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Aanleiding
Op 2 september 2020 voerde uw raad een startgesprek over de participatie bij het opstellen van
de Transitievisie Warmte (TVW). Tijdens het startgesprek noemde u een aantal aandachts- en
zorgpunten. We informeren u met deze informatiebrief hoe we uw inbreng verwerken.
Het gaat in ieder geval om de volgende punten:
1)
De wens om te communiceren vanuit de gemeente
2)
Aandacht voor zorgen die er bij de inwoners van Meierijstad kunnen leven
3)
Benutten van kansen als straten of wijken actief mee willen doen
4)
De complexiteit van de aanpak en de zorg dat het voor participanten niet de volgen is
5)
De kloof die met de gekozen aanpak kan ontstaan tussen enthousiastelingen en sceptici
Punt 1 en 2 behandelen wij in de paragraaf ‘communicatie’, op 3 en 4 gaan we verder in de
paragraaf ‘participatie’ en punt 5 komt in beide paragrafen aan bod.
Context
Alle inwoners van Meierijstad moeten uiteindelijk van het aardgas af: of het nu rond 2030 is of pas
tegen 2050. Deze transitie is technisch, financieel en maatschappelijk ingewikkeld. Daarom is het
proces opgeknipt in twee onderdelen:
 een gemeentebreed visietraject tot eind 2021
In dit visietraject onderzoeken we welke opties mogelijk zijn. Hierdoor ontstaat zicht op
kansrijke oplossingsrichtingen en een eerste prioritering van wijken.
 uitvoeringstrajecten per wijk van 2021 tot uiterlijk 2050.
In deze trajecten vindt per wijk de concrete planuitwerking plaats van de voor die wijk
gekozen oplossingsrichting.

De visie geeft zicht op wat op wijkniveau verstandige technisch inhoudelijke keuzes zijn, de
uitvoeringstrajecten vertalen dit in hoe het achter de voordeur te realiseren is.
De op 2 september jl. besproken participatie-aanpak richt zich alleen op het eerste onderdeel.
Wijken krijgen in de uitvoeringsfase elk hun eigen participatietraject.
Kernboodschap
Meierijstad loopt voorop door inwoners al bij het opstellen van de transitievisie te betrekken. Een
abstract thema waarbij het voor inwoners en andere belanghebbenden belangrijk is dat we helder
zeggen waar de participatie over gaat en wanneer en hoe zij kunnen meedoen. Uitgangspunt is
dat we inwoners vanaf het begin betrekken. Daarnaast geven we extra aandacht aan die wijken
die het meest kansrijk lijken om rond 2030 al van het aardgas af te gaan. Inwoners, straten en
wijken die nu al enthousiast zijn en aan de slag willen, dagen we uit zich te melden.
Communicatie
Het doel is om iedereen goed mee te nemen in het proces en het ‘waarom’ van de TVW. Daarom
besteden we veel aandacht aan communicatie met inwoners. In die communicatie is niet alleen
aandacht voor het proces, maar ook voor zorgen die bij inwoners leven. Omdat landelijk nog niet
alle kaders bekend zijn, hebben we in dit proces te maken met een aantal onzekerheden. We
moeten al een koers uitzetten, terwijl de kaders nog ontwikkeld moeten worden. We zijn ons
daarvan bewust en van de gevolgen dit heeft voor (de houding van) inwoners. In de communicatie
benoemen we open deze zorgpunten en onduidelijkheden.
Om verder vorm te geven aan de communicatie, stellen we een beknopt communicatieplan op.
Belangrijke uitgangspunten hierin zijn:
Zichtbaar: we gaan naar de mensen toe. En we zijn benaderbaar voor inwoners die zelf
naar ons willen komen.
Open: in de communicatie is er aandacht voor zowel de kansen die de TVW biedt als de
zorgen die mensen hebben.
Eerlijk: we zijn er helder over dat we al wel aan de slag moeten om op tijd klaar te zijn,
maar dat nog niet alle (financiële) kaders bekend zijn. In de uitingen is er aandacht voor
de onzekerheid die dat met zich meebrengt.
Duidelijk: goed verwachtingsmanagement schept duidelijkheid over hoe, wanneer en
waarover we inwoners en andere belanghebbenden betrekken.
Toegankelijk: we nemen zo veel mogelijk drempels weg door inzet van middelen die
inwoners al gewend zijn van de gemeente.
Herkenbaar en betrouwbaar: de gemeente is altijd de (hoofd)afzender, ook al vindt er
tijdens het proces afstemming plaats met ketenpartners en communiceren we ook
gezamenlijk met hen.
Op deze wijze vergroten we kennis bij inwoners over de inhoud en het proces en daarmee
verkleinen we de kans op een mogelijke informatie kloof tussen enthousiastelingen enerzijds en
sceptici anderzijds.
Participatie
Tijdens het startgesprek werd het al duidelijk: participatie tijdens een visietraject is een
ingewikkeld proces. Dat blijkt ook uit de startnotitie.
Belangrijk om op te merken is dat de daadwerkelijke transitie naar andere vormen van warmte
nog tientallen jaren gaat duren. Dat biedt ook kansen. We maken dan wel uiterlijk 2021 een visie,
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maar we zijn nog lang bezig met de uitvoering. Waarin nog vele kansen komen voor iedereen om
mee te doen en te denken. We spreken nu vooral over participatie in het visietraject.
Uitgangs- en aandachtspunt bij het uitrollen van dit proces is dat de deelnemers aan het
participatieproces geen last hebben van de complexiteit. Eerder is het omgekeerde het geval:
voor elke inwoner is er een mogelijkheid om op gewenste wijze deel te nemen. Globaal voor wie
alleen in de hoofdlijnen is geïnteresseerd, intensief voor wie nauw betrokken wil zijn, actief voor
wie zelf met ideeën rondloopt.
Dit vraagt een goede afstemming tussen communicatie en participatie en constante alertheid op
signalen uit de samenleving. Het is aan het projectteam om achter de schermen goed het
overzicht te bewaren en te schakelen waar en wanneer nodig. We informeren uw raad hierover
regelmatig en vragen u om richting en aandachtspunten.
Grofweg bestaat de aanpak uit de volgende drie fases:
Fase 1: basis op orde, inventariseren en kennismaken
Fase 2: verdiepen kennis en informeren en betrekken inwoners
Fase 3: gesprekken met potentiële startwijken
We staan nu aan de start van fase 2. We beogen dat inwoners op de hoogte zijn van het te lopen
proces en dat inwoners mogelijke zorgen en initiatieven bij ons bekend maken. Daarom starten
we in deze fase de participatie met een aantal algemene informatie-momenten. Afhankelijk van de
maatregelen tegen het Covid-19 virus betreft het hier fysieke of digitale bijeenkomsten.
In deze fase bepalen we de kaders voor de kansrijke wijken, op basis van technisch inhoudelijke
data. In een tweede participatieronde leggen we deze data voor aan de inwoners van Meierijstad
(o.a. in een digitale enquête en door middel van straatacties) en vragen we hen of zij hun wijken
hierin herkennen en of er mogelijk nog informatie ontbreekt. Gelijktijdig vinden er gesprekken
plaats met inwoners die zelf met initiatieven komen. Een combinatie van deze inzichten resulteert
eind fase 2 in de kaders voor mogelijke kansrijke wijken en een overzicht van de wijken waar het
dan om gaat. Deze keuze leggen we vervolgens voor aan de raad.
Inwoners van de gekozen startwijken betrekken we in fase 3 intensiever. In meerdere gesprekken
per wijk bespreken we samen met hen wat de mogelijke transitieoplossingen voor hen zijn en
welke mee-koppelkansen zij zelf (graag) zien. Zo benoemen we samen de criteria die aan de
basis liggen voor de Wijk Uitvoering Plannen die na 2021 opgezet worden.
Bewoners van de niet-geselecteerde wijken informeren we tijdens fase 3 actief over de conceptTVW. Zo zijn alle inwoners van de gemeente in de gelegenheid om goed geïnformeerd betrokken
te zijn bij het vaststellen van de TVW door de raad. Het spreekt voor zich dat we gedurende het
gehele proces inwoners van Meierijstad op de hoogte houden van alle stappen door middel van
heldere communicatie. Daarnaast zullen er op geëigende momenten informatiemomenten worden
georganiseerd.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is integraal onderdeel van de mee-koppelkansen van de TVW. Dit betreft zowel de
mogelijkheden voor klimaatadaptatie, vergroening, hittereductie en verbetering van de
leefbaarheid in de wijk als de kans voor initiatiefnemers met duurzame (energie)plannen om op de
TVW aan te haken.
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Rol van de raad
Lopende het proces informeren we uw raad op gezette tijden over de voortgang van de TVW,
alvorens de raad aan het einde van het proces de TVW vaststelt. De participatie tijdens de
visievorming zorgt voor informatie en adviezen op basis waarvan de raad deze keuze, die
staatsrechtelijk bij haar belegd is, kan maken.
Naast dat we de raad informeren door middel van bijv. raadsinformatiebrieven en
informatieavonden, zijn raadsleden ook van harte uitgenodigd om mee te werken in het
participatieproces. Het betreft dan bijvoorbeeld een rol als gespreksleidster, als gastheer of als
toehoorder. Welke rol zij precies op zich kunnen nemen wordt vastgelegd in het participatieplan.
Financiën
Niet van toepassing
Planning
De communicatie- en participatieaanpak start in het najaar van 2020 en loopt door tot aan de
vaststelling van het concept-TVW door de raad in het najaar van 2021.
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Met vriendelijke groet,
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