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Wij zijn Over Morgen. Energieke ruimdenkers en 
versnellers.  Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden 
voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving.  
Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. 

Over Morgen begint nu.

Daar waar mensen samenleven en zich ontwikkelen, 
ontstaan nieuwe maatschappelijke opgaven en nieuwe 

vragen naar ruimte en energie. Ook vandaag daagt onze 
samenleving ons uit.  Technologische innovaties volgen 

elkaar in hoog tempo op. De transitie naar duurzame 
energie is niet langer een vraag-, maar een uitroepteken. 

Deze moderne opgaven vragen continu om nieuwe 
oplossingen. Die oplossingen bedenken en waarmaken, 

dat is wat Over Morgen drijft. Daarbij werken we niet om 
ontwikkelingen heen of achter ontwikkelingen aan. Over 
Morgen omarmt ‘dat wat nog komt’ en verbindt het met 

‘dat wat er al is’.

We bundelen de krachten van mensen en 
organisaties met ambities in de leefomgeving. 

We organiseren samenwerking, ondersteunen bij 
investeringsbeslissingen, brengen inzichten met 

onze toepassingsgerichte informatieproducten en 
realiseren programma’s, plannen en projecten. Dit doen 

we door inzet van onze expertise, slimme producten 
en doortastende strategieën. Zo zorgen we dat 

veranderingen uitgroeien tot blijvende verbeteringen, 
met maatschappelijke impact. Als het nodig is, 

veranderen we het speelveld. En als het passend is, 
investeren we mee.

De Rijksoverheid stelt 85 miljoen euro beschikbaar via de regeling 
Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor gemeenten die in 
2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken 
van bestaande wijken.1  Tot 1 juli a.s. kunnen er voorstellen worden 
ingediend. Daarnaast stelt het Rijk 5 miljoen euro beschikbaar aan 
de VNG om een nationaal kennisprogramma op te zetten. Gemeenten 
die hieraan mee doen spelen zich in de kijker voor budgetten die de 
komende jaren beschikbaar komen.

Het geld is bedoeld voor het sluiten van de businesscase en het 
onrendabele deel van de investeringen die nodig zijn om een bestaande 
wijk aardgasvrij te maken, waarbij geldt dat de businesscase op termijn 
wel zelfstandig maatschappelijk rendabel moet zijn.

Wij werken op het snijvlak van de energietransitie en duurzame 
gebiedsontwikkeling. Door deze combinatie zijn wij goed onderlegd 
om gemeenten te ondersteunen bij deze subsidieaanvraag dit jaar en 
komende jaren.

1 Meer informatie over de subsidieregeling is hier te vinden.

Subsidieregeling  aardgasvrije wijken

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/03/kamerbrief-bij-afschrift-brief-aan-gemeenten-over-grootschalige-proeftuinen-aardgasvrije-wijken


Om nog voor dit jaar een reële kans te maken, dient er in ieder geval al 
wel een haalbaarheidsstudie en het liefst al een warmteplan te liggen. 
Hieruit wordt duidelijk wat het voorkeursalternatief is voor aardgas per 
wijk. Maar ook dient al het gesprek opgestart te zijn met de bewoners 
en andere stakeholders. Dit zijn forse eisen. Een zorgvuldig proces gaat 
naar onze mening boven snelheid. Mocht de tijdspanne te kort zijn 
om tot een zorgvuldige indiening te komen, dan is ons advies om in te 
dienen voor volgend jaar. In dat geval adviseren wij om het project al 
wel aan te melden voor het Kennisprogramma Aardgasvrije Wijken van 
de VNG. Het project staat dan meteen op de longlist voor volgend jaar. 
Wij helpen je hier graag mee.

Om tot een succesvolle indiening te komen, moeten er volgens ons drie 
stappen doorlopen worden door de gemeente en betrokken partijen. 
Wij lichten deze stappen graag toe. 

Stap 1: Maak een warmtevisie
Een warmtevisie schept alle randvoorwaarden die nodig zijn om 
aan de slag te gaan. Het maakt de verschillende warmteopties 
inzichtelijk, borgt een zorgvuldige besluitvorming bij de gemeente en 
bij betrokken partijen en biedt partijen handelingsperspectief door 
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verantwoordelijkheden te benoemen en af te bakenen. Een warmtevisie 
is daarnaast een geschreven stuk dat een goede basis is om te komen 
tot een warmteplan.

Een belangrijk onderdeel van een warmtevisie is een modelmatige 
berekening waarin globaal de meest voor de hand liggende 
warmteoptie per wijk inzichtelijk wordt gemaakt op basis van de laagste 
maatschappelijke kosten. Bij Over Morgen gebruiken wij daar onze 
Warmte Transitie Atlas voor, maar er zijn meerdere modellen op de 
markt.
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Aanvraag indienen in 2018
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De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving kan gevat 
worden in verschillende fases. Bovenstaande diagram laat de 

verschillende fases in de weg naar aardgasvrij zien.

https://overmorgen.nl/oplossingen/duurzame-warmte/warmtetransitie-atlas/
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Als we een beeld hebben van de verschillende warmteopties per 
wijk, gaan we met betrokken partijen, zoals woningcorporaties en 
de netbeheerder, de wijken aanwijzen waar we als eerste aan de slag 
gaan. We kunnen immers niet in één keer de hele gemeente aardgasvrij 
maken. De geselecteerde wijken geven we vervolgens nog een score 
aan de hand van de selectiecriteria van de subsidieregeling. Voor de 
wijk die het beste scoort dienen we een subsidieaanvraag in.

Stap 2: Maak er een programmatische aanpak van
Als je een wijk indient voor de subsidieaanvraag, moet je daarbij een 
plan leveren. Een aardgasvrije wijk is het doel, maar als het kan en 
wenselijk is, maken we er een integrale opgave van. Dan betrekken we 
bijvoorbeeld ook leefbaarheid en sociale opgaves van de wijk. Bij het 
opstellen van het plan kiezen wij voor een programmatische aanpak. Een 
programmatische aanpak sluit namelijk goed aan bij de uiteenlopende 
stakeholders en de fasering van het proces. De betrokken partijen, 
waar de gemeente er een van is, worden in deze aanpak stap voor stap 
begeleid. Samen beantwoorden we drie vragen: Waarom doen we dit? 
Hoe gaan we dat doen? En wat bieden we bewoners?

Omgevingsanalyse en uitvoeringsstrategie
De uiteenlopende betrokken partijen en hun belangen brengen we in 
kaart met een omgevingsanalyse. Dit doen we samen in een workshop. 
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Ons uitgangspunt is dat de omgeving actief deelneemt aan het 
veranderproces richting aardgasvrij. Daarom streven we ernaar dat 
alle betrokken partijen staan achter het aardgasvrij maken van de 
wijk en zo het “waarom” onderschrijven. Naast de omgevingsanalyse 
is het belangrijk om een uitvoeringsstrategie te maken. In de 
uitvoeringsstrategie bepaal je het “hoe” van het proces. Er kan gekozen 
worden uit verschillende strategieën, uiteenlopend van het volop 
inspelen op initiatieven uit de wijk (bottom-up), tot het via een blauwdruk 
uitvoeren van een stappenplan onder strakke regie van de gemeente 
(top-down). Vaak zal er voor een mix worden gekozen. Wij begeleiden 
het proces om tot die strategie te komen. Met de uitvoeringsstrategie 
wordt de brug geslagen tussen het vastgestelde doel (de aardgasvrije 
wijk) en de concrete activiteiten om dat te realiseren. 

Een ander belangrijk onderdeel van de uitvoeringsstrategie is de 
financiering. Wij adviseren daarom de gemeente over de verschillende 
financieringsmodellen. De kern van onze aanpak ligt in het ontrafelen 
van de gehele waardeketen voor alle stakeholders. We kunnen 
bijvoorbeeld de investering voor woningeigenaren berekenen of bepalen 
wat nodig is voor een sluitende businesscase voor een warmtenet. Ook 
brengen we zo in kaart wat de impact is van investeringen van de ene 
stakeholder op de ander, bijvoorbeeld als het gaat om elektrificatie van 
woningen die leidt tot een zwaardere belasting op het elektriciteitsnet. 
Waar ondersteuning nodig is bij onderhandelingen met bijvoorbeeld 
netbeheerders en warmteleveranciers staan wij ook bij. 

Stap 3: Geef bewoners een wijkpropositie
Een wijkpropositie is een aanbieding aan gebouweigenaren om hun 
gebouw aardgasvrij te maken. De wijkpropositie maakt het “wat” 
duidelijk voor de gebouweigenaar, die vaak ook de bewoner is. De 
wijkpropositie bestaat uit verschillende onderdelen.

1

Informeren
Ik snap de opgave 
en de impact.

2

Draagvlak creëren
Ik wil meewerken 
aan een oplossing.

3

Aanzetten tot actie
Ik doe mee en ga 
aan de slag.
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Bewonersparticipatie 
Bewoners zijn een onlosmakelijk onderdeel van de transitie naar een 
aardgasvrije wijk. Uiteindelijk vindt de transitie voor een belangrijk 
deel in hun huizen plaats. Tijdens zo’n complexe en ingrijpende opgave 
is het belangrijk om hen te informeren over de urgentie, noodzaak en 
consequenties van de transitie en hen te betrekken bij de oplossing. 
Verschillende wijken vragen verschillende aanpakken en de mate van 
participatie kan dan ook variëren per wijk, van actief meedenken tot 
co-creatie tot mede-eigenaarschap. Dit verschilt sterk per doelgroep. 
In iedere communicatie- en participatieaanpak komen in ieder geval de 
stappen “informeren”, “draagvlak creëren”, en “aanzetten tot actie” 
terug, die ook parallel aan elkaar kunnen lopen.

Klantreis 
Als de inwoners aangeven aan de slag te willen gaan, dan beginnen 
zij met een intensief traject. We noemen dit traject de klantreis. De 
klantreis bestaat uit verschillende stappen, van het eerste gesprek 
tot de oplevering en facturatie. Voor particuliere woningeigenaren, 
VVE’s, particuliere huurders en huurders bij woningcorporaties 
heeft de reis verschillende kenmerken. Zo wordt voor een huurder 
van een woningcorporatie veel ondersteuning geboden door de 
woningcorporatie. Zij hoeven bijvoorbeeld niet zelf het bouwbedrijf 
te selecteren. Bovenal hoeven zij niet te investeren. De particuliere 
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eigenaar daarentegen moet het gehele traject zelf afleggen. De ervaring 
leert dat ontzorging voor veel eigenaren noodzakelijk is om het proces 
snel te laten verlopen.

Ons advies is om vol in te zetten op de inrichting van een dienst om 
de klantreis voor de bewoner te ondersteunen. Over Morgen kan de 
gemeente helpen bij de inrichting van deze dienst. Er zijn overigens al 
partijen die deze dienst aanbieden.  Over Morgen kan ook ondersteuning 
bieden aan de gemeente bij de selectie van een partij. Hoe zorgen 
we ervoor dat de gebouweigenaar uiteindelijk vol vertrouwen de 
investering wil doen? Als uitgangspunten hanteren wij:

1. Eerst isoleren en dan de overgang naar duurzame warmte regelen
2. Ondersteuning bij gehele klantreis
3. Onafhankelijke intake en oplevering
4. Hoogwaardige selectie van bouw- en installatiebedrijven

Subsidie-expertise door Hezelburcht
Het is van belang om het ‘spel’ van subsidietenders goed te beheersen. 
Omdat dergelijke subsidieprocessen een vak apart zijn, werkt Over 
Morgen samen met een gespecialiseerde partner: Subsidieadviesbureau 
Hezelburcht. Met hun ervaren subsidiespecialisten vertalen zij het 
project van de aardgasvrije wijk in een kansrijke subsidieaanvraag. 
Dit kunnen overigens ook andere subsidieregelingen dan die voor 
Aardgasvrije Wijken zijn, zoals de Europese regeling ELENA. Kijk op hun 
website voor meer informatie.

Meer weten?
Neem contact op met onze collega Ron de Graaf, 06 1596 1322 of
ron.degraaf@overmorgen.nl.

https://www.hezelburcht.com/expertises/overheden-en-woningcorporaties/

