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Agenda

Participatie in de praktijk

Dauwendaele & participatie

Warmtetransitie & de wet (?)

Afronding
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 Huidige stand van zaken:

 Participatie heeft geen wettelijke basis 

 Gemeentelijke invloed / sturingsmogelijkheden zeer beperkt

 Wetgeving in de pijplijn:

 Wcw & Wgiw: ordening warmtemarkt + veel gemeentelijke bevoegdheden

 Omgevingswet: inbedden participatie in proces om tot warmtenet te komen
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 Wat kunnen gemeenten nu wel doen?

 Faciliteren: (privaat- en publiekrechtelijke) medewerking aan marktinitiatieven

 Experimenteren (met leergeld van de Staat): Proeftuinen

 Financieren: subsidies onder voorwaarden (N.B. staatssteun!)

 Contracteren: (samenwerkings-)overeenkomsten met ‘participatie-targets’ (CID/FID)

 Aanbesteden: (onder andere) scoren op participatie
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Participatie in de praktijk
Niet (alleen):
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 Context van het project

 Chemisch bedrijf (Eastman Chemical) stelt restwarmte beschikbaar

 Doel

 Ruim 900 woningen (met aansluiting op aardgas) aansluiten op een warmtenet

 Partners

 Eastman Chemical, Zeeuwind, NetVerder, Woongoed Middelburg & Gemeente Middelburg
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 Woningeigenaren worden (pas) betrokken als er 100% zekerheid is over de financiële haalbaarheid

 Vijf partners (met verschillende inzichten over communicatie)

 Geen of beperkte participatie (de keuze ligt immers bij de woningeigenaren en bij de huurders)

 Verplichten wordt mogelijk (maar de lokale politiek durft hierover (nog) geen besluit te nemen)

 Wanneer slaagt dit project?

 Als woningeigenaren en huurders “An offer they can’t refuse” krijgen
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Dauwendaele & participatie
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Afsluiting

kmeijering@akd.nl

+31615830940

burdorf@dwa.nl

+31617832911 

b.kole@middelburg.nl

+31654605626

mailto:kmeijering@akd.nl
mailto:burdorf@dwa.nl
mailto:b.kole@middelburg.nl


Veel dank voor jullie aandacht!
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