Virtuele wijk Zutphen
handelingsperspectief voor de
transitie naar aardgasloze wijken
Advies van de 14 bewoners van de virtuele wijk Zutphen
aan alle wijken van de Toekomst en hun partners lokaal,
regionaal en Rijksoverheid
Bram Borgers, Melvin Elizen, Mariël Ellens, Paul Grob, Vincent van der Heiden, Ria de Jong,
Hans Klinge, Ria Maasdam, Winand Mestebeld, Pauline Nijenhuis, Pieter van der Ploeg,
Ben Stokla, Twan Struik, Matthew Vuijk
Met ondersteuning van Han van Geel, Kristiaan Tent, Ans Schutte-van Zee en Jan de Hoop van
de gemeente Zutphen en Carla Onderdelinden van Transitiereizen.

Wat hebben we gedaan?
Wat beweegt bewoners en hoe komen bewoners in beweging om hun
woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen? Om deze vraag te
onderzoeken nam de gemeente Zutphen het initiatief om met 14 bewoners
in een virtuele, veilige omgeving te onderzoeken wat nodig is om de
transitie naar een duurzame energievoorziening te laten slagen. Gedurende
drie bijeenkomsten met echte Zutphenaren is verkend wat nodig is om de
energietransitie daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
De output van de eerste bijeenkomst vormde de input voor de volgende
bijeenkomst en zo verder.
De opbrengst geeft inzicht en handelingsperspectief. Wat zijn overwegingen
van bewoners? Wat zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden op weg
naar aardgasvrije wijken?

Eerste bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gespeeld met overwegingen: Welke
overwegingen spelen een rol bij het besluit van het aardgas af te gaan? Wat
motiveert mensen? Dat hebben we gedaan door in kleine groepjes wat eenvoudige
zinnen af te maken. Dat gaf meteen een leuke kennismaking. Op de volgende
pagina vind je een aantal voorbeelden van de opbrengst van de zinnen:
‘als ik hoor dat het aardgas eruit gaat denk ik...’
‘als de energievoorziening dan toch verandert, kunnen we maar beter…’
‘ik ga van het aardgas af als…’
‘wat verandert er als je €10.000,- krijgt…’
Vervolgens hebben we besproken wat nodig is om als huishouden ‘ja’ te zeggen.
‘Ja, onder deze voorwaarden ben ik bereid van het aardgas af te gaan en te
investeren in een duurzame energievoorziening.‘
Die voorwaarden hebben we vervolgens met post-its geplakt op een grote kaart. Ze
zijn ingedeeld in de schaalniveaus die volgens ons het beste in de betreffende
voorwaarde kan worden voorzien: huishouden, straat, wijk, gemeente, regio, Rijk.
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Tweede bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst viel op dat er heel verschillend tegen de energietransitie-opgave werd
aangekeken door verschillende bewoners. Geluiden varieerden van ‘Who cares’, tot ‘Ik win de warmte terug uit
mijn afvalwater.’ Daarom hebben we tijdens de 2e bijeenkomst eens nader gekeken hoe dat in onze groep zat.
Aan de hand van onderzoek naar verschillende leefstijlen onderscheidt Motivaction 5 duurzaamheidstypes.
We vroegen: ‘Welk type past het beste bij jou? En welk type staat het verst van je af?’ Dat gaf een interessant
gesprek. In onze groep zitten veel verantwoordelijken. We kwamen tot de conclusie dat als we de
energietransitie voor elkaar willen krijgen, dat we ons dan bewust moeten zijn dat verschillende mensen
verschillende drijfveren hebben en dat we aansluiting moeten zoeken bij deze verschillende drijfveren.
Tijdens de 2e bijeenkomst hebben we ook nader verkend wat nodig is om van A (de huidige
energievoorziening) naar B (aardgasvrije, duurzame energievoorziening). Als je van A naar B wilt, heb je in de
eerste plaats urgentie nodig én een lonkend perspectief. Anders kom je niet in beweging. We hebben gekeken
wat de urgentie groter maakt en wat een aanlokkelijk perspectief is. En ook wat je nodig hebt aan toerusting
op weg van A naar B. Zie hierna voor samenvatting.
Meerdere bewoners van de virtuele wijk bleken behoefte te hebben aan meer inzicht in technische
mogelijkheden. Ook werd de behoefte uitgesproken om de opbrengsten van de bijeenkomsten goed te borgen.
Wat wordt ermee gedaan? Wat doet het gemeentebestuur hiermee? We spraken af de derde bijeenkomst een
bezoekje te brengen aan een modelwoning en na te denken over de manier waarop we de opbrengst goed
zouden kunnen borgen.

Plichtsgetrouwen

Structuurzoekers

Verantwoordelijken

Statusbewusten

Ontplooiers

Plichtsgetrouwen zien
duurzaamheid als zorgen voor
de (directe) leefomgeving.
Plichtsgetrouwen doen vaak
vrijwilligerswerk in de buurt.
De overheid zien zij als
autoriteit die zij respecteren.
Ze maken zich zorgen over de
schade die de mens aan de
aarde toebrengt.
Er worden onnodig veel
grondstoffen gebruikt. Ze
proberen milieubewust te
leven door sobere en een
zuinige leefstijl. Dit zien we
onder andere terug in hun
energiegebruik. Hier zijn ze
bewust zuinig mee, ook uit
kostenoverwegingen. Ze laten
relatief vaak de auto staan en
kopen geen producten die
veel energie gebruiken. Zo
letten ze bij voorbeeld bij de
aankoop van producten op de
houdbaarheid en
milieuvriendelijkheid.

Structuurzoekers maken zich
zorgen over andere dingen
dan klimaat en duurzaamheid.
Ze vinden duurzaamheid een
vaag begrip waar ze minder
bekend mee zijn. Ze vinden
duurzaamheid niet
interessant en zien er het nut
niet van in. Structuurzoekers
voelen zich vaak
buitengesloten en hebben
geen vertrouwen in de
overheid. De effecten van hun
gedrag bezien ze op korte
termijn en dit heeft tot gevolg
dat ze niet het idee hebben
zelf invloed uit te kunnen
oefenen op verbetering van
het milieu. Ze zijn niet bereid
meer te betalen voor
milieuvriendelijke producten.
Ze hebben bijvoorbeeld alleen
interesse in groene energie
wanneer deze goedkoper is,
maar zij zien op tegen de
rompslomp van het
overstappen.

Verantwoordelijken worden
sterk gedreven door
maatschappelijke betrokkenheid.
Zij hebben veel interesse in de
politiek en staan doorgaans
kritisch maar wel coöperatief
tegenover wat de overheid doet.
Verantwoordelijken zien
duurzaamheid als een breed
begrip. Ze leven zeer
milieubewust en maken zich
grote zorgen over de
klimaatveranderingen. Voor hen
heeft duurzaamheid waarde op
de lange termijn. Ze zijn ervan
overtuigd dat de mens hier iets
aan kan doen en zijn hier zelf
ook toe bereid. Ze kopen relatief
vaak milieuvriendelijke
producten en zijn bereid om
meer te betalen voor groene
stroom en zijn bewust bezig met
energiebesparing. Vanuit hun
kritische houding naar de
overheid, vinden ze dat deze
meer prioriteit aan
duurzaamheid moet geven.
Verantwoordelijken proberen zo
duurzaam mogelijk te leven
binnen de gegeven
omstandigheden.

Statusbewusten zijn
individualistisch ingesteld:
niet de publieke zaak maar
het eigen belang staat
voorop. Statusbewusten
hebben vaak wel kennis
over duurzaamheid, maar
leggen de
verantwoordelijkheid voor
de uitvoering bij de
overheid. Ze hebben niet
het idee dat hun bijdrage
aan duurzaamheid effectief
is waardoor ze zich niet
geroepen voelen ernaar te
handelen. De leefstijl is
materialistisch. Het zijn
impulsieve kopers en thuis
belanden producten
regelmatig in de prullenbak.
Duurzaamheid en
energiezuinigheid spelen bij
de aankoop slechts
ondergeschikte rol.
Statusbewusten zijn op hun
comfort gesteld en zijn niet
snel geneigd om iets als
autorijden, vliegen en vlees
eten te laten.

Ontplooiers zijn niet
geïnteresseerd in
duurzaamheid. Ze leiden een
avontuurlijk en impulsief leven.
Ze zijn individualistisch in
gesteld en willen niet betutteld
worden. Doel is zichzelf te
ontplooien en te
onderscheiden in de
maatschappij. Ze hechten
daarom weinig aan materiele
zaken. Werk speelt geen
centrale rol in hun leven. Ze
staan kritisch tegenover de
maatschappij en de overheid.
Ze voelen zich niet
verantwoordelijk voor
duurzaamheid, willen gewoon
van hun vrijheid genieten en
onafhankelijk zijn. Toch leiden
ze vaak een vrij duurzaam
leven. Omdat ze materiele
zaken niet belangrijk vinden,
hebben ze vaak geen auto en
zijn ze bereid meer te betalen
voor duurzame producten. Ze
eten in verhouding met andere
groepen minder vaak vlees.
Maar ze doen er geen moeite
voor.

Bron: Motivaction, 5 tinten groen

ga je mee op reis?
benodigde urgentie, perspectief en toerusting
lonkend
perspectief

urgentie
Er ontstaat
urgentie:
als vervanging van ketel
of fornuis nodig is;
de overheid een
langjarige visie heeft en
afkoppeling verplicht
(‘over 3 jaar gaat de
gaskraan dicht’);
door Groningen.
Iemand kennen uit
Loppersum helpt;
door
klimaatverandering;
gasexplosies en
koolmonoxidevergiftiging;
als ik geld toe krijg;
als het associaal wordt
aardgas te gebruiken;
als aardgas heel duur
wordt.

Ja, ik ga me eens
oriënteren…

Ja,
ik ga me verdiepen…

als ik weet dat het speelt;
als het me wat oplevert;
als er een natuurlijk moment is;
als er bij vervanging van ketel of fornuis
mogelijkheden zijn voor ‘no-regret’
maatregelen;
als we het samen doen;
als er goede voorbeelden zijn
(modelwoningen, data);
als er duidelijkheid is over wat me te
wachten staat;
als ik het nu en in de toekomst kan
betalen;
als het leuk, uitdagend, competitief is;
als ik word aangesproken door een
goede ambassadeur.

als ik informatie kan krijgen van een
betrouwbare en onafhankelijke
organisatie (en dat kan verschillen per
huishouden);
als er iemand aan huis komt die me rustig
uitlegt wat het inhoudt: technisch,
financieel en qua gedoe;
als ik inzicht heb in financiële
consequenties, waarde woning en
financieringsmogelijkheden (return on
investment);
als we het samen doen;
als er subsidie is.

Ja,
ik ga mijn woning
verduurzamen…
als ik ontzorgd word door
bedrijf met een keurmerk en
niet teveel hinder, kosten en
gedoe heb.

t o e r u s t i n g
Mensen gaan alleen in beweging komen wanneer er voldoende
urgentie is om te veranderen: een diepgevoelde wens, ambitie
of heldere noodzaak.

Comfortabele woning.
Koploper zijn.
Energiezuinige,
duurzame, schone
energievoorziening.
Energiecollectief.
Zelfvoorzienend,
onafhankelijk.
Veilig.
Weten dat je voorlopig
goed zit.
Levensloopbestendig.
Label A woning.
Klimaat veilig.
Hogere waarde
woning.
Statusverhogend.
Leuk.

Derde bijeenkomst
• We hebben een bezoek gebracht aan een modelwoning.
Een jaren ‘50 woning, die naar nul op de meter was gebracht.
• Er was behoefte in de groep om de opbrengst van de bijeenkomsten goed
te borgen. We hebben een samenvattend advies gemaakt waarbij we een
sturingsmodel hebben ontwikkeld voor de energietransitie. Wat brengt
mensen in beweging? Wat is nodig aan ondersteuning op de verschillende
schaalniveaus? En wat kunnen een huishouden, straat/buurt, gemeente en
regionale/nationale overheid doen? Hierna de resultaten die ons inziens
een goed handelingsperspectief bieden voor bewoners en hun overheden.
In de eerste plaats voor de bewoners van de echte Zutphense wijk van de
Toekomst Voorsteralleekwartier/Berkelpark, de gemeente. Maar wij
denken dat het advies ook heel goed bruikbaar is voor andere wijken,
gemeenten, de Rijksoverheid en andere partners van de energietransitie.

handelingsperspectief Wat kan je doen?

stuurwiel naar
aardgasvrije wijken

wetgeving, langjarige visie, onderzoek,
fiscale- en subsidiemaatregelen
voorbeeld, regierol, faciliteren
samenwerking, ontzorgen, verplichting

onzekerheid over
momentum

verouderd,
vervuilend energiesysteem,

onzekerheid over
energievoorziening

ondersteuning bij mobiliseren en
organiseren buurtnetwerk
inzicht en samenwerking
bestuurskracht

buurt
gemeente
regio / rijk

betrouwbare, faciliterende
rijks- en EU-overheid

toerusting
Wat heb je nodig?

toekomstbestendige
energievoorziening

huishouden

ontzorgen

energieneutrale
gemeente in 2030

Schaalniveaus

Zutphen

een voor de buurt
acceptabel energiesysteem

Wat brengt je in beweging?

oriënteren
toekomstbestendige
energievoorziening

urgentie

aardgas raakt op en
wordt onrendabel, EU-afspraken

samenwerken
in de buurt

lonkend
perspectief
Waar wil je naartoe?

handelingsperspectief
Wat kan je doen?

samenvattend,
de grootste gemene delers

samen de schouders
eronder

urgentie
Wat brengt je in beweging?

onzekerheid over
energievoorziening,
klimaat
luchtvervuiling

betrouwbare, veilige,
betaalbare, schone
energie voor iedereen
duidelijkheid
informatie
financiering
bestuurskracht
samenwerking

toerusting
Wat heb je nodig?

lonkend
perspectief
Waar wil je naartoe?

urgentie
Wat brengt je in beweging?
Schaalniveau

Wat maakt het urgent /
wat is de pushfactor?

Wat zijn de meest elementaire onderdelen?

Huishouden

Onzekerheid over je
energievoorziening

Onduidelijk handelingsperspectief m.b.t. investeringen
Klimaatverandering
Binnenklimaat/gezondheid
Onzekerheid prijsontwikkeling elektriciteit en gas
Verboden (bv. diesels in de stad) en verplichtingen

Buurt

Onzekerheid over momentum

Andere buurten zijn al bezig, waarom gebeurt hier niets? Moeten wij niet wat doen?
Sociale druk
Status
Samen hebben we een probleem, samen zoeken we naar oplossingen

Gemeente

Verouderd en vervuilend
energiesysteem

Verouderd, energiesysteem dat uitgeput raakt
Luchtverontreiniging
Klimaatoverlast (heftige regenbuien, hittestress)
Rijksoverheidsbeleid

Regio/rijk

Aardgas raakt op en wordt
onrendabel, EU-afspraken

Aardbevingen in Groningen
Leveringszekerheid
Klimaatproblematiek
Afspraken EU en Global goals

lonkend perspectief
Waar wil je naartoe?
Schaalniveau

Wat is het lonkende perspectief ?
De pullfactor?

Wat zijn de meest elementaire onderdelen?

Voor
huishouden

Toekomstbestendige energievoorziening

Verkoopbaar huis, hogere waarde woning, label A woning
Levenscomfort, schoon (binnen)klimaat
Energiezekerheid
Betaalbaarheid nu en in de toekomst
Zelfbeschikking
Statusverhoging
Als het leuk is

Voor buurt

Een voor de buurt acceptabel
energiesysteem

Energiesysteem dat buren niet tot last is
Accepteren dat er soms overlast is; leven en laten leven
Zoeken naar consensus
Koploper zijn

Voor
gemeente

Energieneutrale gemeente in 2030

Altijd voor iedereen energie
Betaalbaar
Zo lokaal mogelijk (geen certificaten)
Zelfbeschikking voor burgers. Mogelijkheid zelf te kiezen
Koploper zijn

Voor regio/rijk

Toekomstbestendige energievoorziening

Nationale zelfbeschikking
Onafhankelijk (van Russisch gas)
Duurzaam (= niet problemen vooruit schuiven, beschadigend voor bodem e.d.)
Inclusiviteit (energie voor iedereen)
Nationaal inkomen

toerusting
Wat heb je nodig onderweg van A naar B?
Schaalniveau

Welke toerusting is nodig?

Wat zijn de meest elementaire onderdelen?

Huishouden

Ontzorgen

Geld, subsidie, financiering
Invloed
Zelfbeschikking
Betrouwbare, onafhankelijke (los van marktbelangen) informatie aan huis
Samen doen
Geen hinder en gedoe

Buurt

Ondersteuning bij mobiliseren en
organiseren buurtnetwerk

Intermediair- adviseur coach
Verplichting
Aanjager, iemand die het voortouw neemt
Overheid die scheidsrechtert als de buurt er niet uit komt (rijdende burgemeester)

Gemeente

Inzicht en samenwerking,
Bestuurskracht

Regie: verband brengen in processen
Beheersplan met risicoanalyse
Goed onderzoek doen naar alternatieven
Goede voorbeeld
Goede voorlichting
Duurzaamheid stimuleren op scholen
Helder subsidiebeleid

Regio/rijk

Betrouwbare faciliterende Rijks- en EU
overheid

Helder subsidiebeleid
Onderzoek
Informatie

handelingsperspectief
Wat kan je doen?
Schaalniveau

Wat kan je doen?

Wat zijn de meest elementaire onderdelen?

Huishouden

Oriënteren

Informatie verzamelen
Aansluiten bij of initiëren van buurtinitiatief

Buurt

Samenwerken in de buurt

Buurtnetwerk opbouwen
Buurtcollectief vormen

Gemeente

Voorbeeld, regierol, faciliteren
samenwerking, ontzorgen, verplichting

Regie: verband brengen in processen
Faciliteren samenwerking, opbouw bewonersnetwerk
Goed onderzoek doen naar alternatieven
Beheersplan met risicoanalyse
Goede onafhankelijke voorlichting organiseren: techniek, financiering, organiseren
Goede voorbeeld geven: eigen gebouwen aanpakken, verduurzamen scholen sportlokalen
Duurzaamheid stimuleren op scholen
Helder subsidiebeleid (geen subsidie in geld maar in verduurzamingsmaatregelen)
Verplichtingen: verbieden diesels in de stad, nieuwbouw, etc.

Regio/Rijk

Wetgeving, langjarige visie, onderzoek,
fiscale- en subsidiemaatregelen

Fiscale maatregelen, CO2 heffing
Helder subsidie- en financieringsbeleid
Onderzoek
Informatie
Wetgeving/verplichting
Visie

Tot slot nog enkele noties
• Er leeft in bredere zin onder bewoners houding richting overheid van:
‘Jullie hebben lang alles bepaald en nu weten jullie het niet meer en
mogen wij bewoners het uitzoeken en ervoor opdraaien.’ Dat wordt
niet zonder meer geaccepteerd.
• Pas op voor tunnelvisie. Is afkoppeling van het aardgas wel het juiste
antwoord op het feit dat Groningse aardgasvelden dicht gaan?
Zorg voor een open gesprek met bewoners over de voor- en nadelen
van de verschillende opties, zonder bepaalde opties op voorhand al
uit te sluiten.
• Er is een innovatieve overheid met lef nodig. Een overheid die richting
durft te geven, los te laten én fouten durft te maken.

Hoe nu verder?
• Dit advies wordt door de gemeente als handboekje gebruikt bij iedere
eerste kernteamoverleg met bewoners en stakeholders.
• Het ‘stuurwiel’ kan worden gebruikt om samen te bepalen wat het
lonkende perspectief voor de wijk is en wat en wie nodig zijn voor de
energietransitie in de wijk. Het wiel kan per buurt worden ingevuld.
• De gemeente zal het resultaat onder de aandacht brengen bij de regio
Stedendriehoek, de partners van het Gelders Energieakkoord en de
Rijksoverheid.
Aan de slag!!

