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In 2021 hebben de meeste gemeenten een Transitievisie Warmte 
ontwikkeld. Hierin beschrijven zij voor de hele gemeente de route 
naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. 
Gemeenten hebben start- of verkenningswijken aangewezen, dat 
zijn buurten in de gemeente waar wordt gestart met het opstellen 
van een uitvoeringsplan. In de uitvoeringsplannen wordt de keuze 
voor het alternatief voor aardgas gemaakt, en ook de datum 
waarop het gasnet uiteindelijk wordt verwijderd uit een wijk. 
Het is belangrijk om deze uitvoeringsplannen samen met 
bewoners, ondernemers en andere stakeholders op te stellen, 
want zij maken de warmtetransitie mogelijk.

Dit boekje bevat ons stappenplan om wijkuitvoeringsplannen op te 
stellen, samen met bewoners en stakeholders. Ook doen we 
suggesties voor de inzet van tools. 
Sommige gemeenten zijn al bezig. Andere moeten nog beginnen. 
Iedere gemeente zal het wijkuitvoeringsplan op zijn eigen manier 
willen invullen, afhankelijke van de lokale situatie. We hopen dat 
dit stappenplan u helpt met het uitzetten van de eigen koers.
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In zeven participatieve stappen naar een 
uitvoeringsplan per buurt of wijk (WUP)

NAAR EEN UITVOERINGSPLAN
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Acceptabele maatschappelijke kosten

Betaalbaar voor eindgebruikers

Betrouwbare energielevering

Duurzaam

Integrale koppeling van opgaven

Uitvoerbaar

Voldoende draagvlak (willen + kunnen)

Voor een haalbaar aardgasvrij alternatief
RANDVOORWAARDEN
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PROCESONTWERP1

DOEL Het maken van een plan van aanpak (terms of reference) 
waarin staat beschreven hoe - samen met alle betrokkenen 
een voortbouwend op de TVW  - te komen tot een 
Uitvoeringsplan voor de buurt of wijk.

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

1a. Voorbereiding

• inventarisatie kennisbasis voor alle 
randvoorwaarden

• strategie om onzekerheden te verkleinen
• inventarisatie bewonersonderzoeken

• analyse stakeholders
• bepaal participatieniveau gedurende het 

proces voor alle stakeholdergroepen en 
bewoners

1b. Kick-off 
• Een startbijeenkomst met de gemeente 

en partners

• Checklist procesontwerp
• Sjabloon Inhoudsopgave WUP
• Participatieladder

IN

Input
Transitievisie warmte en onderliggende stukken

Output
Verslagen bijeenkomsten
Projectplan, incl. governance
Participatie- en communicatiestrategie

OUT
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WIJKANALYSE2

DOEL Het maken van een algemene analyse om de buurt of wijk 
in kaart te brengen. Met behulp van lokale en specifieke 
kennis de analyse van technische mogelijkheden verbeteren. 
Door middel van gesprekken betere mogelijkheden 
ontwikkelen om de inwoners te betrekken. Ontwikkelen van 
een participatieplan, samen met sleutelspelers.

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

2a. Opstellen wijkprofielen

• technisch-economische kentallen
• sociaal-demografische kentallen
• scenario analyse vraag & opwek 

woningen en utiliteiten
• aanvullend onderzoek, o.a ruimtelijk, 

netinpassing

2b. Kennisbasis 

• toetsen en aanvullen
• interviews (lokale) experts / stakeholders
• werksessies over specifieke thema's of 

voor specifieke doelgroepen

• VOE: Dashboards www.visieopenergie.nl
• Integrale scenarioplanning, voorbeeld 

casus: ohg.resourcefully.nl

IN

Input
Openbare data
Data verzameld in TVW

Output
Interactieve dashboards
Slidedecks / gebiedspaspoorten
Participatieplan en gespreksverslagen
Verrijkte datasets
Scenario's

OUT
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GEZAMENLIJKE START3

DOEL Met een representatieve groep geïnteresseerde bewoners 
een campagne organiseren, met een startmoment en een 
aantal activiteiten gericht op diverse doelgroepen. Daarbij 
een open en transparant gesprek voeren over de 
onzekerheden, de kansen en de onmogelijkheden.

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

3a. Inventariseren behoeften

• voorkeuren individueel of collectief
• vragen verzamelen ten aanzien van 

inhoud en proces

3b. Informeren bewoners

• Proces en hoe bewoners betrokken 
worden

• Voorlopige inzichten over alternatieven 
voor aardgas

• Informatiemarkt
• Spel
• Online poll

IN

Input
Uitnodigingen
Inputdocumenten en communicatiemateriaal 
voor startbijeenkomst

Output
Webpagina voor de buurt
Diverse campagne activiteiten
Q&A voor bewoners
Verslag inclusief slides van de bijeenkomst

OUT
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UITWERKEN ALTERNATIEVEN4

DOEL Een zo goed mogelijk uitgewerkt (voorkeurs-)alternatief, als 
basis voor een consultatie of coproductie met 
buurtbewoners. Hierin worden ook de 7 randvoorwaarden 
voor aardgasvrij uitgewerkt. 

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

4a. Technisch ontwerp 
en financiële onderbouwing

• inzicht per cluster woningen (kosten, 
isolatieniveau) in de voorkeursoptie

• Identificatie gelijkwaardig duurzaam 
alternatief

• schets meekoppelkansen
• schets ruimtelijke aspecten

4b. Bijeenkomsten

• Partnergroep: delen planningen en 
besluitvormingsproces

• Bewoners: verdieping met burgerpanel

• Systeemintegratie dashboard 
• kosten (nationaal en egbk) in detail
• Ruimtelijke tool infrastructuur

IN

Input
Alle voorgaande analyses

Output
Notitie Inschatting haalbaarheid

Communicatiemiddelen voor bewoners, bijv. 
voorbeeldwoningen, infographic, etc
uitgewerkte wijkalternatieven

OUT



9

VOORKEUREN VERKENNEN5

DOEL Inzicht in de voorkeuren van buurtbewoners. In hoeverre 
gaan zij mee met het voorkeursalternatief. En op welke 
manier willen zij een eigen rol bij het aardgasvrije 
alternatief? Welke hindernissen zien zij?

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

5a. Aanvullen met bewonersdata

• woning: isolatiegraad, energieverbruik, 
installaties

• willen/kunnen meedoen
• transitiemoment
• voorkeuren

5b. Dialoog bewoners
keukentafel, bewonersavond, online

• wensen (techniek, proces)
• behoeften aan ondersteuning (financieel, 

info, ontzorging)
• Eigen rol (coöperatief of anders)

• CRM systeem
• Online participatietool

IN

Input
Communicatiemiddelen uit vorige stap

Output
Participatiemonitor

Gedragen voorkeursalternatief

OUT
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KEUZES MAKEN6

DOEL Opstellen van een concept-uitvoeringsplan. Dit beschrijft 
voor één of meerdere wijken op welke duurzame 
alternatieven deze wijk(en) overgaan en per wanneer, en 
welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te 
komen. De georganiseerde bewoners, partners en 
gemeente komen komen tot overeenstemming over de 
samenwerking en gezamenlijke planning. 

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

6a. Schrijven concept-WUP

• afbakeningen (technieken, ruimtelijk)
• systeemintegratieopties en 

meekoppelkansen concreet maken

6b. Partnergroepbijeenkomst
incl. bewonersorganisatie(s)

• gezamenlijke planning en besluitvorming 
voorbereiden

• check op mensen en middelen
• mogelijkheden voor collectieve inkoop

IN

Input
Technische analyses

Input van partners en bewoners

Output
Concept uitvoeringsplan met 
bewonerssamenvatting

Evt. Samenwerkingsovereenkomst of 
intentieverklaring

OUT
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VASTSTELLEN7

DOEL Een definitief wijkuitvoeringsplan, dat past binnen de 
omgevingswet en in overeenstemming is met de WGIW. Het 
plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

inhoudelijk spoor participatie spoor data & tools

7a. definitieve WUP

• Schrijven definitieve WUP
• Interne review incl. Juridische check
• Externe review

7b. Voorbereiden besluitvorming

• Bewoners informeren en consulteren
• Voorbereiden vaststelling door de Raad

• (online) peiling of consultatie

IN

Input
Concept-wijkuitvoeringsplan

Output
Advies aan de gemeenteraad

Vastgesteld uitvoeringsplan

Communicatiemiddelen voor uitvoeringsfase

OUT
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