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Betreft: brief tav de raadsgriffie

Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegde brief zien wij graag op de onderhandelingstafel belanden na de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 16 maart 2022. Het betreft de uitvoering van de energietransitie binnen uw gemeente. In deze brief
maken wij kenbaar hoe wij, Energíetransitie Regie, door onze expertise en ervaring op het gebied van de
energietransitie, uw gemeente en haar inwoners kunnen ondersteunen bij de uitrol van uw energiestrategie.
00k stellen wij het zeer op prijs als deze brief te zijner tijd onderdeel is van het overdrachtsdossier voor de
nieuwbenoemde wethouder.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Energíetransitie Regie

Pim van den Berg, adviseur energietransitie en oud gedeputeerde Provincie Utrecht
Kees Jan Rietveld, Buro Rietveld
Henk Jan Witteveen, Het campagneteam
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Rotterdam, 9 maart 2022

Geachte coalitieonderhandelaars.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn geweest en u behoort met uw partij tot diegenen die zijn uitgenodigd
aan de onderhandelingstafel. Dit om te komen tot een nieuw college in uw gemeente. Gefeliciteerd met die positie.
Een belangrijke positie, want u gaat met elkaar een coalitieakkoord opstellen dat voor de komende vierjaar
richting en uitvoering geeft aan de belangrijke thema's waar uw gemeente voor staat.

Uitvoering energietransitie plannen: na plannen en woorden nu vooral daden
Een van belangrijke thema's voor de komende vierjaar is de uitvoering van de energietransitie. Bij het opstellen
van de Regionale Energie Strategie (RES), heeft u met uw buurgemeenten beleidsmatig vastgelegd welke -niet
fossiele- energie bijdrage uw gemeente zal gaan leveren in 2030 en 2050. Een afspraak die u ook met de provincie
en indirect met het rijk heeft gemaakt. Komendejaren komt het aan op de concrete uitvoering ervan.
00k de warmtevisie die u heeft opgesteld of nog gaat opstellen zal worden vertaald naar een concreet
uitvoeringsplan. Een plan dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat woningen en bedrijven van het gas af kunnen.

Hoe krijg je de bewoners mee?
0m een zorgvuldige, effectieve uitvoering, op wijk-, buurt- en straatniveau mogelijk te maken is het belangrijk
dat u iedereen meekrijgt. De impact van het verduurzamen van een woning is groot voor bewoners. Het brengt
veel romplomp met zich mee, de kosten zijn veelal aanzienlijk en de voordelen voor de bewoners niet altijd even
duidelijk. U kunt als gemeente kaders stellen, initiëren, faciliteren en enthousiasmeren, maar uiteindelijk zijn het
de bewoners die beslissen.

Bij het energieloket kunnen bewoners terecht met vragen over energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en
energie opwekken. Maar om bewoners in de actiestand te krijgen, is er meer nodig. Het informeren en betrekken
van lokale stakeholders (waaronder inwoners, kabeI- en gasbedríjven, woningcorporaties, lokale ondernemers),
door bijvoorbeeld een interessepeiling, voorlichtingsbijeenkomsten en heldere communicatie, is een must.
Hierdoor creëert u draagvlak, waarna een activatiecampagne gestart kan worden, waarbij concrete stappen
worden gezet om van het gas af te gaan.
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Wij adviseren u om in het coalitieakkoord uw ambities t.a.v. de uitvoering van de energietransitie en warmtevisie
zo helder en concreet mogelijk uiteen te zetten. En wel in een taal die aansluit bĳ de belevingswereld van de
bewoners en die hen het gevoel geeft dat zij achter het stuur zitten en niet dat de overheid voor hen alles bepaalt.

De gemeente als regisseur van de energietransitie, maar hoe dan?
De roep om meer gemeentelijke regie bij de energietransitie neemt toe. Maar hoe doe je dit? Wij zijn ETR (Energie-
transitie regie), een samenwerking van Buro Rietveld en Het Campagneteam. Wij hebben een verfrissende kijk op
bewoners participatie en zijn gespecialiseerd in het maken en uitvoeren van een op maat gemaakt communicatie-
en activatieplan om de energietransitie binnen gemeenten te versnellen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen
en verspreiden van communicatiemiddelen (zoals een informatiekrant, banners, persberichten/advertenties,
website etc.), het organiseren van bijeenkomsten en het daadwerkelijk activeren van bewoners en bedrijven om
concrete stappen te zetten. Ûok de processturing, monitoring ten behoeve van de opdrachtgever en de evaluatie
kunnen wij verzorgen. Daarbij werken samen met lokale energieloketten zoals het Duurzaam Bouwloket.

Door onze expertise en ervaring op het gebied van de energietransitie, bieden wij u graag de helpende hand bij
de uitrol van uw energiestrategie.
In het besef dat u juist in deze periode veel informatie over velerlei beleidsterreinen krijgt toegestuurd, voegen
we slechts enkele beelden toe van mogelijkheden die ETR u biedt in deze zich snel ontwikkelende maatschappelijke
belangrijke portefeuille.

We zien graag deze informatie ook landen in het overdrachtsdossier voor de nieuwbenoemde wethouder en zijn
zeer bereid nadere toelichting te geven, alsmede in een ambtelijk voorgesprek. Wij zullen te zijner tijd contact
opnemen met de nieuwbenoemde wethouder. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan
svp contact op met Henk Jan Witteveen via hjwitteveen@hetcampagneteamnl of telefonisch via D6 - l2 50 54 68.

Met vriendelijke groeten,
Energietransitie Regie

Pim van den Berg, adviseur energietransitie en oud gedeputeerde Provincie Utrecht
Kees Jan Rietveld, Buro Rietveld
Henk Jan Witteveen, Het Campagneteam
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kijk voor meer informatie op www.energietransitieregíe.nl of scan de ÛR code


