijk. In 2012
bestond Gageldonk-West uit 2375 woningen,
waarvan 1338 in bezit bij de woningcorporatie
Stadlander en 935 particulier (overige 102 in de
particuliere verhuur).
Gageldonk-West wordt gekenmerkt als de zwakste
wijk in Bergen op Zoom. Het behoort tot de
aandachtswijken van Nederland, met problemen
op het vlak van criminaliteit, werkgelegenheid en
gezond leven. Het is de uitdaging om samen met
de bewoners en gebruikmakend van de kwaliteiten
een optimale waardeontwikkeling van vastgoed en
verbetering van de leefomgeving te realiseren.

In de afgelopen 5 jaar hebben al de nodige
veranderingen plaatsgevonden door de
grootschalige stedelijke vernieuwingsslag. Veel
gedateerde woningen worden vervangen door 550
nieuwe woningen waarvan het overgrote deel zijn
uitgevoerd als levensloopbestendige Nul-Op-deMeter (NOM) woningen. Volgens de meest recente
gegevens bestaat de wijk nu uit 2287 woningen,
waarvan 1245 in bezit bij de corporatie, 916
particulier en 126 in de particuliere verhuur. Met
een aandeel van 55% is de corporatie in deze wijk
dus zwaar vertegenwoordigd. Het woningbestand
in Gageldonk-west heeft een gemiddelde WOZ
waarde van €143.000,- en is opvallend laag te
noemen, zeker in vergelijking tot het Nederlandse
woningmarkt.

Volop in transitie
De betrokken partijen Gemeente Bergen
op Zoom en woningcorporatie Stadlander
hebben in het kader van het meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing
al in 2012 een revitaliseringsplan voor Gageldonkwest opgesteld. In een wijkvisie is de ambitie voor
een gezonde wijk neergelegd. Dit gaat verder dan
het vernieuwen van de woningvoorraad. Er wordt
gestreefd naar het benutten van kansen op vele
terreinen, te weten: sociaal-maatschappelijk,
cultureel, economisch, ecologisch en ruimtelijk.
Het masterplan Gageldonk-west geeft richting
aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijk. Het
masterplan zet in op de versterking van de wijk op
basis van al aanwezige bijzondere kwaliteiten.
In het masterplan is de sloop-nieuwbouw van circa
600 woningen van Stadlander opgenomen, waarbij
de nieuwbouw in diverse marktsegmenten, sociale
huur, vrije sector huur en koop in een mix wordt
teruggebouwd, hetgeen zorgt voor een betere
differentiatie van doelgroepen en daarmee een

duurzaam betere leefbaarheid. De gemeente
Bergen op Zoom staat voor de taak tot volledige
vernieuwing van de ondergrondse (riolering, kabels
en leidingen) en bovengrondse infrastructuur.
Ook de straten met enkel particulier eigendom,
gemixt eigendom en corporatiebezit dat niet
wordt gesloopt worden meegenomen in deze
vernieuwing.
De actuele verduurzamingsopgave voor heel
Nederland en dus ook voor deze wijk zorgt ervoor
dat we gezamenlijk aan de lat staan voor een
uitdaging. Deze gezamenlijke uitdaging past bij de
wijze waarop we de afgelopen jaren de wijkaanpak
hebben opgezet. De gemeente en corporatie
Stadlander opereren steevast onder de naam “WIJ
MAKEN DE WIJK”. Beide organisaties zijn ervan
overtuigd dat zij het niet alleen kunnen doen,
maar dat ook alle bewoners, zowel huurders als
particuliere eigenaren medeverantwoordelijk zijn
voor het slagen van deze missie.

In gesprek

Bewustwording

Al vijf jaar wordt er gebouwd aan de organisatie
van verschillende bewonersgroepen, waardoor
het in contact treden met bewoners vele malen
eenvoudiger is geworden. De beslissingen over de
warmtetransitie moeten ook hier in samenspraak
met bewoners plaatsvinden. Bij de start van de
stedelijke vernieuwing in 2012 zijn vanaf aanvang
niet de nieuwe stenen centraal gesteld maar “de
gemeenschap”. De gemeenschap is bepalend of
er prettig gewoond gaat worden, niet de huizen.
Door deze aanpak is de transitie van de wijk zeer
succesvol.

We zullen de particuliere eigenaren echt moeten
helpen. Een onderzoek hoe te komen tot gasloos
met de laagste investering in combinatie met
nog te dragen maandlasten is noodzakelijk. De
subsidie zal maximaal moeten worden ingezet
om de noodzakelijke investeringen voor de
Gageldonk-bewoners te minimaliseren. Hierover
gaan we dan ook met stakeholders in gesprek om
te onderzoeken of we voor bewoners aantrekkelijke
modellen kunnen ontwikkelen, waarbij
bijvoorbeeld de energierekening verder daalt dan
de woonlasten toenemen. Om dit te bereiken
willen we in gesprek met financiële instellingen
om de financieringsmogelijkheden verder te
onderzoeken.

Samen met de bewoners en de georganiseerde
partijen zijn gemeente Bergen op Zoom en
corporatie Stadlander in staat om vanuit het
platform “Wij Maken de Wijk” succesvol de
bewoners van Gageldonk-West te bereiken. De
basis hiervoor staat als een huis. Het gevolg van
deze aanpak is dat de wijkbewoners vertrouwen
hebben in de samenwerkende organisaties. Ze
zijn gewend dat wensen vanuit de gemeenschap
serieus genomen worden. Dus de bewoners
voelen zich serieus genomen. Hierdoor zijn we
gelijkwaardige gesprekspartners geworden. Als
er ergens in Nederland de energietransitie met
huidige bewoners succesvol vorm te geven is dan is
dit wel in Gageldonk-West te Bergen op Zoom.

Hier hebben wij al veel ervaring op gedaan door
samen met de energiecoöperatie “Energiek
Brabantse Wal” een stimuleringssubsidie te
verstrekken aan de particuliere eigenaren die hun
woning energetisch wensen te verbeteren. De
subsidie is bedoeld om de drempel te verlagen
en hiermee de woningen een warme jas aan te
trekken en zonnepanelen aan te brengen.
De basis is al gelegd, met de eerste stap zijn we
al een paar jaar met goed resultaat bezig. Naast
investeren in bewustwording en het samenwerken

tussen de bewoners en de overheid/corporatie
zullen we een stap verder moeten gaan om nu ook
gasloos te stimuleren. Onze ervaring leert dat een
woningeigenaar op basis van een subsidie zelf ook
een vergelijkbaar bedrag op tafel durft te leggen.

De gemeente gaat ervoor
In 2016 is de visie Duurzame Ontwikkeling door de
gemeente vastgesteld. De visie op de duurzame
ontwikkeling van Bergen op Zoom:
“Duurzame ontwikkeling is een continu proces
dat volop kansen biedt om lokaal bewuste keuzes
te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij.
Vandaag dingen doen waar je morgen trots op bent
- en dit uitdragen.
De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in
vier pijlers: maak mogelijk; moedig aan; betrek
mensen; en geef het goede voorbeeld. We zoeken
de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers,
inwoners, onderwijsinstellingen en aanwezige
organisaties. Zo streven we niet naar een
duurzame ‘gemeente’, maar naar een duurzame
‘gemeenschap’. “

In 2017 is de Regionale Energie Strategie WestBrabant (RES) opgesteld met als doel om als regio
in 2050 energieneutraal te zijn. In deze strategie
zijn lokale uitvoering van energiebesparing
en koppelen van energietransitie aan overige
ruimtelijke ontwikkelingen leidende principes.
Deze principes komen ook weer terug
bij de aanpak van Gageldonk-West.
Acties uit de RES zijn bijvoorbeeld:
• Duurzame warmte waar mogelijk toepassen;
• Stimuleer duurzame allianties (zoals de
samenwerking tussen de gemeente,
Stadlander en bewoners).
In het coalitieakkoord voor de bestuursperiode
2018-2022 staat: “We stimuleren energieneutraal,
duurzaam en levensloopbestendig bouwen, ook
voor de bestaande woningen” De transitie naar
aardgasvrije wijken past dus perfect bij de ambities
van de gemeente.
Wijk in beeld. Gasverbruik 2018 op basis van PC6 bestaande complexen (GIS kaart, eigen bewerking Stadlander)

Wij hebben dankbaar gebruik kunnen maken van
de subsidiemogelijkheden. Zo hebben we houtrot
gerepareerd, nieuwe kozijnen aangebracht en onze
woning beter geïsoleerd.

Wijk in beeld. Energielabelling bestaande bouw icm. verdeling particulier, corporatiebezit,
nieuwbouw, maatschappelijk. (GIS kaart, eigen bewerking Stadlander)

Corporatie Stadlander met hoge duurzame ambities

De eerste particuliere verduurzamingsstapjes

Woningcorporatie Stadlander heeft sinds 2015
als duurzaamheidsambitie voor alle nieuwbouw
binnen haar toekomstige bezit en dus ook binnen
Gageldonk-West gesteld dat de woningen Nul-opde-meter (NOM) en gasloos dienen te zijn. Door
middel van zowel traditionele bouw al conceptuele
bouw (www.morgenwonen.nl ) zijn reeds ruim
200 woningen NOM binnen Gageldonk-West
gerealiseerd en zijn momenteel circa 100
woningen NOM in aanbouw die Q 4 2018 / Q1
2019 worden opgeleverd. Deze 300 woningen
zijn allemaal all-electric. Oude gasleidingen
rondom deze projecten zijn gerooid en nieuwe
hoogwaardige elektranetwerken zijn daarvoor
in de plaats gekomen. Onder leiding van de
gemeente en in goed partnership met betrokken
netwerkbeheerders, bouwpartners en Stadlander
trekken we hiervoor projectmatig door de wijk. Ook
de bouwpartners die voor eigen rekening en risico
koopwoningen realiseren op de oorspronkelijke
grond van Stadlander realiseren de woningen
gasloos.

De gemeente werkt al sinds 2014 samen
met Stadlander om de wijk GageldonkWest te verduurzamen en energiezuiniger te
maken. Hierbij wordt niet alleen ingezet op de
corporatiewoningen, maar is er ook de nodige
aandacht besteed aan de particuliere sector.
Hiervoor is al in het revitaliseringsplan substantieel
geld door de gemeente en Stadlander gereserveerd
om de particuliere markt aan te jagen voor
verduurzaming. Beide organisaties zijn zich ervan
bewust dat veel particuliere eigenaren in een wijk
als Gageldonk-West evenmin (financieel) in staat
zijn om te overzien wat de verduurzaming van hun
woning betekent, hoe je dit aanpak en hoe je hier
überhaupt aan begint, laat staan hoe je het betaalt.
Vooruitlopend op de actuele discussies zijn we
daarom reeds in 2015 gestart met een programma
om juist de particulieren mee te nemen in dit
traject.

Daarnaast werken de gemeente en Stadlander
onder leiding van een team professionals uit de
beide organisaties samen met (bouw)partners
in de wijk hard aan de verbetering van de sociale
samenhang van wijk en de nieuwe wijkbewoners.
Naast de sociale en fysieke verbetering wordt
er stevig gestuurd op het verbeteren van de
wijkeconomie. Door bewoners en ondernemers
kansen te bieden zich te ontwikkelen op welk
vlak dan ook, ontstaan er veelal op persoonlijk
vlak betere financiële omstandigheden waardoor
mensen uit een negatieve spiraal kunnen komen
en weer in staat zijn om een positieve bijdrage te
leveren aan de maatschappij en met name hun
directe woonomgeving.

Nieuwbouw Nul-Op-De-Meter in Gageldonk-West door corporatie Stadlander

Energiek Brabantse Wal (EBW) is een mooi
voorbeeld hiervan. EBW is een zelfstandige en
onafhankelijke coöperatie met als doel energie
bewustwording te promoten bij bedrijven en
particulieren, verduurzaming van de woning te
versnellen en het opwekken van eigen energie te
bevorderen. De inzet van wijkbewoners binnen

EBW heeft ertoe geleid dat in samenwerken
met “Wij Maken De Wijk” subsidiegelden zijn
losgekomen om te investeren in de particuliere
koopwoningen in de wijk. Door samenwerking
is EBW zeer succesvol, hierdoor worden de
koopwoningen zowel energetisch als esthetisch
verbeterd en de eerste stappen in verduurzaming
gezet (voornamelijk kozijnen/dubbel glas, isolatie
en zonnepanelen). Hierbij opent FitFabriek
(https://www.fitfabriekboz.nl/wie-zijn-wij) de
deuren en geeft advies over energiebewustzijn,
Energiek Brabantse Wal doet de woonscans
en adviseert over de fysieke aanpak, Regionaal
Energieloket ondersteunt en zorgt voor het digitale
platform (waaronder registratie) en de verbinding
naar de marktpartijen. De aanpak heeft tot op
heden geleid tot 100 aanvragen aan subsidie en
waarmee er ongeveer 200 labelsprongen zijn
gerealiseerd. De prognose is dat ruim 30% van de
particulier bewoners mee gaan doen. Hiermee
is deze aanpak zeer succesvol te noemen. De
volgende stap is om gasloos te gaan. Dit geeft
weer een nieuwe uitdaging omdat de doelstelling
gasloos een stuk hoger is dan het realiseren van
enkele labelsprongen.

Openbaar gebied van de toekomst
In het openbaar gebied en de infrastructuur vindt
op dit moment al een grote vernieuwingsslag
plaats. De gemeente Bergen op Zoom staat
voor de taak tot volledige vernieuwing van de
ondergrondse (riolering, kabels en leidingen) en
bovengrondse infrastructuur. Ook de straten met
enkel particulier eigendom, gemixt eigendom en
corporatiebezit dat niet wordt gesloopt worden
meegenomen in deze vernieuwing.
De ondergrondse infrastructuur wordt in de gehele
wijk aangepast aan de nieuwe eisen en moderne
technieken. Rioleringen worden geoptimaliseerd
en waterstromen gescheiden. Vooral in de civiele
techniek vinden veel ontwikkelingen plaats op
circulair gebied, waarbij bijvoorbeeld ook het
puin van gesloopte woningen direct hergebruikt
wordt in de nieuwe fundamenten van de wegen.
Vanwege klimaatadaptie wordt op parkeerplaatsen

en binnenterrein halfopen bestrating toegepast,
ontharden we in overleg met bewoners
voortuintjes (operatie steenbreek) en moedigen we
nieuwe bewoners aan hun eigen terrein niet vol te
leggen met bestrating.
Door de lopende projecten is het contact tussen
gemeente, corporatie, marktpartijen en de
netwerkbedrijven al intensief en geborgd. Het
gasleidingnet in Gageldonk-West is deels nog
gietijzer en staat dus op korte termijn op de agenda
om vervangen te worden. Door regulier overleg
wordt afgestemd, met name ook vanwege de
gasloze all-electric nieuwbouw, waar gasleidingen
al gerooid kunnen worden en electra voorzieningen
verbeterd en verzwaard dienen te worden. Als gevolg
van het solidariteitsbeginsel bij de netwerkbedrijven
levert het niet uitvoeren van gasaansluitingen helaas
geen financiële besparing op.

Het centrum versterkt de opgave nog meer
Inmiddels wordt hard gewerkt aan de vervolgfases
van de vernieuwing. In samenspraak met
de gemeente is het plan geopperd om ook
het volledige centrumplan van GageldonkWest gasloos te herontwikkelen. Het woon-/
winkelcentrum De Gentiaan aan het Piusplein
zal gefaseerd worden gesloopt en plaats maken
voor een nieuw woon-/winkelcentrum (circa 100
woningen en 5.000 m² winkels) waarbij zowel
de woningen als winkels volledig gasloos zullen
gaan opereren. De leegstaande Heilig Hart kerk
aan het Piusplein zal in combinatie met een
stuk nieuwbouw worden herontwikkeld tot een
energiezuinig Multifunctioneel Centrum (MFC)
waar onderwijs, cultuur en vermaak worden
samengebracht.

Gezien de voorliggende deelprojecten en het feit
dat de aanpak van openbare ruimte, ondergrondse
en bovengrondse infrastructuur in al deze
gebieden reeds is gepland en gebudgetteerd voor
de komende jaren, zou het vanuit economisch en
maatschappelijk perspectief gewenst zijn om juist
hier direct in te kunnen haken op een duurzame
totaaloplossing voor zowel de toekomstige nieuwe
woningen als voor de particuliere eigenaren
die in deze gebieden wonen. Hierdoor versterkt
de verduurzamingsopgave het centrum en
versterkt de ontwikkeling van het centrum de
verduurzamingsopgave.

Onze woning aan de Gentiaanstraat was
echt aan een opknapbeurt toe. Vooral boven was
het koud. Mede door de bijdrage hebben we nu
extra geïsoleerd en nieuwe kozijnen geplaatst.
Eindelijk lekker werken zonder
een dikke trui aan!
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Verduurzaming maatschappelijk vastgoed als drager
De gemeente gaat zich inzetten om de twee
scholen en het MFC op een warmtenet aan te
sluiten. Hierdoor wordt het voor leverancier
Ennatuurlijk interessanter om het warmtenet
door te leggen de wijk in en maakt het mogelijk
de bijdrage aansluitkosten (BAK) te verlagen voor
alle nieuwe aansluitingen. Ennatuurlijk heeft de
intentie uitgesproken deze businesscase op korte
termijn uit te werken. De doelstelling is hierbij de
aansluitkosten zo laag mogelijk te maken voor de
eigenaren /gebruikers, zodat aansluiten op een
warmtenet een haalbare optie wordt.

Toekomstperspectief

Deze aanvraag is tot stand gekomen in
samenwerking met corporatie Stadlander.
De corporatie heeft de ambitie om direct 251
woningen op het warmtenet aan te sluiten en 140
woningen all electric te renoveren. Daarnaast wil
de corporatie zich net als de gemeente inzetten
voor de verduurzaming van de particuliere
woningen, zodat dit een gezamenlijke aanpak
wordt en de leefbaarheid en waardeontwikkeling
ten volle gerealiseerd kan worden. Ook Ennatuurlijk
en Enexis zien deze proeftuin als uitgelezen
mogelijkheid om alle smaken van verduurzaming
samen met de particulier markt te exploreren.

De proeftuin “Wij maken de wijk gasloos”
is de juiste kiem om op het gebied van
productontwikkeling, procesinnovatie en
bewonerscommunicatie verder te ontwikkelen.
Niet alleen door slimme nieuwe producten toe
te passen in woningen en openbaar gebied, van
nieuwe individuele warmtebrontechnieken tot
smart grids, elektrisch opladen voor auto’s en
slimme toepassingen, maar juist ook door het
bouwen van een duurzame coalitie op wijkniveau
mét bewoners en partners. Alle partijen zien juist
hierin ook een grote meerwaarde om samen aan
de slag te gaan. Een verdere uitrol vanuit een groter
warmteplan kan dan worden uitgevoerd naar
andere wijken, dorpen en kernen. Of dit nu is met
een warmtenet of all-electric, in Gageldonk-West
zijn deze oefeningen dan al uitgevoerd en is de
gemeenschappelijke taal ontwikkelt.

De toekomst blijft onvoorspelbaar. Door middel
van innovaties en schaalvergroting, maar ook door
wetgeving, subsidies en stijgende energieprijzen,
moet het mogelijk zijn om onrendabele
investeringen rendabel te maken. Door middel van
bewustwording en beïnvloeding komt in de nabije
toekomst een moment dat verduurzaming bij
huiseigenaren vanzelfsprekend en haalbaar wordt.
Dit is nu nog niet het geval, waarvoor de proeftuin
juist een belangrijke functie heeft het onmogelijke
nu al mogelijk te maken.

De bijdrage
De totaal gevraagde rijksbijdrage is
€ 4.993.500,- euro.
Om een woning in de wijk Gageldonk All electric te
maken is een investering nodig van €90.000,- per
woning. We gaan ervan uit dat door schaalvoordeel
de kosten bij corporatiewoningen lager zijn
(indicatief €75.000,-). Daarnaast is de afweging
over de onrendabele top van een corporatie anders
dan die van een particulier. Vanuit de rijksbijdragen
wordt voor een corporatie woning een bijdrage
van 10% gevraagd en voor een particuliere woning
50%. We alloceren juist veel subsidiemiddelen aan
de particuliere markt. De grootste uitdaging is om
de particuliere markt tot investering over te laten
gaan.
Er worden 251 woningen van woningcorporatie
Stadlander aangesloten op het nieuwe warmtenet.
Van de bestaande koopwoningen komen er 108
in aanmerking voor een aansluiting op het nieuwe
warmtenet. Dit vraagt ook om een financiële

inspanning van de bewoners. De proeftuin moet
hierbij helpen om het aansluiten van bestaande
bouw op het warmtenet te versnellen. Er moet
in eerste instantie geïnvesteerd worden om de
schil van de woning te isoleren. Er wordt geschat
dat een woning gasvrij maken met behulp van
een warmtenet komt op een bedrag van circa
35.000,- euro per woning, inclusief isoleren, de
aansluitkosten, de bijdrage aansluitkosten (BAK) en
de overige kosten.
In het plangebied zijn twee scholen aanwezig
(Montaal en El Feth). Daarnaast ontwikkelt de
gemeente in de wijk het MFC waar ook een
basisschool in is opgenomen. Mede dankzij de
rijksbijdrage is een volledige verduurzamingsslag
van dit deels nieuwe en deels te renoveren complex
te realiseren. Dit draagt bij aan het verlagen van
de BAK voor de rest van de wijk. De gemeente wil
al deze gebouwen aan sluiten op het warmtenet.
Hiervoor is een rijksbijdrage van 500.000 euro
gewenst, hoofdzakelijk voor het MFC.

De ontwikkeling naar een aardgasvrije wijk gaat
niet vanzelf. Hiervoor moeten nog de nodige
proceskosten worden gemaakt, zoals:
•B
 ewustzijnscampagne
• Benaderen particuliere eigenaren
•P
 rofessionaliseren energiecoöperatie voor de
inzet in “wij maken de wijk gasloos”
•P
 articiperen in de duurzaamheidswinkel
Bergen op Zoom
•O
 nderzoek naar financiering voor de
particuliere sector
• Financieringsconstructies opstellen
• Klantcommunicatie
• Monitoring
•P
 articiperen in innovatieve projecten met de
sector, zoals Stroomversnelling en SBNOM
•R
 egionaal loket opstarten om kennis te delen
•D
 eelname Community of Practice met andere
proeftuinen en sectoraal

Omschrijving
All electric
All electric
Warmtenet*
Warmtenet*
Warmtenet**
Warmtenet
BAK*
BAK**
Proceskosten
Totaal

Aantal
140
13
231
20
108
3
251
108

Primaire partij
Corporatie
Particulier
Corporatie
Corporatie
Particulier
Gemeente
Corporatie
Particulier

Voor deze proceskosten wordt een rijksbijdrage
van €600.000,- gevraagd voor een periode van 3
tot 5 jaar. Om progressie te kunnen boeken, zijn
proceskosten onontbeerlijk. In de proeftuin worden
desondanks de proceskosten zo laat mogelijk
gehouden (ca. 10%), om zoveel mogelijk bijdragen
te laten landen waar het uiteindelijk hoort; bij de
bestaande vastgoedobjecten en hoofdzakelijk bij
de particulier.

Investering
€ 10.500.000,00
€ 975.000,00
€ 4.620.000,00
€ 1.500.000,00
€ 2.700.000,00
€ 7.000.000,00
€ 1.255.000,00
€ 540.000,00

% bijdrage
10%
50%
10%
10%
30%

Subsidie
€ 1.050.000,00
€ 487.500,00
€ 462.000,00
€ 150.000,00
€ 810.000,00
€ 500.000,00
€ 502.000,00
€ 432.000,00
€ 600.000,00
€ 4.993.500,00

* De totale bijdragen voor corporatie woningen bestaat uit 10% bijdrage op de bouwkundige investeringen en een bijdrage
voor de bijdrage aansluitkosten € 2.500,- / woning.
** De totale bijdragen voor particuliere woningen bestaat uit 30% bijdrage op de bouwkundige investeringen en
een bijdrage voor de bijdrage aansluitkosten € 5.000,- / woning, om te komen tot een standaard aansluitbedrag

Aan de bak…
Doelstelling is om al in 2018 aan de slag te
gaan met de realisatie van nul-op-de-meter
woningen door de woningcorporatie Stadlander
en een aantal noodzakelijke infrastructurele
aanpassingen. Tevens wordt gestart met een
studie naar de uitbreiding van het warmtenet.
Daarnaast wordt het project Gageldonk aardgasvrij
ingepast in de samenwerkingsovereenkomst
Gageldonk-West. Ook wordt gestart met een
bewustzijnscampagne voor bewoners van het
plangebied waarbij we intensief bewoners gaan
benaderen, eerst op keukentafelniveau daarna op
straat en wijkniveau.

In 2019 wordt een onderzoek uitgevoerd naar
de financieringsmogelijkheid voor particuliere
eigenaren (welke ruimte hebben ze, welke
financiering is mogelijk, hoe kan de overheid
ondersteunen). Daarnaast gaan we de particuliere
eigenaren intensief benaderen en organiseren we
diverse “in de wijk” bijeenkomsten. Ook willen we
in 2019 starten met gasloos maken van de scholen
en het MFC en de eerste 10 particuliere woningen
voor het leereffect, zodat we het proces in de jaren
erna verder kunnen uitrollen in de wijk.

Jaar

Actie

Primaire partij

2018

Realisatie nul-op-de-meter woningen

Corporatie

Studie uitbreiding warmtenet

Ennatuurlijk/gemeente

Aanpassen samenwerkingsovereenkomst

Corporatie/gemeente

Bewustzijnscampagne

Corporatie/gemeente/WMDW

Invoeren verplichting gasloos alle nieuwbouw

Gemeente

Aanpassen planning infrastructuur binnengebieden

Gemeente/netwerkbedrijven

Onderzoek financieringsmogelijkheden

Corporatie/gemeente

in de wijk bijeenkomsten

Corporatie/gemeente/WMDW

Start bouw duurzame MFC

Gemeente

Start gasloos maken van de scholen

Gemeente

Start gasloos maken van de eerste straat / complex

Corporatie/gemeente

Verdere uitrol in de wijk

Corporatie/gemeente

2019

2020 ev.

NU 2018

Colofon
Deze speciale editie van de wijkrant Gageldonk-West
“Wij zijn de wijk” is een uitgave van de gemeente Bergen
op Zoom en woningcorporatie Stadlander en dient ter
inzending voor de aanvraag Grootschalige Proeftuinen voor
Aardgasvrije wijken van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vooralsnog alleen voor
intern gebruik.
Vormgeving:
Page & Poster Graphics
Tekst:
Jordy Leenknecht (Gemeente Bergen op Zoom)
en Marco Bakx (Stadlander),
met medewerking van Frans, Jorg,
Michiel, Niek, Karen en Arjen.

Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4,
Bergen op Zoom
Postadres:
Postbus 35,
4600 AA Bergen op Zoom
T: 14 0164
E: stadskantoor@bergenopzoom.nl
www.bergenopzoom.nl

Stadlander
Rooseveltlaan 150,
4624 DE Bergen op Zoom
Postadres:
Postbus 203,
4600 AE Bergen op Zoom
T: 088 562 62 00
www.stadlander.nl

Moerwijkzicht
Breda ‘gasloos’
een voorbeeldproject

Moerwijkzicht Breda ‘gasloos’:
een voorbeeldproject
In 2017 onderging Moerwijkzicht, met 241 woningen
één van de grootste appartementencomplexen van
Breda, een ingrijpende renovatie. Woningen werden
geïsoleerd, waardoor het wooncomfort verbeterde
en het energieverbruik afnam. De collectieve
aansluiting op het Amerwarmtenet werd vervangen
door individuele aansluitingen, waarbij het werkelijke
verbruik nu wordt gemeten met een individuele
gigajoule meter. Doordat de bewoners overgingen
van koken op gas naar koken op inductie, kon de stap
naar ‘gasloos’ worden gemaakt. Moerwijkzicht mag
daarmee gezien worden als een pilot: het is de eerste
flat in Breda waar deze transitie is geslaagd. Alwel
wil de ervaringen, succesfactoren en verbeterpunten
met betrekking tot het hele renovatieproject graag
delen met andere woningcorporaties en andere
belanghebbenden.

Intensieve samenwerking met bewoners
Voor zowel de bewoners als ook voor aannemer Dura Vermeer is
de transitie naar gasloos niet los te zien van de totale renovatie.
Renoveren in bewoonde staat legt een enorme druk op de
bewoners. Zij zagen vooral op tegen ‘het gedoe’, de overlast die
de renovatie met zich mee zou brengen en de langdurige inbreuk
op de privacy. In het behalen van 70% akkoordverklaringen van de
bewoners was dat de grootste drempel. Alwel investeerde daarom
in heldere communicatie met alle bewoners: 241 wooneenheden,
met ongeveer 25 verschillende nationaliteiten, verdeeld over 12
woonlagen. Doel was hierbij om zoveel mogelijk samen op te
trekken met bewoners, samen bewoners te informeren en samen
keuzes te maken. Om dit te realiseren meldden ongeveer 25
bewoners zich aan als etagecontactpersoon (ECP’er).
Deze ECP’ers speelden een heel belangrijke rol in de
communicatie, gingen langs alle deuren om bewoners te
informeren, brachten bewoners per galerij in beeld: aan welk
adres moet extra aandacht worden besteed, waar hebben we te
maken met een taalbarrière, waar spelen er sociale problemen,
zijn er kwetsbare mensen door bijvoorbeeld ziekte, etc. De
ECP’ers groeiden in hun rol, raakten steeds meer betrokken. Er
werden bijvoorbeeld vertrouwenspersonen aangewezen. Ook
boog een aantal ECP’ers zich over een sociaal plan, terwijl een
andere commissie zich verdiepte in de voor- en nadelen van de
aansluiting op het Amerwarmetenet.
Het samen optrekken met de bewoners, waarbij de inbreng van
de ECP’ers cruciaal was, de wijze waarop vorm is gegeven aan
communicatie en de manier waarop de bewonersparticipatie
werd bereikt, wordt door alle bij dit project betrokken partijen
gezien als de grote succesfactor.

Wethouder duurzaamheid
gemeente Breda Paul de Beer

“Moerwijkzicht was een groot
project, een voorbeeldproject voor
de Gemeente Breda. Toch is met
Moerwijkzicht slechts een kwart
procent van alle bestaande bouw in
Breda verduurzaamd, terwijl de teller in
totaal nog maar op een paar procent
staat. De duurzaamheidsopgave
is enorm. Daarbij kunnen we
duurzaamheid niet overlaten aan
idealisten, we moeten met de realisten
aan de slag om samen het tij te keren.
Met elkaar samenwerken en ook met
elkaar fouten durven maken, blauwe
plekken op durven lopen.”

Cas van de Ven - wijkconsulent Alwel

“Moerwijkzicht is bijna een dorp op
zich. De vele nationaliteiten gaven nog
eens een extra uitdaging. Ik geloof in
deze aanpak, in het in gesprek gaan
met en luisteren naar bewoners: wat
kan er beter in de woning, wil je er zelf
bij betrokken zijn, wil je iets betekenen
voor andere bewoners? Alles wat je
bij de start goed doet, levert in de
toekomst meer tevredenheid op, geeft
minder klachten. Bewoners voelen zich
gehoord.”

ECP-er Guus van Dongen

“Door de bewoners zo goed mogelijk
te informeren en vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden, konden zij
zelf bepalen of ze wel of niet achter
de renovatieplannen stonden. Soms
moesten we als ECP’er zelf actief
achter de informatie aan. Ook namen
wij mensen mee naar de modelwoning,
waar ze konden zien wat de
verbeteringen en veranderingen nu
exact inhielden.”

ECP’er John Sep

Succesfactoren
• Het samen optrekken met de
bewoners, waarbij de inbreng
van de ECP’ers cruciaal was, de
intensieve communicatie met
en de ruimte voor eigen inbreng
en ideeën van de bewoners,
zorgden voor een groot
draagvlak.
• Gelijk blijven of zelfs daling
woonlasten, ondanks de
huurverhoging. Rekenmodellen
op basis van werkelijke
energieverbruiken gaven inzicht
in de totale woonlasten.
• De individuele aansluiting
op het Amerwarmtenet werd
gepresenteerd als kans.
• De wijze waarop Alwel de
bewoners tegemoet kwam met
vergoedingen, tegoedbonnen
en vervangende apparatuur.
• De modelwoning waar de
veranderingen en eventuele
alternatieven bekeken konden
worden. Deze werd ook vaak
gebruikt als ontmoetingsplaats.

Wel huurverhoging,
geen stijging
woonlasten
Bewoners vreesden voor een stijging van de woonlasten. De rekenmodellen
die aantoonden dat er weliswaar een huurverhoging werd doorberekend,
maar dat de totale woonlasten gelijk zouden blijven en in de meeste gevallen
zelfs zouden dalen, droegen in belangrijke mate bij aan het behalen van de
70% akkoordverklaringen van bewoners. Datzelfde geldt voor het zicht op
de uiteindelijke verbeteringen aan de woning, zoals de isolatie die een einde
zou maken aan de tochtklachten en de temperatuur en stookkosten waar
bewoners veel meer invloed op zouden krijgen.
Over het algemeen hadden bewoners geen moeite met de overstap van koken
op gas naar koken op inductie. Echter zonder het aanbod van vervangende
apparatuur en nieuwe pannenset, was er (waarschijnlijk) geen draagvlak
geweest door de financiële consequenties. Ook de andere vergoedingen
en tegemoetkomingen hebben bijgedragen aan een positief besluit. In
Moerwijkzicht wonen relatief veel ‘kwetsbare’ mensen. Persoonlijk contact, de
rustwoning, maar ook de klussenbonnen voor extra hulp en eetbonnen voor
buurtrestaurant ONS waren zeker voor deze mensen zeer belangrijk.

Voorwaarden, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid
Het besluit om te gaan voor de
individuele aansluiting op het
Amerwarmtenet in plaats van de CVketels, kwam op het moment dat de
voorbereidingen voor de renovatie al
in een vergevorderd stadium waren.
Mede doordat aan de startdatum
werd vastgehouden, heeft dit besluit
voor de aannemer veel impact
gehad: voorbereiding en uitvoering
liepen door elkaar, waardoor de
start van de van de werkzaamheden
chaotisch verliep. Er zijn bij dit project
onvoldoende afspraken gemaakt
over het gevolg van deze wijziging,
waardoor verschillende partijen
financieel verlies hebben geleden.
Snelheid levert soms juist vertraging
op. De ambitie om twee strangen

- 24 woningen - tegelijk aan te pakken,
bleek niet haalbaar. Op het moment
dat ‘terug geschaald’ werd naar één
strang, verliep de uitvoering veel beter
en steeg de klanttevredenheid.
De tijdsdruk had ook z’n invloed
op warmteleverancier Ennatuurlijk.
Doordat deze later aanhaakte met
het voorstel voor duurzame energie,
was er nauwelijks tijd voor een
goede voorbereiding. Voorwaarden,
contracten etc. waren nog niet
helemaal uitgewerkt. Ennatuurlijk
had de uitdaging om twee systemen
naast elkaar in de lucht te houden,
om zowel de bewoners die al over
waren op de nieuwe installatie, als de
bewoners die nog gebruik maakten
van de collectieve aansluiting

van warmte te voorzien. Die twee
systemen kregen invloed op elkaar
waardoor er storingen ontstonden. De
aansluiting op een bestaand ketelhuis
verdient daarom in de toekomst extra
aandacht: wanneer is aansluiting op
een bestaande installatie haalbaar en
onder welke voorwaarden, wanneer is
het verstandig om toch te investeren
in een nieuwe toevoer? Bovendien zijn
vooraf heldere afspraken nodig over
wie tot welk moment verantwoordelijk
en aansprakelijk is en voor wat, en hoe
de storingsopvolging wordt geregeld.
Omdat dat soort zaken in het vervolg
al in de beginfase af te stemmen
met woningcorporaties en andere
partners, ontwikkelde Ennatuurlijk het
programma ‘Gas uit, Warmte aan’.

Overzicht projectkosten aansluiten gasloos Moerwijkzicht
		

Aansluiting op Amerwarmtenetwerk

excl btw

excl btw

incl btw

incl btw

per woning

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

aansluitkosten (BAK)

241

€ 2.884,00

€ 695.044,00

€ 841.003,24

€ 3.489,64

bijdrage elektrisch koken door Ennatuurlijk

241

€ -400,00

€ -96.400,00

€ -116.644,00

€ -484,00

bijdrage transitie van gas naar warmte door Ennatuurlijk

241

€ -829,88

€ 200.000,00

€ 242.000,00

€ -1.004,15

coördinatievergoeding aannemer

241

€ 96,52

€ 23.261,32

€ 28.146,20

€ 116,79

aanpassen bouwplaats door aannemer

241

€ 40,54

€ 9.770,14

€ 11.821,87

€ 49,05

totaal		

€ 1.654,12

€ 798.644,00

€ 966.359,24

€ 2.167,33

per woning

Aanpassen binneninstallatie woningen

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

241

€ 4.546,06

€ 1.095.600,46

€ 1.325.676,56

€ 5.500,73

totaal		

€ 4.546,06

€ 1.095.600,46

€ 1.325.676,56

€ 5.500,73

vervangen verwarming, verwijderen stijgleidingen

bijkomende kosten aannemer 7,73%

241

€ 607,57

€ 146.425,10

€ 177.174,37

€ 735,16

totale projectkosten aansluiting op Amerwarmtenetwerk

241

€ 6.807,76

€ 2.040.669,56

€ 2.469.210,16

€ 8.403,23

en vervanging binneninstallatie

Kostenplaatje

Manja Thiry - COO Ennatuurlijk

“Niets doen is geen optie meer.
Om de klimaatdoelstellingen
waar te kunnen maken, moeten
we alle mogelijkheden, alle
warmtetechnieken die er nu zijn,
benutten. Het warmtenet in deze
omgeving was bij de aanleg z’n tijd
al ver vooruit. Het mooie is dat nu
de infrastructuur er ligt, je er alles
mee kunt doen. Ook geothermie
behoort tot de mogelijkheden.”

Bij Moerwijkzicht is er veel gediscussieerd over de BAK,
de Bijdrage AansluitKosten. Dit zijn de kosten om een
individuele woning aan te sluiten op het Amerwarmtenet:
wat valt nu wel onder de BAK, wat valt daar niet onder?
Wie draagt welke kosten? Door dit renovatieproject is er
een beter beeld van de aanvullende kosten: wat rekent
een aannemer bijvoorbeeld voor het inrichten van het
terrein, de projectleiding en coördinatiekosten? Wat kost
het om de kookfunctie te elektrificeren? Deze ervaringen
zijn samengevat in de tabellen.

ECP’er Lydie Koning

Belemmeringen
Willen woningcorporaties, gemeenten,
warmteleveranciers en aannemers kunnen voldoen
aan de duurzaamheidsopgave, dan moeten zij
intensief samen werken en de belemmeringen en
zorgen continu voorleggen aan politiek Den Haag:
• De wetgeving is hopeloos verouderd, sluit al
lang niet meer aan bij het doel dat we met
elkaar nastreven. Zo is het bij nieuwbouw nog
steeds verplicht om een gasaansluiting aan te
leggen, terwijl bij renovaties een boete staat op
het opzeggen van de gasaansluiting.
• Het ontbreekt aan een heldere landelijke visie.
Om verduurzaming te kunnen realiseren, moeten
keuzes gemaakt worden. Het heeft geen enkele
zin om rucksichtslos alle woningen all electric
te maken, terwijl de elektriciteit nog door een
kolencentrale wordt geleverd.
• Voor woningcorporaties is de
participatieregeling te star. Sommige bewoners
zijn gewoonweg niet te bereiken, dat kan
het behalen van 70% bewonersakkoord
dwarsbomen.
• Het beschikbare budget voor verduurzaming
is ontoereikend. Daar komt het tekort aan
mankracht en materialen nog bij: deze schaarste
zorgt voor een prijsopdrijvend effect.

Tonny van de Ven – bestuurder Alwel

“Willen we de klimaatdoelstelling
halen, dan moet Alwel 700
woningen per jaar aanpakken. We
zitten nu op de helft en moeten
daarnaast nog een achterstand
van de afgelopen jaren inhalen.
De kosten zijn echter enorm, per
woning kunnen die oplopen tot
een ton, de totale investering loopt
dus in de miljoenen! Dat moet wel
ergens vandaan komen.”

Overzicht projectkosten elektrificeren kookfunctie
		

Aanpassen elektra-aansluiting aan elektrisch koken

excl btw

excl btw

incl btw

incl btw

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

per woning

verhogen 1x25 -> 3x25A aansluiting

200

€ 171,70

€ 34.340,00

€ 41.551,40

€ 207,76

aanpassen meterkast 3 fasen + aarding + WCD (Perilex 3 fasen)

200

€ 426,59

€ 85.318,00

€ 103.234,78

€ 516,17

totaal		

€ 598,29

€ 119.658,00

€ 144.786,18

€ 723,93

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

per woning

19

€ 285,89

€ 5.431,91

€ 6.572,61

€ 345,93

215

€ 62,52

€ 13.441,80

€ 16.264,58

€ 75,65

totaal (op basis van meest voorkomende bedrag)		

€ 348,41

€ 18.873,71

€ 22.837,19

€ 75,65

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

per woning

205

€ 595,00

€ 121.975,00

€ 147.589,75

€ 719,95

Verwijderen gasaansluiting door Enexis
verwijderen lage druk gas (incidenteel van toepassing)
verwijderen gasmeter

Faciliteren inductie kooktoestel
formuis inductie
kooktoestel inductie

22

€ 295,00

€ 6.490,00

€ 7.852,90

€ 356,95

inbouwplaat inductie

8

€ 295,00

€ 2.360,00

€ 2.855,60

€ 356,95

keramisch kooktoestel

1

€ 394,00

€ 394,00

€ 476,74

€ 476,74
€ 74,77

aansluiten stekker en fornuis

236

€ 61,79

€ 14.582,44

€ 17.644,75

opslag, afval, retour

236

€ 16,52

€ 3.898,72

€ 4.717,45

€ 19,99

uitlopen, aansluiten

236

€ 69,99

€ 16.517,64

€ 19.986,34

€ 84,69

totaal (op basis van meest gekozen toestel)		

€ 595,00

€ 131.219,00

€ 158.774,99

€ 899,39

per woning

aantal

per woning

totale kosten

totale kosten

pannenset basis

Faciliteren pannenset

238

€ 63,91

€ 15.210,58

€ 18.404,80

€ 77,33

pannenset keuze

219

€ 29,50

€ 6.460,50

€ 7.817,21

€ 35,70

pannenset keuze

45

€ 27,50

€ 1.237,50

€ 1.497,38

€ 33,28

totaal (op basis van meest gekozen combinatie)		

€ 120,91

€ 22.908,58

€ 27.719,38

€ 113,03

bijkomende kosten aannemer 7,73%

241

€ 93,87

€ 22.622,56

€ 27.373,30

€ 113,58

totale projectkosten elektrificeren kookfunctie, kooktoestel,

241

€ 1.756,48

€ 315.281,85

€ 381.491,04

€ 1.925,58

241

€ 8.564,24

€ 2.355.951,41

€ 2.850.701,21

€ 10.328,81

pannenset en verwijderen gasaansluiting

totale projectkosten individuele warmteaansluiting,
vernieuwen binnen installatie, elektrificeren kookfunctie
en gasloos maken van de woning

Opzichter Alwel Peter van der Straten (links) en uitvoerder
warme opname Dura Vermeer Ben Farla (rechts)

Verbeterpunten
• Warmteleverancier in een vroeger stadium
betrekken. Hierdoor is het mogelijk bewoners een
compleet pakket aan te bieden van renovatie en
duurzame energie.
• Voor toekomstige projecten moeten heldere
samenwerkingsafspraken gemaakt worden, zeker
als het een UAV-GC-contract betreft. Gevolgen
van eventuele wijzigingen in beeld brengen:
inhoudelijk, financieel en qua planning.
• Een nieuwe installatie op een bestaand
ketelhuis aansluiten vraagt om helder inzicht
in haalbaarheid en goede afspraken over
voorwaarden, verantwoordelijkheden,
aansprakelijkheid en de wijze van informeren bij
eventuele storingen en werkzaamheden.
• Uitvoering: meer tijd nemen voor voorbereiding
en tussentijdse evaluaties. Uitzonderingen in
vroegtijdig stadium uitengineeren.
• Voor bewoners informatie zo mogelijk nog meer
visualiseren.

Martin Beukeboom,
directeur Dura Vermeer:

“Ik hoop dat de regeldruk
vermindert, dat we durven kiezen
voor samenwerking en zullen
afstappen van aanbestedingen.”

Voor vragen neem contact op met:

Perry van Happen

adviseur Strategie & Waardesturing bij Alwel

Postbus 1491
4700 BL Roosendaal
Uitgave april 2018

06 46 25 27 86
p.vanhappen@alwel.nl

alwel.nl

