Wijkuitvoeringsplan
Aardgasvrij
Voor gemeenten

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.
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Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij
De gemeente staat voor een grote uitdaging: een plan per wijk voor
aardgasvrij verwarmen en koken. De gemeente heeft misschien al
een idee welke duurzame warmteoptie waar nodig is, en er is al een
duurzame coalitie van stakeholders. Dan is het tijd voor de volgende
stap: de uitvoering. Niet alles kan en hoeft tegelijk, dus start je in de
wijken die het meest kansrijk of urgent zijn. Dit betekent dat er in die
wijken iets gaat veranderen in de leefomgeving en huizen van mensen.
De straat gaat open en vertrouwde gasketels en fornuizen verdwijnen.
We komen achter voordeuren om te installeren en te isoleren. Dit vraagt
om een uitvoeringsplan op wijkniveau.
Warmteverkenning

Transitievisie
Warmte

Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij

Uitvoeringsprojecten

Een wijkuitvoeringsplan is een verdiepingsslag die je met stakeholders
maakt om een wijk van het aardgas te krijgen. Per wijk is maatwerk
nodig, omdat iedere wijk andere bebouwing heeft, een andere
sociale structuur, lokale stakeholders, stedelijke planningen en een
andere uitgangssituatie qua energie-infrastructuur en bronnen.
Het wijkuitvoeringsplan is bovendien de basis om de stap naar de
markt te kunnen maken voor het uitvragen van een alternatieve
warmteinfrastructuur, installaties en bronnen.
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Waaruit bestaat het Wijkuitvoeringsplan?
Het wijkuitvoeringsplan is geslaagd als alle onderdelen worden gedragen
door de betrokken stakeholders en als er een uitvraag aan de markt kan
worden gedaan voor de meest duurzame en betaalbare warmteoptie.
Dit doen we in drie tot zes maanden samen met betrokken stakeholders.
Het organiseren van een logische
organisatiestructuur waarbij stakeholders hun rol
kunnen vervullen en betrokken zijn.
Schetsontwerp van alternatieve energie
infrastructuur en warmtevoorziening, met nodige
maatregelen op pandniveau.
Inzichtelijk maken van de investeringen, inkomsten
en uitgaven voor de komende jaren. En de effecten
daarvan voor elke stakeholder.
Stakeholders worden betrokken bij het opstellen
van dit plan. Eisen voor de communicatie tijdens
uitvoering worden gedefinieerd.
Afstemming van planningen en integraliteit met
andere thema’s in de wijk wordt georganiseerd.
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Partner voor resultaat
Een wijkuitvoeringsplan vraagt om uiteenlopende expertises en veel
lokaal maatwerk. Over Morgen is de partner voor resultaat omdat wij
op alle onderdelen de nodige kennis en vaardigheden in huis hebben.
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Procesbegeleiding
Zorgvuldige
procesbegeleiding
met tussentijdse
resultaten:
wijkanalyse,
schetsontwerp,
Programma van Eisen,
communicatieplan en
planning.
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Expertise & Tools
Wij verzorgen de
tooling en expertise
waarmee de
businesscase voor
de wijk inzichtelijk
wordt. Wie doet welke
investeringen, wat
betalen bewoner,
vastgoedeigenaar en
warmtebedrijf.
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Besluitvorming
Door effectieve
sessies, goed
voorbereid
met duidelijke
rapportages, worden
bestuurders en
andere besluitmakers
voorgelicht en
voorbereid om op de
juiste momenten een
keuze te maken.

Over Morgen stelt voor verschillende gemeentes wijkuitvoeringsplannen
op, onder andere voor Leiden, Hoorn, Amersfoort en Rotterdam. Ook
hebben wij deze ervaring ingezet om gemeentes te helpen bij het
inschrijven voor de subsidieregeling ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie
“Het gaat om het vertalen van alle belangen van
stakeholders in een Programma van Eisen. Dit
is een noodzakelijk middel om te zorgen dat alle
stakeholders achter het plan staan. Ook de bewoners
van de buurt. Zij moeten weten wat zij krijgen,
wanneer ze het krijgen en onder welke voorwaarden.”
Martijn van Lier
martijn.vanlier@overmorgen.nl
06 101 993 19
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