Het Klimaatakkoord niet langer leidend
voor de warmtetransitie?

DE WARMTETRANSITIE : Hoe

werkt visie in de praktijk
Transitievisies zijn klaar; nu is de tijd van plannen maken én
uitvoeren. De praktijk is uitdagend en leerzaam. Over Morgen werkt
keihard aan het waarmaken van de warmtetransitie, samen met
verschillende spelers op alle niveaus.
Hier lees je een aantal belangrijke observaties uit onze praktijk. De
komende tijd gaan we daar dieper op in. We lichten ze toe, gaan in
discussie én dragen oplossingen aan. Zo helpen we de warmtetransitie
vooruit!

LANDELIJK

• De uitgangspunten woonlastenneutraal maar ook
haalbaar & betaalbaar zijn (nog) niet op orde.
• Gemeenten proberen ondanks missende
randvoorwaarden toch stappen te zetten.
• Doelstellingen voor 2030 worden losgelaten of
herzien.
• Het toepassen van waterstofgas in de gebouwde
omgeving is onaantrekkelijk vanwege de lage
energetische efficiëntie en hoge kostprijs.

Klaar voor uitvoering? Op naar een
beter ingerichte samenwerking tussen
transitiepartners

• Gemeenten moeten hun rol als regisseur met
verve op zich nemen, zowel bij wijkaanpakken als
doelgroepenaanpakken.
• Wachten op de warmtewet leidt tot vacuüm. Gemeenten
kunnen nu al inspelen op de toekomstige situatie.
• Door meer onderlinge afstemming tussen
corporaties, lukt het om gezamenlijk een stevigere
startmotorfunctie te vervullen.

REGIONAAL

Wijkaanpakken zijn niet de heilige graal.

• Wijkaanpakken werken goed voor warmtenetten; collectief
op hetzelfde moment overstappen naar aardgasvrij.
• In (gemeente-brede) Doelgroepenaanpakken maakt de
collectieve logica van de wijkaanpak plaats voor spreiding
van overstapmomenten over tijd en ruimte. Dat werkt beter
voor stimulering van maatregelen die een individueler
karakter hebben, zoals isolatie of (hybride) warmtepompen.
• De slagingskans van zowel een wijk- als doelgroepenaanpak
groeit wanneer je verbinding legt met andere opgaven dan
enkel aardgasvrij.

Voor het einddoel aardgasvrij komen
woningeigenaren niet in beweging.

GEMEENTELIJK

• Woningeigenaren hebben behoefte aan meer
handelingsperspectief; de route naar aardgasvrij
is voor hen aansprekender dan het einddoel.
• Elke eigenaar doorloopt een ander transitiepad.
Dit pad moet zo concreet mogelijk gemaakt
worden.

Corporaties missen de zekerheid om
slagvaardig te kunnen investeren.

• Corporaties missen investeringszekerheid om eigen
bezit aardgasvrij te maken.
• De ontstekingsvlam van startmotors leidt te weinig
tot een draaiende motor in de wijk, want het lukt
onvoldoende om particulieren aan te laten sluiten.

WIJK / BUURTNIVEAU

WONINGEIGENAAR

In gesprek over de warmte transitie

COMPLEXNIVEAU

Op zoek naar achtergrond bij deze stellingen?
Of wil je reageren? Click hier!

