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Programma

Kennismaken

• Voorwaarden, zover als ze nu bekend zijn
• Waar moet je staan in je proces?
• Aanknopingspunten om je samenwerking met gemeente goed te 

regelen

In gesprek met 4 vragen



Buurtwarmte

Wat willen we?
Bewonerscollectieven in heel Nederland staat stellen een volwaardige 
rol te spelen in het aardgasvrij maken van hun dorp of buurt.

Waarom willen we dat?
Door ondersteuning van bewonerscollectieven in het hele proces kan 
de warmtetransitie goedkoper, beter, duurzamer en sneller verlopen, 
met positieve sociale en economische effecten voor de lokale 
gemeenschap.





Leerprogramma PAW aanvragen 
initiatieven en gemeenten

1. organisatieontwikkeling en de rolverdeling tussen gemeente en 
initiatief. Met Roy Blokvoort van ECW.

2. participatie met bewoners. Met Jaap Drooglever van BZK.
3. de businesscase. Met Wouter van den Wildenberg van Facton.



Criteria PAW aanvraag uit 2e ronde

• Hoge kwaliteit businesscase. Dit houdt 
ook in dat de onrendabele top zo klein 
mogelijk is.
• Hoge participatiegraad van bewoners. 

Want met alleen een goede businesscase 
heb je nog geen bewoners die mee 
willen doen.
• Innovatieve oplossingen. Om te leren 

zoekt PAW verschillende technische en 
sociale oplossingen.
• Grote uitvoeringsgereedheid. Door 

kritiek scherper geworden: De 
pilotprojecten moeten daadwerkelijk 
uitgevoerd worden. 

Afbeelding: PAW



Aandachtspunten PAW aanvraag  

• Modulaire aanpak. stapsgewijs naar aardgasvrij:  hybride oplossingen, PVT 
en een combinatie met isolatiematerialen. 
• Duidelijke en concrete plannen voor isolatie – in relatie tot de gekozen 

aardgasvrijoplossing -
• Diversiteit in bronnen. Een warmtenet met een combi van verschillende 

warmtebronnen. Mn LT bronnen: zonthermie, ondiepe geothermie, TED, 
datacenters en lokale warmtebronnen / functies met koelvraag zoals 
supermarkten.
• Diversiteit in gebouwtypen. Een oplossing voor hoe om te gaan met de 

verschillende gebouwtypen en bouwjaren binnen een wijk. 
• Diversiteit in spelers. BV samenwerken met woningbouw/huurders en 

eigenaar bewoners.



In juni definitieve criteria bekend



Buurtproces

PAW aanvraag

Nu



Rolverdeling initiatief - gemeente in 3 stappen

1. Projectsubsidie of 
aanbesteding?

2. Wie is eigenaar van het 
warmtesysteem?

3. Hoe zorg je voor 
professionaliteit van het 
initiatief?

Afbeelding: PAW



Vier vragen voor gesprek

• Waar sta je in het proces?
• Wat heb je goed voor elkaar, wat nog regelen?
• Heb je commitment en draagkracht in eigen club?
• Hoe ver ben je in samenwerking met de gemeente?



Meer weten?

Lees:
• Verslag leerprogramma PAW aanvraag
• Handleiding Finaniering, samen met TNO
• Publicatie: Warmteschappen. Hoe warmteschappen en burger 

coöperaties een volwaardige plek kunnen krijgen in de 
warmtetransitie

https://buurtwarmte.energiesamen.nu/


