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Ontwikkeling warmtevisie in een participatief proces
In opdracht van de gemeente Amersfoort organiseerden en
faciliteerden wij een reeks bijeenkomsten voor het ontwikkelen van de
warmtevisie voor de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft de
ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. In een participatief proces met
sleutelspelers is gezocht naar de uitgangspunten, wensen en
mogelijkheden en stappen voor het vervolg. Tijdens een aantal
bijeenkomsten met stakeholders zijn de diverse uitdagingen die komen
kijken bij de warmtetransitie verkend. De warmtevisie is
gepresenteerd in maart 2019 en vastgesteld door de gemeenteraad in
juli 2019.
Wat?
Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een duurzame warmtevoorziening te hebben. In
de warmtevisie en bijbehorende routekaart geeft de gemeente aan op welke wijze zij
invulling wil geven aan deze ambitie, wat daarbij de keuzes zijn, welke rol de
verschillende betrokken partijen spelen en wanneer de eerste wijken aan de beurt zijn
voor het opstellen van een wijkplan om van het aardgas af te gaan.

Hoe?
We interviewden diverse stakeholders en hielden een online enquête om inzicht te
krijgen in de belangrijkste vragen, wensen en zorgen vanuit de belanghebbenden. We
organiseerden en faciliteerden 6 stakeholderbijeenkomsten om betrokkenen op een
gezamenlijk kennisniveau te krijgen en met elkaar inzicht te krijgen in de belangrijkste
afwegingen en aandachtspunten. Ook verkregen we zo inzicht in de wensen en zorgen
en rollen die de verschillende partijen kunnen spelen.
We schreven de gemeentelijke warmtevisie op basis van deze input. We gaven inzicht in
de opgave, de keuzes en afwegingen. We bespraken met de gemeente de aanpak,
afwegingen, en ondersteunden hen bij het informeren en betrekken van de Raad. Ook
ondersteunden we bij de informatievoorziening aan de bredere stad. Bekijk de
warmtevisie via https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-aardgasvrij-1.htm
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‘MSG heeft de gemeente Amersfoort geholpen bij het
ontwikkelen van een warmtevisie, samen met belangrijke
partijen uit de stad. Daarbij werkte ik nauw samen met
het MSG-team, werd er snel gereageerd, meegedacht en
gezocht naar oplossingen. MSG is inhoudelijk heel sterk,
beeldend en creatief in het zoeken naar oplossingen of
bedenken van activiteiten die het mogelijk maken om
processen bij te sturen of om beter resultaat te boeken.
Het team vult elkaar goed aan en zorgt voor een open
houding tijdens sessies met verschillende stakeholders.
Daardoor ontstaat een veilige omgeving waarin alle
stakeholders gehoord worden, vragen kunnen stellen en
open met elkaar van gedachten kan wisselen. Dit heeft
positief bijgedragen aan het ontstane vertrouwen in de
warmte-community in Amersfoort. Ik heb heel prettig
samengewerkt met MSG en ik kan het bureau zeker
aanraden.’

Pauline Sparenburg, Senior Adviseur Milieu Gemeente
Amersfoort en Projectleider

