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SAMENVATTING

AANLEIDING

Het denken en handelen vanuit de behoeften van de eindgebruiker biedt
nuttige informatie om te komen tot een aantrekkelijke propositie voor eindgebruikers. Of anders gezegd, een aantrekkelijke product-markt combinatie
zoals ook voor andere producten gebruikelijk is om op te stellen. Een collectief
warmtenet is evenwel geen regulier product. Eindgebruikers hebben meestal
geen vrije keuze met betrekking tot het warmtebedrijf, dit wordt al vroeger in
het proces vastgesteld. Bovendien gaat de eindgebruiker vaak voor een langere tijd een verbinding met het bestaande of nieuwe warmtebedrijf aan. En dat
in een situatie waarbij de eindgebruiker afhankelijk van zijn huidige verbruik en
subsidies meer moet gaan betalen voor warmte in vergelijking met aardgas.

De ervaring die we al met aardgasvrije wijken hebben opgedaan is dat het een
grote uitdaging is om draagvlak bij de eindgebruikers te verkrijgen. Ook bij
collectieve warmtenetten als alternatief voor aardgas. De sleutel om hierop in
te spelen wordt veelal gezocht in participatie en bij bewonersinitiatieven vaak
ook in mede-eigenaarschap (coöperaties). Lokale bestuurders vragen dan ook
in toenemende mate om een actieve betrokkenheid van bewoners en andere
eindgebruikers bij de ontwikkeling van warmtenetten.

Bovenstaande vertaalt zich in een roep vanuit eindgebruikers om sterker
betrokken te worden bij de beleidsontwikkeling – en besluitvorming over
warmtenetten. Dit wordt ook onderkend door lokale bestuurders. Beoogd
onderdeel van de nieuwe warmtewet is bovendien dat participatie van belanghebbenden wettelijk verankerd wordt in de wijkaanpak.

De inspiratie paper Eindgebruiker Centraal richt zowel op de uitbreiding en/
of verdichting van een bestaand warmtenet als de realisatie van een nieuw
warmtenet. De doelgroep van deze inspiratie paper bestaat uit partijen die belang hebben bij het versneld groeien van een warmtenet. Het gaat dan in het
bijzonder om woningcorporaties, de gemeente en warmtebedrijven. Het doel
van deze inspiratiepaper is om de toenemende rol van eindgebruikers te duiden en handvatten te bieden hoe deze eindgebruiker betrokken kan worden
bij de ontwikkeling van en besluitvorming over warmtenetten.

Op dit moment worden eindgebruikers vaak op een consulterende werkwijze
betrokken. Dit is niet toekomstbestendig. Er komen namelijk forse veranderingen in het warmtebeleid aan die een grote impact op de eindgebruikers
hebben en ook om een sterker commitment vragen. In deze inspiratie paper
beantwoorden we de volgende vragen: Hoe kunnen we de behoeften van
eindgebruikers centraal stellen? Welke consumenten- en/of maatschappelijke
waarden zijn van belang? En welke participatie-instrumenten sluiten hierbij
aan?
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OPZET
In deze inspiratie paper behandelen we achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
Definitie van een eindgebruiker
De eisen van de eindgebruikers en (duurzame) consumentenwaarden
Verschillende relaties tussen eindgebruikers en warmtebedrijf
	
De roep om participatie (in de Omgevingswet en parallelle sporen en
fasering)
De inspiratie paper is opgesteld met actieve input van en in dialoog met de
leden van het kernteam van het Warmte Koude Programma MRA. Speciale
dank gaat uit naar Jannis van Zanten, Susanne van Suylekom, Eef Meijerman,
Trude Buitenhuis, Katja Thoma en Frank van Veek. De paper is opgenomen
in de Kennisportfolio op de website. Deze inspiratie paper kan zelfstandig
gelezen worden, maar ook in samenhang met de andere inspiratie papers uit
het kennisportfolio. De inspiratie paper wordt regelmatig herijkt op basis van
nieuwe inzichten.

Definitie

Het Warmte Koude Programma MRA hanteert de volgende definitie van de
eindgebruiker:
De eindgebruiker betreft degene die de warmte van het warmtebedrijf
gebruikt voor ruimteverwarming en/of tapwater in de gebouwde
omgeving. Dit kunnen particuliere huiseigenaren, huurders en
maatschappelijke en commerciële kleinverbruikers zijn.1

Welke eisen stelt de eindgebruiker?

In alle drukte van overleggen over warmtenetten tussen de professionele
stakeholders lijkt het wel eens alsof er meer over de eindgebruiker gesproken
dan met.
Dit neemt niet weg dat, op basis van de gesprekken die we voerden met
partners in het Warmte Koude Programma, er wel een gedeeld beeld is van de
eisen die eindgebruikers stellen aan een warmtenet. Aangevuld met literatuurstudie komen we tot tabel 1 op pagina 5.

1 We richten ons daarmee niet op de zakelijke grootverbruikers, zoals de industrie en grootschalige utiliteit
(bijv. ziekenhuizen en schoolcomplexen). Dit is een geheel andere doelgroep. Bovendien kunnen zij op
meerdere plekken deel nemen aan de warmteketen, zowel als leverancier als afnemer.
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Aspect

Toelichting

Betaalbaarheid

Doorslaggevend voor x
veel eindgebruikers.
Grote voorkeur voor
kostenneutraal.2

x

Betrouwbaarheid (wel x
al sterk verankerd in
wet- en regelgeving).
CO2-emissievrij of
niet

Leveringszekerheid
Duurzaamheid
Ontzorging

Keuzevrijheid

Mede-eigenaarschap

Onafhankelijkheid

Eerlijkheid
Rechtvaardig-heid

Huurder (woning)

Verhuurder (woning)

Particuliere
huiseigenaar

Huurder (utiliteit)

Verhuurder (utiliteit)

x

x

x

x

x

x

x

Wisselend

x

x

x

Gemak
Geen overlast

x

Kunnen kiezen
tussen leveranciers
of warmtebron
(duurzame of niet
duurzame bronnen,
eventueel relatie met
prijsstelling).3

Wisselend

Bij woningcorpox
raties en grotere
verhuurders kennis en
organisatiekracht

Over het algemeen
minder van belang

Geen afhankelijkheid
van bedrijven die
als niet transparant
ervaren worden.

Wisselend

x

Afhankelijk van kennis
en organisatiekracht

x

x

x

Mee kunnen beslissen Wisselend
over de strategie en
mee kunnen delen in
het resultaat van de
onderneming

Woningcorporaties
mogen bij wet geen
belang hebben in
warmtebedrijf

x (grote verschillen
tussen wijken)

Gaat meer voor
transactionele relatie

x

x

x

Een eerlijke prijs
x
betalen. Transparantie
over de prijsstelling.

x

x

x

x

x

x

Kosten gelijk verdelen x
of naar draagkracht?

x

Tabel 1: Behoeften eindgebruikers
2 Inclusief de bijdrage aan de Bijdrage AansluitKosten (BAK).
3 Voor bijvoorbeeld de Amsterdamse Warmtemotor geldt dat keuzevrijheid voor verschillende leveranciers lastig/niet mogelijk
is. Wel is de insteek om op termijn verschillende bronnen aan te bieden, zodat huurders daar wel keuzevrijheid in hebben.
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(Duurzame) Consumentenwaarden
Binnen iedere groep eindgebruikers kunnen er aanzienlijke onderlinge verschillen zijn in consumentenwaarden en -wensen van de eindgebruikers. Om
hierop in te kunnen spelen is het zaak om bewust te zijn van de verschillende
consumententypes. Op basis van de houding ten aanzien van duurzaamheid
kunnen met behulp van het Mentality-model van Motivaction vijf consumentengroepen worden onderscheiden.4 In het kort:
P
 lichtsgetrouwen: leeft duurzaam, vanuit de principes van zuinigheid
en netheid en hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Voor
deze groep is het leveren van volledige informatie op elk moment van
belang.
 tructuurzoekers: comfort, prijs en kwaliteit is belangrijker dan duurS
zaamheid. Staan soms sceptisch tegenover duurzaamheid, zijn beperkt
geïnformeerd of zien beperkte impact van hun duurzame gedrag op
het totaalplaatje. Voor deze groep is toegankelijkheid en het persoonlijk
voordeel van de keuzes van belang.
 tatusbewusten: zijn zich bewust van milieuproblematiek maar verS
wachten dat technologie en ondernemerschap de oplossing zal bieden,
zoeken ook persoonlijke voordelen zoals comfort en gemak. Voor deze
groep is het frequent informeren op hoofdlijnen van belang.
 erantwoordelijken: leven bewust vanuit een intrinsieke motivatie en
V
interesse, zoeken balans tussen duurzaamheid, comfort en genieten.
Voor deze groep is o.a. het benoemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belang.
 ntplooiers: erkennen belang van duurzaamheid, leven er niet altijd
O
naar. Ze willen graag zelf een bijdrage leveren, creatief meedenken en
kiezen hun eigen weg. Voor deze groep is het triggeren met vernieuwing en verassing van belang.

4 Whitepaper Vijf Tinten Groener, Motivaction
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Figuur 1: Motivaction, Vijf Tinten Groener (2018)

In de figuur 1 worden de vijf “tinten” weer gegeven, waarbij ook een indicatie
gegeven wordt in het aandeel van de groep in Nederland. Deze verschillende types hebben verschillende kenmerken (zoals levensstijl, zorgen, kernwaarden) en behoeven ook een verschillende communicatieaanpak in het
participatieproces. Een meerderheid van de eindgebruikers zit niet zozeer te
springen op verbreding van de warmtepropositie met waarden als klimaat
of sociale cohesie. Om de propositie aantrekkelijker te maken is het voor
veel eindgebruikers zaak om te kijken naar verbreding van de consumenten
waarden zoals transparante prijsopbouw, eerlijke prijs en een vergelijking met
alternatieven voor het warmtenet. Vanuit deze consumentenprofielen kunnen
we opnieuw de verschillende aspecten van consumentenwaarden bekijken. Elk
profiel hecht weer aan andere aspecten belang. Dit komt tot uiting in tabel 2.

Aspect (-/+/++)

Betaalbaarheid

Leveringszekerheid

Duurzaamheid

Ontzorging

Keuzevrijheid

Mede-eigenaarschap

Onafhankelijkheid

Eerlijkheid

Rechtvaardigheid

Plichtsgetrouwen

+

++

++

+

+

++

-

++

++

Structuurzoekers

++

++

-

++

+

-

-

+

+

Statusbewusten

+

+

+

+

+

+

++

+

+

Verantwoordelijken

Ontplooiers

+

+

+

-

++

-

-

+

+

++

++

++

+

+

++

++

++

+

Tabel 2: Scores consumententypes

De verschillende type relaties tussen eindgebruiker en
warmtebedrijf

Het denken en handelen vanuit de behoeften van de eindgebruiker biedt nuttige informatie om te komen tot een aantrekkelijke warmtepropositie. Het is goed
om ons rekenschap te geven van het feit dat er geen sprake is van een regulier
product-klant relatie. Een echte keuze tussen warmtebedrijven is er, zeker na
het investeringsmoment of als je altijd gaat voor de maatschappelijk optimale
opgave, niet. Ook wordt de relatie aangegaan voor een lange exploitatie- of
contracttijd. Deze factoren maken dat er sprake is van een lange termijnrelatie,
waarbij de eindgebruiker aan het warmtebedrijf gebonden is. Verder kan in veel
gevallen woonlastenneutraliteit voor de eindverbruiker niet worden gegarandeerd. Dit vanwege de grote verschillen in warmtegebruik tussen bewoners. Om
de eindgebruiker toch te overtuigen om over te stappen op een warmtenet, zal
ingespeeld moeten worden op de consument- èn/of maatschappelijke waarden
(zoals het klimaat). Het warmtebedrijf en de eindgebruiker vinden zich dan in
de gezamenlijke waarden, en er ontstaat een doelrelatie. Het is dus van belang
duidelijk voor ogen te hebben welke waarden de eindgebruiker heeft. Als een
eindgebruiker zich sterk committeert aan een doel, dan is de kans groot dat zij
meer transparantie verwacht, bijvoorbeeld over de kosten, of zeggenschap over
de invulling van het doel wil hebben. Worden de doelen ook daadwerkelijke
behaald? Hierdoor wordt een zeggenschapsrelatie aangegaan. Indien beide
partijen deze relatie goed invullen, zal dit een positief effect hebben op de lange
termijn. In figuur 2 worden deze relaties geïllustreerd.

De verschillende relaties tussen eindgebruiker en warmtebedrijf
Vraag naar warmte
(functionele behoefte)

1. Product relatie

Geen keuzevrijheid voor klant,
verbinding voor langere tijd

Woonlastenneutraliteit niet
gegarandeerd. Consumentenen mogelijk maatschappelijke
waardenaspecten belangrijker
Commitment aan andere
waarden zorgt voor hogere
eisen van gebruiker (transpa
rantie en zeggenschap)

2. Lange termijn relatie

3. Doel relatie

4. Zeggenschap relatie

Figuur 2: Eindgebruiker centraal
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Roep om meer participatie

Initiëren

Bovenstaande dynamiek vertaalt zich in een roep vanuit eindgebruikers om
sterker betrokken te worden bij de beleidsontwikkeling – en besluitvorming
over warmtenetten. Dit wordt ook onderkend door lokale bestuurders. Soms
lijkt het erop dat hoe dichter een warmtenet bij besluitvorming komt, hoe
harder de roep bij politici om participatie wordt. Maar draagt elke vorm van
participatie bij aan het doel? De kwaliteit van participatie wordt bepaald door
het informatieniveau waarop de participatie is gebaseerd (is iedereen goed
op de hoogte?), de representativiteit van de deelnemende personen5 en de
intensiteit van de betrokkenheid.
Door de jaren heen heeft het idee van een collectief verwarmingssysteem
zich over heel Denemarken verspreid. Van de Deense huishoudens
is 65 procent aangesloten op een wijkverwarming. In 2030 moet dat
100 procent zijn. Van de 430 collectieve wijkverwarmingen zijn er 340
in eigendom van een coöperatie en negentig zijn van gemeenten.
Het is in Denemarken niet toegestaan om winst te maken op de
warmtevoorziening. In kleine gemeenschappen werkten mensen samen
om problemen op te lossen, één van die problemen was het verwarmen
van hun huizen. In plaats van een individuele verwarming bleek het veel
handiger en goedkoper te zijn om gebruik te maken van een collectief
systeem. Hoe meer mensen er aangesloten zijn, hoe goedkoper het
is. (Liesje Harteveld, “Het succes van de Deense warmtetransitie”
(Buurtwarmte 1 januari 2019))
Gemeenten en hun inwoners zijn gebaat bij een goede samenwerking en
participatie. In de participatieladder van zes niveaus worden de varianten van
de impact van een dergelijke burgerparticipatie op het besluitvormingsproces
weergegeven (zie figuur 3).

5 Bij de introductie van nieuwe technieken is het verstandig om hiervan af te wijken. Dan is het verstandig
om het accent te leggen op de koplopers, de eindgebruikers die ervoor open staan om als eersten de
nieuwe techniek toe te passen.
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Mee-beslissen

Co-produceren

Adviseren

Consulteren

Informeren

Laag drempelig

Hoge betrokkenheid

Figuur 3: Participatieladder

Informeren: eindgebruikers ontvangen sec informatie. Geen impact op
de besluitvorming
C
 onsulteren: eindgebruikers zijn gesprekspartners. Besluitvormers
verbinden zich niet aan de uitkomsten van de gesprekken met de
eindgebruikers. Wel een belofte om de eindgebruikers op de hoogte te
houden. Beperkte impact.
A
 dviseren: eindgebruikers dragen knelpunten aan en formuleren
oplossingen. Ook hier een belofte om de uitkomsten mee te nemen en
feedback te geven. Impact is wisselend.
C
 oproduceren: besluitvormers nemen zoveel mogelijk de opvattingen
van de eindgebruikers mee, maar er kan substantieel van worden afgeweken. Impact is substantieel.
M
 eebeslissen: besluitvormers verbinden zich aan het genomen besluit.
Impact is groot.
Initiëren: eindgebruikers nemen zelf initiatief, bestuurders faciliteren.

In het algemeen wordt door gemeenten veelal een consulterende werkwijze gebruikt, vaak pas in een later stadium van het beleidsproces. Maar is dit nog wel
zo toekomstbestendig? Er komen immers forse veranderingen in het warmte
beleid aan die een grotere impact op de eindgebruikers hebben. Door sommigen wordt gepleit voor een “omkering” van de participatieladder, waarbij de
eerste stap is van de gemeente om initiatieven van gebruikers te faciliteren.
De volgende vraag komt nu op: Hoe kan een gemeente6 in afstemming met de
stakeholders invulling geven aan de behoefte aan een eerdere en meer intensieve betrokkenheid bij de besluitvorming? Voordat we op deze vraag in gaan,
benoemen we eerst welke wettelijke participatiekaders in de omgevingswet de
overheid mee geeft.

Omgevingswet verplicht participatie

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker, zo blijkt ook uit de wettelijke
kaders. Zo wordt in de nieuwe Warmtewet (in consultatie) de participatie van
belanghebbenden wettelijk verankerd in de wijkaanpak (zie figuur 4). Ook
voor het opstellen van de Transitievisie Warmte dient een participatieproces te

1

Transitievisie Warmte
(gemeente)

Uitvoeringsplan (buurt/wijk)
6

2

Vaststelling
Warmtekavel

3

worden opgezet. Hierop wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld, dit gaat in
samenspraak met bewoners en gebouweigenaren uit de wijk. De kosten voor
bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.
Het wijkuitvoeringsplan is hierbij een bouwsteen voor het gemeentelijke
omgevingsplan.
In het omgevingsplan worden regels opgenomen over de fysieke leef
omgeving, waaronder ook de gebouwde omgeving, bodem en infrastructuur.
De gemeente heeft een participatie-motiveringsplicht voor het omgevingsplan, hierbij moet worden aangegeven welke belangen zijn verzameld en
afgewogen. Het is dus ook met de vaststelling van het omgevingsplan behulpzaam als de belangen voor de warmtetransitie al in beeld zijn gebracht.
Over welke wettelijke eisen gesteld gaan worden aan participatie is nog veel
onduidelijk. In de toelichting op de nieuwe Warmtewet is al wel onderstaande
figuur opgenomen. Uit de toelichting wordt duidelijk dat participatie weliswaar
een belangrijk onderdeel vormt van het gehele besluitvormingsproces, de
invulling wordt nog opengelaten.

Omgevingsplan (gemeente)
7

Participatieproces

4

Aanwijzing
Warmtebedrijf

Figuur 4: Nieuwe Warmtewet die in consultatie is.

5

8

Uitgewerkt kavelplan

Inventarisatie opt-out

9

Investeringsplan,
aanleg en exploitatie

6 Afhankelijk van de grootte van een gebied kan het ook gaan om meerdere gemeenten, de regionale of
rijksoverheid of een combinatie daarvan.
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Parallelle sporen en fasering

Uit figuur 4 wordt al duidelijk dat participatie parallel loopt met zowel het
politieke besluitvormingsproces (de blauwe blokjes) als de verschillende
ontwikkelfasen van het warmtenet (de rode blokjes). Van groot belang bij de
afstemming tussen deze processen is een nauwe samenwerking tussen de gemeente, warmtebedrijf en andere stakeholders. Vanuit participatieperspectief
onderscheiden we in de tabel in grote lijnen de volgende gezamenlijke
participatiefasen. Het is hierbij aan te raden om voorafgaand aan iedere fase
en per wijk een overzicht te hebben van doelen, kanalen, deadlines en rollen
van stakeholders.7 Als onderdeel van deze paper is het niet mogelijk om hierop in detail in te gaan. Verder is er volop discussie tussen de experts in het het
Warmte Koude Programma over welke participatie-instrumenten in welke fase
geschikt zijn. Deze tabel is dan ook zeker niet definitief, maar bedoelt als “food
for thought” voor de dialoog in de Metropool Regio Amsterdam.
Fasen
1.

Leren doen

Dat de eindgebruiker een grotere rol gaat spelen bij de besluitvorming
over en ontwikkeling van warmtenetten staat wel vast. Bovendien gaat
participatie verankerd worden in de Omgevingswet. Over de wijze waarop
is weinig vastgelegd, hier zal de regio zelf moeten experimenteren. Dit geeft
onzekerheid, maar biedt ook kansen om zelf een aanpak te ontwikkelen.
Er zijn ook al nieuwe lokale initiatieven. Een voorbeeld is de Amsterdamse
coöperatie Middenmeer, schaal in potentie en benodigd duizenden
woningen. Eindgebruikers werken vanaf de ontwikkelfase samen met Firan
en het datacenterbedrijf Equinix aan een warmtenet. Nadat we eerder bij
energiebesparing en de opwek van wind en zon al veel initiatieven zagen van
en met omwonenden, zien we deze nu ook rondom warmtenetten ontstaan.8
Onder de aangesloten bewoners moet ook de bestuurskracht gevonden en
geborgd worden.

Politiek-bestuurlijke besluitvorming Ontwikkeltraject (warmtenet)
Transitievisie Warmte
Vaststelling warmtekavel

2.

Verkenning en haalbaarheid

3.

Uitvoeringsplan buurt/wijk

Verkenning: Past de visie, wat zijn reële scenario’s?
Haalbaarheidstoets: Hoofdvariant, hoofdalternatief,
gevolgen opt out. Ook alternatieven voor een
warmtenet kunnen aan de orde zijn.
Aanwijzing warmtebedrijf en uitgewerkt kavelplan

4.

Omgevingsplan

Investeringsplan en aanleg

5.

Exploitatie

Keuze voor participatie
Informeren, betrekken van de bewoners via
vertegenwoordigende organisaties, zoals huurders- en
bewonersverenigingen
Het kan zijn dat er in deze fase al initiatieven van
bewoners zijn om zelf tot een warmte-initiatief te
komen. In dit geval zal met de betrokken bewoners
direct in contact worden getreden.
Idem als bij 1.

Gezien de impact op bewoners (aanpassingen in de
woning, woonlasten), is het van belang om hierover
inzicht te bieden. Dan gaat het ook om de vraag welke
behoefte de bewoners hebben aan ontzorging en
financiering. En of bewoners hierin zelf een rol willen
spelen (coproductie).
Verdieping van fase 2. Krijgt ook juridische component
als formeel onderdeel van het Omgevingsplan.
Het is ook mogelijk om zeggenschap juist in deze fase
een grotere rol te geven.

7 In Amsterdam wordt hier bijvoorbeeld het “participatiecanvas” voor gebruikt.
8 Het verschil tussen lokale initiatieven voor zon en wind enerzijds en warmte anderzijds is wel dat de opgewekte elektriciteit niet direct ten goede hoeven te komen aan de omwonenden. Bij warmte zijn de omwonenden
ook de eindgebruikers.
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Tegelijk weten we ook hoe inhoudelijk complex, kapitaal- en arbeidsintensief
de voorbereidingen van een warmtenet zijn. Ook is het de vraag of er in alle
wijken wel voldoende eindgebruikers zijn die mee willen of kunnen denken.
Onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau heeft er al op gewezen dat niet
iedereen kan en/of wil mee doen.9 Aan de andere kant, aan niet mee kunnen
doen kan met faciliteiten en training/voorlichting gewerkt worden. Aan niet
mee willen doen kan waar mogelijk via opt-outs ruimte worden geboden of
met discussie/verleiding aan worden gewerkt. Dwang is nu alleen bij minderheden (max 30%) onder huurders en VvE leden (afhankelijk statuut) aan de
orde. Daar komt bij dat de beeldbepalende warmtenetten op een grotere
schaal en met landelijke en zelfs op een internationale schaal acterende actoren misschien voor lokale initiatiefnemers niet het speelveld zijn waarin zij zich
thuis voelen. Bewonersinitiatieven zijn dan ook vaak kleinschaliger.
Het is de komende jaren van belang dat we in de MRA-regio meer ervaring
op doen met verschillende participatievormen, van consulterend tot en met
mede-eigenaarschap. Wat werkt wel en niet in welke situaties en voor welke
eindgebruikers? Elke gemeente moet daarbij de participatie inrichten op een
manier die aansluit bij de identiteit van haar gemeenschappen. Ook niet bij
alle onderwerpen rondom een warmtenet hoeft geparticipeerd te worden. Het
is een bewuste keuze.

9 SCP, “Naar een aardgasvrije toekomst”, september 2019 (p. 66).
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