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INTERBESTUURLIJKE EN GELAAGDE AANPAK EN 
BELEID
• Rijksoverheid

• Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
• Geld, leren en beleid door middel van pilots, (inclusief aardgasvrije woningen)

• Faciliteren met onderzoek en expertise 

• Provincie
• Ruimtelijke afstemming en toezichthouden
• Financiele ondersteuning
• Samenwerken en verbinden
• Eigen taken landschap en natuur

• Gemeente
• Regie in de locale warmtetransitie
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• VNG
• IPO 
• Unie van Waterschappen



OPGAVE WARMTETRANSITIE IN 
GEMEENTEN
• In 2050 aardgasvrije gebouwde omgeving
• 2021 gemeentelijke transitievisie warmte
• 2022-2030 Wijkuitvoeringsplannen (WUP)
• 2030 1 miljoen woningen landelijk aardgasvrij
• 2030-2050 7 (+ 1) miljoen woningen landelijk aardgasvrij

• Kernvraag UT-onderzoek: Hoe staat het met de governance capaciteit in gemeenten in Overijssel?
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ONDERZOEKSVRAGEN

• Is er in gemeenten in Overijssel een governance structuur voor de wijkgerichte 
energietransitie en zo ja, hoe ziet deze structuur eruit en zo neen, waarom niet? 

• Waarop richten gemeenten in Overijssel zich inhoudelijk in de governance van de 
wijkgerichte energietransitie? (al dan niet koppeling met andere opgaven) 

• Is de hoeveelheid en kwaliteit van professionele kennis, capaciteit en vaardigheden om de 
wijkgerichte energietransitie in Overijsselse gemeenten te kunnen implementeren en 
realiseren onderdeel van de wijkgerichte energietransitie in Overijssel, zo ja hoe en zo 
neen, waarom niet? 

• Welke richtlijnen kunnen worden geformuleerd op basis van de antwoorden op de eerste 
drie onderzoeksvragen voor een efficiënte en effectieve organisatie van de governance en 
human capital agenda van de wijkgerichte energietransitie in Overijssel? 
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ONDERZOEKSMETHODE

• Interview met 6 (8) Overijsselse gemeenten in verschillende fasen
warmtetransitie

• Analyse gemeentelijke context van handelen op basis van aantal
landelijke onderzoeken naar warmtetransitie in gemeenten in het bijzonder
PAW

• Rekenkamer, PBL, Economisch Instituut voor de Bouw, tussenevaluatie PAW, SCP over verduurzaming
van woningen
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GEINTERVIEUWDE GEMEENTEN
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• Gestandaardiseerde vragen

• Gesproken op werkvloer niveau

• Grotere en kleinere gemeenten en 
gemeentelijke organisatie

• Online gesprek van circa 1 uur



THEMA’S INTERVIEWS GEMEENTEN

• Status warmtetransitie: ambitie, urgentie, opgave
• Organisatie en structuur van het warmtetransitieproces binnen en buiten de gemeentelijke

organisatie via een set van regels
• De procesgang van de warmtetransitie
• De inhoud van de warmtetransitie
• Professionele deskundigheid warmtetransitie in gemeentelijke organisatie en in de uitvoering van 

de wijkaanpakken
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BEVINDINGEN INTERVIEWS (1/5)

• Inschatting financiele positie gemeenten: 
• Goed (2x), kostendekkend (3x), zorgelijk (1x)

• Inschatting aard financiele positie:
• Is geen overweging om al dan niet te werken aan de TVW
• heeft geen invloed op perceptie van de kosten/baten verhouding warmtetransitie: Verre van duidelijk, o.a. door ontbreken

financiele kaders Rijksoverheid

• Gemeenten beamen allemaal de onduidelijkheid en onzekerheid over:
• Wat de financiele rekening van de warmtetransitie zal zijn en wie welk deel van de rekening zal moeten gaan betalen

• Merendeel geïnterviewden beschouwen de gemeente de probleemeigenaar van de warmtetransitie
in hun gemeente, maar zonder dit eigenaarschap te verbinden met betalingsverplichtingen
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BEVINDINGEN INTERVIEWS (2/5)
INHOUD GEMEENTELIJKE TRANSITIE-OPGAVE IS DUIDELIJK

• Geen interne discussie over wat er moet gebeuren

• Wel discussie / onzekerheid over hoe het moet gebeuren
• Financiele randvoorwaarden (woonlastenneutraliteit, betaalbaarheid)
• Onduidelijkheid financiele kaders rijk
• Fasering
• Participatie en draagvlak

• Koppeling andere maatschappelijke opgaven
• wijkrenovatie, infra, klimaatadaptatie, sociale cohesie
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BEVINDINGEN INTERVIEWS (3/5)

• WT is work in progress met verschillende ambitie en prioriteit
• Heldere duurzaamheidsambities versus “omdat het moet”

• Helder wat inhoudelijk de bedoeling is
• Aanpak: een “couleur locale” op de landelijke inhoud en richtlijnen
• Gemeentelijke WT-netwerk is helder maar nog niet overal operationeel
• Onzekerheid en onduidelijkheid over:

• Financiele implicaties voor betrokkenen
• Implicaties van de opschaling van de WUP financieel en personeel
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BEVINDINGEN INTERVIEWS (4/5)

• Groot en Klein, hebben intern organisatie en procedure op orde
• Iedereen die betrokken moet zijn, is betrokken bij de voorbereiding
• Alle capaciteit is tot op heden gericht op planvorming: TVW en in een paar

gemeenten ook WUP
• Grootste zorg is de uitvoeringsfase van de WUP en de opschaling

daarvan, gemeenten zijn daar nog niet klaar voor
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BEVINDINGEN INTERVIEWS (5/5)

• Veel onzekerheid, men kan de implicaties van de warmtetransitie nog niet
in volle omvang overzien in termen van:

• Financien
• Personele capaciteit
• Medewerking en draagvlak van de bevolking. 

• Omgaan met onzekerheden is lastig voor gemeenten mede door 
ontbreken heldere kaders van Rijksoverheid
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BEVINDINGEN NATIONAL ONDERZOEK

• Vooral onderzoek naar PAW met drie kernelementen

• Proeftuinen, (Geld en leren)
• Kennis- en Leerprogramma (kennis delen)
• Beleidsagenda (van praktijkervaring  naar beleidsaanpassing)

interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het PAW is in 2018 opgericht en heeft tot doel om 
te ‘leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald’ (Ministerie van BZK 
2020b). 
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REKENKAMER: 
RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID INGEZETTE PAW 
MIDDELEN (2018 EN 2019)
• Middelen zijn onrechtmatig ingezet: als vrij besteedbaar budget onder

strikte Rijksvoorwaarden toegekend

• Middelen zijn ondoelmatig ingezet
• Geen concrete (meetbare) doelen / prestaties (o.a. leren en woningen)
• Geen monitoring op landelijk niveau van prestaties
• Vage, niet uitgewerkte begrippen (budgetneutraliteit)
• Overheid niet bevoegd woningen aardgasvrij te maken

• Bevoegdheid van woningbezitter
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PBL ONDERZOEK NAAR LEREN

• Dit PBL-onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkeling van het lerend vermogen in de wijken zelf en op de 
terugkoppeling vanuit deze wijken naar het beleid. 

• Bevindingen:
• Er wordt veel geleerd in de proeftuinen en andere initiatieven; 
• Uitwisseling lokale lessen op gang, maar ook uitdagend vanwege maatwerk;
• Er zijn keuzes op rijksniveau nodig.

• Rapport geeft onderbouwing aan het idee van leren op basis van theoretische 
transitiebenadering (Rotmans cs) en praktijkervaringen tot nu toe (veel interviews met 
betrokkenen in PAW-uitvoering).
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PBL ER WORDT VEEL GELEERD

• Wijkgericht perspectief te optimistisch. Gedetailleerd maatwerk nodig
• Maatwerk vereist op niveau wijk, buurt, gebouw en type eigenaar / bewoner
• Maatwerk per huis en huishouden 
• Sociaal maatschappelijk perspectief leidt niet altijd tot de laagste maatschappelijke kosten, urgentie en mogelijkheden bewoners

verschillen en opvattingen onderhevig aan media invloed (biomassa en waterstof)
• Wijkaanpak niet altijd voor de hand liggende schaalniveau. Diversiteit is veel groter dan gedacht
• Transparante kengetallen en kaders kunnen helpen het proces te vergemakkelijken

• Veel verschillen in expert inbreng door verschillen in aannames en kengetallen

• Lokaal worden stappen gezet maar betrokkenen sceptisch over haalbaarheid versnellingsopgave
• Lokaal gekozen aanpak is veelal niet op grotere schaal haalbaar
• Initiatieven afhankelijk van enkele enthousiastelingen
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PBL UITWISSELING LOCALE LESSEN OP GANG, MAAR 
OOK UITDAGEND VANWEGE MAATWERK
• KLP haalt kennis uit de proeftuinen, maar kennisbehoefte sluit niet aan bij die van de 

voorlopers. Veel specifieke context gebonden vragen
• KLP kan het lerend vermogen binnen en tussen gemeenten versterken

• Kernpunt: betrokkenheid bewoners

• Systematiek voor doorvertalen lokale lessen naar rijksniveau is zich nog “aan het 
inregelen”
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PBL: ER ZIJN KEUZEN OP RIJKSNIVEAU NODIG

1. Beperkingen van het huidige wettelijke kader

2. Instrumentarium voor versnelling ontbreekt
3. Capaciteit in de uitvoering knelt, vooral bij gemeenten 
4. Financiering is voor betrokkenen nog onduidelijk 

5. Een breed gedragen en overkoepelend verhaal ontbreekt
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KWINK TUSSENTIJDSE EVALUATIE PAW

• ‘In hoeverre zijn de doelstellingen van het PAW voldoende scherp en helder opgeschreven en 
sluiten de gekozen beleidsinstrumenten (Proeftuinen, Kennis- en Leerprogramma en Beleidsagenda) 
en wijze van organiseren (governance, verantwoordelijkheden, het uitkeringsinstrument, rol externe 
stakeholders en de inrichting van de monitoring) hier logisch op aan? Wat zijn sterke elementen, en 
waar zijn verbeteringen mogelijk?’ 

• Conclusies:
• PAW heeft signalerende functie: warmtetransitie op de gemeentelijke agenda
• Doelstellingen onvoldoende scherp en duidelijk
• Kwantitatieve doelen onrealistisch, focus vooral op leren
• Aanscherpen leerdoelen
• Verbetertraject van knelpunt naar beleidsaanpassing
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ECONOMISCH INSTITUUT VOOR DE BOUW

• Conclusie:
• Onverenigbaarheid van 

ambities en doelstellingen

• Financiele consequenties
ernstig onderschat
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SCP, WONINGVERDUURZAMING: WILLEN EN
KUNNEN BETEKENT NOG NIET DOEN
DRIJFVEREN EN ERVAREN BARRIERES BIJ WONINGEIGENAREN

• Onderzoeksvragen:
• Hoever zijn eigenaar-bewoners in de opgave van woningverduurzaming?
• Welke drijfveren en belemmeringen spelen een rol in de opgave van woningverduurzaming?
• Zijn er binnen de woningeigenaren groepen die meer of minder mee kunnen komen in deze verduurzamingsopgave?

• Gebaseerd op enquête eigenaar-bewoner (n = 1626)

• Hoever men is:
• 45% eigenaren van woningen gebouwd voor 1975 heeft nog geen enkele besparingsmaatregel genomen, voor eigenaren van 

woningen uit de periode 1975-2000 is dat 59%. 

• Drijfveren:
• Financiële beweegredenen en warmtecomfort, milieu speelt iets minder een rol in energiebesparing en zonnepanelen
• Wel bereid, maar nog niet gehandeld door ontbreken oriëntatie/interesse voor verduurzaming van de woning 

• Posities in duurzaamheid eigen woning:
• Voorlopers (22%), bereidwillige volgers (17%), middengroep, terughoudenden (54%) en achterblijvers 

(8%).
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RESUMEREND (1/3)

• Verbazingwekkend hoe kwiek geinterviewde gemeenten werken aan WTs en WUPs 
gegeven een behoorlijk mistige nationale klimaat- en beleidscontext

• De governance uitdagingen genoemd in de interviews worden bevestigd door de 
landelijke onderzoeken

• Governance in planvorming warmtevisie loopt, ook volgens planning
• Governance van uitvoering en opschaling is nog niet aan de orde in gemeenten
• Opschaling, draagvlak en participatie zijn grootste governance uitdagingingen
• Kosten en kostenverdeling onduidelijk
• Dringend behoefte aan heldere kaders Rijk om echt voortgang te boeken
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RESUMEREND (2/3)
INTERVIEW 6 GEMEENTEN
• Gemeenten, Groot en Klein hebben intern organisatie en procedure op orde
• Iedereen die betrokken moet zijn, is betrokken bij de voorbereiding
• Alle capaciteit is tot op heden gericht op planvorming: TVW en in een paar gemeenten

ook op WUP
• Grootste zorg is de uitvoeringsfase van de WUP en de opschaling daarvan
• Gemeenten zijn daar nog lang niet klaar voor
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RESUMEREND (3/3)

• Veel onzekerheid, men kan de implicaties van de warmtetransitie niet in volle omvang
overzien in termen van financien, capaciteit en vooral ook medewerking en draagvlak van 
de bevolking. Omgaan met die onzekerheid nog niet structureel op het netvlies van 
gemeenten

• Warmtetransitie wordt in beleid en wetenschap gezien als een systeemverandering. Zo’n
framing is veel te gecompliceerd voor de handelingspraktijk
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DEELVRAAG 3

Is de hoeveelheid en kwaliteit van professionele kennis, capaciteit en 
vaardigheden om de wijkgerichte energietransitie in Overijsselse gemeenten 
te kunnen implementeren en realiseren onderdeel van de wijkgerichte 
energietransitie in Overijssel, zo ja hoe en zo neen, waarom niet?
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METHODE

• Interviews gemeenten:
• Vragen over capaciteit

• Literatuuronderzoek
• VNG onderzoek naar bestuurskracht gemeenten
• PBL onderzoek bestuurskracht gemeenten
• Arbeidsmarktonderzoek techniekbranche, met name installatiebedrijven
• Ontwikkelingen in het technische beroepsonderwijs
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INTERVIEWS GEMEENTEN (1/3)

• Welke expertise momenteel betrokken?
• Gemeente vooral in de rol van procesmanager, soms ingehuurd
• Technische kennis en vaardigheden soms in huis, maar worden overwegend gekocht

van ingenieursbureaus

• Welke expertise nodig voor wijkuitvoering
• Verschilt per gemeente:

• Gemeentelijke ingenieurs die technische kant kunnen overzien, maar ook kunnen
communiceren met de omgeving

• Projectleiders, procesmanagers met brede kennis en vaardigheden (process, participatie, 
financien)
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INTERVIEWS GEMEENTEN (2/3)

• Is transitie expertise momenteel thema binnen gemeente?
• Wisselend beeld
• Gemeenten voelen verantwoordelijkheid voor warmtetransitie en moeten om die 

reden kennis en vaardigheden hebben of ontwikkelen
• Borging kennis en vaardigheden op de agenda

• Investeren in eigen kennis als de kosten van inhuren externe deskundigen te hoog worden
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INTERVIEWS GEMEENTEN (3/3)

• Is de hoeveelheid en kwaliteit van professionele kennis, capaciteit en 
vaardigheden om de wijkgerichte energietransitie in Overijsselse 
gemeenten te kunnen implementeren en realiseren onderdeel van de 
wijkgerichte energietransitie in Overijssel, zo ja hoe en zo neen, waarom 
niet?

• De voor de uitvoering van de warmtetransitie benodigde professionele kennis, 
capaciteit en vaardigheden hebben geen prioriteit in de huidige activiteiten van de zes
geinterviewde gemeenten

• In grotere gemeenten ziet men de noodzaak te investeren in eigen deskundigheid
• Op gemeenteniveau geen systematisch inzicht in benodigde professionele capaciteit

voor de uitvoering van de wijktransities in de gemeenten

30



VNG ONDERZOEK (6 JULI 2020) 
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METHODE
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BEVINDINGEN
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BEVINDINGEN
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OORZAKEN EN GEVOLGEN
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PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (2019)
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BEVINDINGEN KWANTITATIEVE ONDERZOEK
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• Grotere gemeenten hebben betere beleidsprestaties, vooral in duurzame
mobiliteit

• Hoe gemotiveerder de gemeente hoe beter de beleidsprestatie ondermeer 
op het gebied van isolatie en lokale opwek van duurzame energie

• Hoe participatiever het beleid, des te beter de beleidsprestaties in isolatie 
en lokale opwek duurzame energie

• Samenwerking met andere gemeenten in het duurzaamheidsbeleid leidt 
tot betere beleidsprestaties in isolatie. 



BEVINDINGEN INTERVIEWS
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• Kennistekort in gemeenten en bij andere betrokkenen
• Onvoldoende financiele middelen en onvoldoende dekking financiele

risico’s (vooral geothermie)
• Problemen om locale wensen in te passen in landelijk beleid
• Geen rugdekking Rijk bij impopulaire locale beslissingen en weerstand

locale bevolking
• Tekort aan personeel, hoge werkdruk
• Onduidelijk wettelijk kader nieuwe warmteopties (geothermie)
• Ruis in de communicatie gemeenten en Rijk over RES door provincies als

intermediair



ONTWIKKELINGEN IN TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE
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HOE DE TI-BRANCHE DE DUURZAME ENERGIE
TOEKOMST ZIET

• Nieuwe kennis nodig door technische ontwikkelingen. Apparaten en 
technieken naast elkaar daarom meer aandacht voor systemen. 

• Meer aandacht voor advies, diensten en ontzorging private en industriele
klant

• Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen
• Installateur als keten regisseur om geintegreerde duurzame oplossingen

te bieden
• Steeds meer maatwerk: wat is mogelijk gegeven deze bouwconstructie. 

Complexiteit van gebouwen en industrieen neemt toe. 
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NIEUWE ROLLEN TI BEDRIJVEN
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NIEUWE PROFIELEN VMBO

• Met de nieuwe profielindeling zijn de voormalige TI-vakgebieden Elektrotechniek, 
Installatietechnieken Instalektro opgegaan in het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE).

• Het bredere PIE-profiel bestaat daarnaast uit de voormalige vakgebieden Metaaltechniek en 
Metalektro. Met deze clustering van TI en TI-verwante vakgebieden in het PIE-profiel is het niet 
langer mogelijk om in de onderwijsdata het onderscheid tussen deze ‘traditionele’ vakgebieden te 
maken. 

• De overige vijf profielen in de bètatechniek zijn Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & 
Transport, Media vormgeving & ICT en Maritiem & Techniek. Daarnaast zijn er intersectorale 
programma’s met techniek en de vakmanschapsroute en doorlopende leerlijn vmbo-mbo Techniek.
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OVERIJSSELS ONDERWIJSINITIATIEF: FIDETT
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CONCLUSIE (1/2)

• Is de hoeveelheid en kwaliteit van professionele kennis, capaciteit en 
vaardigheden om de wijkgerichte energietransitie in Overijsselse 
gemeenten te kunnen implementeren en realiseren onderdeel van de 
wijkgerichte energietransitie in Overijssel, zo ja hoe en zo neen, waarom 
niet?

• Antwoord: Neen, de human capital behoefte binnen en buiten de 
gemeente is tot nu toe geen onderdeel van de gemeentelijke
warmtetransitie

• Verklaring: Focus op planvorming in combinatie met onvoldoende
middelen en capaciteit
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CONCLUSIE (2/2)

• Op basis van landelijk onderzoek:
• De kwalitatieve en kwantitatieve human capital behoefte in gemeenten voor 

uitvoering van de wijkgerichte warmtetransitie is onvoldoende
• Deze landelijke trend wordt bevestigd door de interviews in Overijssel
• Belangrijkste oorzaak: 

• Veelheid van gemeentelijke taken zonder voldoende financiele middelen

• De Nederlandse TI-branche anticipeert op de veranderingen die nodig zijn voor de 
energie/warmtetransitie. Geen informatie over state of the art 2021

• VMBO anticipeert met aanpassing profiel, MBO met practiker energietransitie

• In Overijssel anticipatie onder andere door middel van Fidett initiatief
47
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UIT INNOVATIES IN DE TECHNISCHE
INSTALLATIEBRANCHE P.20
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BEVINDINGEN KWANTITATIEVE ONDERZOEK PBL 2019 
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BEVINDINGEN INTERVIEWS PBL 2019
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PUBLICATIE: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2018

• Vermeulen, Hedwig, Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018. 
Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2022: KBA Nijmegen 2018
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Uit Connect 2025 p.27/28
In hoofdstuk nul = norm
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P. 40
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Het nieuwe werken
p.48



UIT CONNECT 2025
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ONDERZOEKSVRAAG 4

• Welke richtlijnen kunnen worden geformuleerd op basis van de antwoorden op de eerste 
drie onderzoeksvragen voor een efficiënte en effectieve organisatie van de governance en 
human capital agenda van de wijkgerichte energietransitie in Overijssel? 
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SUGGESTIES
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KERNCONCLUSIES ONDERZOEKSVRAGEN 1 EN 2

• Verbazingwekkend hoe kwiek geinterviewde gemeenten werken aan WTs en WUPs 
gegeven een behoorlijk mistige nationale klimaat- en beleidscontext

• De governance uitdagingen genoemd in de interviews worden bevestigd door de 
landelijke onderzoeken

• Governance in planvorming warmtevisie loopt, ook volgens planning
• Governance van uitvoering en opschaling is nog niet aan de orde in gemeenten
• Opschaling, draagvlak en participatie zijn grootste governance uitdagingingen
• Kosten en kostenverdeling onduidelijk
• Dringend behoefte aan heldere kaders Rijk om echt voortgang te boeken
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FOCUS SUGGESTIES

Wat de provincie kan doen om de warmtetransitie in gemeenten
in Overijssel te faciliteren en te ondersteunen
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SUGGESTIE 1: 
EEN OVERKOEPELEND PROVINCIAAL VERHAAL

• Een overkoepelend verhaal ontwikkelen als context voor de gemeentelijke
warmtetransitie in Overijssel

• Ontwerp een gezamenlijke provinciale toekomstagenda waar warmtetransitie deel
van uitmaakt

• Een verhaal “niet omdat het moet”, maar een verhaal “omwille van de toekomst van 
onze aanwezigheid op planeet aarde c.q. provincie Overijssel”. 

• In dat verhaal aandacht voor de positie, rol en verantwoordelijkheid van burgers, 
bedrijven en overheden (rijk, provincie en gemeente)

• Vooral rol, positie en VERANTWOORDELIJKHEID van burgers helder en transparent 
benoemen

• In het verhaal een duidelijke contextualisering en positionering aanbrengen van de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving

• Ontwikkel het verhaal bijvoorbeeld in een G1000 format (https://g1000.nu/)
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SUGGESTIE 2: 
INSTITUTIONALISEER PARTICIPATIE/DEMOCRATISCHE
REPRESENTATIE (1/2)
• Ontwikkel een format voor (wijkgerichte) burgerraden die in de 

planvorming en uitvoering eigenaar/bewoners representeren
• Burgerraden worden op basis van loting samengesteld met aandacht voor 

representativiteit
• Burgerraden zijn de gesprekspartners in de gemeentelijke warmtetransitie
• Burgerraden zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie met en 

informatie aan de achterban (eigenaar/bewoner in de wijk)
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INSTITUTIONALISEER PARTICIPATIE/DEMOCRATISCHE
REPRESENTATIE (2/2)
• Ontwikkel een programma voor gemeenteraden in Overijssel waarin de 

positie en verantwoordelijkheid van (wijkgerichte) burgerraden wordt
gecoordineerd en afgestemd met de formele bevoegdheden van de 
gemeenteraad. 

• Deze aanbeveling dient ertoe om:
• te waarborgen dat hetgeen door eigenaar/bewoners in wijken wordt uitgedacht en 

voorgesteld ook serieus wordt genomen door de raad
• Te waarborgen dat participatie in de gemeente heel serieus wordt genomen en bewoners

niet teleurgesteld hoeven raken
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SUGGESTIE 3:
VAN DOELGERICHT NAAR PROBLEEMOPLOSSEND

• Ontwikkel als provincie een aanpak van doelgericht denken naar
probleemoplossend denken en handelen in de gemeentelijke
warmtetransitie (passend in het grotere provinciale verhaal)

• Neem het lange termijn perspectief “verwarmen zonder aardgas” als referentie om 
een aanpak uit te werken waarin het realiseren van de ambitie wordt uiteengelegd in 
een serie voor eigenaar/bewoner overzichtelijke handelingen die ieder bijdragen aan 
het oplossen van het grotere probleem (aardgasvrij maken van een woning/wijk).

• Maak een duurzaamheidsladder voor woningen in privé eigendom
• Er zijn voldoende (woning en gebieds-)labels die als orientatie kunnen dienen.

• Verwarmen zonder aardgas en klimaatadaptieve woning (waterbergende tuin, 
ontkoppeld van riool etc.) als lange termijn orientatie.  
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SUGGESTIE 4:
INNOVATIEVE FINANCIELE INSTRUMENTEN

• Ontwikkel als provincie samen met geinteresseerde private partijen
(banken) nieuwe financiele instrumenten om eigenaar/bewoners financieel
te faciliteren in het verduurzamen van woningen en om deze op termijn
aardgasvrij en klimaat adaptief te maken

• Wees helder over de verdeling van de kosten en de baten
• Eigenaar bewoner is vooralsnog financieel verantwoordelijk maar kan wel gefaciliteerd

worden door provincie
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SUGGESTIE 5

• Ga door met betrekken onderwijs bij warmtetransitie
• Kennisagenda / kennisloket
• Stages, groeps- en afstudeeropdrachten

• Ondersteun onderwijs initiatieven gericht op warmtetransitie in Overijssel
• Fidett
• Andere
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