Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#CO2-neutraal #participatie

Tilburg

In Tilburg zijn ze aan de slag met het CO2-neutraal maken van vijf wijken, als onderdeel van het
Europese SMILE-project. Samen optrekken met de samenleving, liefst bottom-up, staat bij deze
pilot hoog in het vaandel. Tilburg richt zich op de vraag: hoe je deze samenwerking vormgeeft
en vastlegt. Welke instrumenten uit de Omgevingswet zijn hiervoor te gebruiken?

De gemeente Tilburg heeft een vijftal wijken aangewezen waar aan
de slag wordt gegaan met het CO2-neutraal maken. De wijken zijn
zorgvuldig geselecteerd en zeer verschillend: elk type wijk wordt
meegenomen in de aanpak.
De Tilburgse wijkaanpak is onderdeel van het Europese SMILEproject (Sociaal Maatschappelijk Innovatie Lab Energieneutrale
woonwijken Hart van Brabant). In deze regionale experimenteerpilot
doen betrokken gemeenten en andere direct betrokken
stakeholders kennis en ervaring op, op weg naar het CO2-neutraal en
aardgasvrij maken van wijken.
Het besef is er dat dit niet zonder de samenleving kan. De gemeente
heeft immers maar beperkt vastgoed, beperkte middelen en de
energie-infrastructuur niet zelf in beheer. Momenteel staat de
gemeente voor de opgave een bottom-up aanpak te ontwikkelen om
met de samenleving samen te gaan ontdekken hoe met draagvlak
stappen gezet kunnen worden. De vraag die daarbij speelt is de
volgordelijkheid van participatie. In welk stadium betrek je de
samenleving effectief bij dit langjarige warmtetransitieproces?
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Specifieke onderzoeksvraag: 7. Hoe en waar leg je de samenwerking (tussen gemeente,
bedrijven en burgers) vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor
gebruiken?
Hypothese: groter draagvlak leidt tot een sneller proces. Vroege participatie en een bottom-up-aanpak
helpen daarbij. Hoe kan de Omgevingswet met haar kansen op het gebied van participatie en meer ruimte
voor maatschappelijk initiatief hieraan bijdragen?

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

