Programma
Aardgasvrije
Wijken

Sturen in transitie:
Alle hens aan aek!

12 aandachtspunten voor de regierol
van gemeenten in de warmtetransitie
samenwerking periodiek.
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Ontwikkel een lokale
visie op regie.
Maak expliciet welke regierol
nodig is en werk hierbij samen
met de interne organisatie, de
Raad en relevante stakeholders.
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Meekoppelen is maatwerk
Bekijk per wijk (of buurt)
welke uitdagingen of koppelkansen er zijn en sluit
daarop aan. Stem dit af
metje interne collega's.
Probeer niet alles aan alles
te koppelen, maar weeg af
wat effectief is.

Denk vroeg in het proces
na over welke afdeling
je binnen de gemeente
nodig hebt.
Een mix aan instrumenten
leidt tot een
samenhangend resultaat.
Naast sturing en
coördinatie zijn financiële
prikkels, participatie en
communicatie nodig.

Tijd voor opschaling,
de pioniersfase is voorbij.
Het maken van tempo
is essentieel.
Partijen en bewoners
moeten vertrouwen krijgen
en houden dat de gekozen
aanpak voor aardgasvrij
realiseerbaar is. Het
draagvlak erodeert bij te
veel vertraging.

Waar gemeenten een
duidelijke rol hadden bij het
ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en bij het
opzetten van Uitvoeringsplannen, is dit in de uitvoering minder uitgekristalliseerd. Maak ook in de
uitvoering je rol helder en
werk dit per wijk/ buurt uit.

Bekijk met name bij
warmtenetten de mogelijke
rollen dieje als gemeente
kunt hebben.Een goed
proces aan de voorkant
zorgt datje weloverwogen
een rol kunt kiezen en
draagt bij aan de besluitvorming in de raad.
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Wees specifiek over het gezamenlijke doel, de rollen
en verwachtingen. Wrijvingen zijn onvermijdelijk,
maar duidelijke afspraken
en randvoorwaarden
helpen vertraging te
voorkomen.

Zoek waar je
samen voor gaat.
Regelmatig overleg op
bestuurlijk en uitvoerend
niveau bouwt vertrouwen
tussen partijen. Een
gedeeld gevoel van urgentie en motivatie bij de investerende partijen helpt.
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De warmtetransitie
vraagt om nieuwe kennis
en vaardigheden binnen de
gemeentelijke organisatie.
Versterkje eigen mensen
met nieuwe vaardigheden
en betrek nieuwe mensen
waar nodig. Borg de kennis
binnen de organisatie.

Richt overlegstructuren in
met partners. Zorg ervoor
dat structuren en rollen
mee kunnen veranderen.
Werk uit welke overlegstructuur nodig is en op
welke niveaus. Zorg voor
uitwisseling van informatie
tussen de verschillende
niveaus. Stel samen met
relevante partijen een plan
van aanpak of een samenwerkingsovereenkomst op.

Coördineerde
participatie zorgvuldig.
Lokaal enthousiasme en
aansluiten bij de 'energie in
de wijk' is cruciaal voor het
slagen van de warmtetransitie.

Een goede match tussen
sturingsfilosofie en programmaleider is belangrijk.
Er zit groot verschil in
aanpak in de verschillende
wijken en dat vraagt verschillende vaardigheden.

