
Naar een wijkgerichte
energievoorziening

CO2 neutraal maar wel lekker warm!



Ons voorstel

1. Een wijkgericht energiesysteem: lokale energieoplossing

2. Een wijkgerichte aanpak: gemeente en wijkbewoners

3. De wijk wordt eigenaar: lokale energie coöperatie



Aanleiding

•We moeten naar CO2 neutraal en wel zo snel mogelijk.



Ons voorstel #1

We willen een energie-oplossing voor jouw wijk

• De gemeente en de wijken maken een plan hoe de 
energievoorziening in de wijk duurzaam gemaakt
kan worden. Een combinatie van isolatie en
inzetten van individuele en collectieve
energiebronnen.



Uitdaging participatie

• Voor veel bewoners is het energievraagstuk een "ver van mijn bed 
show". Wie moet je geloven? Wat is de beste oplossing?

• "Het belangrijkste is dat het werkt en

dat het betaalbaar is."

• Maar: actieve bewonersbijdrage leidt tot

beter betaalbare en passende oplossingen



Ons voorstel #2

• Wij willen een wijkgerichte energie-aanpak waarin de burgers en
de gemeente samenwerken.

• De gemeente helpt om het onderwerp in de wijk van de grond te
krijgen.

• De gemeente zorgt voor expertise, financiering en voor een
energie-transitie-team om de wijken in het proces te
ondersteunen.

• De wijk vormt een projectteam en organiseert participatie en
communicatie om de overige bewoners mee te nemen.



Uitdaging energievoorziening

• Collectieve oplossingen voor warmte worden vaak
geleverd door energiebedrijven die eigendom zijn van 
(buitenlandse) derde partijen. Winsten stromen dan weg
uit de regio.

• Soms mag de regio meedenken over vorm en uitvoering
maar de eigenaar van de energievoorziening bepaalt.



Ons voorstel #3

• Wij willen dat de collectieve energieoplossingen in de wijk –
zoals een warmtenet – in handen zijn van de burgers.

• Burgers kunnen dan invloed uitoefenen op de vorm en uitvoering
en meeprofiteren van de opbrengsten.

• Een gebruikelijke vorm hiervoor is een energiecooperatie. 
Hiervan zijn er al zo'n 700 in Nederland

• De wijkbewoners kunnen met de gemeente afspreken hoe de 
eigendomverhouding in de cooperatie verdeeld wordt: willen de 
bewoners meer directe zeggenschap, of laten ze meer aan de 
gemeente over?





Onze conclusies na de G1000:

Wij denken dat de Rhedense bevolking behoefte
heeft aan wijkgerichte energievoorzieningen die de
gemeente samen met de bewoners vormgeeft,
realiseert en exploiteert om CO2 neutraal te
kunnen zijn voor 2040.



Dus nog weer even ons voorstel

Als er geen vragen meer zijn dan willen we vanmiddag graag jouw
stem voor:

1. Een wijkgericht energiesysteem: lokale energieoplossing

2. Een wijkgerichte aanpak: gemeente en wijkbewoners

3. De wijk wordt eigenaar: lokale energie coöperatie




