Traject Energieke Gemeenten

Samen op weg naar aardgasvrij
Vier hulpmiddelen voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie
Wijken en dorpen schakelen in de toekomst over op duurzame warmtebronnen. De Zeeuwse gemeenten
hebben sinds eind 2021 ieder hun Transitievisie Warmte (TVW) gereed. Daarin staat per wijk en dorp welke
duurzame warmtebronnen het meest kansrijk zijn. Ook staat er met welke wijken en dorpen vóór 2030
begonnen wordt om van het gas af te gaan, en welke later zullen volgen. Voor de wijken en dorpen waar
begonnen wordt, worden als eerste Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) opgesteld.
Animo van inwoners en meedoen in het maken en uitvoeren van de plannen is cruciaal voor het realiseren
van de overschakeling. Daarom is een actieve rol van inwonersgroepen, zoals wijk- en dorpsraden, lokale
werkgroepen, energiecoöperaties en andere inwonersinitiatieven van groot belang.
In het Traject Energieke Gemeenten zijn vier hulpmiddelen ontwikkeld om inwonerparticipatie in de
warmtetransitie handen en voeten te geven. Ze zijn bedoeld voor Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen
en organisaties die hen ondersteunen.

➢ Sociale Warmte Atlas Zeeland
De Atlas toont diverse gegevens per wijk en dorp. Deze helpen om te bepalen of een wijk of dorp, vanuit
sociaal oogpunt, kansrijk is om vóór 2030 van het aardgas af te gaan, of juist niet. En ook om de manier
van communiceren en participeren goed te laten passen bij de inwoners De Atlas vermeldt ook ‘sociale
warmtebronnen’ per wijk en dorp: deze inwonersgroepen kun je benaderen voor meedenken, meepraten,
meebeslissen en meedoen in de plannen. Daarnaast bevat de Atlas een lijst van (Zeeuwse) organisaties die
bij inwonerparticipatie kunnen ondersteunen.

➢ Participatie Toolkit
De Toolkit is bundeling van circa 85 tools, aanpakken en praktijkverhalen over inwonerparticipatie.
Daarnaast verwijst de Toolkit naar kennis- en interactieve platforms én naar keuzewijzers die nóg meer
participatietools en -aanpakken bevatten. Allemaal hulpmiddelen die je kunt inzetten om met inwoners en
inwonersgroepen tijdig en actief in gesprek te gaan, plannen te maken en samen aan de slag te gaan. Met
filters kun je selecties maken, zodat je tot passende keuzen kan komen voor specifieke situaties.

➢ Doe & Leer Lab
In het Doe & Leer Lab is met en van elkaar over inwonerparticipatie geleerd: hoe kunnen inwoners goed
meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen in de warmtetransitie? En: hoe krijgt de
samenwerking tussen gemeenten en inwonersgroepen goed gestalte? In het Lab is uitgewisseld tussen
gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen ondersteunen. De lessen over inwonerparticipatie
die in elke bijeenkomst naar voren kwamen, zijn als ‘Terugblikken’ op de website gepubliceerd en zijn dus
voor iedere geïnteresseerde beschikbaar.

➢ Leidraad voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie
Belangrijke lessen uit de bijeenkomsten van het Doe & Leer Lab zijn gebundeld tot de Leidraad. Het zijn
‘krenten uit de pap’ en bedoeld als praktische handvatten voor gemeenten, inwonersgroepen, hun
samenwerking én de organisaties die hen ondersteunen. Je kunt er uit kiezen wat aanspreekt, wat past, en
er vervolgens een eigen draai aan geven. En vooral: om er in de warmtetransitie SAMEN mee aan de slag
te gaan!

Je vindt de hulpmiddelen op: www.zeeuwsenergieakkoord.nl/participatie
Bij vragen:

Februari 2022

duurzaam@schouwen-duiveland.nl
info@zeelandbruist.nu

Doe er je voordeel mee!

