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WIJKUITVOERINGSPLAN WARMTETRANSITIE

Binnen de energietransitie van Nederland vraagt de warmtetransitie op wijkniveau om een 

toegespitst programma: het wijkuitvoeringsplan.

De overkoepelende aanleidingen van deze ontwikkeling worden gevormd door de internatio-

nale klimaatafspraken. Met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) op de eerste plaats gevolgd 

door het nationale Klimaatakkoord (2019) en de doelstelling om CO2-neutraal en fossielvrij te 

zijn in 2050. Een belangrijke component om dit doel te behalen is het beperken van de uitstoot 

veroorzaakt vanuit de gebouwde omgeving. Het gebruik van aardgas voor verwarming en warm 

tapwater dient te worden beperkt, wat betekent dat veel woningen moeten worden aangepast 

(bijvoorbeeld isolatie en/of verwarmingssysteem). De aardgasvrije woning is de optimale vorm 

daarvan. Het inrichten van de hiervoor benodigde warmtetransitie op wijkniveau is complex en 

afhankelijk van sociale, technische en ruimtelijke factoren. Essentieel hierbij is een integrale 

aanpak met bijzondere aandacht voor draagvlak en proces.

De warmtetransitie betreft veel meer dan alleen de situatie in de woningen zelf en is daarmee een 

bijzondere vorm van stedelijke transformatie. Het gaat om werken in de boven- en ondergrond, 

in het publieke domein en in vastgoed, samen met overheden, semioverheden, particulieren en 

tal van andere stakeholders. Werken vanuit een wijkuitvoeringsplan is dé manier om deze ener-

gietransitie integraal te bezien. Met deze whitepaper wordt een beeld gevormd over het inrichten 

van een wijkuitvoeringsplan voor een gedragen en betaalbare warmtetransitie op wijkniveau.

 

Elementen in de wijkuitvoeringsplannen volgens de Leidraad Aardgasvrije Wijken.
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DE TRANSITIEVISIE WARMTE EN ANDERE AANLEIDINGEN VOOR EEN 

WIJKUITVOERINGSPLAN 

In de basis is een wijkuitvoeringsplan een vervolgstap op een gemeentelijke Transitievisie Warmte 

(TVW, zie kader). De gemeente bepaalt het wijkuitvoeringsplan samen met onder anderen bewo-

ners en gebouweigenaren. Er zijn echter meer aanleidingen voor een wijkuitvoeringsplan, die ook 

parallel aan de TVW kan worden opgesteld. 

Voor wijken, kernen en andere gebieden, waarvan de gemeente in de TVW besluit dat ze van het 

aardgas afgaan, dient de gemeente een wijkuitvoeringsplan te maken. De transitieopgave kan 

echter ook worden gekoppeld aan ontwikkelingen die al spelen voordat lokaal een TVW gereed 

is. Die kansen dienen zich bijvoorbeeld aan vanwege vernieuwing van nutsvoorzieningen, herin-

richting van de openbare ruimte of renovatie van woongebouwen.

Er ontstaan ook al initiatieven vanuit bewoners, gebouweigenaren of bedrijven, die samen aan de 

slag zijn gegaan met kansen voor energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Voor 

hen is (het onderzoeken van) de warmtetransitie op wijkniveau een logische vervolgstap, waarbij 

ze vaak worden gesteund door een subsidie van gemeente of provincie.

Gemeenten zijn zelf ook ambitieus, bleek uit de vele aanvragen (71) voor de tweede ronde van de 

subsidie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. In deze wijken staan partijen vaak al in de startblokken 

om aan het werk te gaan met nieuwe concepten voor energieopwekking, aanpak van isolatie-

maatregelen en het betrekken van bewoners. Door de proeftuinaanvraag toont de betrokken 

gemeente het geloof in de realisatiekansen van deze projecten (uiteraard met behulp van de 

subsidie).

GEMEENTELIJKE TRANSITIEVISIE WARMTE (TVW)

Het Rijk eist dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een TVW vaststelt. Daarin geven gemeenten 

de route aan waarin de diverse gebieden en wijken de komende jaren stap voor stap van het 

aardgas af gaan. De ambitie is om voor 2030 minimaal een vijfde van de gebouwenvoorraad van 

het aardgas af te halen. Dit kan ook worden bereikt door het maken van grote stappen op het 

gebied van isolatie, om op die manier het aardgasverbruik sterk te verminderen. De stappen om 

te isoleren en van het aardgas af te gaan, komen in een wijkuitvoeringsplan te staan.

In de Transitievisie Warmte wordt per wijk aangegeven wat de voorkeursoptie voor een aard-

gasvrije warmtevoorziening is en wanneer deze gerealiseerd kan worden. Deze voorkeur wordt 

bepaald door technische factoren (zoals een voor de hand liggende, duurzame (rest)warmte-

bron) en procesfactoren (bijvoorbeeld een corporatie die al vergevorderde plannen heeft voor het 

eigen woningbezit). Uiteraard moet de voorkeursoptie financieel en maatschappelijk haalbaar 

zijn.
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Op basis van een participatieproces wordt in het wijkuitvoeringsplan de voorkeursoptie verder 

uitgewerkt naar technische, financiële en organisatorische aspecten. Ook wordt de fasering 

bepaald: wanneer gaat de wijk van het aardgas af, rekening houdend met de tijd die alle andere 

partijen nodig hebben om zaken aan te passen? Denk daarbij aan netbeheerders, huiseigenaren 

en woningcorporaties. Het uitvoeringsplan dat een gemeente opstelt, is richtinggevend voor de 

investeringen van de netbeheerder. 

MEER OPTIES

Er komt steeds meer kennis beschikbaar over nieuwe warmtebronnen voor lokale warmtenetten, 

zoals omgevingswarmte uit aquathermie of riothermie. Het initiatief voor dit soort projecten ligt 

soms bij bedrijven, soms bij gemeenten of bij energiecoöperaties. Niet alleen voor woonwijken, 

maar ook voor bedrijventerreinen kan dit een kans zijn om de verduurzaming van (bedrijfs)huis-

vesting te versnellen. 

WANNEER IS EEN WIJKAANPAK DE BESTE KEUZE?

Er zijn - zoals op de vorige pagina is beschreven - diverse startpunten mogelijk voor een 

wijkaanpak. Over de best passende combinatie van een wijkaanpak met de transitieopgave is, 

ook onder druk van de urgentie van de warmtetransitie, discussie ontstaan. In een wijkaanpak 

dient vanuit de collectieve aanpak ook meerwaarde te ontstaan.

De kern van een wijkuitvoeringsplan is de borging van de integrale opgave, waarin veel belangen 

bij elkaar worden gebracht om een sterker geheel te vormen. Bij plannen waar een collectief 

systeem wordt ontwikkeld, is het werkgebied voor dit systeem een logische scope voor planvor-

ming, woningaanpak, participatie en koppelkansen. Een geplande herinrichting van de openbare 

ruimte of vervanging van de riolering sluiten hier bijvoorbeeld goed op aan. Voor een collectief 

warmtesysteem is het wel zaak om de voor een rendabele businesscase benodigde schaal te 

bepalen. Bij een buurtwarmtenet denk je dan aan ten minste enkele honderden woningen.

In wijken waar geen collectief systeem ontwikkeld kan worden, maar individuele woningoplos-

singen voor de hand liggen, biedt de wijkaanpak wel de mogelijkheid om gezamenlijk stappen 

te zetten en gebiedsgericht aan de slag te gaan. Zo kan de communicatie en participatie op een 

toegankelijk schaalniveau plaatsvinden.  

De koppelkansen kunnen ook andersom werken. Daar waar een collectieve warmteoplossing de 

voorkeur heeft, kan gezocht worden naar manieren om andere werken hierop aan te sluiten. Denk 

daarbij ook aan gebouwen bij renovaties of nieuwbouwontwikkelingen.

De gezamenlijke aanpak kan ook uit de mensen zelf voortkomen. Bijvoorbeeld door een sterke 

wijkbinding of door bewoners die graag samenwerken aan verbetering en verduurzaming van 

hun buurt. In veel buurten lopen inmiddels campagnes om bewoners voor te lichten over isola-

tiekansen of om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen.
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Het verwerven van draagvlak voor een collectieve oplossing is verder afhankelijk van de omvang 

van het collectief en hoe de mensen zelf vinden wie en wat er als buurt of wijk bij hoort. Als een 

wijk te groot is, met bijvoorbeeld duizenden woningen, kan het raadzaam zijn die in herkenbare 

clusters te verdelen.

RANDVOORWAARDEN VOOR EEN GOED PROCES

Een goede wijkaanpak is gericht op het verbinden van belangen, wensen en planningen waardoor 

deze elkaar versterken. In de wijkaanpak is daarom de participatie essentieel van betrokkenen: 

bewoners, gebouweigenaren, bestuurders en andere stakeholders. Het is belangrijk om hen bij 

elke stap in het proces te betrekken. Hiervoor is het nodig te overzien wat er nodig is op tech-

nisch, sociaal en ruimtelijk vlak.

Geen twee wijken in Nederland zijn hetzelfde en daarom is er geen ‘blauwdruk’ te maken voor een 

succesvolle wijkaanpak. Ook is de term ‘wijk’ niet overal op zijn plaats, want in veel gemeenten 

gaat het om dorpen, kernen of een groot buitengebied als schaalniveau. 

In de onderstaande figuur vind je een aantal belangrijke kenmerken van de uitgangssituatie, die 

richting geven aan de aanpak.

 Belangrijke kenmerken van de uitgangssituatie van een succesvolle wijkaanpak.

Uit een analyse van het gebied zal moeten blijken welke perspectieven er zijn voor de vorm-

geving van de wijkuitvoeringsaanpak. Welke kenmerken hangen sterk met elkaar samen en 

hebben baat bij een integrale aanpak? Deze analyse biedt inzicht in de meest passende techni-

sche oplossingen en de manier waarop je te werk dient te gaan (de omgeving meenemen). De 

scopebepaling kan hierdoor worden gerelateerd aan bijvoorbeeld de woningdichtheid, de moge-

lijkheden voor een collectieve bron, een actieve dorpsgemeenschap of het corporatiebezit.
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HET BELANG VAN FLEXIBILITEIT 

Een integraal proces in een wijk betekent ook dat verschil-

lende disciplines zich buigen over technische, financiële en 

organisatorische vraagstukken. Ze hebben daarbij elk hun 

eigen besluitvormingsproces. Omdat ‘aardgasvrij’ bij voor-

keur een positieve keuze van de eindgebruikers is, in plaats 

van een gedwongen keuze, is het belangrijk het hele proces 

flexibel in tijd en schaal in te richten (zie afbeelding). 

 

Flexibele processen op weg naar het wijkuitvoeringsplan (flexibel in tijd en schaal).

Er zijn binnen dit flexibele proces vier kernachtige randvoorwaarden te benoemen om te borgen 

dat de kwaliteit van de uitkomst van een integraal wijkuitvoeringsplan voor elk van de disciplines 

op niveau is:

1 KENNIS OVER ALLE (TECHNISCHE) MOGELIJKHEDEN;

2 ELKE STAKEHOLDER IN ZIJN ROL;

3 RISICO’S, KANSEN EN VERVOLGSTAPPEN IN BEELD;

4 INTERACTIE MET EN INBRENG VAN BEWONERS EN ONDERNEMERS.

1 KENNIS OVER ALLE (TECHNISCHE) MOGELIJKHEDEN

Er zal aan de basis van het proces een goede vergelijking van verschillende warmtebronnen en 

technische mogelijkheden nodig zijn. Soms is de voorkeursoptie al bepaald in de Transitievisie 

Warmte. Het is hoe dan ook van belang dit in een afweging te onderbouwen. Onderstaande 

figuur geeft het totaaloverzicht van collectieve en individuele opties voor duurzame warmte in de 

gebouwde omgeving weer.

Collectieve en individuele opties voor duurzame warmte in de gebouwde omgeving.

Vanuit een longlist aan technieken en bronnen die in een wijk denkbaar zijn, kan met een multicri-

teria- analyse (MCA) een top drie aan varianten worden gegenereerd. Criteria in deze analyse zijn 

bijvoorbeeld aspecten als maatschappelijke kosten, CO2-reductie, impact in gebouwen, inpas-

sing in de openbare ruimte en besluitvormingsprocessen. De varianten die als meest kansrijke 

opties uit de MCA naar voren komen, worden benut als leidraad in het verdere proces. 
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2 ELKE STAKEHOLDER IN ZIJN ROL 

Vanwege de impact op omgeving en inwoners is het belangrijk direct de belangrijkste spelers 

in de wijk om tafel te krijgen en met hen kansen, belemmeringen, plannen en ontwikkelingen te 

bespreken.

Gedurende het proces van planuitwerking is het van belang om elke partij in staat te stellen de 

eigen belangen en plannen goed te laten matchen met het gezamenlijke einddoel. Door bij de 

start een ‘wijktijdlijn’ te maken, wordt duidelijk waar iedereen nu staat en hoe de uitvoeringsplan-

ning eruit kan komen te zien.

 

De kern van deze randvoorwaarde is een open ontsluiting van de beschikbare informatie, waarbij 

(mogelijk tijdgebonden) koppelkansen in beeld komen en alle partijen een gelijk kennisniveau 

hebben, zowel van de ruimtelijke en fysieke aspecten als ook van de sociale context van ieders 

belangen en zorgen. 

De technische uitkomsten vormen de basis van een wijkaanpak. Voor de slagingskans van die 

aanpak zijn de sociaaleconomische situatie en mate van activering van betrokkenheid minstens 

zo belangrijk. 

3 RISICO’S EN VERVOLGSTAPPEN IN BEELD 

Op het moment dat de mogelijkheden in beeld zijn, is het van belang om naar de (meekoppel)

kansen en risico’s te kijken en de opvolging daarvan in het proces en de uitvoering. Wat is er 

allemaal nodig om tot realisatie te komen? Welke oorzaken kunnen er zijn voor het niet slagen 

van het plan? Hoe komen de verschillende varianten er in de realisatie-, gebruiks- en beheerfase 

uit te zien? En welke meekoppelkansen zijn er voor de wijk, zoals aanpak van de klimaatoverlast 

of herstructurering van de openbare ruimte?

Ook in deze stap blijft de open ontsluiting van informatie en het in positie zetten van alle stake-

holders essentieel. Met elkaar dient te worden bepaald welke partijen een vitale rol spelen in het 

proces, zowel aan de start als nabij de finish. Vragen, kansen en zorgen dienen daarbij te worden 

vertaald naar concrete risico’s, kansen en gevolgen. De top tien die uit deze analyse voortkomt, 

vormt de kern van de risicogestuurde wijkaanpak met daarin aandacht voor het daadwerkelijk 

uitvoering geven aan kansen.

4 INTERACTIE MET EN INBRENG VAN BEWONERS

Bewoners maken zelf de keuze voor het al dan niet overstappen op een alternatief voor aardgas 

en dienen grip op de materie te hebben. In het proces is een duidelijke en toegankelijke uitwer-

king voor bewoners essentieel, aangezien zij als eindgebruiker de centrale stakeholder zijn. 

Hierbij speelt participatie een belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te informeren, gaat het 

daarbij vaak om interventies en ontmoetingen op wijk- of bouwblokniveau. De centrale vraag is: 

Wat is de individuele impact in benodigde maatregelen, investeringen en woonlasten? 

Pas als de concrete gevolgen voor de keuzes ‘niets doen’, ‘individuele oplossing’ en ‘aansluiten bij 

collectieve oplossing’ naast elkaar liggen, kunnen zij een weloverwogen en juiste keuze maken. 
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WAT DOET TAUW MET WIJKUITVOERINGSPLANNEN? 

Voor TAUW is het werken aan een wijkuitvoeringsplan dé manier om de energietransitie integraal 

te bezien. Het gaat om het werken in de boven- en ondergrond, in het publieke domein en in vast-

goed, met overheden, semioverheden en particulieren. 

Het borgen van de genoemde randvoorwaarden kan worden vertaald naar vier bouwstenen, die 

in ons adviesproces - met een stapsgewijze planvorming - ervoor zorgen dat alle partijen samen 

tot de beste wijkaanpak kunnen komen. Deze vier bouwstenen zijn :

De wijkaanpak van TAUW kent vier bouwstenen; 

deze worden hier toegelicht met een lokaal voorbeeld.
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TAUW

In onze adviesprocessen worden verschillende kernkwaliteiten van TAUW verzilverd:

- STRATEGISCH STAKEHOLDERMANAGEMENT;

- KENNIS VAN EN INZICHT IN DE BETEKENIS VAN:

 • Alle aardgasvrije oplossingen voor partijen in de hele keten

 (koppelkansen, planningen, verantwoordelijkheden);

 • Aardgasvrije oplossingen in het fysieke domein

 (van warmtebron tot meterkast, onder- en bovengrond);

 •De impact op de processen in de wijk

 (type woonmilieus, samenstelling wijken en eigendomsvormen);

 • Participatie organiseren;

 • Bestuurlijke processen ondersteunen.

Voorts zijn wij sterk in het leggen van relaties met andere TAUW-thema’s. Het gaat daarbij onder 

meer over contracteren en aanbesteden, klimaatadaptatie, ruimte in de ondergrond, biodiversi-

teit en risicomanagement. Tevens zijn we sterk in het visualiseren van de ruimtelijke impact in 

3D-modellen.

Binnen de warmteketen kunnen verschillende vragen spelen op het gebied van governance, 

financiering, exploitatie, beheer en onderhoud, klantcontacten en facturatie. Hierbij brengen we 

tot slot ook actuele kennis in van de wetgeving en ontwikkeling Warmtewet 2.0, coöperatieve 

eigendomsvormen en nieuwe financieringsconstructies.
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