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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK
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Aanleiding en doel

> Het doel van Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is om te leren hoe wijken van het aardgas af te halen 

zijn en hoe dit kan worden opgeschaald. Hiervoor wordt in 46 proeftuinwijken op verschillende manieren 

aan het aardgasvrij maken van de woonwijk gewerkt. 

> Vereniging Eigen Huis (VEH) wil weten hoe huiseigenaren uit proeftuinwijken de wijkaanpak ervaren.

Onderzoeksvraag

Hoofdvraag

> Hoe ervaren huiseigenaren uit proeftuinwijken de wijkaanpak?

Subvragen 

> Wat is de houding van huiseigenaren ten aanzien van ‘van het aardgas afgaan’?

> Welke ervaringen hebben huiseigenaren met de wijkaanpak als het gaat om: 

• De ervaring met de gemeente

• De mate waarin ze erbij betrokken werden

• Financiën

• De persoonlijke ervaring en toekomstvisie

> Hoe ervaren huiseigenaren de communicatie rondom de wijkaanpak?

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van 

duo-interviews met 18 bewoners van 3 proeftuinwijken (in de gemeenten Drimmelen, Sliedrecht en 

Purmerend). 

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. De waarde van 

kwalitatief onderzoek zit in de breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling 

ervan. De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de hele doelgroep.



CONTEXT
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Verschillen per wijk

> Tijdens dit onderzoek zijn we in gesprek gegaan met bewoners van 3 verschillende proeftuinwijken, 

namelijk: Terheijden, Sliedrecht-Oost en Overwhere-Zuid. Er is voor deze wijken gekozen, omdat deze 

wijken 1 van de 26 eerste proeftuinwijken van Nederland zijn en omdat hier zich voldoende leden van 

Vereniging Eigen Huis bevinden. Daarnaast liggen deze gemeenten in verschillende provincies van het land.

> De wijkaanpak in de wijken van de bewoners die we hebben gesproken, bevond zich tijdens de interviews in 

verschillende stadia. Bij sommige bewoners was er bijvoorbeeld nog niks ondernomen en bij andere 

bewoners waren de werkzaamheden in de wijk al in volle gang of achter de rug. 

> De soort uitvoerende partij van de wijkaanpak verschilt per wijk. In onderstaand overzicht is weergegeven 

wat de eigenschappen per wijk zijn van de bewoners die we hebben gesproken.

Gemeente Wijk Oplossing Type Bron Uitvoerende partij

Drimmelen Terheijden Warmtenet Midden 
temperatuur, 
warmtekoude-
opslag

Biomassa Traais energie 
collectief 
(bewonerscollectief)

Sliedrecht Sliedrecht-Oost Warmtenet Nu hoge 
temperatuur, later 
midden 
temperatuur

Biomassa en 
vervolgens
Geothermie

Gemeente 
Sliedrecht

Purmerend Overwhere-Zuid Warmtenet Hoge temperatuur Biomassa Gemeente 
Purmerend



OVER EEN PIRAMIDAAL RAPPORT

Opbouw rapport

> We hebben dit rapport geschreven op basis van 

het principe van ‘Pyramid Thinking’. 

> We starten op slide 6 met een overzicht van de 

hoofdconclusie, deelconclusies en belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek: de ‘piramide’.

> Na dit overzicht presenteren wij onze visie op de 

resultaten. We plaatsen de resultaten van het 

onderzoek in een breder kader en geven onze 

aanbevelingen.

> Vervolgens bespreken we elk van de 

deelconclusies aan de hand van de resultaten uit 

de interviews.

> Omdat de vraag over de rol van Vereniging Eigen 

Huis buiten de scope van dit onderzoek valt, 

hebben we deze resultaten in de bijlage 

opgenomen.

Leeswijzer

> De deelnemers noemen wij in dit rapport 

‘bewoners’. Gemeenten en bewonerscollectieven 

die de wijkaanpak uitvoeren noemen we 

‘uitvoerende partij’. 

> Quotes van deelnemers zijn cursief weergegeven. 

> In de bijlagen is de onderzoeksverantwoording te 

vinden. 
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Hoofdconclusie

Deelconclusie Deelconclusie Deelconclusie

paginanummer paginanummer paginanummer

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

De hoofdconclusie 

geeft antwoord op de 

hoofdvraag van het 

onderzoek
De deelconclusies 

onderbouwen de 

hoofdconclusie, deze 

vormen de onderdelen 

van he hoofdstuk 

‘Deelconclusies’

Dit zijn de 

onderzoeksresultaten 

waarop de conclusies 

gebaseerd zijn en 

werken we per 

deelconclusie uit

De paginanummers 

linken direct naar de 

bijbehorende 

deelconclusie
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Hoewel bewoners positief staan tegenover verduurzaming, zijn zij kritisch op de wijkaanpak. Bij zowel de keuze voor het 
warmtenet als de manier waarop de gemeente de wijkaanpak uitvoert zetten bewoners vraagtekens

Algemene houding ‘van het aardgas af’
De urgentie is aanwezig dat er iets moet gebeuren, maar er 
heerst twijfel of ‘van het aardgas af’ de juiste oplossing is

Houding tegenover de Wijkaanpak
De wijkaanpak voelt voor bewoners, op het gebied van 

kosten, duurzaamheid en wooncomfort, niet als de juiste 
oplossing

Ervaring met de Wijkaanpak
Door gebrekkige communicatie en praktische obstakels daalt 

het vertrouwen bij bewoners

Pagina 12-16 Pagina 17-24 Pagina 25-32

Bewoners zijn zich bewust dat verduurzamen, op lange of 
korte termijn, noodzakelijk is

Het feit dat bewoners wonen in een proeftuinwijk, brengt 
zowel positieve als negatieve gevoelens met zich mee

De communicatie over de wijkaanpak schiet op verschillende 
momenten te kort in volledigheid en timing

Twijfels over ‘van het aardgas af gaan’ komen voort uit 
tegenstrijdige informatie over schone energie

Bewoners twijfelen of het warmtenet wel duurzaam is en 
hebben het gevoel weinig inspraak te hebben in het bepalen 

van de wijkaanpak

Bewoners ervaren dat de uitvoering van de wijkaanpak stroef 
verloopt door achterblijvende planning, tegenstrijdige 

regelgeving en beperkte financiële steun

Bewoners vragen zich af of ‘van het aardgas af gaan’ 
voldoende bijdraagt aan een beter milieu

Bewoners hebben onvoldoende beeld van de kosten, om aan 
de wijkaanpak deel te nemen

Bewoners delen ervaringen met elkaar in informele setting

Bewoners twijfelen over de gevolgen die het warmtenet heeft 
op hun wooncomfort en hun woning

Een bewonerscollectief als uitvoerende partij schept 
vertrouwen en zorgt voor betrokkenheid bij bewoners



GEMISTE KANSEN OP HET GEBIED VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Welwillende bewoners

In de gesprekken met bewoners komt duidelijk naar voren dat bewoners openstaan voor andere 

energiebronnen dan aardgas. Dit biedt in potentie een goede voedingsbodem voor de transitie die het 

Programma Aardgasvrije Wijken teweeg wil brengen. Toch zien we dat bewoners in proeftuinwijken 

tegen verschillende zaken aanlopen waardoor weerstand ontstaat.  

Een complexe uitdaging

In dit onderzoek hebben we een inkijkje gehad in 3 van de 46 proeftuinwijken. Alleen al in deze 3 

wijken is de complexiteit, van de uitdaging die de uitvoerende partijen hebben, duidelijk geworden. 

De uitvoerende partij heeft te maken met:

• Verschillende soorten huizen (uit verschillende bouwjaren)

• Onvoorziene omstandigheden (zoals tegenvallende kosten en verontreinigde grond)

• Operationele uitdagingen (bijvoorbeeld in de samenwerking met rioleringsbedrijven)

Op bewoners komt het over alsof deze complexiteit de uitvoerende partij overvalt. En dat ze niet goed 

zijn voorbereid en niet voldoende kennis bezitten om de uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Inspraak en communicatie

Er heerst begrip onder bewoners dat hun gemeente of bewonerscollectief voor een uitdaging staat die 

veel haken en ogen met zich mee brengt. De manier waarop de uitvoerende partijen (met name 

gemeenten) omgaan met deze complexiteiten valt bewoners tegen. Bewoners hadden hier graag meer 

bij betrokken willen worden, zowel door geïnformeerd te worden over de planning (en voortgang 

hiervan) en kosten, als door inspraak te hebben in welke oplossing gekozen wordt voor de 

wijkaanpak. Doordat de uitvoerende partij dit niet biedt krijgen bewoners het idee dat de partij hun 

zaakjes niet op orde heeft of informatie bewust achter houdt, wat wantrouwen wekt. 
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GEMISTE KANSEN OP HET GEBIED VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

> Bewoners verwachten op het gebied van communicatie:

◦ Proactieve communicatie: waarin zij actief op de hoogte gehouden worden van 

besluitvorming, plannen, planning en eventuele wijzigingen hierin. 

◦ Tijdige communicatie en duidelijkheid over inspraak: waarbij bewoners op de hoogte worden 

gesteld van plannen voordat deze vaststaan, en duidelijk is of en hoe bewoners hier inspraak 

in hebben.

◦ Volledige en transparante communicatie: waarin alle aspecten worden belicht rondom de 

wijkaanpak, zoals kosten en dingen die misgaan of anders lopen dan verwacht. 

◦ Wat proeftuinen (van elkaar) leren: het gevoel leeft dat verschillende proeftuinen in Nederland 

opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Zij zijn benieuwd wat proeftuinen van elkaar kunnen 

leren. 

10

C
O

N
C

L
U

S
IE

S
 E

N
 V

IS
IE



11

H
O

U
D

IN
G

 ‘
V

A
N

 H
E

T
 

A
A

R
D

G
A

S
 A

F
’



DE URGENTIE IS AANWEZIG DAT ER IETS MOET GEBEUREN, MAAR ER HEERST

TWIJFEL OF ‘VAN HET AARDGAS AF’ DE JUISTE OPLOSSING IS.
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BEWONERS ZIJN ZICH BEWUST DAT VERDUURZAMEN, OP LANGE OF KORTE

TERMIJN, NOODZAKELIJK IS

Er moet vroeg of laat iets gebeuren…

> Bewoners zijn het erover eens dat de manier waarop er momenteel met vervuilende en eindigende 

energiebronnen wordt omgegaan een onhoudbare situatie is. Ze zien dat er iets moet veranderen, omdat als we 

op dezelfde voet verder gaan energiebronnen zullen opraken en we de aarde blijven vervuilen.

> Voor sommige bewoners is het belangrijk dat hun kinderen én de kinderen van hun kinderen later ook nog 

kunnen genieten van een schone wereld, waarin ze zich niet druk hoeven te maken over oprakende 

energiebronnen. Als er niet op een andere manier met energiebronnen wordt omgegaan, zijn ze bang dat hun 

nazaten hier de dupe van worden.  

> De meningen lopen uiteen over op welke termijn ‘er iets moet gebeuren’. Sommige bewoners kan het niet snel 

genoeg gaan. Ze willen liever vandaag dan morgen van het aardgas af. Andere bewoners vinden het niet erg dat 

het nog even duurt en verwachten dat er in de nabije toekomst betere kennis en technieken zullen zijn die voor 

een efficiëntere en effectievere energietransitie kunnen zorgen. 

..maar of dat ook gaat lukken?

> Bewoners zijn zich daarnaast bewust van de klimaatdoelen die de overheid heeft vastgesteld, wat inhoudt dat 

iedereen in 2050 van het aardgas af moet zijn. In de ogen van sommige bewoners is dit een te optimistisch doel 

en verwachten ze dat we dit niet gaan halen, omdat de transitie naar andere energiebronnen veel haken en ogen 

met zich meebrengt. 

> Andere bewoners zien het wel gebeuren en sommige vinden dat dit te langzaam gaat en zouden liever zien dat de 

doelstelling al sneller wordt behaald. 

Ik denk dat de effecten van het milieu en wat we met de aarde doen al een hele tijd bekend is, en ik denk dat wat we 

er aan doen te langzaam gaat. 

Het wordt heel lastig om de doelstelling van 2050 te halen. Als ik zie wat die transitie bij ons in de wijk alleen al 

teweeg brengt.
13
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BEWONERS ZIJN ZICH BEWUST DAT VERDUURZAMEN, OP LANGE OF KORTE

TERMIJN, NOODZAKELIJK IS

Andere motieven en behoeften die meespelen zijn wooncomfort en financieel rendement

> Bewoners hebben naast klimaat ook andere motieven om hun huis te verduurzamen. Ze zijn zich ervan bewust 

dat een duurzaam huis tegelijkertijd ook een rendabelere situatie op kan leveren voor hun portemonnee. Ze 

noemen het geld dat ze besparen op hun energierekening, maar ook de overwaarde die ze op hun huis kunnen 

verdienen op het moment dat ze hun huis verkopen. 

> Het verhogen van het wooncomfort is ook een motief om de woning te verduurzamen. Door bijvoorbeeld het 

huis te isoleren hebben bewoners minder last van tocht of kou en is het (in de winter) makkelijker om ruimtes 

te verwarmen. 

Laten we wel wezen. Uiteindelijk gaat het ook om hoeveel geld heb je te besteden. Het geld dat we uiteindelijk 

gaan besparen op onze energierekening kunnen we dan gaan gebruiken voor andere maatregelen hier in de 

woning. 
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TWIJFELS OVER ‘VAN HET AARDGAS AF GAAN’ KOMEN VOORT UIT

TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE OVER SCHONE ENERGIE

Bewoners zien ‘van het aardgas af’ niet altijd als heilige graal

> De meningen lopen uiteen over hoe de energietransitie moet plaatsvinden. Aardgas wordt gezien 

als een ‘fossiele brandstof’, die op een gegeven moment op zal raken. Daarom is het goed dat er 

naar alternatieven wordt gekeken. 

> Daarnaast zijn er ook bewoners die aangeven dat aardgas een relatief ‘schone’ energiebron is, die 

weinig uitstoot teweeg brengt. Het feit dat de overheid vroeger juist het gebruik van aardgas 

gepromoot heeft als een gunstige en schone brandstof en het feit dat andere landen in Europa 

momenteel juist méér aardgas willen gaan gebruiken in plaats van andere (vervuilendere) 

energiebronnen, voedt de twijfel of Nederland überhaupt wel van het aardgas af moet. 

> Daarom zien zij ‘van het aardgas af gaan’ niet als de beste optie om een schoner milieu tot stand 

te brengen. 

Nederland heeft zich geprofileerd om aardgasleverancier van heel Europa te worden. Daarmee hebben 

ze de boel een hele hoop uitgehold. Ja, nu snap ik wel dat we van het aardgas af moeten, maar het is, 

gewoon nog steeds een hele schone warmtebron. 

Het is moeilijk uit te leggen dat we hier de aardgaskraan dichtdraaien en in Duitsland bordjes staan, 

we gaan over op groen, we gaan over op aardgas. Dat gebeurt bij ons net over de grens. Dan vind ik 

het een heel raar beeld omdat we één Europa zijn, dat wij dan ineens van het aardgas moeten. Terwijl 

dat extra milieubelastend zou zijn. Volgens mij is dat niet zo. Als je een schone verbranding hebt is 

het niet slechter voor het milieu dan een bio centrale die uitstoot heeft. 
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BEWONERS VRAGEN ZICH AF OF ‘VAN HET AARDGAS AF GAAN’ 
VOLDOENDE BIJDRAAGT AAN EEN BETER MILIEU

Twijfels over effectiviteit 

> De transitie van aardgas naar een andere energiebron brengt ook twijfels met zich mee die te 

maken hebben met de effectiviteit. Bewoners vragen zich af of het genoeg oplevert als huizen in 

Nederland geen aardgas meer hebben. 

> Bovendien hebben bewoners het idee dat wat er in Nederland wordt gedaan voor het milieu heel 

weinig bijdraagt op wereldniveau. Landen als Rusland en China doen bijvoorbeeld veel minder, 

maar hebben een veel grotere impact op het milieu.

Ik heb het gevoel dat het een druppel op een gloeiende plaat is wat wij in Nederland aan het doen zijn 

(van aardgas afgaan).

Verdeling van de lasten

> Sommige bewoners vinden dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de 

milieuproblematiek niet alleen bij de burger ligt, maar ook bij de bedrijven. En dat er door 

bedrijven te verduurzamen, gezien de uitstoot die bedrijven veroorzaken, veel meer winst valt te 

behalen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

Als ik de berichtgeving over Shell hoor, die 7 keer uitstoot wat wij als bewoners in Nederland 

uitstoten, dan vind ik dat de verhoudingen zoek zijn. Waar zijn we dan mee bezig? 
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DE WIJKAANPAK VOELT VOOR BEWONERS, OP HET GEBIED VAN KOSTEN, 
DUURZAAMHEID EN WOONCOMFORT, NIET ALS DE JUISTE OPLOSSING
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HET FEIT DAT BEWONERS WONEN IN EEN PROEFTUINWIJK, BRENGT ZOWEL

POSITIEVE ALS NEGATIEVE GEVOELENS MET ZICH MEE

Mijn wijk als experiment?

> Bewoners benoemen uit zichzelf dat hun wijk als één van de weinige wijken in Nederland voorop loopt als het 

gaat om ‘van het aardgas af gaan’. Het feit dat de wijk waarin ze wonen een proeftuinwijk is geeft ze het idee 

dat ze als ‘pilot’ of ‘proef’ voor de rest van Nederland fungeren. Sommige bewoners zien dit als iets positiefs 

en andere bewoners als iets negatiefs:

o Bewoners die negatief zijn, hebben er geen behoefte aan dat hun wijk wordt ‘opgeofferd’ om dingen uit te 

proberen. Deze bewoners zien vooral de nadelen van de wijkaanpak (zoals opengebroken straten, het 

weghalen van bomen en hoge kosten die de wijkaanpak met zich mee brengt). In hun ogen brengen 

experimenten automatisch tegenvallers met zich mee, waar de bewoners uiteindelijk de dupe van zullen 

worden. 

Van mij mogen ze dat lekker ergens anders doen. Wij zitten straks met de gebakken peren als het fout gaat. 

o Bewoners die positief zijn, zien wel de waarde in van hun wijk als ‘experiment’. De vooruitgang en het 

uitproberen dat met de proeftuinwijk gepaard gaat, spreekt deze bewoners juist aan. De risico’s die hierbij 

komen kijken nemen zij voor lief en ze zien vooral de kans om voorop te lopen als het gaat om 

verduurzamen in Nederland of hun provincie. Sommige bewoners hebben er zelfs voor gekozen om specifiek 

in een proeftuinwijk een huis te kopen. 

We zijn een proeftuinwijk en daar horen kinderziektes bij. 

Ik vind het leuk hoe TEC aan het pionieren is, daarom hebben ze mijn goodwill.

Wij zijn de eerste in Brabant die van het aardgas af gaan! 
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BEWONERS TWIJFELEN OF HET WARMTENET WEL DUURZAAM IS EN HEBBEN HET

GEVOEL WEINIG INSPRAAK TE HEBBEN IN HET BEPALEN VAN DE WIJKAANPAK

Duurzame infrastructuur

> Het warmtenet als aanpak om ‘van het aardgas af te gaan’ wordt door sommige bewoners als voor de hand liggende keuze 

gezien. Ze geven aan dat het belangrijk is dat er een infrastructuur wordt aangelegd waar iedereen in Nederland zich op 

kan aansluiten, waardoor verduurzamen voor iedereen toegankelijk wordt. Daarnaast geven ze aan dat de leidingen voor 

het warmtenet in de toekomst eventueel ook voor alternatieve manieren om huizen te verwarmen kunnen dienen, zoals 

waterstof. 

Als we met z’n allen op stadsverwarming zitten, is het ook makkelijker om straks weer over te gaan op iets anders met de 

hele wijk. 

De vervuilende bron

> Hoewel er bewoners zijn die in de huidige wijkaanpak (een warmtenet) geloven, zijn er ook veel twijfels onder de bewoners. 

Zo vinden bewoners het raar en ongemakkelijk dat de bron waar hun warmtenet door zal worden verwarmd niet duurzaam 

is (bijvoorbeeld biomassa of aardgas) en dat het warmtenet vaak bijgestookt moet worden op aardgas in de winter. Ze 

geven aan dat op den duur de bron zal veranderen naar geothermie, maar dat dat nog even duurt. 

Alternatieve aanpakken

> Bewoners geven aan dat ze twijfelen of de alternatieven voor een warmtenet wel goed genoeg onderzocht zijn door de 

gemeente of uitvoerende partij. In hun ogen zijn er manieren om van het aardgas af te gaan die beter zijn voor het milieu. 

Bewoners noemen de volgende alternatieven:

◦ Waterstof: volgens bewoners wordt hier veel mee geëxperimenteerd en wordt dit in hun ogen als een energiebron gezien 

met veel potentie, omdat het nauwelijks vervuilend is.

◦ Warmtepomp: door een warmtepomp te plaatsen is men niet afhankelijk van een collectieve warmtebron. 

◦ Elektriciteit: door zonnepanelen te plaatsen en het huis geheel op groene stroom laten werken.

Doe mij maar waterstof door mijn aardgasleiding. Dan ben ik klaar. In Groningen zijn er al proefwijken en die draaien op 

waterstof. Dat is nog duurzamer ook. Beter voor het milieu. Dat zou een heel goed alternatief zijn, denk ik. 20
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BEWONERS TWIJFELEN OF HET WARMTENET WEL DUURZAAM IS EN HEBBEN HET

GEVOEL WEINIG INSPRAAK TE HEBBEN IN HET BEPALEN VAN DE WIJKAANPAK

Te weing inspraak in de keuze voor de wijkaanpak

> Bewoners vinden het tegenvallen dat ze voor hun gevoel weinig inspraak hebben gehad in de uiteindelijke 

keuze voor een wijkaanpak. In hun ogen is er niet voldoende stilgestaan bij alternatieven voor een warmtenet 

en is de stem van de bewoners in de wijk niet voldoende gehoord. 

> Ondanks dat er wel bijeenkomsten of ‘meetups’ zijn georganiseerd rondom de wijkaanpak, hebben burgers 

niet het idee gehad dat zij daar inspraak hadden. Dit maakt dat bewoners het gevoel hebben dat de beslissing 

al eerder gemaakt is en dat bewoners überhaupt geen invloed hadden op de keuze. 

In het begin heb ik daar vreselijk van gebaald dat het zo is gegaan. Het wordt gewoon door je strot geduwd. 

Mijn man is toen naar zo’n bijeenkomst geweest en die zei inderdaad: het was vooral informatief en dit hebben 

we besloten en dit gaan we doen. Dus daar was geen inspraak inderdaad van burgers.

De paradox van de keuzevrijheid

> Hoewel bewoners zich er bewust van zijn dat ze niet verplicht zijn om mee te gaan in de wijkaanpak, voelen 

bewoners wel de urgentie om het huis klaar te maken voor de toekomst. Bewoners beseffen zich dat ze in 

2050 een aardgasvrij huishouden moeten hebben. 

> Het feit dat men financieel voordeel kan halen als men meegaat in de plannen van de uitvoerende partij, zorgt 

voor een extra stimulans om toch in te stemmen, al is er enige twijfel of dit daadwerkelijk zo is. Dit komt voor 

uit twee overwegingen: 

◦ Twijfel over draagvlak binnen de wijk: Bij de bewoners heerst het idee dat de wijkaanpak en het warmtenet 

alleen slaagt als de hele wijk meedoet. Hoe minder mensen meedoen, hoe duurder de aanpak per 

huishouden wordt. Wat een vicieuze cirkel veroorzaakt. Hoe minder mensen meedoen, hoe duurder het 

wordt. En hoe duurder het wordt, hoe minder mensen er mee willen doen. 

◦ Geen eigen keuze in leverancier: Burgers hebben hierdoor niet de mogelijkheid verschillende leveranciers op 

basis van tarieven of service tegen elkaar af te wegen. 21

H
O

U
D

IN
G

 W
IJ

K
A

A
N

P
A

K



BEWONERS HEBBEN ONVOLDOENDE BEELD VAN DE KOSTEN, OM AAN DE

WIJKAANPAK DEEL TE NEMEN

Kosten voor de aanleg van het warmtenet 

> Er wordt in de ogen van de bewoners geen duidelijk beeld gegeven van de kosten die gemoeid zijn met de 

aanleg van het warmtenet. De onduidelijkheid over de kosten van het warmtenet is voor bewoners een reden 

om niet mee te doen met de wijkaanpak of om hier voorlopig geen keuze over te maken. 

Dit berekeningen zijn super rooskleurig, maar ik denk dat in de praktijk vreselijk tegen gaat vallen. Het hangt af 

van wie d’r mee doet en wat het oplevert. 

Als ik geen duidelijkheid heb over de kosten dan is het antwoord nee.

Verborgen kosten

> Er wordt in de ogen van de bewoners ook niet duidelijk genoeg gecommuniceerd dat er naast de 

installatiekosten ook kosten bijkomen voor een warmtewisselaar en verbouwingskosten voor het geschikt 

maken van de woning (isolatiekosten). Ook zijn er investeringen, zoals een kookplaat en nieuwe pannensets. 

Dit zijn volgens hen ‘verborgen kosten’ die niet goed naar voren komen. 

> De afweging om wel mee te gaan in de wijkaanpak heeft daardoor ook te maken met de financiële vergoeding 

of subsidie die men kan krijgen vanuit de overheid. Als men later beslist om toch aan te sluiten bij de 

wijkaanpak zijn de kosten voor eigen rekening. Dit is een reden voor bewoners om toch vooral nu voor een 

warmtenet te kiezen. 

Nee, ik heb nog nooit een bedrag gehoord. Daar word ik ook zo wantrouwig over. Er is niemand die een bedrag 

noemt.

Ik heb in de voorwaarden gelezen dat het iets van 3,5 duizend euro, 4 duizend euro was. Dat is voor mij dan geen 

optie. Maar misschien in de toekomst wel. Maar dan moet je dat ook betalen en nu krijg ik het gratis. Ja, dat is 

eigenlijk mijn punt geweest dat ik overstag ben gedaan. De rommel krijg je toch. De straat gaat toch open. Want 

je buren krijgen het ook. 22
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BEWONERS HEBBEN ONVOLDOENDE BEELD VAN DE KOSTEN, OM AAN DE

WIJKAANPAK DEEL TE NEMEN

Wijkaanpak weinig rendabel

> Waar het isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen voor financieel rendement kan zorgen, 

verwachten bewoners geen rendement van het warmtenet als ze daarop aangesloten worden. Van bekenden 

die al op het warmtenet zitten, of door zelfgemaakte berekeningen schatten zij in dat ze maandelijks duurder 

uit zullen zijn. Bewoners voelen daarom geen financiële prikkel om mee te doen met de wijkaanpak. Het levert 

hen ten opzichte van de huidige energiekosten financieel niks op om hun huis op een warmtenet te laten 

aansluiten. Daar komt bij dat zij andere investeringen moeten doen, die zij er mogelijk niet uithalen. 

Beperkte keuzevrijheid qua installateur wekt wantrouwen

> Het feit dat bewoners geen keuze kunnen maken welke installateur ze hun warmtewisselaar willen laten 

installeren, geeft hen het gevoel alsof ze een te hoge prijs betalen. Er is volgens de bewoners spraken van een 

monopolypositie, omdat de overheid één partij aanbiedt. 

> Sommige bewoners zouden liever zien dat er uit meerdere bedrijven kan worden, gekozen, zodat ze prijzen 

kunnen vergelijken tussen verschillende aanbieders. Dit geldt ook voor de leverancier. 

Maar nogmaals, we moeten erop aansluiten straks en dan zitten wij er voor 20 jaar minimaal aan vast. Er is geen 

concurrentie om naar door te rollen. Je kunt niet kiezen tussen leverancier. 

23
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BEWONERS TWIJFELEN OVER DE GEVOLGEN DIE HET WARMTENET HEEFT OP HUN

WOONCOMFORT EN HUN WONING

Onduidelijkheid over warmteverlies

> Bewoners vragen zich af of de warmte die ze ontvangen afneemt naarmate hun huis verder van de warmtebron 

verwijderd is. In de ogen van de bewoners krijgt een huis dat verder weg staat minder warmte binnen dan een 

huis dat dichter bij de bron staat. In combinatie met een laag energielabel, of onvoldoende mogelijkheden om 

te isoleren, zou dat betekenen dat het huis niet goed warm te krijgen is. 

Dat warmwater komt ergens vandaan. En dat gaat dan door die hele wijk heen. En is het dan niet zo: op het 

moment dat het daar ergens begint is het warm en een stuk verderop in de wijk is het vast een stuk minder warm. 

Water koelt af in die grond. 

De huizen hier, daar zou dan 70 graden water binnen moeten komen wil je het redelijk behaaglijk hebben, zeg 

maar. En er is wel belooft dat dat binnen gebracht zou worden. Maar die deskundige, die gaf aan dat is nu, maar 

het is niet de bedoeling dat het altijd blijft, het moet straks naar 40 terug en dan is het hopeloos.

Effecten op woningwaarde

> Daarnaast zijn er bewoners die zich zorgen maken over de aanpassingen die zij in hun woning moeten doen, 

hoeveel ruimte dit inneemt en hoe het er uit zal zien. Dit kan in hun ogen ook negatief effect hebben op de 

woningwaarde. 

> In sommige gevallen geven bewoners wel aan dat ze verwachten dat hun huis meer waard zal worden, doordat 

het verduurzaamd is. In andere gevallen verwachten bewoners juist dat hun huis minder waard is geworden, 

doordat de omgeving minder groen is geworden door het weghalen van bomen, het openbreken van straten of 

omdat nieuwe bewoners ‘verplicht’ zijn het abonnement bij het warmtenet over te nemen. 

De wijk is nu met helemaal toegetakeld, het is oorlogsgebied. 36 bomen gerooid. Verschrikkelijk. Prachtig groen 

toen ik het kocht. Nu alles platgegooid. Ht ziet er niet uit.

24
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DOOR GEBREKKIGE COMMUNICATIE EN PRAKTISCHE OBSTAKELS DAALT HET

VERTROUWEN BIJ BEWONERS
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DE COMMUNICATIE OVER DE WIJKAANPAK SCHIET OP VERSCHILLENDE

MOMENTEN TE KORT IN VOLLEDIGHEID EN TIMING

In de aanloop naar de wijkaanpak 

> In de aanloop naar de wijkaanpak zijn er verschillende manier waarop bewoners worden geïnformeerd dat zij een 

proeftuin zijn. Zo zijn er (online) meetups / informatiebijeenkomsten en wordt er geschreven in (lokale) kranten in 

bladen. Een deel van de bewoners vind dat zij hiermee voldoende op de hoogte zijn gesteld. 

> Anderen ervaren dit duidelijk anders. Zij hebben het gevoel er ‘bij toeval’ achter te komen dat hun wijk een 

proeftuin is, doordat ze dit lezen in een dagblad of ergen anders tegen komen. Zij worden liever van te voren, 

proactief geïnformeerd. 

Er wordt veel aandacht aan gegeven. Het wordt wel kenbaar gemaakt wat er gebeurt. Er is zelfs een TEC biertje 

gebrouwen

Nou, ik zag het op het nieuws. Ik zag dan dat wijken zich gingen aanmelden binnen dorpen en steden, en dat die dan 

proeftuinen werden. En daar stond opeens Sliedrecht bij. En die zou zich dan vanuit de gemeenteraad hebben 

aangemeld. Ik ken dat proces niet helemaal. 

Informatie over kosten en planning onvolledig

> Informatie komt te laat of is onvolledig, waardoor bewoners geen goed beeld kunnen vormen van de plannen van 

de gemeente en daardoor moeilijk een beslissing kunnen maken of ze hier aan willen meedoen of niet. 

> Bewoners zoeken daarom zelf informatie op over kosten en planning. Bewoners hebben er behoefte aan om vroeg 

in het proces al geïnformeerd te worden over kosten en planning. 

Alles wat ik wilde weten stond erin, maar ik had het zelf al uitgezocht, dus het was mosterd na de maaltijd. Het moet 

op het juiste moment komen, vroeg in het proces. Je moet mensen voorbereiden op wat gaat komen.

Nou ja, de gemeente zit op een ander niveau te denken en de communicatie is dus ook op een beleidsmatig niveau. 

Van groen moet je doen, dat is een beetje de boodschap. Dat is heel fijn, totdat je een concrete vraag hebt, wat kost 

het? Dan volgt een euh... 27
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DE COMMUNICATIE OVER DE WIJKAANPAK SCHIET OP VERSCHILLENDE

MOMENTEN TE KORT IN VOLLEDIGHEID EN TIMING

Bewoners worden onvoldoende op de hoogte gehouden

> Daarnaast is het voor burgers van belang te weten wat de status is van de aanpak. Als er bijvoorbeeld sprake is 

van vertraging van de uitvoering van de wijkaanpak, willen bewoners dat ze geïnformeerd worden over wat voor 

oponthoud zorgt. Ook als plannen gewijzigd worden, willen zij weten waar dit door komt, wat de nieuwe planning 

is en wanneer hun wijk of buurt aan de beurt is. 

> Burgers vinden het niet gek dat er onvoorziene zaken zijn en niet alles op rolletjes loopt, maar daar moet wel 

eerlijk en concreet over gecommuniceerd worden. Zeker wanneer dit impact heeft op hun eigen plannen. 

Waardoor het oponthoud wordt veroorzaakt is niet duidelijk. Ik weet wel van een nieuwbouwplan, dat heet de Wilde. 

Dat ligt stil vanwege het feit dat de verontreiniging veel ernstiger is dan was aangegeven. En dat is dezelfde grond, 

dus ik denk, dat het misschien daar mee te maken heeft?

Waarschijnlijk kwamen ze zelf wat problemen tegen in zo’n bestaande wijk en is niet alles inzichtelijk. En daar lopen 

ze dan ook tegenaan, dus dat ze het plan wijzigen is dan wel logisch. Maar vanuit de gemeente zouden ze ons dan 

wat meer op de hoogte kunnen houden.

Vertrouwen slaat om in wantrouwen

> De gebrekkige communicatie van uitvoerende partijen wekt wantrouwen op bij een deel van de bewoners, omdat 

ze het idee hebben dat de uitvoerende partij de situatie niet onder controle heeft en weinig kennis van zaken 

heeft. 

Ja, in het ergste geval is het onwetendheid, nou dat is heel vervelend. En dat geeft weinig vertrouwen. Maar zoals het 

nu gaat, begint het een beetje te dagen dat het bewust niet vertellen is. 

Het klinkt misschien een beetje lullig, maar als de gemeente zich daarmee gaan bemoeien dan zijn het goedbedoelde 

amateurs. Die beseften niet wat de impact is. 
28
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BEWONERS ERVAREN DAT DE UITVOERING VAN DE WIJKAANPAK STROEF

VERLOOPT, DOOR ACHTERBLIJVENDE PLANNING, TEGENSTRIJDIGE REGELGEVING

EN BEPERKTE FINANCIËLE STEUN

Achterblijvende planning heeft verschillende oorzaken

> Bewoners vinden het frustrerend dat, in sommige gevallen, de plannen met betrekking tot de wijkaanpak niet 

gehaald worden. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat bewoners overwegen om hun eigen plan te maken om 

‘van het aardgas af te gaan’. 

> Tegelijkertijd heerst er ook begrip onder de bewoners, omdat ze begrijpen dat de wijkaanpak onvoorziene 

obstakels met zich mee brengt. Bewoners zien de volgende obstakels die voor vertraging zorgen:

◦ Tegenvallende kosten per huis, waardoor de subsidie niet voldoende is om alle geplande woningen aan te 

pakken

◦ Slechte samenwerking tussen uitvoerende partijen: de aanleg van het warmtenet gaat in sommige wijken 

gepaard met het vervangen van de riolering. Dit betekent dat de partij die de riolering onderhoudt en de 

partij die het warmtenet aanlegt samen moeten werken. Bewoners geven aan dat dit voor oponthoud heeft 

gezorgd in de uitvoering.

◦ Onvoorziene omstandigheden: zoals verontreinigde grond of andere bouwprojecten die de aanleg van het 

warmtenet vertragen 

◦ Corona: hierdoor duurde het informeren van bewoners langer en verliep stroever, doordat er geen fysieke 

bijeenkomsten mogelijk waren. Er is in de ogen van bewoners veel tijd verloren door niet direct over te 

stappen naar online meetings. 

Maar ja, door die coronacrisis was het vooral even horen wat het verhaal is en naar buiten wandelen. En zo min 

mogelijk contacten en zo werden die avonden ook ingestoken. Dat heeft ook ja, meegespeeld in de vertraging. Ze 

wisten ook niet goed hoe het naar de bewoners te communiceren., 

We wonen hier al twee jaar, het liep al lang en breed voor we hier kwamen wonen. Het duurt te lang. Op gegeven 

moment komen wij met onze duurzaamheidsplannen in de wacht te staan. Omdat we aan het wachten zijn op de 

stadsverwarming. 
29
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BEWONERS ERVAREN DAT DE UITVOERING VAN DE WIJKAANPAK STROEF

VERLOOPT, DOOR ACHTERBLIJVENDE PLANNING, TEGENSTRIJDIGE REGELGEVING

EN BEPERKTE FINANCIËLE STEUN

Wel mee willen (of moeten) doen, maar niet kunnen

> Sommige bewoners lopen er, tijdens de uitvoering van de wijkaanpak, tegenaan dat ze niet mee kunnen doen 

met de wijkaanpak. Dit kan te maken hebben met de staat van hun woning. Oudere woningen zijn niet of 

nauwelijks te isoleren, waardoor het warmtenet het niet voldoende comfort kan leveren. Voor anderen is de 

investering te hoog. Zij kunnen zich dat niet veroorloven, 

Alleen daar komt dan toch weer het kostenplaatje om de hoek, want mijn dochter gaat studeren. Wij willen een 

andere auto, wat doen we eerst. Wat doen we als tweede. Niet het warmtenet aansluiten. Dat hoort niet bij keuze 

een of twee. Dat wordt toch de studie van mijn dochter of die auto. Ik kan er niets mooiers van maken. En zeker 

niet als het in de bedragen loopt die K net noemt.

> Daarnaast zijn er ook woningen van bewoners die onder de monumentenwetgeving vallen. Dit maakt het voor 

bewoners moeilijk om de woning klaar te maken om mee te kunnen in de wijkaanpak, omdat de wet het niet 

toestaat. Bewoners reageren teleurgesteld en boos, omdat ze vanuit de gemeente tegenstrijdige berichten 

krijgen: je moet van het aardgas af, maar je mag niets doen aan je woning om dit mogelijk te maken. Ze geven 

aan dat er vanuit de uitvoerende partij onvoldoende duidelijk gemaakt is dat de woning wel geschikt moet zijn 

om op het warmtenet aangesloten te worden.

Het is een tegenstrijdige regelgeving. Dat je de regels van de monumenten moet hanteren en daar aan gehouden 

wordt, en aan de andere kant valt het niet te combineren met een verduurzaming die te betalen is. 
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BEWONERS DELEN ERVARINGEN MET ELKAAR IN INFORMELE SETTING

Hoe staat de buurt erin?

> Bewoners spreken met buurtgenoten over de wijkaanpak. Ze hebben het dan voornamelijk over de 

voortgang, wie er wel of niet mee gaat doen en hoe men is omgegaan met de benodigde 

aanpassingen in huis. Voor bewoners is het fijn om te weten hoe buren erin staan, dit help hen na 

te denken over hun eigen keuze. 

> Bewoners organiseren hier geen ‘officiële’ bijeenkomsten voor, ze spreken buren hierover ‘in het 

voorbijgaan’. 

Ik denk dat het animo van warmtenet in deze wijk, de mensen met wie ik gesproken heb en mijn 

buren, ook mensen wat verder in de wijk, dat dat heel beperkt is. 

> Daarnaast hebben bewoners het ook samen over alternatieven en delen ervaringen over 

zonnepanelen en warmtepompen. Er zijn ook bewoners die overwegen met een buurtcollectief naar 

een alternatief te zoeken, zodat zij geen onderdeel hoeven te zijn van het (in hun ogen 

afgedwongen) warmtenet. Bijvoorbeeld door met een groep warmtepompen aan te schaffen.

Dan denk ik, als ik overal van af ben en het in eigen hand heb. Ja des te vrijer voel ik mij, en des te 

minder ik te maken heb met regelgeving en bepaalde vorm van dingen die eigenlijk zonder keus 

worden opgedrongen. Als er een mogelijkheid is om met een aantal buren bij wijze van zelf een keer 

een offerte uit te laten brengen. 
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EEN BEWONERSCOLLECTIEF ALS UITVOERENDE PARTIJ SCHEPT

VERTROUWEN EN ZORGT VOOR BETROKKENHEID BIJ BEWONERS

Door de buurt, voor de buurt

> Het TEC (Traais Energie Collectief) in Terheijden komt naar voren als een voorbeeld van een 

bewonerscollectief. Er zijn meerdere redenen waarom voor bewoners een bewonerscollectief als dit 

bijdraagt aan het vertrouwen:

◦ TEC heeft zelf de proeftuin ‘aangevraagd’ met het idee Terheijden energieneutraal te maken. 

Dit is niet vanuit de gemeente opgelegd.

◦ Het bestuur van TEC bestaat uit buurtbewoners: zij hebben er zelf direct belang bij dat de 

proeftuin en de wijkaanpak goed verloopt. Daarnaast maakt dit het laagdrempelig om deze 

mensen aan te spreken met vragen of zorgen. 

◦ De collectieve aanpak: van de buurt voor de buurt. Er is hierdoor ook weinig ‘bemoeienis’ 

vanuit de gemeenten. Alles loopt via het collectief.

◦ Ze houden buurtbewoners op ‘ludieke’ manieren betrokken, via evenementen, acties, een 

speciaal gebrouwen biertje en een journaal.

Ik zou eerder van het aardgas afgaan, omdat ik TEC steun en het mooi vind zoals ze dit met het dorp 

willen oppakken en het collectieve wat ze zoeken. Ik steun initiatieven waar ze aan het pionieren zijn. 

Niet zozeer uit overtuiging van dat ik persé van het aardgas af moet.

Daarnaast hebben buurtbewoners het gevoel dat het collectief de plannen aanpast aan de wensen van 

de buurt. Bijvoorbeeld door ook pakketten aan te bieden waarop bewoner op aardgas kunnen blijven 

koken of een uitwisseling van CV ketels. 

De visie van TEC was: we gaan als het dorp van het aardgas af. Maar daar was wat weerstand tegen, 

het koken op inductie en allemaal nieuwe kookapparaten moeten kopen.. Dus ze bieden nu ook de 

mogelijkheid om wel te verwarmen met de verwarming van TEC maar wel op aardgas te blijven koken.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Doelgroep

> Doelgroep: Huiseigenaren die lid 

zijn van Vereniging Eigen Huis en 

in één van de proeftuinwijken in 

Drimmelen, Sliedrecht of 

Purmerend wonen. 

> Verdeling:
> 3 duo’s uit Sliedrecht

> 3 duo’s uit Purmerend

> 3 duo’s uit Drimmelen

> In de selectie is rekening 

gehouden met een spreiding in:
> Geslacht; 

> Leeftijd.

Methode

> 9 duo-interviews van elk 75 

minuten

> De gesprekken zijn gevoerd 

volgens een topic list die in 

overleg met Vereniging Eigen Huis 

tot stand is gekomen. 

Veldwerk

> Online op 26 en 27 mei

> Vereniging Eigen Huis heeft van 

de gelegenheid gebruik gemaakt 

om mee te kijken met de 

gesprekken en input te geven.

> Van de gesprekken zijn notulen 

en opnamen gemaakt. 

> De deelnemers hebben als dank 

voor hun deelname een geldelijke 

vergoeding ontvangen. 



PROFIEL DEELNEMERS
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Relevante achtergrondkenmerkenWerving

> De deelnemers zijn door een 

professioneel 

respondentenselectiebureau 

geworven. 

> Respondenten.nl voldoet aan de 

kwaliteitseisen volgens ISO 

20252. 

> Vereniging Eigen Huis heeft een 

klantbestand aangeleverd dat 

gebruikt is voor de werving. 

Geslacht

Man n = 10

Vrouw n = 8

Leeftijd

30 t/m 40 jaar n = 3

40 t/m 60 jaar n = 8

60 t/m 70 jaar n = 7

Proeftuin

Terheijden n = 6

Sliedrecht-Oost n = 6 

Overwhere-Zuid n = 6 
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Jeroen Spetter 
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