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VOORWOORD 

Bij het schrijven van dit voorwoord, realiseer ik me dat mijn master Architecture, Building and Planning bijna ten einde 
is. Het doel dat ik me de afgelopen periode voor ogen heb gehouden is plotseling wel heel dichtbij. Ten eerste vind ik 
dat jammer. De enorme berg aan kennis die je opdoet. Kennis die je zelf dient uit te zoeken, op het collegebord 
tegenkomt. Maar ook kennis en kunde van je medestudenten, geen persoon is hetzelfde. Ten tweede: het was een 
zware opgave die ik mijzelf gesteld had. Door mijn keuze om onconventionele paden te bewandelen ben ik meerdere 
keren obstakels tegengekomen. De meeste obstakels zijn door mijzelf veroorzaakt. 

De keuze van mijn afstudeeronderwerp bleek niet eenvoudig. Mijn eerste idee was om voor gemeenten inzichtelijk te 
maken, hoe het gemeentelijk vastgoed CO2-neutraal te maken is (dit gezien mijn achtergrond als bouwkundige). Door 
literatuurstudie en gesprekken met experts uit verschillende velden, bleek al snel dat samenwerken in het gebied de 
oplossing was. Duurzaamheid, duurzaam bouwen waarbij CO2-neutraal het sleutelwoord is, is voor mij geen nieuw 
onderwerp. Het daadwerkelijk ‘beginnen’ aan duurzaamheid door de maatschappij heeft mij de laatste jaren het 
meest geïntrigeerd.  

Waarom willen mensen in mijn omgeving niet investeren in duurzame maatregelen. Door rond te vragen in mijn 
omgeving kreeg ik daarop steeds dezelfde antwoorden. ‘Waarom, als niemand anders het doet’ en ‘Dat kost veel geld 
waar ik geen profijt (meer) van heb’. Sommigen antwoordden: ‘Dat zou ik graag willen, hoe moet ik dat dan doen?’. 
De conclusies die ik hieruit kon trekken zijn: Er is een gebrek aan kennis van de aanleiding (klimaatverandering en de 
gevolgen hiervan zoals bodemerosie en het broeikaseffect) tot duurzaamheid en duurzaam bouwen. En er is een 
gebrek in de uitvoering van duurzaam bouwen.  

Geïnspireerd door het vak ‘reflecties op duurzaamheid’, gegeven door Johan Schot verbonden aan de TU/e, heb ik 
concepten van ‘transitiemanagement’ en van ‘de leer van transities’ in mijn onderzoek betrokken. In de zomer van 
2012 heb ik met veel interesse het boek ‘transitions to sustainable development’ intensief gelezen. Kernachtig 
verwoord gaat het in dit boek om het vinden van begrip in de maatschappij voor een omwenteling door 
samenwerking. Door het initiëren van een grootschalige verandering, soms valt wel het woord revolutie, verandert 
ons gedrag. Met de verandering van ons gedrag, veranderen onze gewoonten, structuren en werkwijzen. Alleen door 
deze omslag in gedrag van mensen wordt een duurzamere leefomgeving een bereikbaar doel .  

Transitiemanagement gecombineerd met bouwkunde, bekeken vanuit een bouwkundig oogpunt, is tot op heden niet 
onderzocht. De schaalgroottes duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen in combinatie met 
transitiemanagement en de ontwikkeling van een instrument hiervoor, is het resultaat van mijn onderzoek. Door de 
grote vrijheid die ik van mijn begeleiders kreeg, heb ik uiteindelijk kunnen aantonen waar deze velden elkaar 
versterken en aanvullen, om bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame bestaande gebouwen. Ik hoop met dit 
onderzoek kennis en inzicht toe te voegen aan duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen en bij te dragen 
aan enthousiasme en motivatie om het transitieproces voor een duurzaam gebouwde omgeving in de praktijk toe te 
passen.  

Ik wil hier afsluiten met het bedanken van een groot aantal mensen. In de eerste plaats wil ik mijn begeleidster van 
Zuyd Hogeschool, Wendy Broers bedanken. Haar ondersteuning, kennis, enthousiasme en kritische noot hebben mij 
altijd gemotiveerd. Daarnaast wil ik mijn begeleiders Jos Lichtenberg en Chris Geurts van de TU/e niet alleen bedanken 
voor de begeleiding, maar ook voor de openheid die zij toonden voor het onderwerp. Peter Geraerts bedank ik voor 
het redigeren van het werkstuk en voor het motiveren tot de afronding ervan. Ook ben ik Jean-Pierre Spelthan, 
gemeente Gulpen-Wittem, zeer erkentelijk voor zijn aandacht, begeleiding en input. Verder wil ik zowel de 
medewerkers van de gemeente Gulpen-Wittem die mij met het onderzoek geholpen hebben als de experts die mij te 
woord hebben gestaan dank zeggen. Mijn partner Edwin en mijn ouders Jan en Monique wil ik bedanken voor de 
steun en ruimte die ze mij gegeven hebben om de studie en het onderzoeksverslag af te kunnen ronden.  

Joyce Bongers 

Voerendaal, januari 2013. 
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SAMENVATTING 
 

AANLEIDING 
Nederland bestaat voor het overgrote deel uit bestaande gebouwen. In de toekomst zal hier ook weinig nieuwbouw 
aan worden toegevoegd. Volgens Anke van Hal [2009] is het aantal bijgebouwde woningen per jaar minder dan 1 % 
van het totaal. Anne-Marie Rakhorst [2008] geeft in haar onderzoek aan de gebouwde omgeving goed is voor 30 % 
van de totale CO2-uitstoot op aarde. Daarmee is de gebouwde omgeving één van de grootste vervuilers van onze 
aarde. De uitstoot van CO2, door menselijke invloed, is grotendeels verantwoordelijk voor het versnelde 
broeikaseffect. Inherent aan de deeltjes CO2 in de atmosfeer, stijgt de temperatuur op aarde. Deze temperatuur heeft 
grote nadelige effecten op de leefbaarheid van de aarde. Om dit versnelde broeikaseffect niet groter te laten worden 
en zelfs terug te dringen, heeft de Europese Unie een Roadmap ontworpen. In deze Roadmap is verwoord dat de CO2 
uitstoot van Europa moet afnemen met 80 %. Voor de gebouwde omgeving houdt dit in dat een afname van ongeveer 
90 % moet worden bereikt. 
 

HET PROBLEEM EN DE OPLOSSING 
Uit onderzoeken van onder andere Boers, [2007], Beckers, [2008] en Jablonska, [2011], blijkt dat het niet haalbaar is 
om de CO2-uitstoot van bestaande gebouwen (als individueel object) met 90 % te reduceren. Met een aanpak op 
gebiedsniveau is dit wel haalbaar. Het komen tot een CO2-neutraal gebied heeft meer omhanden dan alleen het 
verminderen van de vraag naar energie en het opwekken van energie op lokale schaal. De samenwerking tussen 
sociale, economische en ecologische aspecten is belangrijk. Eigenaren (actoren) van bestaande gebouwen en 
gebruikers, dienen bewust te zijn van de benodigde veranderingen en ook bij te dragen aan deze veranderingen. Om 
dit te realiseren dient een transitie

1
 plaats te vinden. De gemeentelijke organisatie is de aangewezen partij om een 

transitie te sturen en te begeleiden [Unites Nations, 1992, p. 233].  
 
Veel gemeentelijke organisaties zijn momenteel niet ingesteld op het bereiken van een CO2-neutrale gemeente in 
2050 [www.duurzaamheidsmeter.nl]. Om de gemeentelijke organisaties inzicht en ondersteuning te bieden, zijn 
respectievelijk de wegwijzer en het stappenplan ontworpen. Het stappenplan is vervolgens getoetst middels een 
praktische toets, om aan te geven op welke wijze de stappen en maatregelen genomen dienen te worden. In dit 
onderzoek staat de bestaande gebouwde omgeving centraal. 
 

CO2-NEUTRAAL GEBIED 
Met behulp van een uitgebreide literatuurstudie zijn de onderwerpen CO2-neutraal, duurzame gebiedsontwikkeling en 
het transitieproces uitvoering beschreven. Een belangrijk begrip, is het begrip CO2-neutraal gebied. Een gebied is pas 
CO2-neutraal, als op jaarbasis geen netto uitstoot van broeikasgassen nodig is om het gebied op te richten, te 
gebruiken en af te breken. De projectgrens van dit gebied ligt bij de bestuurlijke grens van de gemeente, de 
gemeentegrens. De systeemgrens van het gebied wordt bepaald aan de hand van drie scopes. De eerste scope is 
directe emissie uit bronnen binnen de grens. Hieronder vallen, het individueel verwarmen van woningen, 
verkeersemissies en lekverliezen in de industrie. Onder de tweede scope worden de indirecte emissies gerekend, 
bijvoorbeeld het verbruik van centraal opgewekte elektriciteit, gas of warmte (buiten de projectgrens en gebruikt 
binnen de projectgrens). De derde scope betreft indirecte emissie, die toe te wijzen zijn aan de ontginning, productie, 
transport, levering van diensten en andere activiteiten buiten het gebied (projectgrens) en die nodig zijn voor het 
leveren van grondstoffen, goederen of diensten binnen het gebied (projectgrens). 
 
Het doel om te komen tot een CO2-neutraal gebied, wordt niet gerealiseerd zonder de samenhang en ondersteuning 
van de vier aspecten. Deze vier aspecten zijn ‘people’, ‘profit/prosperity’, ‘planet’ en ‘project’. Samen met de actoren 
van het gebied moet de samenvloeiing van deze vier aspecten leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij ook 
nieuwe financieringsmodellen ontstaan. Om te komen tot deze sectordoorbrekende en vernieuwende aanpak, moet 
een transitie plaatsvinden.  
 

DUURZAAMHEID EN DE TRANSITIE DAARTOE IN DE PRAKTIJK 
Naast de literatuurstudie, zijn experts bij gemeentelijke organisaties en adviesorganisaties gevraagd naar hun 
professionele en persoonlijke mening en ervaring met de transitieaanpak naar duurzame gebiedsontwikkeling. In de 
huidige praktijk blijkt geen gestuurde transitie plaats te vinden en ontbreekt de daadwerkelijk vraag naar een 

                                                                 
1 Een transitie is een doorbraak, radicale verandering in verhoudingen [Hoeven, van der, 2010]. 
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stappenplan. Veel projecten bij gemeenten sluiten niet op elkaar aan en zorgen zodoende niet gezamenlijk voor de 
vooruitgang (versnelling) van de transitie. 
 
Van de gemeente Gulpen-Wittem (NL) is een casestudie gemaakt. In deze casestudie is getracht te achterhalen hoe de 
gemeentelijke organisatie functioneert. Daarbij is bekeken welke maatregelen zij nemen en welke maatregelen 
gepland zijn om bij te dragen aan de reductie van CO2 in de gemeente. De gemeente Gulpen-Wittem heeft nog geen 
concrete acties kunnen ondernemen om bij te dragen aan de reductie van CO2. Gemeente Ludwigsburg (D) 
daarentegen heeft inmiddels een deel van de transitie doorlopen en bevindt zich in de versnellingsfase. Door actoren 
te betrekken in de vorming van een visie voor het gebied, is een gedragen visie opgesteld. In deze visie is het doel om 
CO2 te reduceren opgenomen. Op basis van de literatuurstudie, input van experts en de vergelijking van de praktijk 
cases is een ontwerp gemaakt voor de wegwijzer en vervolgens voor het stappenplan. Op de wegwijzer is feedback 
gegeven door experts en het stappenplan is getoetst middels een praktische case betreffende het dorp Mechelen 
(gelegen in gemeente Gulpen-Wittem). 
 

DE WEGWIJZER 
Om de gemeentelijke organisatie inzicht te geven in de transitieaanpak tot een CO2-neutrale gemeente in 2050, is de 
wegwijzer ontworpen. De wegwijzer, die voornamelijk inzicht dient te verschaffen in de aanleiding tot de transitie, is 
weergegeven in figuur S.1. De doelgroep van de wegwijzer is de gehele gemeentelijke organisatie en eventuele 
actoren van het gebied. Het accent in de wegwijzer ligt op de visuele weergave en het kunnen aanspreken van de 
gehele doelgroep. In de figuur, onder duurzame gebiedsontwikkeling, is een pijl weergegeven met ‘stappenplan’. Voor 
meer diepgang en uitleg is het stappenplan ontworpen. 
 

 
 
Figuur S.1: Ontwerp van de wegwijzer 

 
Aan de linkerzijde van het ontwerp is de aanleiding tot de transitie weergegeven. Aan de rechterzijde wordt 
aangegeven waar de transitie tot leidt en waar vervolgens duurzame gebiedsontwikkeling invloed op heeft. De 
transitie tot duurzame gebiedsontwikkeling heeft invloed op de afname van de uitstoot van CO2 en op het behoud van 
de welvaart. Behoud van welvaart wordt niet alleen gecreëerd door het afnemen van de CO2-uitstoot en daarmee een 
verminderde bedreiging van mondiale problemen, veroorzaakt door klimaatverandering. Maar ook door de 
samenwerking en aanvulling door de drie aspecten ‘people’, ‘profit’ en ‘planet’, om te komen tot een CO2-neutraal 
gebied. 
 

HET STAPPENPLAN 
Het stappenplan komt voor uit het kader ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ van de wegwijzer. Het stappenplan is 
opgezet om ondersteuning te bieden aan de gemeentelijke organisatie, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente 
in 2050. Het stappenplan bestaat uit drie fasen, te weten ‘fase 1: voorbereiding en verkenning’, ‘fase 2: 
probleemstructurering en visievorming’ en ‘fase 3: opstellen van de roadmap en verankering’. De doelgroep van het 
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stappenplan, is niet de gehele gemeentelijke organisatie, maar de directeur(en) en de beleidsmedewerkers die actief 
deel gaan nemen in het proces. De volledige gemeentelijke organisatie wordt echter betrokken in het stappenplan. 
Belangrijk is dat een nieuwe organisatiestructuur wordt ontworpen om de transitie te kunnen regisseren en 
faciliteren. In figuur S.2 wordt het stappenplan weergegeven.  
 

 
 
Figuur S.2: Ontwerp van het stappenplan 

 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
De conclusie van dit onderzoek is dat samen met de actoren van het gebied een visie dient te worden vastgesteld en 
dat de gemeentelijk organisatie een eigen transformatie moet doormaken op basis van de input uit de transitiearena 
(de actoren). Vervolgens wordt een Roadmap opgezet met forecasting en backcasting. Om te blijven leren en de 
voortgang van het proces te monitoren, moeten afzonderlijke projecten gemeten worden. De Roadmap wordt 
opgezet en meerdere korte termijn projecten dragen bij aan het lange termijn resultaat. 

Uit dit onderzoek blijkt ook dat duurzaam bouwen op het schaalniveau van een gebouw niet in beweging komt als er 
geen sociale commitment mee verbonden is. Particulieren nemen pas actie als het wettelijk verplicht is, of als hun 
samenleving in actie komt. Met behulp van duurzame gebiedsontwikkeling worden meerdere zaken inzichtelijk voor 
actoren, zoals de samenhang van de vier aspecten ‘people’, ‘planet’, ‘prosperity’ en ‘project’. Zonder samenhang 
tussen deze vier aspecten wordt in de toekomst ook geen aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot gerealiseerd. Het 
verlagen van de CO2-uitstoot van een gebied is een kwantitatief doel. Een doel wat geïntegreerd moet zijn in de 
algehele visie.  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn het toetsen van de ontwerpen met vergelijkbare ontwerpen, het 
ontwikkelen van meet- en rekenmodellen, het opnieuw toetsen van de praktische toets en het bijstellen van het 
stappenplan. Verder moet het stappenplan in de praktijk worden toegepast om verdere verdieping van onderzoek te 
kunnen aangeven. 
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SUMMARY 
 

MOTIVATION 
The built environment in the Netherlands consists mostly of existing buildings. In the future, few buildings will be 
added to the existing built environment. According to Anke van Hal [2009] is the number of new build houses per year 
less than 1 % of the total built environment. Anne-Marie Rakhorst [2008] concludes in her research that the built 
environment counts for 30 % of the total CO2 emissions in the world. Therefore is the built environment one of the 
biggest polluters of our planet. The CO2-emissions made by humans, is largely responsible for the reinforced 
greenhouse effect. Inherent to the increase of CO2 particles in the atmosphere, the temperature of the earth rises. 
This temperature increasement has major effects on the livability of the earth. To stop the rise of temperature and 
even reduce it, the European Union has developed a roadmap. This roadmap aims to reduce the CO2-emission in 
Europe with 80 %. In the built environment, this means a reduction of 90 %. 
 

PROBLEM AND SOLUTION 
Different studies, among others Boers, 2007, Beckers, 2008 and Jablonska, 2011, reveal that it is not feasible to reduce 
the CO2-emissions from existing buildings (as an individual object) with at least 90 %. An approach on regional level is 
far more feasible. Reaching a CO2-neutral region is more than just reducing the demand for energy and generating 
energy on local scale. The collaboration between social, economic and ecological aspects is more important. Owners 
(operators) of the existing buildings and its users should be aware of the required changes and contribute to these 
changes. To achieve this active collaboration, a transition has to take place. The municipal organization is the 
appropriate party to direct and supervise the transition on local scale [United Nations, 1992, P. 233].  
 
At this moment many municipalities are not set to achieve a CO2-neutral community by 2050. To provide a municipal 
organization insight and support to achieve a CO2-neutral community two tools were designed; a signpost and a 
roadmap. The roadmap was applied on the existing built environment in the village Mechelen, located in the 
municipality Gulpen-Wittem (NL). This practical study indicated how the steps should be taken.  
 

CO2-NEUTRAL AREA 
In an extensive literature study, the subjects CO2-neutral, sustainable urban area and the transition process are 
described in detail. The notion of a CO2-neutral area is important. An area is CO2-neutral, when the annualized net 
greenhouse gas emission needed to set up, use and demolish the area is zero. The project boundary is similar to the 
administrative boundary of the municipality. The system boundary of the area is based on three scopes. The first 
scope includes the direct emissions from sources within the system boundary. This scope includes the individual 
heating of homes, traffic emissions and leakage losses in the industry. The second scope covers indirect emissions. 
Under the second scope the indirect emissions are counted. Indirect emissions are for example the consumption of 
centrally generated electricity, gas or heating. These resources are generated outside the project boundary and 
consumed within the project boundary. The last scope is the third one and involves indirect emissions. These indirect 
emissions are assigned to the mining, manufacturing, transportation, delivery of services and other activities outside 
the area (project boundary). These services and other activities are required for the provision of raw materials, goods 
or services for the area (project boundary). 
 
The goal to achieve a CO2-neutral area, will not be achieved without the support and consistency of four aspects. The 
four aspects are ‘People’, ‘Profit/Prosperity’, ‘Planet’ and ‘Project’. The actors of the area merge the four aspects and 
create new forms of cooperation, including new funding models. To achieve this sector breaking and innovative 
approach, a transition must take place. 
 

SUSTAINABILITY AND THE TRANSITION IN PRACTICE 
Besides the literature review, experts in municipal organizations and advisory organizations were asked for their 
professional opinion and experience with the transition approach to a sustainable area. In current practice, there is no 
controlled transition to a sustainable urban area and there is no demand for a roadmap. Many projects in 
municipalities are not consistent with one other and therefore do not work towards joint progress (acceleration) of 
the transition. 
 
The municipality of Gulpen-Wittem (NL) is used as a case study. This case study focused on researching how the 
municipal organization operates. Examined is what measures this municipality already implemented and has planned 
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to contribute to the reduction of CO2 in the area of the municipality. The conclusion is that Gulpen-Wittem has not yet 
been able to perform concrete actions, to contribute to the reduction of CO2 emission. The city of Ludwigsburg (D) 
however, has already started the transition and is currently in the acceleration phase. A widely supported vision was 
composed, because actors of this area were involved in the formation of its vision. In this vision, the goal to become 
CO2-neutral is included.  
 
Based on the literature review, input from experts and the comparison of the case studies a design was made for the 
signpost and subsequently for the roadmap. Feedback on the concept design of the signpost was provided by experts. 
The roadmap was tested during a practical case study of the town Mechelen (located in the municipality Gulpen-
Wittem).  
 

THE SIGNPOST 
To provide the municipal organization insight in the transition approach to a CO2-neutral municipality in 2050, the 
signpost was designed. The signpost, which is primarily intended to provide insight into the motivation of the 
transition, is shown in figure S.3. The target group of the design is the entire municipal organization and interested 
actors of the area. The emphasis of signpost is on the visual display and addresses the entire audience. In the figure, 
under sustainable urban area, an arrow is displayed with ‘roadmap’. For more depth and explanation, the roadmap is 
designed. 

 

Figure S.3: Design of the Signpost 

At the left side of the visual the reason for the transition is displayed. The right side of the visual shows that the 
transition leads to the design of a sustainable urban area. The transition to a sustainable urban area affects the 
reduction of CO2-emissions and the preservation of wealth. The preservation of wealth is not only maintained by the 
decrease of CO2-emissions, but also by the cooperation and complementation of the three aspects ‘People’, ‘Profit’ 
and ‘Planet’. By the cooperation and complementation by actors, the area will become CO2 neutral and reduce the 
threat of global problems caused by the reinforced greenhouse effect. 

THE ROADMAP 
The design of the roadmap is derived from the framework ‘Sustainable urban development’ in the visual of the 
signpost. The design of the roadmap consists out of three phases, namely ‘Phase 1: Preparation and exploration’, 
‘Phase 2: Problem structuring and visioning’ and ‘Phase 3: Preparation of the roadmap and anchoring’. These phases 
provide support to the municipal organization to achieve a CO2-neutral city by 2050. The target group of the roadmap 
is not the entire municipal organization, but the director(s) and the policy makers who will participate actively in the 
transition process. However, the entire organization of the municipality is involved in the roadmap. This does not 
mean that everyone is informed how the transition process works. It is important that the municipal organization 
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makes a transition to the roll of directing and facilitating. The organizational structure has to transform, so that the 
municipal organization can take these rolls. 
 

 
 
Figure S.4: Design of the Roadmap 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
The conclusion of this study, is that the actors must be actively involved in forming the vision of the area. 
Subsequently must the municipal organization transform, based on the input from the transition arena (the actors). A 
roadmap was developed by forecasting and backcasting. To keep learning and monitoring, individual projects must be 
measured. The established roadmap contains several short-term projects, which contribute to the long-term goal. 
This study also shows that without social commitment, the community will not come into action to renovate their 
buildings on a sustainable way. Individuals only take action if it is required by law, or if society takes action. Using 
sustainable urban area development, several things become more clear for the actors of the area. One of these things 
is the consistency and cooperation of the four aspects ‘People’, ‘Prosperity’, ‘Planet’ and ‘Project’. Without 
consistency between these four aspects in the area, there will be no reduction in the emission of CO2. Reducing CO2 
emissions in an area is a quantitative goal. A goal which must be integrated into the overall vision, which is formed 
with the actors of the area.  
 
Recommendations for future research are, comparing the designs of the signpost and roadmap with similar designs 
(when developed), the development of measurements and calculation models, re-test the practical test and update 
the roadmap. Furthermore, the roadmap should be used in practice to reveal further research recommendations. 
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van het onderzoek besproken. Allereerst wordt de aanleiding 
beschreven. In deze aanleiding komt de persoonlijke keuze van het onderwerp aan bod. Vervolgens wordt 
ingegaan op een achtergrondstudie. In deze studie wordt uiteengezet waarom het belangrijk is om de 
gebouwde omgeving te transformeren naar een CO2-neutraal gebied in 2050. Afsluitend is in de aanleiding te 
lezen: de probleemstelling met daarbij behorend de doelstelling, hoofdvraag en onderzoeksvragen. Ten slotte 
komen de afbakening en de relevantie ter sprake. 

1.1 AANLEIDING 
De aanleiding tot dit onderzoek komt voort uit mijn interesse in duurzaamheid, bouwtechniek en management. In het 
afstudeerproject van mijn opleiding HBO bouwkunde, heb ik een ontwerp gemaakt voor de duurzame renovatie van 
woningen in een bestaande woonwijk. Deze woonwijk ‘Kaalheid’, is gelegen in Kerkrade. Na voltooiing van dit 
onderzoek bleven bij mij veel vragen onbeantwoord. Zo was ik samen met mijn afstudeerpartner in staat om de 
technische probleem op te lossen, maar zowel de organisatorische component als de gebiedsaanpak bleven buiten 
beschouwing. Onze visie was een autarkische wijk, met bewoners die actief deelnemen om dit gezamenlijk te 
bereiken. Op de organisatorische aspecten en op het gebiedsniveau zijn wij niet in kunnen gaan, vanwege onze 
afstudeeropdracht die alleen op het gebouwniveau gericht was. 

Voorafgaande aan dit onderzoek is veel geschreven over sustainable development, waarom hier aandacht aan 
besteedt moet worden en hoe. Te beginnen bij de meest gebruikte definitie van sustainable development van de 
commissie Brundtland [WCED, 1987]: 

‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs’. 

Een aantal internationale ontwikkelingen leiden tot een aanpak op regionaal niveau om te kunnen voorzien in de 
huidige energiebehoefte. Hieronder worden deze ontwikkelingen weergegeven. 

Oliekrimp 
Door de jaren heen zijn we steeds meer olie gaan gebruiken. Niet alleen onze transportsector gebruikt olie, 95 % van 
deze sector is afhankelijk [IPCC, 2007], maar olie is ook belangrijk voor de elektriciteitsproductie en dient als grondstof 
voor onze gebruiksproducten, zoals kunststoffen, medische producten en bouwmaterialen. Ongeveer 70 % van de 
olieproductie in Amerika, wordt gebruikt voor het maken van brandstoffen en 30 % als grondstof voor producten [IER, 
2012].  

Op de hele wereld worden per dag ongeveer 85 miljoen vaten olie geconsumeerd [IEA, 2009]. Samen komt dit neer op 
een consumptie van meer dan 30 miljard vaten olie per jaar. Met deze cijfers wordt onze afhankelijkheid van olie als 
brand- en grondstof goed aangetoond.  

De Amerikanen hebben als eerste olie gevonden in Pennsylvania op 27 augustus 1859. Dit is het startpunt geweest 
van de oliekoorts en later het olietijdperk. De eerste oliemaatschappijen werden in de decennia erna opgericht. Onze 
samenleving werd langzaam maar zeker afhankelijk van deze grondstof. De meeste olievelden waren in handen van de 
westerse oliemultinationals, maar door de jaren heen heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Nu zijn de OPEC-
landen (Organization of Petroleum Exporting Countries) aan de macht [Cox, 2011].  

In de westerse samenleving is de afhankelijkheid van olie nooit een probleem geweest omdat de westerse 
oliemaatschappijen veel macht hadden, ook in de Arabische landen. Eveneens speelde in deze mee dat de VS een 
enorme hoeveelheid olievoorraad had. Na de verschuiving van de macht naar de OPEC landen in de jaren ’70 en het 
opraken van de bronnen in Amerika, is er in de westerse wereld een tekort aan olie ontstaan. De westerse 
samenleving is grotendeels afhankelijk van de import van olie uit de OPEC-landen, te weten Saudie-Arabië, Iran, Irak, 
Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Venezuela, Nigeria, Libië, Angola en Algerije (2012). In de toekomst 
wordt de afhankelijkheid van genoemde landen steeds groter. 
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Figuur 1.1: Lange termijn olieprijzen 1861-2008 [EIA, onbekend] 

Daarnaast hebben we te maken met een zogenoemde ‘peak oil’, ook wel ‘Hubbert peak’ genoemd, vernoemd naar de 
onderzoeker M. King Hubbert (1956). Hij heeft een curve ontwikkeld, waarbij voorspeld kan worden wanneer de 
olievelden op hun optimum zijn en wanneer de olieproductie van deze velden afneemt. Hubbert voorspelde dat 
Amerika in 1970 afhankelijk zou worden van de import van olie. Dit is uitgekomen. Omdat de OPEC landen nu de 
macht hebben over de olie, is de prijs verveelvoudigd. In 1970 was de olieprijs van een vat olie $ 1,80, in 1971 was een 
vat $ 2,18 en steeg de prijs in 1972 naar $ 2,90. In oktober 1973 was de prijs voor een vat olie opgelopen tot $ 5,12. De 
eerste oliecrisis is niet veroorzaakt door olieschaarste, maar doordat negen Arabische landen een olie-embargo 
hebben uitgesproken tegen Amerika, in verband met de staatsteun aan Israel. Het verloop van de olieprijzen is in 
figuur 1.1 weergegeven. 

 

Figuur 1.2: Peak oil uitputting scenario’s, samengesteld uit meerdere onderzoeken door ASPO en andere analisten. [ "The Oil 
Conundrum", 2011 op www.theoildrum.nl] 
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Niet alleen Amerika heeft te maken met het fenomeen ‘peak oil’, de hele wereld heeft er mee te maken. Olie is een 
fossiele brandstof en raakt op den duur op. Momenteel hebben de bestaande olievelden hun optimum bereikt. De 
olieproductie stijgt dus niet, maar na een aantal jaren zal de olieproductie zelfs gaan zakken. Hierboven is een 
afbeelding weergegeven met de voorspelling van meerdere onderzoekers. Om de krimp van de wereldproductie van 
olie op te vangen, moet er per dag 4 miljoen vaten extra olie worden geproduceerd. Dit betekent dat er iedere drie 
jaar het equivalent van de productie van Saudi-Arabië (circa 10 miljoen vaten per dag) aan nieuwe olievelden 
gevonden moet worden en in ontwikkeling moet worden gebracht. Dit is nodig om te voorkomen dat de wereld na het 
moment van peak oil niet binnen drie jaar al met een tekort van 10 miljoen vaten zit [Cox, 2011]. Ook geeft Cox aan, 
dat de olieproductie 2:1 moet stijgen ten opzichte van de groeiende economie om te kunnen voldoen aan de vraag. In 
de afgelopen zeven jaar had de olieproductie jaarlijks met 1,5 miljoen vaten per dag moeten stijgen, om de groei van 
de wereldeconomie te kunnen volgen. De gemiddelde toename in de praktijk is 0,5 miljoen vaten per dag. Daarmee is 
de stijging van productie bij lange na niet gehaald. Op basis van berekeningen van het IEA is er in 2011 al een 
berekenbaar tekort van 7,3 miljoen vaten per dag ontstaan. 

Uit de beschrijving hierboven kan geconcludeerd worden dat de olieproductie af gaat nemen, waardoor een krimp 
ontstaat in de markt. Daarbij heeft de westerse samenleving bijna geen eigen bronnen en reserves meer en er is dus 
afhankelijk van de landen die wel nog oliebronnen en reserves hebben, de OPEC-landen. Dit is weergegeven in figuur 
1.3. 

 

Figuur 1.3: Wereld voorraad vloeibare brandstoffen [IEA, 2009] 

Meerdere Internationaal erkende onderzoeksbureaus en instanties hebben gerapporteerd dat er een grote oliekrimp 
op komst is [U.S. Department of Defence Forces Command, 2008, UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy 
Security, 2010, IEA, 2011 in Cox, 2011, Deutsche Bundeswehr]. In figuur 1.3 is te zien welk tekort er ontstaat door de 
dalende wereldvoorraad aan vloeibare brandstoffen. Wordt dit gerelateerd aan de stijgende economische groei dan 
zien we het tekort nog stijgen. Ook wordt herhaaldelijk aangegeven dat er drastische acties ondernomen moeten 
worden om onze afhankelijkheid van olie te verminderen en onze kansen op energie te spreiden. Het EIA [2010 in Cox, 
2011] geeft aan dat overheden hierin sturing moeten geven door zowel de uitdagingen met betrekking tot klimaat 
verandering als de energiezekerheid hoge prioriteit te geven. 

Huidige (krediet)crisis = oliecrisis 
De krediet- en eurocrisis is afkomstig van de Verenigde Staten, waar mensen met lagere inkomens een hypotheek 
kregen voor 1% rente in een tijd dat één vat olie (159 L) tussen de $ 20-30 kostte. In 2005 is de groeiratio van 2:1 
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doorbroken en is de kostprijs van één vat olie verdubbeld naar $ 60 en werd de FED (rente van de VS) verhoogd naar 
5% in 2004-2006. Als gevolg hiervan konden veel huiseigenaren hun hypotheek niet meer betalen waardoor de 
vastgoedmarkt instortte. Dit leidde ertoe dat banken, pensioenfondsen en verzekeraars op de rand van de afgrond 
kwamen te staan. Overheden moesten bijspringen. 

Voor landen die geen eigen olievoorraden hebben is een handelstekort ontstaan. Momenteel kost een vat olie $ 100 
in plaats van $ 20 twaalf jaar geleden. Italië had bijvoorbeeld in 1999 een handelsoverschot van $ 22 miljard. Nu heeft 
het land een handelstekort van $ 55 miljard alsmede een vermindering van olie import met 388.000 vaten per jaar 
[Cox, 2011]. De creditcrisis van de VS is een eurocrisis geworden omdat ook onze banken, pensioenfondsen en 
verzekeraars geïnvesteerd hebben in vastgoed (onder andere in de VS). Het begin van de creditcrisis is veroorzaakt 
door de stijging van de olieprijzen, omdat er een tekort aan olie is ontstaan.  

Klimaatverandering 
Klimaatverandering is op mondiale schaal een ontwikkeling die op iedereen van invloed is. Veranderingen die nu 
merkbaar zijn, zijn veroorzaakt door omstandigheden in 1970. Het klimaat werkt namelijk vertragend, met 40 jaar. Dit 
betekent dat onze huidige CO2 uitstoot, pas over 40 jaar zijn gevolgen zal hebben op het klimaat.  
De stijging van CO2-deeltjes per 10 jaar is 20 ppm

2
. Zonder menselijke activiteiten is de stijging 20 ppm per 10.000 

jaar. Het IPCC rapport [2007] kan op basis van deze gegevens met zekerheid stellen dat de aarde opwarmt en dat 
meer dan 90 % komt door menselijke uitstoot. Door de vermeerdering van CO2 in onze atmosfeer verwarmt onze 
aarde op. Bij een verwarming van meer dan 1,5 graad komt de aarde in een kritieke gevaren zone. Dit kritieke gevaar 
zal zich manifesteren in de vorm van een onomkeerbare en abrupte klimaatverandering waarbij het vrijkomen van de 
methaangassen in de permafrost

3
 een grote rol zal spelen. Het vrijkomen van methaangassen heeft als gevolg het 

versneld smelten van de ijskappen waardoor de zeespiegel zal stijgen. Dit zal gepaard gaan met zwaardere stromingen 
en een verandering in golfstromen in de oceanen [IPCC,2007]. 
Momenteel is deze stijging gemeten over de laatste 100 jaar, 0,8 graden [Vellinga in Cox, 2011]. De verwarming die we 
de afgelopen 40 jaar hebben opgebouwd moet nog komen. In figuur 1.4 is weergegeven welke schommelingen er in 
CO2 ppm en temperatuur er in de afgelopen 600.000 jaar zijn geweest. Deze afbeelding is een weergave die Al Gore 
[2006] gebruikt in zijn documentaire ‘An inconvenient truth’. 

 

Figuur 1.4: CO2 en temperatuur verloop aarde voor de laatste 600,000 jaar [Gore, 2006] 

                                                                 
2 ppm = Parts per million (het aantal deeltjes per miljoen) 
3 Methaangas is een broeikasgas, maar houdt zonnewarmte beter vast dan CO2. 
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Een van de scenario’s die het IPCC [2007] heeft geschetst om de abrupte klimaatverandering te voorkomen, is om de 
temperatuurstijging rond de 2 graden te stabiliseren. De maximale CO2-uitstoot moet bereikt zijn in de periode 2000-
2015 en mag de CO2-concentratie de 400 ppm niet overschrijden. Daarna moet de CO2-uitstoot worden teruggebracht 
met 50-85 % in 2050 [IPCC, 2007]. Als de CO2-emissie pas in de periode 2010-2030 stabiliseert, op het 
concentratieniveau van 440-485 en de opvolgende CO2-reductie niet meer dan 30 % in 2050 is, dan schat het IPCC dat 
de temperatuur aan het einde van de eeuw tussen de 2,8 en de 3,2 graden is opgelopen. Het IPCC schetst alleen 
scenario’s, de politiek is verantwoordelijk voor de keuzes en de uitvoering. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
Roger Cox [2011] pleit voor gebiedsontwikkeling zodat meer weerbaarheid tegen de aankomende chaos wordt 
opgebouwd. Hierbij moet gedacht worden aan regionalisering van energie, voedsel en (bouw)materialen, andere 
vervoersbrandstof, diversificatie van regionale economie, clean tech economy, circulaire grondstofeconomie en 
klimaatadaptieve oplossingen. Bovenop dit alles komt nog de herstel van de natuur en toekomstbestendig gebruik van 
natuurlijke voorraden. Daarbij is duurzame gebiedsontwikkeling een spin in het web van transformatie. Een 
transformatie die wel 20-30 jaar zal duren, waarbij andere financieringsconstructies moeten komen die inspelen op de 
synergie van het gebied. Het belang van duurzaamheid op gebiedsniveau wordt door Van der Leij [2009, in van der 
Horst 2010] bevestigd, door op te merken dat echte duurzaamheid op gebouwniveau vooral veroorzaakt wordt door 
de kwaliteit van het gebied. 
 

1.1.1 HAALBAARHEID VAN CO2-NEUTRAAL BESTAANDE GEBOUWEN. 
Een van de grootste vervuilers van onze aarde is de gebouwde omgeving. Deze is goed voor 30 % van de totale 
uitstoot van CO2 en is daarmee een grotere vervuiler dan de auto [Rakhorst, 2008]. Hier ligt een grote uitdaging voor 
de bestaande bouw, want uit onderzoek van Van Hal [2009] blijkt dat het jaarlijks aantal bijgebouwde woningen 
minder dan 1% van het totaal is. Een kwart van dat aantal is vervangende nieuwbouw. De grootste opgave ligt dus in 
de bestaande bouw. Bij de aanpak van de gebouwde omgeving is het van belang dat er eerst gekeken wordt naar de 
besparing voordat er alternatieve manieren voor energie worden aangebracht. De trias Energetica methode en de 
verder ontwikkelde stappenplannen worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
 
De grootste sprong in energiebesparing is te maken in de bestaande bouw. Deze huizen kunnen 75 % minder energie 
gebruiken als deze technisch en niet-technisch worden verbeterd [Boers, de et al., 2007]. Voor de overige 25 % zijn de 
huizen afhankelijk van hun energie aanbieder (bv. Groen stroom). Ook kunnen niet alle bestaande gebouwen zo’n 
grote inhaalslag maken, omdat ze niet op de juiste wijze georiënteerd liggen of dat het technisch niet mogelijk is.  
 
Om te komen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving, moet eerst gekeken worden naar vermindering van de vraag 
naar energie voordat aan de vraag voldaan wordt. In combinatie met de internationale ontwikkelingen hierboven 
beschreven en de financiële, omgeving en gebouwmogelijkheden, moet de invulling van de vraag zo regionaal 
mogelijk plaatsvinden. Uit schattingen van meerdere onderzoeken [VROM, 1996; ECN/RIVM, 1998; Slot et al., 1998; 
Boardman et al., 2005 in Sunikka, 2006] worden verbeteringen van de energieprestaties met 30 à 40 % haalbaar 
geacht. 
 
Op objectniveau wordt de doelstelling van CO2-reductie niet behaald. Zo stelt ook Beckers [2008] in haar onderzoek. 
Zij geeft aan dat het op objectniveau financieel en technisch niet haalbaar is om volledig CO2-neutraal te zijn. ‘Wie het 
eerste schopt, wie het eerst pompt’, is volgens haar nog een probleem. Wie als eerste aan de duurzame energie kan 
komen heeft gelukt en de rest heeft hier geen mogelijkheid meer toe.  
 

1.1.2 AMBITIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
“Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous low-carbon Europe” 
De missie van Roadmap 2050 is om te voorzien in een praktische, onafhankelijke en objectieve analyse van de wegen 
naar een CO2-arme economie in Europa. Deze Roadmap moet in lijn zijn met de continuïteit van de 
energievoorziening, milieu- en economische doelstellingen van de Europese Unie. De overschakeling naar een 
concurrerende CO2-arme economie betekent dat de Europese Unie maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot 
tegen 2050 met 80 % te verminderen ten opzichte van 1990. Daarbij zijn twee doelstellingen gesteld: 

1. Het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid voor het bereiken van een reductie van 
tenminste 80 % in de uitstoot van CO2 in 2050 ten opzichte van 1990, met behoud of verbetering van de 
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huidige niveaus van betrouwbaarheid van elektriciteitsvoorziening, continuïteit van de energievoorziening en 
economische groei en welvaart; 

2. Het voorzien in de berekeningen voor de volgende 5 tot 10 jaar voor het Europese energiesysteem. 

Hierbij is gebruik gemaakt van backcasting
4
 met als einddoel een reductie van 80 % CO2 in 2050 ten opzichte van 1990 

genomen over de gehele Europese economie en een energie systeem dat voorziet in de energiebehoefte en 
betrouwbaarheid als het hedendaagse systeem. Hierbij zijn drie wegen bestudeerd, fossiele brandstoffen met CCS

5
, 

kernenergie en een mix van duurzame technologieën. Hieronder zijn verschillende scenario’s weergegeven die de 
mogelijke wegen naar CO2-reductie weergeven. Deze scenario’s zijn opgezet door de onderzoekers van de eerste 
editie van Roadmap 2050. Deze werd opgesteld in opdracht van de Europese Unie. 

 

Figuur 1.5: Verschillende wegen uitgezet [European Commission, 2011a] 

Een aantal belangrijke sectoren zijn door de Europese Commissie onderzocht. Hierbij zijn verschillende scenario’s met 
variërende technologisch innovatietempo’s en verschillende fossiele brandstofprijzen geanalyseerd. In tabel 1.1 zijn 
de reductiedoelstellingen voor 2030 en 2050 weergegeven.  

Tabel 1.1: Sectorale reducties van de uitstoot van broeikasgassen tegen 1990, [Gebaseerd op COM(2011) 112, 2011] 

 

Sectoren 2005 2030 2050 

Energie (CO2) - 7 % - 54 tot – 68 % - 93 tot – 99 % 

Industrie (CO2) - 20 % - 34 tot – 40 %  - 83 tot – 87 % 

Vervoer (incl. CO2-uitstoot door luchtvaart, excl. Scheepvaart) + 30 % + 20 tot –  9 % - 54 tot – 67 % 

Woningen en diensten (CO2) - 12 % - 37 tot – 53 % - 88 tot – 91 % 

Landbouw (niet CO2) - 20 % - 36 tot – 37 % - 42 tot – 49 % 

Andere emissies dan CO2 - 30 % - 72 tot – 73 % - 70 tot – 78 % 

    

Totaal - 7% - 40 tot – 44 % - 79 tot – 82 % 

 

                                                                 
4 Backcasting: Vanuit het einddoel de toekomst ‘terug voorspellen’ naar het heden, om zo inzichtelijk te maken wat nodig is om de ontwikkelde 
einddoel te realiseren. Uitgevoerd door de transitiearena en resulteert in mogelijke routes. [Drift, 2011] 
5 De afkorting CCS staat voor Carbon Capture and Storage. Daarmee is het een verzamelnaam voor een aantal technieken om CO2 af te vangen en 
op te slaan. [www.co2ntramine.nl] 
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Gebouwen 
In de gebouwde omgeving kan op korte termijn de CO2-emissie worden teruggedrongen door de prestaties van 
gebouwen te verbeteren. De analyse van de commissie toont aan dat de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving 
ongeveer 90% kan worden verminderd tegen 2050. 

Het is daarom essentieel dat de doelstelling van de richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen wordt 
gehaald, namelijk dat nieuwbouw vanaf 2021 nagenoeg energieneutraal moet zijn. Op 4 februari 2011 heeft de 
Europese raad beslist dat alle lidstaten vanaf 2012 energie-efficiëntienormen moeten hanteren bij overheidsaankopen 
van relevante openbare gebouwen en diensten.  

Om een grotere sprong te kunnen halen moet vervolgens grote aandacht worden besteed aan de bestaande bouw. 
Volgens de analyse moeten de investeringen in energiebesparende materialen en uitrusting het volgende decennia 
met een bedrag tot 200 miljard worden verhoogd. Hierbij moeten intelligente financieringsregelingen een uitkomst 
bieden. 

Tevens zou, net als in de vervoerssector, een overschakeling gemaakt moeten worden op koolstofarme 
elektriciteitsproductie (met name warmtepompen en accumulatiekachels) en hernieuwbare energie (bv. 
zonnewarmte, biogas, biomassa) ook geleverd via stadsverwarming. Op deze manier zijn de consumenten beter 
beschermd tegen de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en het levert eveneens grote voordelen op voor de 
volksgezondheid.  

1.2 PROBLEEMVELD 
Aandacht voor duurzaamheid is de laatste jaren in opmars. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd duidelijk 
dat wereldwijd sprake is van overmatige consumptie van energie en andere bronnen. Door koplopers, zoals Al Gore, is 
het voor veel mensen duidelijk geworden dat door menselijk handelen de toekomst van onze planeet op het spel 
staat. 
 
Duurzaamheid kan (en wordt) op verschillende manieren opgevat. Om klimaatverandering tegen te gaan en daarmee 
ook de gevolgen van klimaatverandering, heeft de Europese Unie een Roadmap ontwikkeld. Het doel van de Roadmap 
is, dat Europa in 2050 de status low-carbon bereikt. Om dit doel te verwezenlijken moet ten opzichte van 1990 
[European Commission, 2011a, b, c] de CO2 uitstoot met 85% gereduceerd worden. Voor de gebouwde omgeving 
houdt dit in dat er een reductie van 88-91 % moet plaatsvinden in de uitstoot van CO2. Voor nieuwbouw zijn inmiddels 
strengere wet -en regelgevingen opgesteld, zoals de energieprestatiecoëfficiënt, thermische isolatie en 
luchtvolumestroom eisen in het bouwbesluit

6
. Voor nieuwbouw is het realiseren van een CO2-neutraal gebouw 

technisch en financieel haalbaar. Dit wordt onder andere door Building Future en meerdere koploperprojecten 
bevestigd. 
 
In de bestaande gebouwde omgeving, die jaarlijks wordt aangevuld met 1 % van de voorraad [van Hal, 2009], ligt de 
uitdaging voor de reductie van CO2. Uit onderzoeken van onder andere Boers, [2007], Beckers, [2008] en Jablonska, 
[2011], blijkt dat het niet haalbaar is om bestaande gebouwen als object aan te pakken en dat het op gebiedsniveau 
wel haalbaar is. Met een aanpak op gebiedsniveau om te komen tot een CO2-neutrale omgeving, wordt onder andere 
het in balans brengen van aanwezige energie en de energiestromen

7
 bedoeld. Hierbij moet op gebouwniveau de vraag 

naar energie worden verminderd en op gebiedsniveau de energie worden geleverd.  
 
Het komen tot een CO2-neutraal bestaand gebied heeft meer omhanden dan alleen het verminderen van de vraag 
naar energie en het opwekken van energie op lokale schaal. De samenwerking tussen sociale, economische en 
ecologische aspecten is belangrijk. Eigenaren (actoren) van bestaande gebouwen en gebruikers, dienen bewust te zijn 
van de benodigde veranderingen en ook bij te dragen aan deze veranderingen. Om dit te realiseren dient een transitie 
plaats te vinden. Een transitie is een doorbraak, radicale verandering in verhoudingen [Hoeven, van der, 2010]. 
Actoren moeten bewust worden gemaakt van de impact die zij hebben op de uitstoot van CO2 en welke maatregelen 
zij kunnen nemen om dit te reduceren. Hierbij hebben zij wel hulp nodig. 
 

                                                                 
6 Bouwbesluit: Het bouwbesluit geeft de minimale technische eisen waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. 
7 Met energie wordt de benodigde en de opgewekte energie bedoeld. Deze energie moet vervolgens ook in balans worden gebracht, dit gebeurd 
met behulp van energiestromen. 
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De gemeente is de aangewezen partij om een transitie te sturen en te begeleiden [Unites Nations, 1992, p. 233]. In de 
transitietheorie wordt het sturen en begeleiden transitiemanagement genoemd. De rol van de gemeente hierbij is het 
regisseren en faciliteren van het proces. Het initiatief hoeft niet direct te liggen bij de gemeente en kan worden 
geïnitieerd door andere actoren van het gebied. Het doel van de transitie is het doorbreken van huidige structuren, 
culturen en werkwijzen én het op een vernieuwde wijze kijken naar het gebied om de uitdaging naar een nagenoeg 
CO2-neutraal gebied aan te gaan.  
 

1.3 PROBLEEMSTELLING 
Gemeentelijke organisaties zijn de aangewezen partij om de transitieaanpak van het gebied, de gemeente, te 
regisseren en faciliteren. Bij veel gemeenten ontbreekt het momenteel aan visie om te komen tot een CO2-neutraal 
gebied. Om bij te dragen aan de Roadmap van de Europese Unie is het van belang dat de gemeenten een visie en 
vervolgens een beleid opstellen. Daarnaast is een transitie nodig om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 
2050. Deze transitie moet er enerzijds toe leiden dat een gemeentelijke organisatie haar interne grenzen doorbreekt 
en de huidige cultuur, structuur en werkwijze verandert. Anderzijds dienen de actoren van het gebied betrokken te 
worden bij de benodigde veranderingen om te komen tot een CO2-neutrale gemeente. Beide grootschalige 
veranderingen zijn met elkaar verbonden. Belangrijk is dat er inzicht wordt gegeven aan alle actoren van het gebied 
door in te gaan op vragen waarom een transitie moet plaatsvinden en hoe die vervolgens geregisseerd en 
gefaciliteerd kan worden door de gemeentelijke organisatie. Binnen deze transitie zijn belangrijke rollen weggelegd 
voor actoren van het gebied. Zonder de bijdrage van actoren slaagt de transitie niet. 

Het doel van het onderzoek luidt:  

Het ontwikkelen van een wegwijzer voor gemeenten die inzicht en ondersteuning biedt bij de transitieaanpak, 
met als doel te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050. 

Bij deze doelstelling is de volgende hoofdvraag gesteld: 

Op welke wijze kan de gemeente sturing geven aan de transitieaanpak om te komen tot een CO2-neutrale 
gemeente (in 2050)? 

Om de doelstelling te verwezenlijken en tot beantwoording van de centrale vraag te komen zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Wat betekent CO2-neutraal voor de gebouwde omgeving?  
2. Wat wordt verstaan onder duurzame gebiedsontwikkeling?  
3. Wat houdt een transitie voor de gebouwde omgeving in?  
4. Hoe wordt de gemeentelijke organisatie beïnvloed door de transitie? 

 

1.4 AFBAKENING 
In dit onderzoek wordt breed gekeken naar de transitieaanpak die leidt tot de ontwikkeling van een CO2-neutraal 
gebied. Een CO2-neutraal gebied is onderdeel van een duurzaam gebied en valt als zodanig onder het aspect ‘Planet’. 
De andere aspecten ‘People’, ‘Profit’ en ‘Project’ zijn net zo belangrijk (genoemde aspecten komen later in dit 
onderzoek uitgebreid ter sprake). Het is de bedoeling dat samenwerking tussen alle vier genoemde aspecten optreedt 
en dat er op deze wijze ingenieuze oplossingen gevonden worden die leiden tot het eindresultaat. Het eindresultaat in 
dit onderzoek is dus een CO2-neutraal gebied. Binnen een CO2-neutraal gebied bevinden zich gebouwen, die een 
aandeel van 30 % in de uitstoot van CO2 in dat gebied hebben. Transport en industrie zijn ieder verantwoordelijk voor 
30 % van de uitstoot van CO2. 
 
In dit onderzoek staat centraal de transitieaanpak naar een CO2-neutraal gebied en de impact die deze transitie heeft 
op de bestaande gebouwde omgeving. Pas in de roadmap wordt duidelijk welke bijdrage publieke en private 
gebouwen kunnen leveren aan het CO2-neutraal worden gebied van een gebied en welke rol/rollen de gemeente 
hierin heeft.  
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Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een praktische wegwijzer voor gemeenten. De doelgroep van deze 
wegwijzer is de gemeentelijke organisatie. Het onderzoek richt zich alleen op het ontwerp van de praktische 
wegwijzer. De implementatie van de wegwijzer door gemeenten valt buiten het bereik van dit onderzoek. 
 

1.5 RELEVANTIE 
Dit onderzoek levert een wegwijzer op voor gemeenten om inzicht en ondersteuning te bieden bij de transitieaanpak, 
om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050. Deze wegwijzer biedt met name hulp aan gemeenten die geen 
ervaring hebben met het transitieproces tot een CO2-neutrale gemeente, een doel dat bereikt wordt door duurzame 
gebiedsontwikkeling. Daarmee levert dit onderzoek een bijdrage aan de volgende zaken: 

1. De opbouw en verspreiding van theoretische en praktische kennis van de transitie naar een CO2-neutraal 
gebied; 

2. De invloed van een transitieaanpak van een CO2-neutraal gebied op een gebouw in het gebied. 

Beckers [2008] heeft onderzoek gedaan naar het ontwikkelproces van een CO2-neutraal kantoor gebouw voor de 
gemeente Amsterdam en heeft een wegwijzer ontworpen voor deze gemeente. Haar onderzoek is gericht op het 
ontwikkeltraject van een CO2-neutraal gebouw. In haar aanbevelingen schrijft zij dat ‘CO2-neutrale gebouwen 
incrementele stappen zijn, terwijl er een radicale verandering noodzakelijk is om te kunnen leven in een wereld zonder 
fossiele brandstoffen. Wanneer er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt kunnen worden voor energieopwekking, 
zal alle aanwezige energie benut moeten worden. Energiestromen moeten in balans worden gebracht. Denken op 
gebouwniveau laat mogelijkheden onbenut. Energiestromen kunnen makkelijker in balans worden gebracht op 
gebiedsniveau.’ Beckers komt tot de conclusie dat ‘om een opdrachtgever te kunnen adviseren hoe te handelen 
wanneer het niet alleen zijn gebouw, maar een cluster van gebouwen en dus opdrachtgevers betreft, meer onderzoek 
noodzakelijk is.’ Hierna geeft ze in ‘aanbevelingen voor het ProjectManagement Bureau en de gemeente Amsterdam’ 
aan dat ‘De gemeente de regie over de energievoorziening in een gebied op zich zou moeten nemen. Energie is immers 
een collectief goed. Door eerst een energievisie voor een gebied te ontwikkelen en op basis hiervan regelgeving op te 
stellen voor ontwikkelingen binnen dat gebied, zullen er meer CO2-neutrale of zeer energiezuinige gebouwen 
gerealiseerd worden.’ 

Dit onderzoek pakt de aanbevelingen van mevrouw Beckers op en richt zich op de ‘radicale verandering die nodig is 
om te kunnen leven in een wereld zonder fossiele brandstof’. Het denken op gebiedsniveau, in plaats van 
gebouwniveau, is hetgeen zij aanraadt. Een onderzoek dat zich richt op deze hogere schaalgrootte, is het onderzoek 
van Nijhoff. Nijhoff [2010] heeft onderzoek gedaan naar het totale proces van duurzame gebiedsontwikkeling en biedt 
met zijn onderzoek structuur en houvast in een gecompliceerd proces. Hij heeft hierbij het onderdeel ‘object’ buiten 
zijn onderzoek gelaten. In zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek geeft hij aan dat er behoefte is ‘om dit abstracte 
model te concretiseren naar stappenplannen, zodat hier in de gebiedsontwikkelingspraktijk direct mee aan de slag kan 
worden gegaan’ en om het model ‘in de praktijk’ te brengen. 

Het onderzoek van Beckers richt zich op het CO2-neutrale kantoor gebouw van de gemeentelijke organisatie van 
Amsterdam. Het onderzoek van Nijhoff richt zich op de theoretische afkadering van het proces naar een duurzaam 
gebied. Beide geven aan dat de initiatieffase het meest van belang is. Verder geeft Beckers aan dat op gebiedsniveau 
energiestromen beter in balans gebracht kunnen worden en dat de gemeente de regie moet nemen. Nijhoff geeft aan 
dat hij het object in zijn onderzoek buiten beschouwing heeft gelaten. Beide schrijvers verwijzen naar elkaar. 
In dit onderzoek zijn zowel de theorie als de aanbevelingen van beide onderzoeken gebruikt. Een onderdeel ontbreekt 
echter in beide onderzoeken, namelijk het proces van de radicale verandering en de betrokkenheid van actoren in het 
gebied. Met behulp van transitie en transitiemanagement wordt hier vorm aan gegeven. Voorts worden in dit 
onderzoek beide schaalgroottes (gebiedsniveau en de rol van de actoren) bij elkaar gebracht. Zij worden met elkaar 
verbonden door het concept transitiemanagement. 
 
Door het opstellen van een wegwijzer en een stappenplan om inzicht en ondersteuning te bieden bij de 
transitieaanpak, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050, draagt dit onderzoek bij aan de 
wetenschappelijke invulling van het bij elkaar brengen van meerdere processen en het inzicht geven in de noodzaak 
van een transitie tot de gebouwde omgeving.  
 
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is de bijdrage die het levert aan de vermindering van CO2-uitstoot 
en daarmee de terugdringing van de klimaatverandering, door het aanleveren van ‘een wegwijzer en een stappenplan 
voor gemeenten’. 
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2. ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet verduidelijkt met een onderzoeksmodel. Verder worden de 
verschillende fasen van het model verder toegelicht en wordt de wijze van data verzameling toegelicht. 
Gekozen is om met behulp van literatuurstudie, interviews en casestudies het wetenschappelijk karakter van 
dit onderzoek te waarborgen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een planning van het onderzoek. 

2.1 ONDERZOEKSOPZET 
Na een oriënterende literatuurstudie is geconstateerd dat op het onderzoeksgebied van CO2-neutrale gemeenten in 
combinatie met transitieaanpak en de gebouwde omgeving weinig theoretische aanknopingspunten zijn. Daarom is in 
dit onderzoek gebruik gemaakt van interviews van ervaringsdeskundigen en een vergelijkende casestudie tussen twee 
gemeenten. Het onderzoek is kwalitatief van karakter en maakt gebruik van verschillende onderzoeksmethodieken, 
zoals literatuuronderzoek, expertinterviews en casestudies. Door deze triangulatie – het gebruik maken van meerdere 
dataverzamelingstechnieken – wordt het wetenschappelijke karakter van het onderzoek gewaarborgd [Verschuren & 
Doorewaard, 2007]. In het onderstaande onderzoeksmodel wordt de onderzoeksopzet inzichtelijk gemaakt. 

 

Figuur 2.1: Onderzoeksmodel 

 
Fase 1: Onderzoeksopzet en de rol van de literatuur 
De eerste fase wordt gestart met het formuleren van de onderzoeksopzet. Zie figuur 2.1: onderzoeksmodel. 
Vervolgens worden de onderwerpen CO2-neutraal, (CO2-neutrale/duurzame) gebiedsontwikkeling, het transitieproces 
en het transitieproces van een gebied uitgediept. Literatuuronderzoek is een middel om het onderzoeksonderwerp in 
een brede theoretische context te plaatsen, waarbij de achtergronden van de problematiek expliciet aan bod komen. 
Tevens geeft het literatuuronderzoek inzicht in de bestaande kennis ten aanzien van de problematiek. Met 
literatuuronderzoek kan snel een groot aantal betrouwbare gegevens worden verzameld en er zal gebruik gemaakt 
worden van algemene kaderscheppende literatuur.  
 
Fase 2: Diagnosestelling en ontwikkeling van het instrument 
Fase twee gaat in op het proces om te komen tot een CO2-neutraal gebied met behulp van transitiemanagement. In 
het eerste deel wordt op basis van de literatuurstudie, case studies en praktijkinterviews inhoud gegeven aan hoe een 
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transitieproces tot een CO2-neutraal gebied eruit moet zien. Vanwege het feit dat er weinig literatuur is te vinden over 
het transitieproces naar een CO2-neutraal gebied, versterken de interviews en casestudies de theorievorming. 

In de tweede fase wordt een wegwijzer ontworpen. De resultaten van de casestudie, interviews en literatuurstudie 
vormen hierbij de input. Het resultaat van deze fase is een concept versie, waarbij duidelijk wordt welke invloed 
transitiemanagement heeft op het transitieproces van een gebied door randvoorwaarden en criteria te scheppen voor 
een (CO2-neutraal) gebouw. 

Fase 3: Toetsing wegwijzer 
In de derde fase draait het om toetsing en bijstelling van de wegwijzer. De wegwijzer wordt getoetst door deze voor te 
leggen aan een expertpanel. Dit expertpanel zal bestaan uit een aantal personen die geïnterviewd zijn in de 
voorgaande fase en experts die aangeschreven staan bij onderzoeksinstellingen en bij de gemeente Gulpen-Wittem. 
De expertinterviews zorgen voor kritische opmerkingen om aanpassingen te kunnen maken op de wegwijzer. 
Daarnaast wordt op basis van de interviews van de casestudie van gemeente Gulpen-Wittem een praktische toets 
gemaakt van de wegwijzer. Middels deze toets kunnen op- en aanmerkingen ten aanzien van de wegwijzer gemaakt 
worden. 
 
Fase 4: Bijstellen wegwijzer en afronding 
In deze laatste fase zal het onderzoek worden afgerond en wordt het ontwerp van de wegwijzer definitief gemaakt. 
Uit de toetsingen volgen aanbevelingen ten aanzien van het model. Deze worden tegen elkaar afgewogen en vormen, 
samen met een voortschrijdend inzicht, de basis voor de bijstellingen die worden gedaan aan het model. Het 
afstudeeronderzoek zal worden afgesloten met conclusies, aanbevelingen en een reflectie. 
 

2.2 DATAVERZAMELING 
Er wordt binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van de volgende drie typen data, namelijk literatuurstudie, interviews 
en casestudies. Het ontwerpen van een instrument is een iteratief en waardegestuurd proces. Beslissingen in dit type 
onderzoek worden genomen op grond van waardeoordelen en niet op grond van waarheidsoordelen. Dit betekent dat 
er altijd een restonzekerheid blijft over de geschiktheid van het ontwerp [Fiedl, 2001]. Het ontwerp is daarom 
voorgelegd aan een expertpanel, hun opmerkingen zijn opgenomen in de definitieve versie. Dit verhoogt de validiteit 
van het ontwerp.  
 

2.2.1 LITERATUURONDERZOEK 
In de literatuurstudie zijn de stappen exploratie, specificatie, reductie en integratie doorlopen. In de eerste fase van 
het onderzoek is breed georiënteerd op onderwerpen als de duurzaamheidambities van de EU en Nederland, de 
Provincie Limburg en gemeente Gulpen-Wittem, duurzaamheid, CO2-neutraal, CO2-reductie, energielabels, 
energieprestatie, duurzame gebiedsontwikkeling, koplopers van duurzame gebiedsontwikkeling en transitieprocessen. 
Deze literatuur is vervolgens gebruikt en uitgediept door het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvragen. In een 
later stadium, bij aanvang van de analysefase, is diepgaandere literatuur gezocht. Dit om de eerste drie 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
 
Om meer kennis te vergaren, zijn er ook meerdere documenten gebruikt. De documenten die gebruikt zijn, zijn 
verslagen van lezingen en symposia en documenten die respondenten tijdens of na de interviews hebben verschaft. 
 

2.2.2 INTERVIEWS 
Door middel van interviews is het mogelijk een gedetailleerd inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp. In dit 
onderzoek worden op meerdere momenten interviews gehouden. Zo worden bij de casestudie van gemeente Gulpen-
Wittem interviews gehouden. De personen die uitgekozen zijn om te worden geïnterviewd zijn op verschillende 
niveaus werkzaam binnen de gemeente. Tevens worden in de analysefase experts gevraagd om hun mening en 
expertise. Deze input wordt gebruikt ter versterking van de theorie voor het ontwerpen van de wegwijzer. In bijlage K 
en L is de onderzoeksopzet met de uitgewerkte interviews weergegeven. 
 
Structuur in een interview is vanwege de vergelijkbaarheid en herhaalbaarheid wenselijk. Daarom is er een topiclijst 
opgesteld, die als leidraad dient tijdens het interviewen. Een semigestructureerde manier van interviewen geeft de 
respondenten de vrijheid in het geven van een eigen mening en het uiten van ideeën over het onderwerp. 
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De experts die geïnterviewd werden:  
Naam    Bedrijf    Datum    

Isabelle Vanderheyden  Stad Genk   26 juli 2012 
Leo Gommans   Zuyd Hogeschool   26 september 2012 
Patrick Boucneau   Provincie Limburg (België)  5 september 2012 
Eric Willems   Cauberg-Huygen   13 september 2012 
 

2.2.3 CASESTUDIE GEMEENTEN 
Met een casestudie wordt getracht diepgaand en integraal inzicht te verkrijgen in een of enkele begrensde processen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkende studie waarin verschillende cases onderling vergeleken worden. 
In mijn onderzoek worden twee gemeenten met elkaar vergeleken. Van de gemeente Gulpen-Wittem wordt een 
casestudie gemaakt, de gemeente Ludwigsburg is een bestaande casestudie verricht door de Universiteit van 
Stuttgart.  
 
In de casestudie wordt de hiërarchische methode gebruikt. Bij deze methode worden de afzonderlijke cases 
onafhankelijk bestudeerd. De opbouw van de resultaten gebeurt, waar mogelijk, in een vast patroon. In de tweede 
fase worden de overeenkomsten en verschillen van de cases geanalyseerd. Het doel van de vergelijking is om het 
verschil van transitieaanpak inzichtelijk te maken. Daarbij is de aanname gehanteerd dat de gemeente Ludwigsburg 
een ideaal proces heeft doorlopen. 
 
De gegevens voor de casestudie van gemeente Gulpen-Wittem zijn door twee waarnemingstechnieken verzameld, te 
weten: het bureauonderzoek en de interviews. Ter vergelijking worden meerdere medewerkers van de casestudie 
geïnterviewd. De keuze van interviews komt voort uit de verwachting dat deze waarnemingstechniek de meeste 
informatie zal opleveren. Naast de interviews zullen enkele relevante documenten worden bestudeerd. Het doel van 
het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de case. De waarnemingstechniek, observatie, wordt niet 
gebruikt in dit onderzoek, vanwege het tijdsbestek van dit onderzoek. 
 
Gemeente Gulpen-Wittem 
Oriënterend onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente Gulpen-Wittem geen visie en/of beleid heeft op het gebied 
van duurzaamheid. Tevens maken zij geen gebruik van duurzame gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft een lage 
bevolkingsdichtheid en heeft veel groen oppervlak. Tevens heeft deze gemeente te maken met bevolkingskrimp. De 
gemeente heeft aangegeven te willen meewerken aan dit onderzoek. 
 
Ludwigsburg 
Oriënterend onderzoek heeft uitgewezen dat de stad Ludwigsburg ver gevorderd is op het terrein van duurzame 
gebiedsontwikkeling. Deze gemeente ligt in Duitsland en de processen zijn anders gestructureerd dan in Nederland. 
Van de transitieaanpak die in Ludwigsburg toegepast is, kunnen andere gemeenten leren. Een casestudie is in dit 
onderzoek niet gemaakt van de gemeente Ludwigsburg. In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de bevindingen 
inzake de casestudie die gemaakt is door de Universiteit van Stuttgart (Deze casestudie is opgesteld in opdracht van 
de onderzoeksgroep IEA Annex 51). 
 
Doel 
Het doel van de casestudies afzonderlijk is het inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste processen van de 
gemeentelijke organisatie. Vervolgens worden de casestudies met elkaar vergeleken met het doel een wegwijzer te 
schrijven voor de gemeentes die niet werken met een transitieaanpak. 
 

2.3 PLANNING 
Onderzoeksopzet en literatuurstudie  16 weken  5 maart 
Interviews     8   weken  25 juni 
Diagnosestelling en ontwikkeling instrument 12 weken  17 september 
Toetsing model     9   weken  7 november 
Bijstellen model en afronding   3   weken   28 november 
Verbeteren onderzoek en afronding  7  weken  21 januari 
Totaal      55 weken  
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3 BELANGRIJKE BEGRIPPEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn meerdere begrippen gebruikt die vragen om verdere uitleg. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan onderwerpen CO2-neutraal, duurzame gebiedsontwikkeling en 
transitie. Deze onderwerpen worden toegelicht aan de hand van opvattingen die er heersen over deze 
onderwerpen en tot slotte wordt gekomen tot de keuze voor de definities die verder in dit onderzoek zullen 
worden gehanteerd. Daarna wordt voor ieder begrip een toelichting gegeven op het bijbehorende proces. 

3.1 CO2-NEUTRAAL 
CO2 (voluit: Koolstofdioxide of kooldioxide) is een kleurloos en reukloos gas, dat van nature in de atmosfeer voorkomt. 
Het bestaat uit de moleculaire verbinding van één koolstof molecuul en twee oxide (zuurstof) moleculen.  

CO2 wordt gebruikt in de synthese door planten. Water, CO2 en licht worden gebruikt om glucose en zuurstof te 
produceren. Dieren gebruiken zuurstof en produceren CO2. CO2 ontstaat ook bij bosbranden, vulkaan uitstoten, 
verteringsprocessen in natte oerwouden en mangroven en door uitwisseling van de diepe oceanen met de 
oppervlakte. De meest eenvoudige manier om CO2 te produceren is door de verbranding van fossiele brandstoffen, 
zoals aardolie en aardgas. In figuur 3.1 is de koolstofcyclus weergegeven. De algemene definitie van CO2-neutraal is, 
dat de hoeveelheid CO2 die opgenomen wordt gelijk is aan de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. 

 

Figuur 3.1: De koolstofcyclus (in 109 t C/jaar voor stromen en 109 t C voor reservoirs) [Kirkels, 2011] 
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3.1.1 CO2-NEUTRAAL GEBOUW 
Wanneer gesproken wordt over de CO2-uitstoot van een 
gebouw, worden meerdere fasen van het gebouw bedoeld. 
Namelijk de bouw, het gebruik en de sloop van het gebouw. 
Iedere fase heeft zijn eigen vorm van CO2-uitstoot [PeGO, 
2009]. In de huidige praktijk wordt voornamelijk de CO2-
uitstoot van het gebruik van het gebouw meegenomen in de 
berekening. Het is echter ook belangrijk dat de bouw en de 
sloop van het gebouw worden meegenomen om te komen 
tot een volledig inzicht. Dit volledige inzicht kan verkregen 
worden door het opstellen van een Life Cycle Assessment 
(LCA).            Figuur 3.2: Trias Energica [Gebaseerd op Lysen,1996] 
 

Om de uitstoot van gebouwen terug te dringen wordt er gebruik gemaakt van de Dias Energetica aanpak, die volgt uit 
de Trias Energetica. Het principe van de Trias Energetica is afkomstig van Lysen [1996] en Duijvestein [1993, 2002]. De 
stappen zien er als volgt uit: 
 
Stap 1. Preventie – Voorkom onnodig gebruik van energie 
Stap 2. Hernieuwbaar – Gebruik duurzame bronnen 
Stap 3. Efficiënt – Gebruik eindige bronnen zo efficiënt  

mogelijk 

De derde stap bij de Trias Energetica impliceert dat gebruik 
van fossiele brandstoffen nog steeds mogelijk is, bij een 
CO2-neutraal gebouw zal dit niet meer mogelijk zijn. De Dias 
Energetica laat de laatste stap dus weg en alle energie waar 
het gebouw nog om vraagt, moet worden voorzien door 
duurzame bronnen. [Beckers, 2008]        Figuur 3.3: Dias Energica [Gebaseerd op Beckers, 2008] 

Becker [2008] heeft het ontwikkelingsproces uitsluitend op gebouwniveau bekeken. Als het niveau wordt verplaatst 
naar gebied, is het mogelijk om reststromen (bv. huishoudelijk afval of rioolwater) van andere gebouwen te 
gebruiken. Het onvolledig benutten van reststromen, heeft geleid tot een herformuleren tot de Nieuwe 
Stappenstrategie [Dobbelsteen, 2008]. De stappen zien er als volgt uit: 

Stap 1. Reduceer de vraag 
Stap 2. Maak optimaal gebruik van reststromen 
Stap 3. Wek de resterende vraag duurzaam op en laat resterend afval voedsel zijn 
 
In figuur 3.4 is het Nieuwe Stappenplan weergegeven dat ontworpen is door Dobbelsteen [2008]. Bij deze aanpak 
wordt gestart bij de vraagreductie op wijkniveau, gevolgd door het optimaal benutten van reststromen op de lagere 
schaalniveaus, voordat er samenwerking gezocht wordt op hoger schaalniveau. De onderliggende gedachte hierbij is 
dat hiermee voorkomen wordt dat het systeem vervalt in nationaal gecentraliseerde systemen.  
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+  

Figuur 3.4: De nieuwe stappen strategie [Dobbelsteen, 2008] 

 

3.1.3 DEFINITIE CO2-NEUTRAAL GEBOUW 
Een CO2 – neutraal gebouw heeft een neutrale hoeveelheid opgenomen en afgestane CO2. Hieronder is de definitie 
weergegeven die PeGO [2009] heeft ontwikkeld voor AgentschapNL. De definitie van een CO2-neutraal gebouw die 
wordt gehanteerd voor dit onderzoek is: 
 

‘Een gebouw (of verzameling gebouwen) is CO2-neutraal als er op jaarbasis geen netto uitstoot van 
broeikasgassen nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Dit betekent dat de 
broeikasgasemissie binnen de projectgrens gelijk is aan de hoeveelheid broeikasgassen die binnen de 
systeemgrens wordt vastgelegd, opgeslagen of gecompenseerd en die aan het project mag worden 
toegerekend. De emissie die voortkomt uit de oprichting en sloop van het gebouw wordt naar een jaarlijkse 
bijdrage verrekend op basis van de verwachte levensduur van het gebouw [PeGO, 2009].’ 
 

Projectgrens 
De projectgrens omvat alle gebouwen en bijbehorende installaties voor energieconversie of CO2-vastlegging die 
binnen de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. 
 
Systeemgrens 
De systeemgrens omvat het project zelf plus diverse installaties voor energieconversie of CO2-vastlegging die buiten 
de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. De energie- of CO2-neutraliteit wordt bepaald op basis van 
uitwisseling van energie dan wel de uitstoot van CO2 bij deze systeemgrens. De ligging van de systeemgrens is een 
keuze van de projecteigenaar en definieert de “zoekruimte” voor duurzame energieopwekking en/of CO2-
compensatie. 
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De systeemgrens kan op verschillende niveaus worden gelegd. Op gebouwniveau, wijkniveau, stad, gebied- of 
wereldniveau. Waar de grens wordt gelegd is afhankelijk vanuit welk of wiens perspectief wordt gekeken naar CO2-
neutraliteit. Een gebiedsontwikkelaar, in deze de gemeente, heeft dus het meeste baat bij het leggen van de 
systeemgrens bij de gemeentelijke grens. Dit wilt niet zeggen dat het niet mogelijk is om CO2 uit te wisselen met 
omliggende gebieden. Het is dus geen noodzaak om ieder gebouw op zich CO2-neutraal te laten zijn. 

3.1.4 BESTAANDE GEBOUWEN 
De Nederlandse onderzoeksbureaus TNO en ECN hebben samen Building Future opgericht. Zij zijn werkzaam op het 
gebied van energie in de gebouwde omgeving en willen een impuls geven aan de transitie tot een CO2-neutrale 
gebouwde omgeving in 2050. Jablonska [2011] geeft aan dat energieneutraliteit van de gebouwde omgeving alleen 
bereikt kan worden door verregaande verlaging van de energievraag en in samenwerking met omgeving voor de 
aanvullende duurzame energie. De Boer [2007] concludeert in zijn onderzoek dat vergaande renovatie (factor 4) of 
vervangende nieuwbouw niet tot de gewenste CO2-reductie leidt. Door samenvoeging van verschillende maatregelen, 
kan gekomen worden tot een maximale reductie van 83 % van de gebouw gerelateerde energie voor huishoudens ten 
opzicht van 2000.  

Niet alle bestaande woningen zijn in staat te komen tot de hierboven genoemde reductie en zullen daarom gesloopt 
moeten worden. De gebouwen die blijven staan, hebben een restvraag aan energie. Deze moet geleverd worden van 
buitenaf. In de toekomst voorspelt Willems [interview] een verschuiving in het energieverbruik, in figuur 3.5 is 
weergegeven welke verschuiving er plaats gaat vinden volgens hem. Wat voorop staat in deze analyse, is dat er in 
2050 nog steeds een restvraag is van 21 GJ (Gigajoule) per jaar. 

 

Figuur 3.5: Verschil energieverbruik nu en in 2050 [Interview Willems, 2012] 

 

3.1.2 CO2-NEUTRAAL GEBIED 
Een CO2-neutraal gebied heeft nagenoeg dezelfde definitie als een CO2-neutraal gebouw, maar dan een schaal groter. 
Een gebied is CO2-neutraal, als op jaarbasis geen netto uitstoot van broeikasgassen nodig is om het gebied op te 
richten, te gebruiken en af te breken [Gebaseerd op PeGo, 2009]. De projectgrens van het gebied is de gebiedsgrens. 
De projectgrens is het meest hanteerbaar als deze overeenkomt met die van een bestuurlijk orgaan [Leo Gommans, 
interview], in dit onderzoek de gemeentelijke grens. De systeemgrens wordt bepaald aan de hand van de drie scopes 
van de ISO 14046 – Greenhouse gases. De provincie Limburg in België heeft middels deze ISO norm een analyse 
gemaakt van hun gebied, de provincie. Op basis van deze gegevens is een plan van aanpak ontwikkeld om te komen 
tot een klimaatneutrale provincie in 2020 [Patrick Boucneau, interview en TACO2, 2011] 

Onder de eerste scope van deze ISO norm worden de directe emissies uit bronnen op het grondgebied van het gebied 
(projectgrens) gerekend. Hieronder vallen, het individueel verwarmen van woningen, verkeersemissies en lekverliezen 
in de industrie. Het vrijkomen van CO2 bij het ploegen van landbouw wordt in deze scope niet meergenomen vanwege 
de complexiteit. 

Onder de tweede scope worden de indirecte emissies gerekend, bijvoorbeeld het verbruik van centraal opgewekte 
elektriciteit, gas of warmte (buiten de projectgrens en gebruikt binnen de projectgrens). 
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De derde scope betreft ook indirecte emissies, die toe te wijzen zijn aan de ontginning, productie, transport, levering 
van diensten en andere activiteiten buiten het gebied (projectgrens) en die nodig zijn voor het leveren van 
grondstoffen, goederen of diensten binnen het gebied (projectgrens). Hiermee worden onder andere de emissies 
buiten het gebied tijdens de productie- en afvalfase van elektronische apparatuur bedoeld, die gebruikt worden in het 
gebied. In paragraaf 3.2 wordt teruggekomen op het gebiedsniveau. 

3.1.5 ONTWIKKELPROCES VAN EEN CO2-NEUTRAAL GEBOUW 
Beckers [2008] heeft onderzoek gedaan naar het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw en hoe daar te 
komen. Zij geeft als eerste aan dat een CO2-neutraal gebouw alleen tot stand komt als tijdens het ontwerpproces alle 
aandacht aan energieaspecten wordt gegeven. Ze geeft ook aan dat het proces om te komen tot CO2-neutraal bij 
nieuwbouw eenvoudiger is, dan bij restauratie. Tijdens het ontwikkelen van een CO2-neutraal gebouw, moet rekening 
gehouden worden met twee processen die doorlopen moeten worden, namelijk: 
 
Het proces voor het realiseren van het gebouw  Het gebouwproces 
Het proces om te komen tot optimaal gebruik  Het gebruiksproces 

Deze processen hebben ieder hun eigen en gezamenlijke actoren en staan niet los van elkaar, maar vinden gelijktijdig 
plaats en beïnvloeden elkaar. In bijlage A wordt verder op dit model ingegaan. 

 

Figuur 3.6: Schematische weergave van het ontwikkeltraject van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008] 

 

3.1.6 CONCLUSIE 
CO2 is een aardse stof en is essentieel voor de koolstofkringloop. CO2-neutraal betekent simpelweg in balans 
zijn. Een CO2-neutraal gebouw kent meerdere fasen, te weten: oprichting, gebruik en sloop. Tijdens de 
gebruiksfase wordt de meeste CO2-uitgestoten, hier kan dan ook het meest bezuinigd worden door gebruik 
te maken van het Nieuwe Stappenplan. Reduceer de vraag, maak optimaal gebruik van reststromen en wek 
de resterende vraag duurzaam op en laat resterend afval voedsel zijn. Uit onderzoek van ECN blijkt dat de 
bestaande gebouwen niet in staat zijn om dit laatste deel volledig zelf in te vullen. Er is daarom op 
gebiedsniveau uitwisseling en opwekking van energie nodig. Om te komen tot een CO2-neutraal gebouw, 
moeten er wijzigingen worden gemaakt in het huidige proces van een gebouw en worden gekeken naar twee 
verschillende processen die elkaar beïnvloeden, namelijk het gebouwproces en het gebruiksproces. Beckers 
[2008], heeft dit ontwikkeltraject voor een CO2-neutraal gebouw ontwikkeld en geeft aan dat aandacht voor 
het energieaspect voorop moet staan in iedere fase. Ook geeft zij aan dat bestaande gebouwen 
ingewikkelder zijn dan nieuwbouw. 
 
De deelvraag voor dit hoofdstuk was: Wat betekent CO2-neutraal voor de gebouwde omgeving? 
 
De volgende concepten zullen gebruikt worden voor het ontwerp van de wegwijzer:  

• Een bestaand gebouw als object is niet in staat om in de toekomst CO2-neutraal te worden [ECN & 
Building Future]; 

• Twee verschillende processen zijn van invloed bij de ontwikkeling tot een CO2-neutrales gebouw, te 
weten het gebouwproces en het gebruiksproces [Beckers, 2008]; 

• Doormiddel van ‘het nieuwe stappenplan’ [Dobbelsteen, 2008] die dient als opvolger van de ‘Trias 
Energetica’ [Lysen, 1996], kan gekomen worden tot een CO2-neutraal gebouwde omgeving. Dit 
stappenplan geeft aanleiding tot een aanpak op gebiedsniveau.  
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3.2 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
Het begrip duurzame gebiedsontwikkeling bestaat uit twee containerbegrippen, te weten duurzaam en 
gebiedsontwikkeling. Om te voorkomen dat het begrip te theoretisch wordt en daarom praktisch niet meer bruikbaar 
is, wordt voor het definiëren van het begrip duurzame gebiedsontwikkeling gekozen voor een pragmatische en 
oplossingsgerichte benadering. Volgens VROM [2009] is duurzaam bouwen het verbeteren van het gebied ten 
opzichte van de huidige situatie met behulp van People, Profit en Prosperity. Afval en vervuiling worden daarbij niet 
afgewenteld naar elders of naar een later tijdstip.  

Een gebied betreft een verzameling percelen, die als één geheel kunnen worden beschouwd, waardoor er aanvullende 
synergie wordt bewerkstelligd ten opzichte van een individueel gebouw. Ruimte is het verschil tussen een duurzaam 
gebouw en een duurzaam gebied, volgens Van der Horst [2010]. 

In de systeemanalyse van het onderzoeksproject EOS LT: transep-DGO [2012a], in opdracht van AgentschapNL wordt 
duurzame gebiedsontwikkeling gedefinieerd in drie punten: 

1. De ontwikkeling van een afgebakend gebied, waarin sprake is van een evenwicht of onderlinge versterking 
tussen ecologische, economische en sociale belangen (3P’s); 

2. Gericht op het op in een lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen; 
3. Doorsnijdt bestuurlijke en sectorale grenzen, waarbij overheden samenwerken met maatschappelijke 

partners en risicodragende partners om het gebied te realiseren. 
 
Het beschreven gebied bevindt zich tussen regio en buurt in en kent zekere samenhang: 

1. Fysieke samenhang (een gelijke typologie); 
2. Bestuurlijke samenhang (specifieke bestuurlijke aandacht); 
3. Sociale samenhang (gelijkvormigheid qua samenhang, opbouw, e.d.). 

 
De Zeeuw [2011] benadert duurzame gebiedsontwikkeling niet van de technische, maar vanuit het verstandig 
handelen van alle betrokkenen bij gebiedsontwikkeling. Duurzaam in gebiedsontwikkeling is geen specialisme, maaris 
te vergelijken met een soort tienkamp, waarbij de aspecten bodem, water, stedelijk groen, natuur en landschap, 
energie, mobiliteit en transport, gezondheid en veiligheid, (gebieds)historie en identiteit, transformatie en 
ruimtegebrek, economische vitaliteit, flexibiliteit, sociale vitaliteit en beheer samen moeten werken om een solide 
basis te bewerkstelligen. 
 
De definitie van duurzame beleidsontwikkeling die wordt gehanteerd voor dit onderzoek, is: 
 

‘Het ontwikkelingsproces van een totaal gebied, waarbij op hoog schaalniveau een breed gedragen integrale 
duurzaamheidsvisie wordt ontwikkeld en uitgewerkt, die kaders stelt voor duurzame toepassingen op lagere 
schaalniveaus. Er wordt op gebiedsniveau gezocht naar objectoverstijgende combinaties tussen de sociale 
(People), ecologische (Planet), economische (Prosperity) en ruimtelijke (Project) dimensies, teneinde 
meerwaarde te creëren voor huidige actoren, zonder daarbij de belangen van toekomstige actoren te schaden 
[Nijhoff, 2010].’ 

 
Er wordt hier gebruik gemaakt van de ‘Quadruple P’ van Duijvesteijn [2005], de ruimtelijke kwaliteit (Project) steunt 
daarbij op de andere kwaliteiten. De vier kwaliteiten bestaan uit onderliggende kenmerken die ook door De Zeeuw 
[2011] worden aangehaald als essentiële onderdelen van duurzame ontwikkeling. Nozeman e.a. [2010 in Van der 
Horst, 2010] geeft aan dat er een vijfde dimensie kan worden toegevoegd, te weten Proces. Het gaat hierbij om de 
betrokkenheid en communicatie naar belanghebbenden en als handreiking hoe om te gaan met milieu en 
duurzaamheid bij plan- en besluitvorming. De dimensie Proces wordt in dit onderdeel van het onderzoek niet 
meegenomen als aparte dimensie. Het wordt als een vanzelfsprekend onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling 
verondersteld. In paragraaf 3.3 wordt het proces beschreven in de vorm van het transitieproces. 



 

 

30 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

 
Figuur 3.8:'Quadruple P' [Duijvesteijn, 2005] 

 

3.2.1 ASPECTEN 
Nijhoff [2010] heeft een variant gemaakt op de 
‘Quadruple P’ van Duijvesteijn [2005], zie figuur 
3.9. Dit schema geeft de aspecten van duurzame 
gebiedsontwikkeling en hun onderliggende 
kenmerken weer. Het is van belang dat de 
aspecten slimme combinaties vinden die elkaar 
versterken. Hieronder wordt verder ingegaan op 
de vier aspecten zoals Nijhoff deze heeft 
omschreven. Dit heeft als doel het vormen van 
een beeld om praktisch begrip te creëren bij het 
gebruiken van het begrip duurzame gebieds-
ontwikkeling. 
 
 
      Figuur 3.9: Aspecten en kenmerken van duurzame  

gebiedsontwikkeling [Gebaseerd op Nijhoff, 2010] 

Project 
Dit aspect staat voor ruimtelijke kwaliteit van het gebied als geheel. Schoonheid staat voor de individuele 
architectonische kwaliteit van de bebouwing en de stedenbouwkundige kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het 
gaat bij dit kenmerk om de goede visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving, die ten goede komt aan de 
belevingswaarde en de herkenbaarheid van het gebied. Dit bevordert de dierbaarheid en de identiteitsbeleving van 
bewoners. De degelijkheid, repareerbaarheid en lange levensduur van de gebouwde omgeving komt vanuit het 
kenmerk robuustheid. 
 
Flexibiliteit is een kenmerk wat belangrijk is op veel verschillende gebieden. Zo dienen de gebouwen en de openbare 
ruimte zo ontworpen te zijn dat beide aanpasbaar zijn aan andere vormen van gebruik. Ook een diversiteit aan 
voorzieningen, doelgroepen en functies komt ten goede aan de kwaliteit van het gebied.  
 
Fysieke veiligheid valt uiteen in externe veiligheid en verkeersveiligheid. De eerste gaat over de kans op rampen en 
ongelukken en het treffen van de juiste voorbereidingmaatregelen. Verkeerveiligheid gaat om veiligheid in het verkeer 
en de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. 
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Planet 
Dit aspect wordt vaak als leidend beschouwd bij de gebouwde omgeving. Dit is omdat de bouwsector energie- 
materiaal en ruimte-intensief is. Energie is een vraagstuk dat goed opgelost kan worden door dit op gebiedsniveau aan 
te pakken. Het gehele gebied zal effectiever, efficiënter en goedkoper kunnen functioneren wanneer er een integrale 
aanpak (op gebiedniveau) ligt in plaats van aanpak op gebouwniveau. De aanpak op gebiedsniveau kan leiden tot een 
kaderstelling op gebouwniveau. Daarbij zijn verschillende vraagstukken voor gebouwen te onderscheiden: 
verwarmen, koelen, verlichting en elektriciteitsgebruik van apparatuur. 
 
Een ander kenmerk van de gebouwen is, dat deze erg materiaalintensief zijn. Het materiaalgebruik is in eerste 
instantie gebouwgebonden, maar er kunnen wel kaders gesteld worden voor materiaalgebruik bij gebouwen. Mogelijk 
is ook het hergebruiken van bestaande gebouwen door herbestemming en ook biedt renovatie kansen tot een 
materiaal verlagende oplossing.  
Afval komt vrij bij bouw, gebruik en sloop van een gebouw, oplossingen voor het hergebruiken van dit afval in deze 
fasen is een onderdeel wat gebied gestuurd kan plaatsvinden. 
 
Het is op gebiedsniveau mogelijk om water aan te pakken. Terugdringen van het watergebruik gaat over zuinig 
omgaan met drinkwater, gebruik maken van regenwater en toepassen van oppervlaktewater. Permanent 
oppervlaktewater zorgt voor een aangenaam leefklimaat en vult een recreatieve functie in.  
 
Mobiliteit is een belangrijk vraagstuk, iedereen maakt gebruik van mobiliteit. Het is daarom van essentieel belang voor 
de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een gebied, dat het goed toegankelijk is. Het bepreken 
van autogebruik, een efficiënte afwikkeling van autoverkeer en het beperken van de negatieve effecten van mobiliteit 
voor de leefomgeving dienen centraal te staan. Parkeerbeleid van de gemeente is ook een onderdeel van mobiliteit. 
Dit is opgesteld in de gemeentelijke parkeernorm. Deze parkeernorm kan een kritieke factor zijn voor het milieu, maar 
ook voor de aantrekkelijkheid van de wijk. 
 
Het samenvloeien van natuur en landschap wordt kwalitatief beter als deze integraal met de gebouwde omgeving 
wordt ontworpen of aangepakt. Op gebiedsniveau kan rekening worden gehouden met de invulling van natuur en 
landschap. Hierbij val te denken aan de ecologische voorwaarden van het gebied, het bestaande landschap en de 
groenkwaliteit. 
 
People 
Bij het aspect People is het probleem dat het aspect niet kwantificeerbaar is. Gebruikers van een gebied zijn mensen 
die er wonen, werken winkelen en verblijven. De gezondheid van mensen wordt beïnvloed door veel factoren, 
erfelijke en biologische. Daarbij is de fysieke ruimtelijke omgeving van belang bij duurzame gebiedsontwikkeling. 
McDonough en Braungart [2002] geven aan dat regelgeving erop gericht moet zijn lichamelijke schade en hinder door 
milieufactoren als lucht, bodem, geluid en straling te beperken. 
 
Burgers vinden het belangrijk dat de sociale veiligheid in de woonleefsituatie goed is en dat ze zich veilig voelen. Het 
bewust toepassen van functiemenging kan, door meer levendigheid en sociale controle, de sociale veiligheid ten 
goede komen. 
 
Participatie in het ontwikkelingsproces van een duurzaam gebied is belangrijk voor concrete acties die hieruit volgen. 
Het meest ideale is dat huidige bewoners en omwonenden betrokken worden bij het plan- en besluitvormingsproces. 
De Zeeuw [2009] benadrukt de waarde van deze groep, omdat zij de onbetwiste gebiedsdeskundigen zijn en tevens de 
huidige en toekomstige belangen hebben. Bewoners participeren ook in de sociale dynamiek van de wijk. 
 
Levensloop is een sociaal aspect van duurzame gebiedsontwikkeling en geeft aan dat de leefbaarheid van het gebied 
voor een lange termijn moet worden gewaarborgd. Een wijk die levensloopbestendig is een wijk die mensen in een 
willekeurige levensfase, ongeacht levensomstandigheden en samenstelling van het huishouden, optimale 
mogelijkheden biedt voor alle vormen van fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing. De wijk biedt eveneens 
een woningaanbod en een voorzieningenniveau dat is afgestemd op levensloopbestendigheid. [min. SZW, 2002] . Met 
het oog op krimp en vergrijzing speelt dit onderwerp een belangrijke rol. Dienstknooppunten spelen een centrale rol. 
Het gaat daarbij om een concentratie van voorzieningen voor scholing, zorg en persoonlijke dienstverlening op 
wijkniveau. 
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Samenhang van de wijk wordt uitgedrukt met het aspect sociale cohesie en gaat over onderling contact tussen de 
bewoners, het bestrijden van vereenzaming en sociale controle. Sociale samenhang is van belang voor de 
bestuurbaarheid en leefbaarheid van een buurt of wijk. 
 
Prosperity (Profit) 
Een project moet financieel haalbaar zijn en winstgevend voor de marktpartijen die erbij betrokken zijn. Anders is het 
onwaarschijnlijk dat de economische kwaliteit groot genoeg is om gebiedsontwikkeling toe te passen. Toch zijn niet 
alle aspecten uit te drukken in geld, dit omdat ze niet kwantificeerbaar zijn. 
 
Naast de financiële haalbaarheid, winst en rendement, gaat het aspect Prosperity ook over werkgelegenheid en 
transparantie en eerlijkheid. Werkgelegenheid komt tot stand tijdens het proces van de gebiedsontwikkeling en kan 
als katalysator werken om werkeloosheid in de wijk aan te pakken. Ook het creëren van lokale werkgelegenheid kan 
de economische vitaliteit van het gebied bevorderen. 
 
Heldere communicatie naar alle betrokkenen is belangrijk om de transparantie en eerlijkheid in proces, 
ontwerpkeuzes en toewijzingen te waarborgen. Het betrekken van belangen van bestaande bewoners, ondernemers 
en belangenorganisaties draagt bij aan de duurzame kwaliteit van de ontwikkeling.  
 

3.2.2 ACTOREN 
Uit de koploperanalyses van EOS LT: transep-DGO [2012a] blijkt dat vanwege de complexiteit, die hoort bij het 
toevoegen van het begrip duurzaamheid, veel partijen een conservatieve houding aannemen. Problemen die hierbij 
ontstaan zijn onder andere het gebrek aan lange termijnvisie, verkokering en fragmentatie en het niet kunnen 
motiveren en betrekken van andere partijen. Ook blijkt dat de “mind set” van de beslissingsbevoegde actoren veelal 
terughoudend is, daar waar wel de kennis en technologie groeiende zijn [Nijhoff, 2010]. 
 
Binnen de bouwwereld is een ‘circle of blame’ van toepassing, waarin partijen naar elkaar wijzen bij de vraag waarom 
duurzaamheid niet van de grond komt [van Hal, 2009; Van der Horst, 2010]. Hieronder een voorbeeld: 
 

“There is a story about four people named everybody, somebody, anybody and nobody. There was an 
important job to be done and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, 
but nobody did it. Somebody got angry about that, because it was everybody’s job. Everybody thought 
anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed 
somebody when nobody did what anybody could have done.” 

 
Actoren kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, namelijk publieke en private partijen en belanghebbenden. 
Bij iedere groep zijn belangrijke partijen. Hier zal specifieker op in worden gegaan. 
 

 
 
Figuur 3.10: Belangrijkste actoren bij duurzame gebiedsontwikkeling [Gebaseerd op Nijhoff, 2010 en Wolting, 2008] 
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Overheid 
In de grondwet staat dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening. Dit wordt 
ingevuld op drie niveaus: het Rijk, provincies en gemeenten. Om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden 
worden bij gebiedsontwikkeling sectorale en bestuurlijke grenzen doorbroken, om middels meer samenwerking en 
een betere afstemming te komen tot een antwoord. 
 
In de Nota Ruimte [VROM, 2008] wordt duidelijk dat het rijk een minder sturende rol in de ruimtelijke ordening heeft 
aangenomen. Het Rijk stelt structuurvisies op die sturend zijn voor het ruimtelijk beleid van de decentrale overheden. 
Daarnaast stelt het rijk algemene juridische kaders. 
 
De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen van een structuurvisie die de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling weergeeft. Met de invoer van de nieuwe Wro [VROM 2008] heeft de provincie geen 
toetsingsrol in het gemeentelijke bestemmingsplan meer. Bij gemeentegrens overschrijdende projecten neemt de 
provincie vaak de regie. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan en is de voornaamste beslisser met 
betrekking tot de contouren voor ontwikkeling. De nieuwe Wro stelt dat gemeenten een structuurvisies op dienen te 
stellen voor hun grondgebied, waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling en de hoofdzaken 
van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid staan beschreven. Er zijn voor de gemeente meerdere rollen 
weggelegd om te komen tot een duurzame gemeente. Verderop in dit onderzoek worden deze rollen toegelicht. 
Belangrijk is dat er aandacht wordt gegeven aan alle rollen, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente. 
 
Waterkeringzorg, waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer vallen in Nederland onder de taak 
waterhuishouding regelen. Het aspect water is belangrijk bij duurzame gebiedsontwikkeling, een actieve rol voor de 
waterschappen ligt hier weggelegd.  
 
Private sector 
Wolting [2008] geeft aan dat de private arena is op te delen in 
twee groepen: Partijen zonder en partijen met grond- en / of 
opstalpositie. Partijen met grondpositie zijn project-
ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties en eigenaren 
(verhuurders/beleggers, bewoners, winkeliers, agrariërs, etc). 
 
De projectontwikkelaar is kort betrokken bij de 
gebiedsontwikkeling, namelijk bij de ontwikkeling van het 
plan. Meer investering voor extra duurzaamheidmaatregelen  

   
                       Figuur 3.11: Woningvoorraad naar Bouwjaar [VROM, 2009] 

 

is dus niet van belang voor een projectontwikkelaar. De positie van de projectontwikkelaar is nogal onzeker vanwege 
de financiële crisis. Hierdoor is het voor ontwikkelaars minder goed mogelijk om grond te kopen en daardoor sterker 
aan de onderhandelingstafel te kunnen zitten. Wel beschikken ontwikkelaars over veel expertise, wat weer een 
voordeel heeft voor de participatie [Nijhoff, 2010]. 
 
Uit onderzoek van Van Hal [2009] blijkt dat het jaarlijks aantal bijgebouwde woningen minder dan 1% van het totaal is. 
Een kwart van dat aantal is vervangende nieuwbouw. In de praktijk blijkt dat woningen dus vele honderden jaren 
meegaan. De theoretische levensduur van deze woningen loopt na vijftig jaar ten einde. Dit doet een groot beroep op   
renovatie. In figuur 3.11 is de huidige (2008) woningvoorraad weergegeven.  

 
Een woningcorporatie is een instelling zonder winstoogmerk met als doel mensen te huisvesten die niet of 
onvoldoende in staat zijn in hun eigen woonbehoeften te voorzien [van Hal, 2009]. 
 
Het verkrijgen van collectieve duurzame energie uit het gebied is een van de punten van duurzame 
gebiedsontwikkeling. Daarom is het van belang dat energiemaatschappijen betrokken zijn bij het volgende proces: 
initiatief tot exploitatiefase. Het gebruiken van de energiemaatschappij als common carrier voor duurzame energie is 
een mogelijkheid. Hierbij sluiten deelgebieden aan op de installatie van de energiemaatschappij, zo kan duurzame 
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energievoorziening op gebiedsniveau integraal worden aangepakt en de haalbaarheid van de investering door de 
schaalvoordelen, worden behaald. 
 
Om gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren, moeten er grote investeringen worden gedaan. Bij gebiedsontwikkeling 
worden externe financiers gezocht die mee willen financieren. Deze financier is geïnteresseerd in het verstrekken van 
een hypotheek of projectfinanciering tegen een zo hoog mogelijke rente. Met financier wordt doorgaans een bank 
bedoeld. Deze is uit op onmiddellijk rendement van de investering. Als gevolg van de mondiale kredietcrisis staan 
financiële instellingen gereserveerd tegenover de langjarige programmatische investeringen die bij 
gebiedsontwikkeling horen [Van Rooy, 2009]. Dit is ongunstig voor beleggers, ontwikkelaars en overige 
belanghebbenden, die voor hun investeringen afhankelijk zijn van de bereidheid van financiële instellingen om krediet 
te verstrekken. 
 
Gebouwen, ook wel vastgoedobjecten, kunnen worden verkocht aan particulieren of aan (professionele) beleggers. 
Het doel van een belegger is het halen van maximaal rendement tegen een aanvaardbaar risico. Een vastgoedbelegger 
richt zich op – uitzonderingen daargelaten – rendement voor de lange termijn [Wolting, 2008]. Dit rendement 
ontstaat enerzijds door huurinkomsten (direct rendement) en anderzijds door de waardestijging van het vastgoed 
(indirect rendement). Een belangrijk onderdeel van de waardestijging is de omgeving waar het vastgoedobject zich 
bevind [Van Gool et al, 2007; Van der Leij, 2008 in Nijhoff, 2010]. 
 
Overige actoren - belanghebbenden 
Bewoners, bedrijven als gebruiker van kantoorpanden en maatschappelijke organisaties zijn belanghebbenden in een 
gebied. Deze belanghebbenden vechten alleen voor eigen belang en er wordt veel weerstand ondervonden van deze 
actoren. Bij het betrekken van deze actoren bij het initiatiefproces, wordt de kans op tegenstand aanzienlijk 
verminderd. Ook kan er voordeel gehaald worden uit de kennis die deze actoren hebben over het gebied en de 
ervaringen die zij hebben.  
 
Belangrijk bij deze groep belanghebbenden is dat duidelijk wordt gemaakt wat de voordelen zijn voor het hebben van 
een huis dat minder elektriciteit en gas verbruikt en dat de bewoners en gebruikers ook bewust gaan kiezen voor een 
huis dat duurzamer is.  
 

3.2.3 PROCESSEN (DUURZAME) GEBIEDSONTWIKKELING 
Gebiedsontwikkelingen hebben een zeer lange looptijd en zijn complex. Er worden in de literatuur vier verschillende 
fasen onderscheiden [Wolting, 2008, De Zeeuw, 2007]: De initiatieffase, planontwikkelingsfase, realisatiefase en de 
exploitatiefase. 
 
Iedere fase heeft een eigen karakter en wordt afgesloten met een beslismoment waarbij een overeenkomst en/of 
projectdocument hoort. In figuur 3.12 wordt het generaliseerde model van het gebiedsontwikkelingsproces 
weergegeven. In werkelijkheid verloopt het proces niet lineair en vinden er meerdere terugkoppelingen en iteraties 
plaats. In bijlage C worden de processen verder toegelicht. 
 

 
 
 
 
Figuur 3.12: Gebiedsontwikkelingsproces [Gebaseerd op VROM, 2009, Wolting, 2006, Van der Horst, 2010, Nijhoff, 2010] 

Op het moment dat duurzaamheid als zwaarwegend criterium wordt toegevoegd aan gebiedsontwikkeling, dan heeft 
dit gevolgen voor het gebiedsontwikkelingsproces [Nijhoff, 2010]. Het gehele proces blijft verlopen in de vier fasen, 
het verschil zit in de wijze van benadering van de initiatief- en vroege planontwikkelingsfase. In deze fasen moet het 
onderwerp duurzaamheid als belangrijkste uitgangspunt worden toegevoegd.  

Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar ook om het (cyclische)proces. Dit 
betekent dat gedurende de levensduur van het gebied de winst op duurzaamheid wordt behaald. Het is ook van groot 
belang om alle actoren te betrekken bij de initiatieffase en/of vroege planontwikkelingsfase en dat actoren van de 
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exploitatiefase er vroeg bij betrokken worden, om op deze manier de condities en randvoorwaarden betreffende 
duurzaamheid vast te stellen. Genoemde actoren zijn belangrijk vanwege hun bijdrage op zowel het gebied van kennis 
als op financieel gebied. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figuur 3.13: Ter referentie: plaats van de deelprocessen in het ‘traditionele’ gebiedsontwikkelingsproces [Gebaseerd op Nijhoff, 
2010] 

Nijhoff [2010] heeft een model ontworpen om de processen van duurzame gebiedsontwikkeling te beschrijven. Hij 
heeft onderzocht wat de processen zijn van reguliere gebiedsontwikkeling, weergegeven in figuur 3.12, en op welke 
punten duurzame gebiedsontwikkeling verschilt met reguliere gebiedsontwikkeling. Deze vergelijking en de hieruit 
volgende punten zijn de basis voor zijn model. Zie figuur 3.13.  

Toegevoegd aan de reguliere fasen, zijn de meet- en toetsingsfase en het innovatieproces. De mate van duurzaamheid 
moet constant gemeten worden en er dient getoetst te worden of de in de visie gestelde uitgangspunten in de praktijk 
worden gehaald. Verder dient bewust stil gestaan te worden bij de toekomst en de hierbij verwachte trends en 
ontwikkelingen. Daarnaast geeft Nijhoff een prominentere plaats aan de visievorming (ofwel de initiatieffase). Deze 
fase is volgens hem een sleutelfase als het gaat om het borgen van duurzaamheid in een gebied met behulp van 
actoren. De pijl van innovatieproces is ‘tegen de richting in’ weergegeven. Deze richting staat voor de ervaringen en 
lessen die uit beheer- en gebruiksaspecten naar voren komen en die moeten worden meegenomen in de visievorming 
en planontwikkeling. 

3.2.4 SAMENWERKING- EN STURINGSVORMEN VOOR DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING  
Voor duurzame gebiedsontwikkeling is het van belang dat actoren invloed hebben op beslissingen die verband 
houden met het gebied. In figuur 3.14 is dit weergegeven als ‘zeggenschap en risico’s bij de marktpartij(en)’. In de 
traditionele gebiedsontwikkeling wordt dit benoemd als ‘private zelfrealisatie’ of het ’concessie model’. Bij 
traditionele gebiedsontwikkeling worden actoren laat in het proces betrokken. Actoren worden in 
samenwerkingsvormen pas betrokken na de ontwikkeling van de ontwikkelstrategie. In de ontwikkelstrategie worden 
de ambities, intenties, brandbreedtes cq. mogelijkheden en procesregels voor de verdere ontwikkeling van het gebied 
opgesteld.  
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Figuur 3.14: Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling [Gebaseerd op De Jong, 2009] gecombineerd met sturingsvormen bij 
duurzame gebiedsontwikkeling [Gebaseerd op EOS LT: transep - DGO, 2012a] 

Actoren moeten eerder betrokken worden bij het proces. Dit is nodig om draagvlak te creëren bij bewoners en 
gebruikers en het is nodig om bestuurlijke en sectorale grenzen te doorbreken. Bij de vorming van de visie moeten de 
actoren namelijk zelf aanleiding geven tot het initiatief van duurzame gebiedsontwikkeling. Om dit te realiseren is 
aansturing gewenst. Verschillende mogelijkheden zijn hier mogelijk, zoals ‘overheid aan zet’, ‘PPS’, en ‘privaat aan 
zet’. Deze sturingsvormen gaan er vanuit dat één partij, zijnde niet de bewoners, het initiatief neemt. Bij de 
sturingsvormen ‘bewoners aan zet’, het ‘participatiemodel’ en het ‘koplopermodel’, zijn bewoners (mede) 
initiatiefnemers tot duurzame gebiedsontwikkeling. In bijlage E zijn de zes sturingsvormen verder uitgewerkt op basis 
van gegevens van EOS LT:transep-DGO [2012a]. De sturingsvorm ‘koplopermodel’ is het meest geschikt om samen 
met de actoren te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling. Bij dit model heeft de gemeente een verbindende in 
plaats van studerende rol. Het is belangrijk dat er gestructureerde processen van visievorming, agendavorming en 
experimenten door koplopers zijn bij de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. 

In figuur 3.14 is weergegeven hoe de huidige samenwerkingsvormen voor gebiedsontwikkeling zich verhouden tot de 
sturingsvormen die nodig zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
 

3.2.5 CO2-NEUTRALE GEBIEDSONTWIKKELING VERSUS DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
In de voorgaande paragraven is uitgebreid geschreven over duurzame gebiedsontwikkeling. Het doel van dit 
onderzoek is een CO2-neutraal gebied. Een CO2-neutraal gebied, zoals is aangegeven in paragraaf 3.1, is een gebied 
waarbij op jaarbasis geen netto CO2-uitstoot van broeikasgassen nodig is om het gebied op te richten, te gebruiken en 
af te breken [Gebaseerd op PeGo, 2009]. Met het gebied worden de projectgrenzen van de gemeente bedoeld. 

Een duurzaam gebied heeft vier aspecten die, met behulp van slimme combinatie, elkaar moeten versterken. De 
doelstelling te komen tot een CO2-neutraal gebied, betreft alleen het aspect ‘Planet’. Om daadwerkelijk te komen tot 
een CO2-neutraal gebied moeten dus combinaties gevonden tussen de vier aspecten. De Zeeuw [2011] geeft in zijn 
onderzoek aan dat de sociale kant van gebiedsontwikkeling de sleutel is om te komen tot een duurzamer gebied. In 
mijn onderzoek gebruik ik daarvoor de term: een CO2-neutraal gebied. Bij een ‘Project’ gespecialiseerd op het gebied 
van ‘Planet’, gaat dit ten koste van het aspect ‘Profit’ en zeer zeker van het aspect ‘People’. Van belang is dat de 
actoren samenwerken in nieuwe samenwerkingsvormen om een cohesie te vormen tussen de vier aspecten en elkaar 
aan te vullen waar nodig is, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050. 
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3.2.6 ROL VAN GEMEENTEN BIJ DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
Hoofdstuk 28 van agenda 21, een gedetailleerde actie agenda gevormd tijdens de Rio Conferentie over Milieu en 
Ontwikkeling, geeft aan wat de rol van gemeenten is om te komen tot een duurzame samenleving. Agenda 21 zegt: 

“…because so many of the problems and solutions.. have their roots in local activities, the participation and 
cooperation of local authorities will be a determining factor in fulfilling it’s (Agenda 21’s) objectives… As the 
level of governance closest to the people, they play a vital role in educating, mobilizing and responding to the 
public to promote sustainable development’ [Unites Nations, 1992, p. 233] 

Meer specifieke doelstellingen werden in Rio voor de betrokkenheid bij de stedelijke regio en in het bijzonder de 
lokale overheden gesteld, namelijk het opstarten van een transitieproces en het ontwikkelen van bewustzijn voor een 
lokaal duurzaamheids programma. 

Vanuit duurzame gebiedsontwikkeling worden gemeenten gezien als de meest geschikte actor om de aanjagersrol te 
vervullen. Zij vertegenwoordigen het maatschappelijk belang en beschikken over het juiste instrumentarium om 
duurzaamheid te verwerken in de integrale aanpak van planontwikkeling.  

Van der Horst [2010] heeft een checklist ontwikkeld met maatregelen ten behoeve van een duurzame 
gebiedsontwikkeling. Hij heeft in deze checklist aangegeven welk aspect van toepassing is op wie en welke maatregel 
genomen moet worden. In deze checklist is de gemeente ruim vertegenwoordigd. In figuur 3.15 is aangegeven 
wanneer de gemeente invloed heeft op het proces van duurzame gebiedsontwikkeling. In bijlage F is de definitieve 
checklist van Van der Horst [2010] weergegeven, hier staat ook vermeld welke maatregel ieder nummer 
vertegenwoordigd. 

 
 
 
 
 
 
Figuur 3.15: Invloed van gemeente op (duurzaam) gebiedsontwikkelingsproces [Gebaseerd op VROM, 2009, Wolting, 2006, Van der 
Horst, 2010, Nijhoff, 2010, toevoegingen gebaseerd op Horst, van der, 2010] 
 

3.2.7 CONCLUSIE 
Duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen hebben een raakvlak, namelijk ‘het gebouw’. Vanuit 
duurzame gebiedsontwikkeling worden kaders gesteld aan gebouwen. Door middel van deze kaders kan een 
duurzaam gebouw gerealiseerd worden. Duurzame gebiedsontwikkeling is sectoroverschrijdend en maakt 
gebruik van de ‘Quadrupple P’ van Duijvestein [2005]. De aspecten ‘People’, ‘Project’, ‘Planet’, en ‘Prosperity’ 
zijn hierin essentieel. Slimme combinaties tussen de aspecten versterken elkaar. De drie actoren bij 
duurzame gebiedsontwikkeling worden onderscheiden in publiek, privaat en overige belanghebbenden. 
Nijhoff [2010], heeft een ontwerp gemaakt van het meest ideale proces voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
Hij onderscheidt de vier deelprocessen ‘visievorming’, ‘planontwikkeling’, ‘innovatie’ en ‘meten & toetsten’, 
waarbij meerdere samenwerkingsvormen mogelijk zijn tussen de actoren.  

Duurzame gebiedsontwikkeling kan op meerdere manieren bijdragen tot een CO2-neutrale gebouwde 
omgeving, voorop gesteld dat duurzame gebiedsontwikkeling kaderstellend is vanuit de visievorming en de 
planontwikkelingsfase. Daarnaast is duurzame gebiedsontwikkeling sectoroverschrijdend. Dit kenmerk van 
duurzame gebiedsontwikkeling dient om te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de sector. Essentieel 
bij de aanpak van bestaande gebouwen is het samenwerken en het niet uitsluitend op gebouwniveau denken 
bij het realiseren van een CO2-neutraal gebouw. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat voor bestaande 
gebouwen veelal geldt dat deze niet op zich CO2-neutraal worden, maar dat dit van buitenaf gerealiseerd 
moet worden. 
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Om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling moet er op een bepaalde manier gestuurd worden. In dit 
onderzoek is ervan uitgegaan dat de gemeente een verbindende rol heeft door toepassing van het 
koplopermodel. Daarnaast heeft de gemeente invloed op veel processen van duurzame gebiedsontwikkeling 
en is het daarom van wezenlijk belang dat deze processen en besluitvormingen volledig zijn ingericht om een 
duurzaam gebied te ontwikkelen. 
 
De deelvraag voor dit hoofdstuk was: Wat wordt verstaan onder duurzame gebiedsontwikkeling? 
 
De volgende concepten zullen gebruikt worden voor het ontwerp van de wegwijzer:  

• Duurzame gebiedsontwikkeling is gebouw overschrijdend in schaalgrootte [EOS LT: transep-DGO, 
2012a]; 

• People, Prosperity, Project en Planet moeten in evenwicht zijn [Duijvestein, 2005 en Nijhoff, 2010]; 

• Gericht op het op één lijn brengen van actoren (publiek, privaat en overige belanghebbenden); 

• Doorsnijdt bestuurlijke en sectorale grenzen, waarbij overheden samenwerken met 
maatschappelijke partners en risicodragende partners om het gebied te realiseren. Sturingsmodel: 
Koplopermodel [EOS LT: transep-DGO, 2012a]; 

• Cyclisch proces in plaats van het lineair proces, dat bij gebiedsontwikkeling gebruikt wordt [Nijhoff, 
2010]; 

• In dit onderzoek is het van belang dat in samenwerking met de actoren, de vier aspecten een 
cohesie vormen en elkaar aanvullen waar nodig is, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 
2050; 

• Sturingsvormen die aanleiding geven tot duurzame gebiedsontwikkeling, (mede) geïnitieerd door 
bewoners en gebruikers van het gebied moeten worden gefaciliteerd; 

• De rol van een gemeente is het aanjagen, faciliteren en regisseren van het proces en het leveren van 
de benodigde kennis. 
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3.3 TRANSITIEPROCES 
Transities zijn doorbraken, radicale veranderingen in verhoudingen die te lang gevangen zijn geweest in stabiliteit 
[Hoeven, van der, 2010]. Bij de systeemtheoretische benadering van transities worden maatschappelijk systemen 
beschouwd in wisselwerking met hun omgeving. Bij duurzaamheidsvraagstukken neemt het energieprobleem een 
centrale plaats in. Deze transitie wordt energietransitie genoemd. Zonder energietransitie is het niet mogelijk om 
bijvoorbeeld transities te verkrijgen in de gebouwde omgeving en in het vervoer en verkeer, omdat 
energievoorziening en energieverbruik met veel maatschappelijke sectoren zijn verbonden en veel maatschappelijke 
problemen kunnen oproepen. 

In transitiedenken gaat het om omslagen maken naar een duurzamer systeem [Loorbach in EOS TL: transep-DGO, 
2012a en Grin et al, 2011]. Daarbij is een transitie een fundamentele verandering van systeemniveau op de dominante 
structuur, cultuur en werkwijze. Bij transitiedenken is het systeemniveau waarop de verandering plaatsvindt gericht 
op één sector. 

3.3.1 DIMENSIES VAN EEN TRANSITIECONCEPT 
In de transitietheorie wordt de dynamiek van structurele lange termijn maatschappelijke veranderingen beschreven 
en verklaard met behulp van het transitie concept. Er is altijd sprake van meerdere oorzaken en gevolgen die 
voortdurend op elkaar inwerken. De dimensies van het transitieconcept zijn de pijlers: tijd, schaal en aard van de 
verandering. Deze dimensies zijn te beschouwen in drie transitie concepten: multi-fase, multi-schaal en lemniscaat. 
 
Multi-fase 
Bij dit transitieconcept zijn snelle en langzame veranderingen, waarbij er vier verschillende transitie fasen te 
onderscheiden zijn in de tijd: 
 

1. Een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert; 
2. Een take-off fase waarin het maatschappelijk veranderingsproces goed op gang komt; 
3. Een versnellingsfase waarin structurele veranderingen zichtbaar worden; 
4. Een stabilisatiefase waarin een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt. 

 

Figuur 3.16: Verschillende fasen van een transitie [Gebaseerd op Rotmans, 2007] 
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Doordat de indeling in verschillende fasen geen indruk geeft van de richting en snelheid van een transitie en de mate 
van omvang van de systeemverandering, is er sprake van een grote onderzekerheid en complexiteit van 
voorspelbaarheid van het verloop van een transitie in de tijd. De snelheid, omvang en tijdsspanne vormen de 
dimensies van transitie. Deze dimensies zijn beïnvloedbaar en verlopen daarom ook niet in een vloeiende curve, zoals 
is aangegeven in de grafiek. 

Multischaal 
Transities zijn het resultaat van vernieuwing op verschillende schaalniveaus. Geels en Kemp [2000, in Grin at al, 2011] 
onderscheiden drie schaalniveaus: Macro-, meso-, en microniveau. 
 

 
 
Figuur 3.17: Verschillende schaalniveaus van een transitie [Geels en Kemp, 2000] 

Het macroniveau gaat over landschapsveranderingen, met als onderstroom trends en ontwikkelingen. Op mesoniveau 
komen de regimes, dominante actoren en regels en belangen die worden gedeeld door grote groepen actoren aan 
bod. Dit is een star niveau, omdat veel actoren bestaande vormen willen handhaven. Op microniveau worden niches 
ontwikkeld, waarbinnen afwijkingen van het bestaande kunnen ontstaan. 

In het Multi-level perspectief op transities worden structurele omwentelingen gerealiseerd als trends en 
ontwikkelingen die op de drie niveaus bij elkaar aanhaken en 
elkaar versterken [Rotmans, 2003]. 

Lemniscaat 
Op basis van onderzoeken van Holling op het dynamisch 
gedrag van ecosystemen, is dit concept ontwikkeld. Holling 
geeft aan dat er vier verschillende fasen worden 
onderscheiden in de ontwikkeling van ecosystemen: 
exploitatie, conservering, release en reorganisatie 
[Gunderson en Holling, 2002 in Rotmans, 2003]. Zie figuur 
3.18. Aan de hand van de aard van de verandering in elke 
fase van een transitie, kunnen we de transitie beschrijven in 
termen van ‘degradatie’ en ‘afbraak’ versus ‘opbouw’ en 
‘innovatie’. 

Figuur 3.18: Adaptieve cyclus van Holling [Rotmans, 2003] 

Kapitaalopbouw gebeurt in de exploitatiefase, die later in de conserveringsfase wordt geëxploiteerd. In de 
conserveringsfase ontwikkelen zich stabiele patronen. Na de ontwikkeling van stabiele patronen vindt veelal van 
buitenaf verstoring plaats. Hierdoor ontstaat ontregeling en het systeem gaat op zoek naar een nieuwe ordening en 

Macroniveau (landschap) 
Externe dynamiek 
 
- Privatisering 
- Vergrijzing en afname bevolkingsgroei 
- Klimaatverandering 
 
Mesoniveau  (Regime) 
Aansturing en dominante actoren 
 
- Projectontwikkelaars 
- Gemeentelijke diensten 
- Structuurvisie 
 
 
Microniveau (niches) 
Snelle, vernieuwende ontwikkelingen 
 
- Koploperprojecten 
- Leasen van daken 
- Ontzorgen door installateurs 
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structuur. Er vindt dus een reorganisatie plaats. Deze twee voorheen beschreven fases, release en reorganisatie, zijn 
relatief snel en instabiel en kenmerken zich door innovatie en herstructurering. 

Rotmans [2003] geeft aan dat als de drie transitieconcepten met elkaar verbonden worden er een patroon ontstaat. 
Het bestaande regime is een remmende factor in de voorontwikkeling van een transitie. Het bestaande regime wil de 
bestaande normen en waarden behouden en de bestaande technologieën en het huidige beleid verbeteren. De take-
off fase van een transitie wordt bereikt als er een modulatie plaatsvindt van ontwikkelingsrichtingen op micro-, meso-, 
en macroniveau. Hierbij kan microniveau invloed hebben op mesoniveau en vervolgens op macroniveau of 
omgekeerd. In de versnellingsfase heeft het regime een faciliterende rol en ontstaan er een serie onstuitbare en 
onomkeerbare ontwikkelingen veroorzaakt door allerlei krachten die op elkaar inwerken en terugkoppeling geven in 
één en dezelfde richting.  

Het gehele proces van transitie is complex en heeft een uitgekiende vorm van sturing nodig, die gericht is op het 
creëren van voldoende ruimte voor het transitieproces op alle niveaus. Dit wordt ook wel transitiemanagement 
genoemd. 

Negatieve gevolgen 
Een transitieproces leidt niet altijd tot een duurzamere ontwikkeling, er kunnen ook negatieve gevolgen optreden. 
Van der Brugge [2009 in Rotmans 2003 en Grin et al, 2011], noemt dit backlash, lock-in of breakdown, te zien in figuur 
3.19. Bij duurzame gebiedsontwikkeling zijn er complexe transities in relatie tot CO2-neutraliteit. De transitie kan niet 
plaatsvinden binnen een enkel systeem. Bij aanpak op gemeenteniveau zijn er andere systemen die van invloed zijn op 
alle schaalniveaus. Bij duurzame gebiedsontwikkeling is dit onder meer het energiesysteem en het systeem van 
ruimtelijke inrichting. 

 

Figuur 3.19: Mogelijke ontwikkelingen in een transitietraject [Van der Brugge, 2009] 

 

3.3.2 TRANSITIEMANAGEMENT VOOR DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
Transitiemanagement 
Transities zijn geen geplande processen, maar evolutionaire processen, waarvan de richting en het tempo kunnen 
worden beïnvloed en bijgestuurd. Transities zijn dus niet te managen processen [Rotmans, 2003], maar wel te sturen 
door beïnvloeding, aanpassing en bijsturing. Rotmans heeft een stappenplan opgesteld om te fungeren als wegwijzer 
voor een te doorlopen proces. In figuur 3.20, zijn de stappen van het transitieproces weergegeven. In bijlage G 
worden de stappen toegelicht. Rotmans clustert vier hoofdactiviteiten: het inrichten en ontwikkelen van een 
transitiearena voor een bepaald transitiethema, het ontwikkelen van langetermijn visies, het sturen op leerprocessen 
en kennisontwikkeling en het monitoren en evalueren van het transitieproces. 
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Figuur 3.20: Stappen in het transitieproces [Gebaseerd op Rotmans, 2003] 

 
Transitiemanagement voor duurzame gebiedsontwikkeling 
Bij de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling heeft de overheid een verbindende in plaats van een 
sturende rol. Er wordt een transitieteam gevormd door locale overheden (gemeenten en/of provincie). Dit team gaat 
vervolgens het transitieproces in. De onderstaande vijf stappen bieden een leidende structuur voor de aanpak voor 
een transitieproces voor duurzame gebiedsontwikkeling. Deze stappen zijn ontwikkeld door de partners van EOS LT: 
transep-DGO en gaan dieper op de aanpak in zoals hierboven beschreven is op basis van transitiemanagement van de 
heer Rotmans. In bijlage H worden de stappen verder beschreven op basis van het document van Drift, dit 
onderzoeksinstituut is in 2004 opgericht door Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans. 
 

1. Verkenning & voorbereiding: gebiedsanalyse, selectie actoren, uitwerking procesaanpak; 
2. Visievorming & probleemstructurering: leidende principes en wenkend perspectief voor gebied; 
3. Forecasting

8
, backcasting

9
 & agendavorming: transitiepaden, strategiebepaling en agendasetting; 

4. Implementeren & experimenteren: beleidsvertaling en doorbraakprojecten; 
5. Monitoren & evalueren (doorlopend): reflectie, bijstelling proces, verbreden en opschalen. 

 
Rollen 
De overheid, en dus ook de gemeente, kan meerdere rollen vervullen in het transitieproces. In de 
voorontwikkelingsfase heeft de gemeente een belangrijke rol als regisseur. Hierbij schept deze voorwaarden voor het 
tot stand komen van de transitiearena. Zelf neemt de overheid ook deel aan de transitiearena. Rotmans [2003] geeft 
                                                                 
8 Forecasting: Het proces om vanuit het heden de toekomstige te nemen stappen te voorspellen, gebaseerd op data van het verleden en het heden 
en op analyses van trends (innovaties) [www.transitiepraktijk.nl] 
9 Backcasting: Vanuit het einddoel de toekomst ‘terug voorspellen’ naar het heden, om zo inzichtelijk te maken wat nodig is om de ontwikkelde 
einddoel te realiseren. Uitgevoerd door de transitiearena en resulteert in mogelijke routes. [Drift, 2011] 
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aan dat de overheid niet de eerst aangewezen persoon is om een transitieproces te managen, maar de partij die het 
mogelijk maakt om het transitieproces te laten plaatsvinden. Dit vergt procesinrichting en inhoudelijke sturing. 

In de take-off fase en de versnellingsfase moet de overheid de rol van facilitator op zich nemen en zorgen voor het 
scheppen van condities en randvoorwaarden voor de verdere ontplooiing van transities. Een tweede taak in deze 
fasen is het monitoren van de innovatie en voortgang. Consolideren, monitoren en handhaven is de rol die de 
gemeente heeft in de stabilisatiefase en er worden dan voorbereidingen getroffen voor een nieuwe transitie. 

Naast rollen die weggelegd zijn om een overheid te kunnen besturen, dient ook binnen de overheid zelf het 
vernieuwingsproces aandacht en vorm te krijgen. Dit kan gedaan worden om een aantal koplopers binnen de 
organisatie ruimte te geven om hun daadkracht, ideeën en visie te etaleren. Hier moet ook een transitieproces op 
gang worden gezet en moeten bestaande ambtelijke structuren worden doorbroken. 

Er zijn verschillende rollen die mogelijk zijn voor de overheid, hieronder worden de vijf rollen toegelicht [Ecofys,2012]: 

1. Regisseur: de gemeente is initiatiefnemer en regievoerder van het project in de beginfase, bij de 
implementatie draagt de gemeente haar taken aan over aan een andere partij; 

2. Facilitator: Het initiatief van het project ligt bij een andere partij maar de gemeente stimuleert het project 
door een soepele verlening van vergunningen, goede communicatie, voorlichting en meedenken; 

3. Opdrachtgever: de gemeente geeft opdracht in het project, bijvoorbeeld bij energiebesparing in eigen 
gebouwen of tot het laten doen van onderzoeken; 

4. Subsidiegever: de gemeente stimuleert toepassingen door een deel van de meerkosten te financieren; 
5. Investeerder: de gemeente kan met marktpartijen in publieke/private samenwerking investeren. 

Bijvoorbeeld in duurzame energieprojecten, zonder zelf opdrachtgever te zijn. 

Het is belangrijk dat alle rollen in de juiste verhouding worden ingevuld en dat alle rollen uitgeoefend moeten worden 
in de transitiearena. 

3.3.3 KOPLOPERANALYSE DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
Leren in de praktijk doe je voornamelijk door kijken bij de buurman. Om te leren van andere duurzame 
gebiedsontwikkelingsprocessen, heeft de onderzoeksgroep EOS LT: transep-DGO een koploperanalyse gemaakt. De 
geselecteerde cases zijn, om een grote diversiteit te hebben, zeer verschillend van inhoud en schaal. Uit deze analyse 
zijn barrières en oplossingen naar voren gekomen. In de praktijk blijkt dat de transitie naar duurzame 
gebiedsontwikkeling door veel zaken in de weg wordt gestaan. Het betreft hierbij gangbare processen als financiering, 
ontwerp, aanbesteding en samenwerking die worden gekenmerkt door fragmentatie, korte termijn denken en 
wantrouwen.  
 
Belemmeringen 
De voornaamste belemmeringen, volgens de koploperanalyse van EOS LT: transep-DGO [2012a], die zich gericht 
hebben op lokale schaal, zijn:  
 
Van fragmentatie naar integratie 
Het integraal werken wat als jaren bij iedereen hoog in het vaandel staat, blijkt in de huidige praktijk vooral in 
deelaspecten te worden geoptimaliseerd. Dit heeft te maken met de sterke sectorale structuur, de cultuur van 
loyaliteit en de afrekenbaarheid die beperkt is tot de eigen afdeling en ook omdat het moeite kost om synergie te 
vinden en gezamenlijke bewegingen te maken. Verder werken (gemeentelijke) organisaties vaak projectmatig. Op 
deze wijze wordt te weinig geleerd van ervaringen uit het verleden. Er moet vooral ruimte gegeven worden aan 
diverse expertises, belangen en achtergronden. Reflectie en innovatie om ‘los te komen’ van dagelijkse problemen en 
oplossingen zijn eveneens nodig. Een optie is ook het leren op strategisch niveau, door het overnemen van 
experimenten van koplopers. Met name het uitproberen van nieuwe manieren van werken. 
 
Van korte termijn winst naar lange termijn waarde 
Het ontwikkelen van lange termijn doelen zo organiseren, dat deze breed gedragen worden. Vervolgens moeten deze 
doelen vertaald worden in leidende principes, geborgd worden in beleid en omzetten in actie. Het is belangrijk dat de 
korte termijn acties getoetst worden aan de lange termijn doelen. De huidige bouwwereld is gericht op kosten en niet 
op service en kwaliteit. Daarom: Investeringen koppelen aan exploitatie met financiële constructie, zodat het 
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inzichtelijk wordt dat investeren in kwaliteit loont. Zorg ervoor dat bij het ontwikkelen van lange termijn doelen de 
bestaande kwaliteiten van een gebied worden versterkt en aansluiting wordt gezocht bij de lokale dynamiek. 
 
Van topdown naar mobiliseren en verbinden 
Één partij kan een klimaatneutrale gemeente niet realiseren. Hier zijn andere partijen voor nodig. Maak gebruik van 
de aanwezige veranderingsdynamiek en geef die richting door het opbouwen van draagvlak. Mobiliseer en verbind 
initiatieven, zodat ambities niet blijven hangen bij één partij (koplopermodel). Zoek naar nieuwe 
samenwerkingsvormen en maak ruimte voor nieuwe werkwijzen, nieuwe coalities en onverwachte rolverdelingen.  
 
Aanbevelingen 
Uit de analyse komt naar voren dat de ervaringen van gemeenten vaak gelijksoortig zijn, maar dat er diverse 
oplossingen zijn. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om voor de onderzoekers van EOS LT: transep-DGO om 
eenduidige aanbevelingen te doen. De conclusie die hier wel gesteld kan worden is dat er een andere manier van 
werken nodig is om de duurzaamheidsambitie in gebiedontwikkeling te bereiken [EOS LT: transep-DGO, 2012a]. Hierin 
moet gestuurd worden op de vernieuwing van de aanpak in losse projecten en in de gehele organisatie. 
 

3.3.4 CONCLUSIE 
Om te komen tot de CO2-reductie voor de gebouwde omgeving die de Europese Unie ambieert voor 2050, 
88-91 %, moet er een transitie plaatsvinden in de gebouwde omgeving. In de alinea’s hierboven is 
beschreven hoe een transitieproces werkt, hoe het proces te sturen is door beïnvloeding, aanpassing en 
bijsturing en welke rollen er weggelegd zijn voor gemeenten. Belangrijk is het dat er geleerd wordt van 
koploperprojecten. Uit deze projecten kan geconcludeerd worden dat altijd dezelfde belemmeringen zich 
voordoen. Te weten: Verkokering en fragmentatie, korte termijn focus en topdown benadering. 
 
De deelvraag voor dit hoofdstuk was: Wat houdt een transitie voor de gebouwde omgeving in? 
 
De volgende concepten zullen gebruikt worden voor het ontwerp van de wegwijzer:  

• Radicale verandering in te lang ‘vastzittende’ verhoudingen; 

• Energietransitie neemt een centrale plaats in; 

• Transitie is een fundamentele verandering van systeemniveau op de dominante structuur, cultuur 
en werkwijze; 

• Vindt niet plaats in één sector, maar alle sectoren worden beïnvloed; 

• De gemeente kan verschillende rollen hebben in dit proces: Regisseur, facilitator, opdrachtgever, 
subsidiegever en investeerder; 

• Uit de koploperanalyse van EOS LT: transep-DGO [2012a] komen de volgende aanbevelingen naar 
voren: Van fragmentatie naar integratie, korte termijn winst naar lange termijn waarde, van top-
down naar mobiliseren en verbinden. 
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4. PRAKTIJK CASES 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de casestudie van gemeente Gulpen-Wittem en de 
literatuurstudie van de gemeente Ludwigsburg weergegeven. De gemeente Gulpen-Wittem heeft geen 
concrete stappen ondernomen om de status van  duurzame gemeente te verwezenlijken. De gemeente 
Ludwigsburg daarentegen heeft een deel van het transitieproces al doorlopen en is momenteel projecten aan 
het uitvoeren die voortkomen uit dit proces. Vervolgens worden de bevindingen van de koploperanalyses, 
uitgevoerd door de onderzoeksgroepen EOS LT: transep-DGO en IEA Annex 51, kort weergegeven. Om inzicht 
te geven in de huidige meetmethoden voor gebieden en gebouwen worden deze toegelicht. Deze 
meetmethoden worden gebruikt om de projecten te toetsen. 

4.1 CASESTUDIE GEMEENTE GULPEN WITTEM 
Van de gemeente Gulpen-Wittem is een casestudie gemaakt. Deze gemeente is een samengestelde gemeente met 
tien dorpskernen. Van deze gemeente is voorheen geen casestudie gemaakt om te kunnen achterhalen en te 
vergelijken hoe deze gemeente omgaat met duurzame gebiedsontwikkeling en of de gemeente gebaseerd op 
duurzame gebiedsontwikkeling deelprojecten uitvoert en in welke fase van de transitie deze zich bevinden. In bijlage L 
is de uitwerking van de casestudie weergegeven. 

De samenvoeging van de gemeenten, heeft plaatsgevonden op 1 
januari 1999. Gulpen-Wittem ligt in het Zuid-Limburgse heuvelland 
en is zeer landelijk, rijk aan kastelen en vakwerkhuizen en gelegen 
tegen de Belgische grens. Zie figuur 4.1. De gemeente telt 14.512 
inwoners en heeft een oppervlakte van 73,38 km

2
, waarvan 0,17 

km
2
 water [CBS, 1 april 2011]. 

Figuur 4.1: Locatie Gulpen-Wittem in Nederland 

4.1.1 ANALYSE ORGANISATIESTRUCTUUR 
Om een vergelijking te 
kunnen maken tussen de 
twee gemeenten is de 
gemeentelijke organisatie in 
kaart gebracht. De 
gemeente Gulpen-Wittem 
doorloopt momenteel geen 
transitieproces om te 
komen tot een CO2-neutrale 
gemeente en werkt niet 
met duurzame 
gebiedsontwikkeling. Deze 
gemeente heeft een 
traditionele Nederlandse 
organisatorische structuur. 
De raad bestaat uit 15 
leden, er zijn twee 
wethouders en een 
burgemeester. Om de 
politiek te ondersteunen, 
zijn ambtenaren bij de 
gemeente in dienst. In 
figuur 4.2 is de opbouw 
van de gemeente in kaart 
gebracht. 
 
Zoals te zien is, is er geen orgaan dat sectoroverschrijdend duurzaamheid ondersteunt. 

Figuur 4.2: Organisatiestructuur gemeente Gulpen-Wittem 
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De burgemeester wordt in Nederland niet gekozen door de burgers, maar benoemd door de Kroon
10

. Een 
burgemeester wordt voor een periode van zes jaar aangesteld. 
 
Voor de casestudie van de gemeente Gulpen-Wittem zijn meerdere interviews gehouden en getracht om een 
evenredige verdeling aan te houden tussen politiek en ambtenaren. In bijlage L is de gehele casestudie terug te vinden 
met de interviews. Binnen de gemeente wordt gewerkt met een topdown, meets buttom-up benadering en is 
integraal werken vanzelfsprekend. Toch is er weinig capaciteit en zijn er weinig middelen om duurzaamheid binnen de 
organisatie uit te kunnen werken en er is geen (kwantitatief) beleid gesteld door de raad. Tevens is er een algemeen 
tekort aan kennis, zowel bij de raadsleden als bij het college en ambtenaren. 
 

4.1.2 DUURZAAMHEID 
Dit onderzoek richt zich op hoe gemeenten hun duurzame ambities opstellen (visievorming) en tot uiting brengen 
(Roadmap of implementatie). Bij de gemeente Gulpen-Wittem is momenteel geen beleid aanwezig op het gebied van 
duurzaamheid of is duurzaamheid verankert in een andere vorm. De raad heeft voor 2012 een budget vrij gemaakt 
van 100.000 euro om te besteden aan PV-panelen voor een gemeentelijk gebouw of gelijkwaardig in een techniek. 
Voor het gebied (Gulpen-Wittem) en de gebouwen in Gulpen-Wittem (gemeentelijk of anders) is geen beleid, visie of 
zijn geen ambities opgesteld.  
 
De gemeente Gulpen-Wittem is zich ervan bewust dat de gemeente veel profijt heeft van het landschap en het 
toerisme wat hierbij hoort. Om dit te kunnen behouden moet er gekeken worden naar oplossingen op het gebied van 
duurzaamheid. Daarom is in het strategisch beleid, dat is opgesteld bij de coalitievorming, als tweede punt 
‘duurzaamheid’ opgenomen. Dit onderdeel heeft verder geen invulling gekregen. Onlangs is een analyse uitgevoerd 
door Ecofys. Hieruit is gebleken dat er veel potentieel is voor de gemeente Gulpen-Wittem om CO2 te reduceren in de 
gemeente.  
 
De gemeente besteedt op dit moment onvoldoende aandacht aan duurzaamheid om een verandering te genereren. 
Alleen wet – en regelgeving vanuit de overheid of een acuut probleem zal de gemeentelijke organisatie activeren om 
een verandering aan te brengen.  
 

4.2 CASESTUDIE LUDWIGSBURG 
De tweede casestudie is uitgevoerd door Stuttgart University of Applied 
Science en betreft de gemeente Ludwigburg. Ludwigsburg is gelegen in Zuid-
Duitsland, telt 86.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 43 km

2
. 

Daarmee is Ludwigsburg een van de drie secundaire steden in het land. 

De gemeente Ludwigsburg is laat in de 18e eeuw als residentie gesticht. Nadat 
de residentie was verplaatst naar Stuttgart, heeft de stad zich ontwikkeld tot 
garnizoensstad en is de stad sterk geïndustrialiseerd in de 20

e
 eeuw. In deze 

periode vestigden zich veel mensen in de stad en ontstond er woningnood. 
Deze woningnood werd opgelost door het bouwen van laag geprijsde 
woningen. Deze woonwijken hebben nu een dringende behoefte aan een 
verbetering van energie-efficiënte [Annex 51, 2012]. 

Figuur 4.3: Locatie Ludwigsburg in 
Duitsland 

4.2.2 ANALYSE ORGANISATIESTRUCTUUR 
Van de gemeente Ludwigsburg is in kaart gebracht hoe de organisatiestructuur door de jaren heen is veranderd. Deze 
verandering heeft plaatsgevonden op initiatief van burgemeester Werner Spec (de icoon). In 2004 is de afdeling 
‘Department for Sustainable Development’ opgericht als interdepartementale afdeling. Deze afdeling met de naam 
‘Agency Urban Development Strategy’, viel onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dit is het 
transitieteam zoals beschreven in de literatuur over transitiemanagement en heeft door op de voorgestane manier 
samen te werken alle sectorale grenzen kunnen doorbreken.  

                                                                 
10 Dit wilt zeggen bij Koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Op basis van de opgedane kennis en vaardigheden van deze afdeling heeft een grote reorganisatie plaatsgevonden. 
Deze reorganisatie is opgedeeld in meerdere projecten, ieder met een eigen subproject. De reorganisatie heeft 
ondersteuning gekregen van de afdeling ‘Active Citizenship’. De afdeling ‘Active Citizenship’ heeft met behulp van een 
transitiearena actoren betrokken bij de visievorming van de stad. Deze input geeft tevens invulling voor het ‘Urban 
Development Process’, de planvorming voor gebiedsontwikkeling. 

Na voltooiing van de reorganisatie, is de afdeling ‘Agency Urban Development Strategy’ gere-integreerd in de 
organisatiestructuur. In figuur 4.4 is de nieuwe organisatiestructuur weergegeven.  

 

Figuur 4.4: Nieuwe structuur van de administratie na de reorganisatie [Ludwigsburg, 2011] 

In de nieuwe organisatie zijn de projecten complexer en worden uitgevoerd in project groepen, om het integraal 
werken en sector doorbrekend werken te ondersteunen. In bijlage L is uitgebreider geschreven over de casestudie. 

In Baden-Württemberg, de provincie waar Ludwigsburg in ligt, is de raad het belangrijkste politieke orgaan en wordt 
gekozen door burgers. De burgemeester, Werner Spec, wordt gekozen voor een periode van 8 jaar. De raad telt 40 
leden in Ludwigsburg en burgemeester Werner Spec is gekozen in 2003 en opnieuw in 2011. 

4.2.4 DUURZAAMHEID 
De gemeentelijke organisatie van Ludwigsburg heeft een grote transformatie ondergaan, bij deze transformatie is een 
transitieteam opgesteld en is input gekomen van transitiearena(’s). Een kwantitatieve visie is niet uitgesproken, wel 
zijn meerdere projecten gestart om de gemeente energie efficiënter te laten zijn, gebruik te maken van duurzame 
energie, de CO2-uitstoot te reduceren en andere milieu effecten tegen te gaan. Daarnaast streeft de gemeente ernaar 
om meer zelfvoorzienend te zijn. 
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Figuur 4.5: Structuur van Energetikom [Ludwigsburg, 2011] 

Op basis van deze doelstellingen en de ‘Urban Development Strategy’ is Energetikom opgesteld. Energetikom is 
opgericht als centrum voor energie en eco-design. Dit centrum is de publiekprivate denk tank voor het promoten van 
innovatieve projecten op het gebied van klimaat bescherming en energie efficiëntie. Het doel van dit centrum is het 
dichter bij elkaar brengen van actoren van verschillende velden. In figuur 4.5 is te zien wat allemaal onder 
Energetikom valt. Energetikom wordt aangestuurd door het Department for Sustainable Development. 

De ‘Urban Development Strategy’ wordt ondersteund door de ‘Citywide Energy Strategy’ (CES), ontworpen door het 
instituut voor energie economie en het rationele gebruik van energie (IER) aan de Universiteit van Stuttgart. De CES 
heeft een holistische strategie ontworpen voor Ludwigsburg op het gebied van warmte, elektriciteit en transport. 
Hiermee dragen de bevindingen bij aan de algehele gebiedsontwikkeling. 

4.2.5 DUURZAME GEBOUWEN 
Nadat de doelen gezekerd waren in de ‘Urban Development Strategy’, is gestart met de implementatie. Deze 
implementatie heeft plaatsgevonden in een aantal wijken in Ludwigsburg. Één van deze wijken is 
Grünbün/Sonnenberg/Karlshöhe, een district met veel sociale woningbouw. Op basis van de urban development 
strategie is dit project geïnitieerd. Daarbij heeft de strategie ook randvoorwaarden gesteld aan de herontwikkeling. De 
technische doelen zijn, het hebben van een extreem goede gevel en een centraal koud water netwerk met grond 
bronnen en warmtepompen. Daarbij wordt de installatie van pv-panelen ondersteund. 
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4.3 VERGELIJKING GEMEENTEN 
Om een ontwerp te maken voor de gemeente Gulpen-Wittem (en vergelijkbare gemeenten) is het belangrijk dat het 
verschil in organisatiestructuur en hoe daartoe gekomen is, inzichtelijk wordt gemaakt. Waar gemeente Gulpen-
Wittem traditioneel met drie pijlers onder een directie werkt, werkt de gemeente Ludwigsburg met drie pijlers die aan 
elkaar verbonden zijn door een aparte afdeling. Deze afdeling draagt zorg voor de borging van de opgestelde 
doelstellingen en de kennis betreffende duurzaamheid. Naast deze aparte afdeling zijn verschillende afdelingen 
(binnen de pijlers) van belang voor de afdeling, onder andere de afdeling ‘Active Citizenship’ en ‘Urban Planning and 
Survying’.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk welke belemmeringen er zijn bij een gemeente die zonder transitie 
duurzaamheid wilt implementeren en welke mogelijke oplossingen er zijn om belemmeringen op te heffen. 
 
Een andere manier om kennis en strategie binnen de organisatie te krijgen is het oprichten van een NGO

11
, die de 

gemeente ondersteund. Dit is in de provincie Limburg in België gebeurd. De provincie Limburg heeft het TACO2 plan 
opgesteld en wilt hiermee Limburg klimaatneutraal maken [TACO2, 2011]. Om dit te bereiken zijn alle gemeenten van 
de provincie Limburg erbij betrokken door middel van het ‘convenant of mayors’. Uit het TACO2 plan, volgen Do 
Tanks. Deze Do Tanks hebben ieder hun eigen kennis gebied. Voor duurzaam bouwen is DUBOLimburg opgericht, deze 
NGO adviseert en ondersteunt gemeenten, particulieren en bedrijven [Interview Patrick Boucneau, 2012]. 
DUBOLimburg kan vergeleken worden met de afdeling ‘Sustainable Urban Development’ voor de gebouwde 
omgeving. 
 

4.4 ANALYSE KOPLOPERPROJECTEN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 
Behalve de casestudie van Ludwigsburg zijn er meer koplopers. De onderzoekstrajecten EOS LT: transep-DGO en IEA 
Annex 51

12
 hebben deze koploperprojecten geanalyseerd zowel projecten in Nederland (EOS LT: transep-DGO) als in 

het buitenland (Annex 51). Per case zijn de belangrijkste bevindingen geanalyseerd en samengevoegd tot drie 
dominante clusters (tussenresultaten). De onderzoeken geven aan dat in de praktijk blijkt dat veel aspecten van de 
clusters de transitie naar duurzame gebiedsontwikkeling in de weg staan. In figuur 4.6 is per cluster aangegeven wat 
de belemmeringen in de praktijk zijn. 
 

 
 

                                                                 
11 NGO: niet-gouvermentele organisatie. Onafhankelijk van de overheid, maar toch gericht op een maatschappelijk belang. 
12 De beschrijvingen weerspiegelen de situatie ten tijde van de interviews in 2009. Nadien zijn nog enkele aanvullingen gemaakt in 2011. 
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Figuur 4.6: Belemmeringen organisatiestructuur [Gebaseerd op EOS LT: transep-DGO, 2012a] 

 
Het is niet alleen van belang dat de gemeentelijk organisatie de ambitie CO2-neutraal onderschrijft, maar vooral ook 
hun gedrag en keuzes daarop aan te passen. Dat blijkt zeer moeilijk: er is veel onbegrip, wantrouwen en onwil [EOS LT: 
transep-DGO, 2012a]. Deze analyse gaat alleen in op de oplossingen op lokale schaal. Buiten het doel van dit 
onderzoek vallen de mogelijke ingrepen op nationaal en Europees niveau, zoals wetgeving, scholing of belasting. 
 
Vervolgens is per dominante cluster uitgezocht welke oplossingen er zijn geweest bij de geanalyseerde koplopers en in 
de literatuur, zodat de koplopers onderling van elkaar kunnen leren, maar deze kennis ook kunnen overbrengen naar 
volgers. In figuur 4.7 zijn de oplossingen bij de belemmeringen weergegeven. In bijlagen I en J, worden de 
belemmeringen en de oplossingen weergegeven.  
 

 
 
Figuur 4.7: Oplossingen van belemmeringen organisatiestructuur [Gebaseerd op EOS LT: transep-DGO, 2012a] 
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4.5 MEETMETHODEN 
Om gedurende een proces te kunnen meten of de gestelde visie behaald wordt, is het belangrijk om te meten en 
toetsen. Gemeten kan worden op gebiedsniveau en op gebouwniveau. In de paragrafen hieronder zijn op beide 
gebieden verschillende bestaande meetmethoden vergeleken om inzicht te geven in welke meetmethoden er zijn en 
welke wellicht van toepassing kunnen zijn. 
 

4.5.1 BESTAANDE MEETMETHODES DUURZAAM GEBIED 
Van der Horst [2010] heeft een vergelijking gemaakt van de meest gebruikte bepalingsmethodes voor duurzame 
gebieden. Op het moment dat deze vergelijking werd gemaakt, waren de instrumenten BREEAM-NL, GPR gebied en 
EOS LT: Transep-DGO nog niet beschikbaar. Hij geeft aan dat alle instrumenten niet vrij zijn van kritiek, en dat alle 
instrumenten hun sterktes en zwaktes hebben. Bij alle instrumenten ontbreekt de vierde dimensie ruimte. Van der 
Horst geeft aan dat Duijvestein in 2009 heeft verwoord dat voor de dimensies (4P), de beschrijving en ontwijking van 
thema’s nodig is, waardoor duurzaam bouwen letterlijk en figuurlijk breed gedragen kan worden. Hierbij wordt met 
letterlijk bedoeld dat het noodzakelijk is dat de voor het bouwen ruimtelijke kwaliteit, kan steunen op de vier pijlers 
(People, Profit, Prosperity en Planet). Met figuurlijk wordt bedoeld, dat de sector dan misschien inziet dat zaken als 
flexibiliteit, betaalbaarheid en sociale veiligheid niet concurrerend zijn, maar een onderdeel zijn van het complete 
duurzaam bouwen pakket, waarmee de Circle of Blame doorbroken kan worden. 
 
De vergeleken instrumenten zijn: 

1. Nationaal pakket Duurzame stedebouw (NPDS), verzameling richtlijnen;  
2. Cradle-to-cradle (C2C), gebaseerd op de strategie van McDonaugh en Braungart; 
3. Energie Prestatie op locatie (EPL), een communicatie-instrument; 
4. Duurzaamheidsprofiel van een locatie (DPL), een rekeninstrument. 

 
Tabel 4.1: Vergelijking instrumenten voor richtlijnen en meting duurzaam gebied [Gebaseerd op Van der Horst, 2010] 

 

Criteria NPDS C2C EPL DPL 

Prestatiegericht -- -- -/+ + 

Objectief / robuust -/+ + + + 

Eenvoudig + - -/+ - 

Transparant + - + -/+ 

Internationaal - + - - 

Betaalbaar ++ -/+ + - 

Compleet -/+ -/+ -/+ + 

   Bouwfasen Realisatie Onbekend Nieuw en bestaand Ontwikkeling en 
beheer 

   Schaalniveau Gebied tot 
bouwdetail 

Onbekend Meerdere gebouwen 
en energiebronnen 

Wijk 

   Thema’s Vooral ecologie Vooral ecologie Energie en CO2 Integraal 
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Krikke [2011] heeft tevens een vergelijking gemaakt van instrumenten voor duurzame gebieden, tabel 4.2. In zijn 
onderzoek vergelijkt hij het instrument van EOS LT: Transep-DGO met andere instrumenten. Uit zijn vergelijking komt 
naar voren dat het instrument van EOS LT: Transep-DGO een programma is dat ontworpen is voor gemeentelijke 
besluitvorming in de beginfase van duurzame gebiedsontwikkeling. De essentie van het instrument is een simpel 
model met gebruik van ‘rule of thumb’ waarden, waarmee snelle en ruwe inschattingen gemaakt kunnen worden in 
de consequentie van keuzes tijdens de initiatieffase. Het instrument is niet het meest gebruiksvriendelijke. GPR gebied 
is dit bijvoorbeeld wel. Het instrument van EOS LT: Transep-DGO stuurt op transitie van het gebied en juist niet alleen 
op aanpassingen van het huidige gebied. Ook ontbreekt het financiële aspect in het instrument, waardoor het minder 
gebruiksvriendelijk is. 
 
Aanbevolen wordt om het instrument in de initiatieffase te gebruiken en vervolgens verder te gaan met BREEAM-NL 
gebiedsontwikkeling of GPR gebied. De verschillende instrumenten die Krikke [2011] heeft vergeleken zijn: 
 

1. BREEAM-NL gebiedsontwikkeling; 
2. Duurzaamheidsprofiel van een locatie (DPL), een rekeninstrument; 
3. EOS LT: Transep-DGO, beleidsinstrument; 
4. Energie Prestatie op locatie (EPL), een communicatie instrument; 
5. GPR gebieden, puntensysteem op verschillende thema’s; 
6. GreenCalc

+
. 

 
Tabel 4.2: Vergelijking instrumenten duurzaam gebied op basis van PPP [Krikke, 2011] 

 
 

4.5.2 MEETMETHODEN DUURZAAM GEBOUW 
Van der Horst [2010] heeft ook een vergelijking gemaakt van de meest gebruikte bepalingsmethodes voor duurzame 
gebouwen. Deze bepalingsmethoden komen voort uit de vraag van aanbieders en vragers van gebouwen. Deze 
partijen verwachten namelijk dat de mate van duurzaamheid een ‘selling point’ is en willen zo de mate van 
duurzaamheid objectief meetbaar maken [De Haas, Willems, Kuijpers-Van Gaalen, 2009 in Van der Horst, 2010]. De 
methoden zijn: 

1. BREEAM, dit instrument is van oorsprong Engels en veel toegepast in Europa; 
2. LEED, veel gebruikt in de VS, LEED is gebaseerd op BREEAM; 
3. Greencalc

+ 
(GC+), rekenprogramma waarmee de milieukosten van een gebouw worden berekend van de 

totale bestaansperiode; 
4. Eco-Quantum (EQ), berekent de milieuprestatie op basis van de levenscyclus; 
5. GPR-gebouw (GPR), puntensysteem op verschillende thema’s; 
6. Energieprestatiecoefficient (EPC), verplicht onderdeel van de bouwvergunning, geeft aan de hand van een 

rekenmethodiek een score aan een gebouw. 
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Tabel 4.3: Vergelijking instrumenten voor beoordeling duurzaamheid gebouwen [Gebaseerd op Van den Horst, 2010] 

 

Criteria BREEAM 

(nieuwbouw) 
LEED GC+ EQ GPR EPC 

Prestatiegericht + + + -/+ + + 

Objectief / robuust -/+ -/+ + + + + 

Eenvoudig -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

Transparant + + -/+ + + + 

Internationaal + + - - - - 

Betaalbaar - -- + + -/+ + 

Compleet ++ ++ + -/+ -/+ - 

   Bouwfasen 
Gebouw- 

ontwikkeling tot 
beheer 

Gebieds-
ontwikkeling tot 

beheer 

Gebouw- 
ontwerp en 
renovatie 

Gebouw- 
ontwerp 

Gebouw- 
ontwerp 

Gebouw- 
ontwerp 

   Schaalniveau 
Kavel tot 

bouwdetail 
Gebied tot 
bouwdetail 

Kavel tot 
bouwdetail 

Gebouw tot 
gebouw-detail 

Gebouw tot 
gebouw-detail 

Gebouw tot 
gebouw-detail 

- Mobiliteit 

- Binnenmilieu 

- Water 

- Energie 

- Materialen 

- CO2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
-/+ 
+ 
+ 
+ 
- 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
-/+ 
- 
+ 
- 
+ 

Een overzicht met de verschillende beoordelingsmethoden voor gebouwen is weergegeven in tabel 4.3. Deze tabel is 
door Van der Horst grotendeels gebaseerd op gegevens afkomstig van Van den Dobbelsteen en DHV. Uit deze tabel 
concludeert Van der Horst [2010], dat BREEAM en LEED zich het beste lenen om te gebruiken als richtlijn voor de 
ontwikkeling van een duurzaam gebouw. BREEAM is aangepast op de Nederlandse wetgeving en heeft daarom de 
voorkeur. 
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4.6 CONCLUSIE 
Van belang is dat de gemeentelijk organisatie het transitieproces initialiseert en regisseert. Gemeente 
Ludwigsburg is zich aan het transformeren, de gemeentelijke organisatie heeft zich inmiddels al 
getransformeerd en heeft op basis van input uit het transitieproces een Roadmap ontwikkeld voor de 
gemeente om duurzamer te worden. Gemeente Gulpen-Wittem is een traditionele kleine gemeente in 
Nederland met duurzaamheid verankerd in de strategische visie van de gemeente. De gemeente Gulpen-
Wittem werkt niet vanuit de transitiegedachte. Gemeente Gulpen-Wittem kan veel leren van de gemeente 
Ludwigsburg en andere koplopers. Meetmethoden zijn belangrijk om gedurende de ontwikkeling van 
projecten te toetsen, daarom zijn de verschillende meetmethoden voor duurzame gebieden en gebouwen 
met elkaar vergeleken. 
 
De deelvraag voor dit hoofdstuk was: Hoe wordt de gemeentelijke organisatie beïnvloed door de transitie? 
 
De volgende concepten zullen gebruikt worden voor het ontwerp van de wegwijzer:  

• Gemeenten moeten van elkaar leren, daarom zijn juist deze twee gemeenten vergeleken. Om 
gemeente Gulpen-Wittem te laten leren van gemeente Ludwigsburg; 

• Een transitie moet eerst binnen de gemeentelijke organisatie plaatsvinden, actoren van de 
gemeente zelf zijn van groot belang bij deze transitie (transitiearena en koplopers); 

• Het gehele transitieproces moet begeleid en gecoördineerd worden door een team (transitieteam), 
deze personen zijn verantwoordelijk voor het proces en voor de inhoud van de Roadmap; 

• Verankering van de visie (of doelen) is cruciaal om de transitie te laten slagen; 

• De aanpak van Ludwigsburg is niet maatgevend, mogelijkheden zoals in Belgisch Vlaanderen kunnen 
ook; 

• Belangrijkste belemmeringen zijn: Verkokering en fragmentatie, korte termijn focus en andere 
partijen komen niet in beweging [EOS LT: transep-DGO, 2012a]; 

• Oplossingen voor deze belemmeringen zijn: Lange termijn waarden, integratie en mobiliseren en 
verbinden [EOS LT: transep-DGO, 2012a]; 

• De beste meetmethoden voor gebied zijn DPL en BREEAM-NL gebied, deze zijn helaas allemaal voor 
nieuwe gebieden en geen bestaande gebieden [Van der Horst, 2010]; 

• De meest volledige (gebouwontwikkeling tot beheer) en geschikte meetmethoden voor gebouwen 
zijn LEED en BREEAM, daarbij is LEED voor de VS en BREEAM voor de EU [Van der Horst, 2010]. 
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5. ONTWERP WEGWIJZER (CONCEPT) 

In de voorgaande hoofdstukken is het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008] en het 
proces van duurzame gebiedsontwikkeling [Nijhoff, 2010] beschreven. Om te komen tot een CO2-neutrale 
gemeente in 2050 is er meer nodig dan alleen maar bouw- en veranderingsprocessen. Er moet een transitie 
plaatsvinden om het huidige regime te doorbreken en er zijn actoren nodig om de visie van het gebied vast te 
stellen. Door een vergelijking te maken tussen de gemeente Gulpen-Wittem en Ludwigsburg en daarmee de 
transitieaanpak in kaart te brengen, wordt duidelijk welke rol de gemeente kan en moet spelen bij de 
inrichting en beheersing van het transitieproces van het gebied, om bij te dragen aan een CO2-neutrale 
gemeente. Op basis van de bevindingen van de literatuurstudie en de praktijk cases en de analyses van 
koplopers wordt in dit hoofdstuk het ontwerp van de wegwijzer gemaakt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
de feedback van experts op de wegwijzer. Deze feedback wordt vervolgens verwerkt in de definitieve versie 
van de wegwijzer in hoofdstuk 8. 

5.1 HET INSTRUMENT: WEGWIJZER NAAR EEN CO2-NEUTRALE GEMEENTE 
De grootste opgave in de gebouwde omgeving is de bestaande bouw. Onze bestaande gebouwen moeten veranderen 
(transformeren) om in de toekomst van waarde te zijn en minder tot geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Uit 
onderzoek van ECN en Building Future blijkt dat deze bestaande gebouwen als objecten niet of nauwelijks ontwikkeld 
kunnen worden tot een CO2-neutraal gebouw. Het is technisch voor de meeste gebouwen niet mogelijk. Hierbij valt te 
denken aan onder andere de oriëntatie van het gebouw en bouwtechnische problemen. Economisch is het 
onrealistisch om per gebouw het probleem op te pakken. Het verdelen van de kosten, baten en risico’s op 
gebiedsniveau heeft veel meer kans van slagen voor alle partijen. 

 

Figuur 5.1: De nieuwe stappen strategie [Dobbelsteen, 2008] 
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Door middel van ‘het nieuwe stappenplan’ [Dobbelsteen, van den, 2008], weergegeven in figuur 5.1, kan gekomen 
worden tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving met bestaande gebouwen. Het stappenplan van Van den 
Dobbelsteen geeft aan dat de stromingen van een gebied gebruikt moeten worden om het gebouw te voorzien in de 
vraag en dat het gebouw tezelfdertijd moet reduceren in de vraag. Met de vraag wordt hier bedoeld inkomende 
stromen, zoals water, elektriciteit en gas/warmte. Om beter te kunnen sturen op dit proces bij het gebouw zelf, wordt 
het gebruiksproces losgemaakt van het gebouwproces om te komen tot de gewenste resultaten. Deze processen 
moeten door een energiemanager/ -adviseur worden begeleid [Beckers, 2008]. 
 
Belangrijk is dat er een transitie moet plaatsvinden om dit te realiseren. Bij deze transitie vinden radicale 
veranderingen plaats, waarbij de actoren van het gebied een bepalende (visie) en controlerende (monitoring) rol 
hebben. Zonder de inbreng van de actoren slaagt de transitie niet. Actoren

13
 in bestaande gebieden moeten bijdragen 

aan het proces tot een CO2-neutraal gebied om te komen tot een fundamentele verandering. Deze actoren zijn 
onderdeel van het bestaande regime

14
 van het gebied en verandering is voor hun niet gewenst. Dit betekent namelijk 

dat ze uit hun ‘comfort zone’ moeten komen en veranderingen moeten doormaken. 
 
De gemeente is de aangewezen partij om de actoren te betrekken in het proces van transitie en dus verandering. Om 
een gebied CO2-neutraal te maken, moeten de actoren van het gebied op één lijn worden gebracht en de aspecten 
‘People, Planet, Project en Prosperity’ in evenwicht zijn. Middels een transitieproces faciliteert en regisseert de 
gemeente deze fundamentele veranderingen op de dominante structuur, cultuur en werkwijze van het gebied. 
 
Analyses van koploperprojecten geven aan dat de belangrijkste belemmeringen te vinden zijn bij de bestuurlijke grens 
van de gebieden (de gemeenten). Gemeentelijke organisaties zijn verkokerd en gefragmenteerd, hebben een korte 
termijn focus door politieke verkiezingstermijnen en de gemeente is niet in staat om andere partijen in beweging te 
brengen of te anticiperen op bewegende partijen.  
 
Gemeente Ludwigsburg laat zien dat, door actoren te betrekken in het transitieproces, de belemmeringen worden 
opgelost en dat er wel lange termijn waarden kunnen worden opgesteld. Voorts blijkt dat sectoren en bestuurlijke 
grenzen worden doorbroken, dat er integraal wordt gewerkt en dat er andere samenwerkingsvormen worden 
aangegaan. Een belangrijk effect is ook dat actoren in het gebied zich verbonden voelen en dat zij nieuwe 
samenwerkingsvormen aangaan. 

Bij duurzame gebiedsontwikkeling is de sociale factor ‘People’ de lijm en de motivatie voor actoren om deel te nemen 
aan de veranderingen. Het behoud van hun gewenste leefomgeving (welvaart) of een verhoging of verrijking hiervan is 
het doel. Momenteel ondernemen actoren in een gebied geen actie hun bestaande gebouw te renoveren tot een CO2-
neutraal gebouw (of vergelijkbaar). Dit komt omdat zij niet begrijpen waarom deze ingrepen gedaan moeten worden 
en ook omdat zij de economische lasten van deze renovatie niet willen of kunnen dragen.  

5.2 ONTWERPCRITERIA WEGWIJZER 
Voor het ontwerp van de wegwijzer wordt ingegaan op het onderdeel kennis. Uit interviews van de gemeente Gulpen-
Wittem, weergegeven in bijlage L, blijkt dat gemeentelijke organisaties geen kennis hebben van de aanpak tot het 
komen tot een CO2-neutrale gebied/gemeente in 2050. Bewoners in de gemeente Gulpen-Wittem tonen geen of 
weinig eigen initiatieven tot veranderingen op gebouw- en gebiedniveau. De gemeente moet sturen bij een 
transitieproces, door een faciliterende en regisserende rol te vervullen. Hierbij is kennis nodig, kennis van de 
transitieaanpak, onderlinge verbindingen en verbanden, van de gebruikte begrippen (het begrippenkader) en de 
noodzaak (aanleiding) waarom de bestaande gebouwde omgeving moet transformeren.  

Daarnaast wordt in onze huidige bouwcultuur gebiedsontwikkeling en gebouwontwikkeling los van elkaar gezien. 
Deze twee schaalniveaus werken niet met elkaar samen en stromingen van het gebied worden alleen in functie van 
het gebouw voorzien, dus niet samenwerkend. Afvalstromen zijn afval en worden niet gebruikt voor het opwekken 
van toevoerstromen. Een transitie is overkoepelend voor de schaalniveaus gebied en gebouw. Door het betrekken van 
de actoren, die eigenaars of gebruikers zijn van gebouwen in het gebied, wordt er samenhang en cohesie gecreëerd. 

                                                                 
13 Actoren: Private, publieke en overige belanghebbenden. 
14 Regime: projectontwikkelaars, gemeentelijke diensten en structuurvisie 
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5.3 ONTWERP WEGWIJZER  
De wegwijzer is informatief opgezet en heeft als doelgroep de gemeentelijke organisatie. Bij het ontwerp van het 
model is rekening gehouden met verschillende werk- en denkniveaus en is de wegwijzer simpel en overzichtelijk 
gehouden. Voor de experts en deskundigen binnen de gemeente is een stappenplan uitgewerkt. Het stappenplan 
bevat de integratie van de processen in stappen die leiden tot een CO2-neutraal gebied. Het stappenplan wordt in het 
volgende hoofdstuk weergegeven. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de opbouw, de verschillende 
begrippen en de samenhang tussen de verschillende kaders. De kaders zelf worden niet toegelicht, deze zijn reeds 
behandeld in het literatuuronderzoek, behalve het onderdeel ‘welvaart’, dit wordt wel nader toegelicht. De wegwijzer 
is ontwikkeld om inzicht te geven in de aanleiding, theorie en processen tot de ontwikkeling van een CO2-neutraal 
gebied. En bij de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 
2050. 
 

 
 
Figuur 5.2: Ontwerp wegwijzer (concept) 

 

5.3.1 BESCHRIJVING ASSEN  
In het ontwerp is gebruik gemaakt van twee assen. De verticale as geeft de schaalgrootte weer, in de literatuur is door 
Nijhoff [2010] beschreven dat duurzaamheid verschillende schaalgroottes heeft, te weten ‘duurzame ontwikkeling’, 
‘duurzame gebiedsontwikkeling’ en ‘duurzame gebouwen’. Een gebouw is onderdeel van een gebied, een gebied 
heeft meerdere stromen. Stromingen die voornamelijk verbonden zijn met het gebouw, zijn elektriciteit, gas/warmte 
en water. Een gebouw heeft ook afvalstromen die door het gebied worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld het riool en 
afvalstromen van voedsel. Om te komen tot een CO2-neutraal gebied moeten deze stromingen samenwerken en 
daarvoor is een transitie nodig. 
Op de horizontale as zijn de onderdelen ‘aanleiding’, ‘beschrijving’ en ‘proces’ geplaatst. Deze begrippen zijn 
gebaseerd op de systematiek ‘golden circle’, met de onderdelen ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ [Simon Sinek, 2009]. 
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Hieronder worden de begrippen van deze as en daarmee ook de samenhang tussen de kaders verder toegelicht. Met 
kaders worden de vierkanten bedoeld in het figuur. 
 
Aanleiding  
Mensen moeten enthousiast gemaakt worden om veranderingen aan te brengen in hun huidige omgeving. Oliecrisis 
en klimaatverandering zijn milieuproblemen, die momenteel niet acuut aanwezig zijn in de westerse wereld 
(Nederland). Welvaart is belangrijk voor ieder individu. De genoemde drie onderwerpen, oliecrisis/klimaat-
verandering/welvaart, zijn gebaseerd op het onderzoek van Roger Cox [2011]. Hij geeft in zijn boek ‘Revolutie met 
recht’ aan dat de drie aanleidingen nauw met elkaar zijn verbonden. 
 
Olietekort  
Onze huidige (westerse) samenleving is afhankelijk van fossiele olie [Cox, 2011]. Als onze samenleving de huidige 
economische groei wilt behouden, dan moet er meer olie geproduceerd worden. Cox [2011] geeft aan dat er een 
groeiratio is van 2:1. Groeit de economie, dan moet er half zo veel olie méér geproduceerd worden. Onze huidige 
olieproductie stijgt niet, maar bevindt zich op een plateau en onze mondiale economie groeit. Meer uitleg over beide 
onderwerpen is behandeld in de aanleiding van dit onderzoek (Zie hoofdstuk 1).  
 
Klimaatverandering  
De verbranding van olie is van invloed op de klimaatverandering, naast andere factoren die hier invloed op hebben. Bij 
de verbranding van olie komt onder andere CO2 vrij, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Als ons klimaat 
veranderd (wat momenteel al in gang gezet is) en onze olievoorraad krimpt, dan hebben wij als (westerse) 
samenleving geen of minder welvaart meer, voor meer informatie, zie hoofdstuk 1. 
 
Welvaart 
Als wij als (westerse) samenleving onze welvaart willen handhaven en ons klimaat willen behouden, dan moet gezocht 
worden naar manieren om ons oliegebruik drastisch te verminderen. De Europese Unie geeft aan dat voor de 
gebouwde omgeving een CO2-reductie van 88-91% moet plaatsvinden, om bij te dragen aan een vermindering van het 
versterkte broeikaseffect en daarmee de verband houdende klimaatverandering [COM, 2011]. 
 
Bestaande gebouwde omgeving 
Uit onderzoek van Building Future blijkt dat het niet haalbaar is voor onze huidige gebouwde omgeving om deze 
reductie te behalen en dat oplossingen gezocht moeten worden op gebiedsniveau. Dat neemt nog niet weg dat voor 
een succesvolle reductie van CO2 in de gebouwde omgeving, een grote bijdrage moet worden gerealiseerd door de 
reductie van CO2 van de gebouwen zelf. Om te komen tot een succesvolle ontwikkeling van een duurzaam gebied, 
moet er grote aandacht worden besteed aan het doorbreken van de huidige cultuur en structuur. Deze doorbraak kan 
op verschillende niveaus gemaakt worden. In dit onderzoek ligt de nadruk op het doorbreken van de cultuur en 
omgangsvormen. Eerst binnen de gemeentelijke organisatie en vervolgens vanuit de gemeentelijke organisatie naar 
de actoren van de gemeente (bedrijven, bewoners, gebruikers, etc). 
 
Beschrijving 
In de laatste twee kolommen zijn begrippen weergegeven met als doel de wegwijzer te verduidelijken. Deze 
begrippen worden kort toegelicht. In de derde kolom zijn de processen van de begrippen geplaatst en worden bij het 
onderdeel ‘proces’ verder toegelicht.  
 
CO2-neutraal gebouw 
Een gebouw (of verzameling gebouwen) is CO2-neutraal als er op jaarbasis geen netto uitstoot van broeikasgassen 
nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Dit betekent dat de broeikasgasemissie binnen de 
projectgrens gelijk is aan de hoeveelheid broeikasgassen die binnen de systeemgrens wordt vastgelegd, opgeslagen of 
gecompenseerd en die aan het project mag worden toegerekend. De emissie die voortkomt uit de oprichting en sloop 
van het gebouw wordt naar een jaarlijkse bijdrage verrekend op basis van de verwachte levensduur van het gebouw 
[PeGO, 2009]. 
 
De projectgrens omvat alle gebouwen en bijbehorende installaties voor energieconversie of CO2-vastlegging die 
binnen de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. De systeemgrens omvat het project zelf plus diverse 
installaties voor energieconversie of CO2-vastlegging die buiten de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. 
De energie- of CO2-neutraliteit wordt bepaald op basis van uitwisseling van energie dan wel de uitstoot van CO2 bij 
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deze systeemgrens. De ligging van de systeemgrens is een keuze van de projecteigenaar en definieert de “zoekruimte” 
voor duurzame energieopwekking en/of CO2-compensatie. 
 
De systeemgrens kan op verschillende niveaus worden gelegd. Op gebouwniveau, wijkniveau, stad, gebied- of 
wereldniveau. Waar de grens wordt gelegd is afhankelijk vanuit welk of wiens perspectief wordt gekeken naar CO2-
neutraliteit. Een gebiedsontwikkelaar, in deze de gemeente, heeft dus het meeste baat bij als de systeemgrens 
overeenkomt met de gemeentelijke grens. Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om CO2 uit te wisselen met 
omliggende gebieden. Het is dus geen noodzaak om ieder gebouw op zich CO2-neutraal te laten zijn. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Duurzame gebiedsontwikkeling heeft als extra de dimensie Ruimte, ten opzichte van een duurzaam gebouw. De 
systeemgrens kan verder liggen dan het gebouw. Op dat moment wordt er gesproken van duurzaam gebied: Het 
ontwikkelingsproces van een totaal gebied, waarbij op hoog schaalniveau een breed gedragen integrale 
duurzaamheidsvisie wordt ontwikkeld en uitgewerkt en die kaders stelt voor duurzame toepassingen op lagere 
schaalniveaus. 
 
Op gebiedsniveau wordt gezocht naar object overstijgende combinaties tussen de sociale (People), ecologische 
(Planet), economische (Prosperity) en ruimtelijke (Project) dimensies, teneinde meerwaarde te creëren voor huidige 
actoren, zonder daarbij de belangen van toekomstige actoren te schaden [Nijhoff, 2010]. 
 
Transitie 
Om te komen tot een ‘totaal gebied, waarbij op hoog schaalniveau een breed gedragen integrale duurzaamheidsvisie 
wordt ontwikkeld en uitgewerkt, die kaders stelt voor duurzame toepassingen op lagere schaalniveaus’ moet er een 
transitie plaatsvinden. Transities zijn doorbraken, radicale veranderingen in verhoudingen die te lang gevangen zijn 
geweest in stabiliteit [Hoeven, van der, 2010].  
 
Proces  
In de huidige praktijk worden er ad hoc duurzame projecten ondernomen 
(bestaande of nieuwbouw). Deze projecten worden niet aangestuurd, daarom is de 
aanleiding tot deze projecten ook alleen uit eigen belang en niet in het belang van 
de maatschappij (welvaart). Door in de gebiedsontwikkeling van de gemeente vast 
te leggen welke eisen en randvoorwaarden er voor welke gebouwen zijn om te 
komen tot een CO2-neutrale gemeente, kan een integrale aanpak tot stand komen. 
Op grotere schaal bezien levert het een bijdrage aan verbetering van de klimaatcrisis 
en aan het terugdringen van het olietekort en behoud van welvaart. 

De drie begrippen die hierboven zijn toegelicht hebben ook ieder een proces. In 
figuur 5.3 is de samenhang tussen deze processen weergegeven in een fragment van 
de wegwijzer. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de samenhang. In 
hoofdstuk 3 zijn de modellen verder toegelicht. 

Blauwe pijlen  
De blauwe pijl begint bij transitiemanagement. Transitiemanagement [Rotmans, 
2003] wordt gebruikt om transities te sturen door beïnvloeding, aanpassing en 
bijsturen. De vier hoofdclusters zijn: het inrichten en ontwikkelen van een 
transitiearena voor een bepaald transitiethema, het ontwikkelen van een 
langetermijn visie, het sturen op leerprocessen en kennisontwikkeling en het  
monitoren en evalueren van het transitieproces.  

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft een aanleiding nodig om te worden opgestart. Een visie die wordt uitgesproken 
door een transitieteam is een goede reden om een gebied te herontwikkelen. In het model van Nijhoff [2010] wordt 
gesproken over het ‘willen’ van de samenleving. De eisen die vanuit de overheid worden gesteld zijn ondergebracht 
onder ‘moeten’, samen vormen zij een visie. Het tekort bij dit procesmodel is, dat er te weinig aandacht wordt 
besteedt aan de betrokkenheid van actoren van het gebied. Om een visie te laten slagen, moeten de actoren de visie 
opstellen en bewaken (Voor meten en monitoren zie: laatste hoofdcluster transitiemanagement).  

Figuur 5.3: Fragment wegwijzer 
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management 
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Beide hierboven beschreven procesmodellen vormen een visie, waarbij transitiemanagement focust op de actoren 
van het gebied terwijl het model van duurzame gebiedsontwikkeling de nadruk legt op haalbaarheid en 
betaalbaarheid. Er is gekozen voor de aanpak van transitiemanagement, gecombineerd met het begrip ‘willen’ van 
Nijhoff. Toetsing van haal- en betaalbaarheid is op deze schaal niet haalbaar. Dit kan wel per project worden gedaan. 

Het vervolg van beide procesmodellen is het opstellen van een transitiepad. Transitiemanagement ontwikkelt een 
lange termijn visie en het proces van duurzame gebiedsontwikkeling gaat verder met verankeren van deze visie. 
Verankeren van de visie is belangrijk, maar eerst moet er een Roadmap worden uitgezet. Met behulp van forecasting 
en backcasting wordt deze Roadmap weergegeven. Uit de Roadmap volgen randvoorwaarden en criteria voor 
(bestaande) gebouwen die verankerd worden in bijvoorbeeld een Masterplan, Programma van Eisen en 
bestemmingsplannen.  

De blauwe pijl onderaan geeft de koppeling tussen het proces van duurzame gebiedsontwikkeling en de aanleiding tot 
een CO2-neutraal gebouw weer. Uit de Roadmap volgen randvoorwaarden en criteria. Om deze randvoorwaarden en 
criteria te laten slagen bij bestaande gebouwen is het belangrijk dat het proces van Beckers [2008] inzake CO2-
neutrale gebouwen wordt gevolgd. Niet ieder gebouw binnen het gebied hoeft CO2-neutraal te worden. Een reductie 
van grofweg de helft van de CO2-uitstoot is wel een voorwaarde. Met behulp van het proces voor een CO2-neutraal 
gebouw en met hulp van die hierin genoemde energieadviseur of –manager, worden de randvoorwaarden en criteria 
voor het betreffende gebied vastgesteld. 

Rode pijl  
Belangrijk is dat de stromingen van de gebouwen gemeten worden. De gebouwen zijn immers kleine onderdelen van 
het gebied en zijn van grote invloed. Deze gegevens en bevindingen dragen weer bij aan het CO2-neutraliteit van het 
gebied. Daarnaast wordt de input van deze metingen verwerkt in het monitoren van het CO2-neutraal te worden 
gebied. 
 
Groene pijl 
De groene pijl geeft een verbinding weer tussen het proces van monitoren van duurzame gebiedsontwikkeling en de 
monitoring van transitiemanagement. Dit is de koppeling tussen meten en monitoren. De meetgegevens worden door 
de transitiearena kritisch gevolgd, om vervolgens toe te zien dat de doelstellingen behaald worden of dat er 
bijstellingen nodig zijn. 
 
Stappenplan  
De samenhang tussen de drie processen is verwoord in een stappenplan. Dit stappenplan biedt ondersteuning bij het 
inrichten van de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 
2050. Het stappenplan wordt toegelicht in hoofdstuk 6. 
 

5.3.3 BESCHRIJVING PIJLEN 
Donker groen doorgetrokken  
De pijlen die zijn opgenomen tussen de kaders hebben meerdere betekenissen. De doorgetrokken donkergroene 
pijlen van de kolom ‘aanleiding’ naar de kolom ‘beschrijving’ geven de relatie met ‘proces’ weer. Aanleiding tot 
transitie is afkomstig vanuit vele factoren. Oliebronnen die uitgeput worden en de klimaatcrisis zijn aanleidingen 
vanuit het milieu. Het behoud van welvaart is ook een aanleiding.  

Tussen de kaders van de kolom ‘beschrijving’ zijn de schaalgroottes weergegeven (Zie beschrijving verticale as). 
Tussen de kaders van de kolom ‘proces’ zijn de verbindingen weergegeven die beschreven zijn bij proces. Tussen de 
kaders van de kolom ‘beschrijving’ en ‘proces’ zijn verbindingen aangegeven, omdat vanuit het begrip en de theorie 
een proces volgt. 

Licht blauw gestippeld 
Vanuit de kaders in kolom ‘proces’ wordt een blauw gestippelde lijn rondom de gehele matrix aangegeven. Dit is de 
aanleiding om het kader ‘welvaart’ toe te voegen aan de matrix. Mensen hebben gebouwen, omdat ze welvaart 
hebben of willen behouden, anders gezegd: Mensen ontwikkelen gebieden omdat ze welvarend zijn of willen zijn. Met 
behulp van transities en transitiemanagement wordt dit bij een CO2-neutraal gebied gegenereerd en gemonitord. 
Welvaart is voor mensen binnen de westerse samenleving van belang om in de maatschappij te passen. 
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Donker groen gestippeld 
Nadat aangegeven is dat het kader ‘welvaart’ zeer belangrijk is vanuit de verschillende schaalgroottes, kan hier 
aangegeven worden dat de wens tot behoud van welvaart leidt tot de activering van mensen om bij te dragen aan een 
CO2-neutraal gebied. Het maakt ook dat zij begrijpen waarom er geïnvesteerd moet worden in CO2-neutrale 
gebouwen of gebouwen die bijdragen aan een CO2-neutraal gebied. Het kader ‘welvaart’ is daarmee het belangrijkste 
kader van de gehele matrix. 
 

5.3.5 BESCHRIJVING KADERS 
In de wegwijzer wordt gebruik gemaakt van kaders. Deze kaders staan voor een bepaalde hoeveelheid informatie. 
Deze informatie is gebaseerd op de literatuurstudie. In tabel 5.1 wordt weergegeven waar de informatie voor ieder 
kader is terug te vinden in dit onderzoekverslag. 
 
Tabel 5.1: Hoofdstuk verwijzing kaders wegwijzer 

 

Onderwerp Kader Hoofdstuk(ken)  

Aanleiding  

  Klimaatverandering 1.1 (klimaatverandering) 

  Oliecrisis 1.1 Oliekrimp 

Beschrijving  

  Transitieproces 3.3.1  

  Duurzame gebiedsontwikkeling 3.2.1 en 3.2.2 

  CO2-neutraal gebouw 3.1.1 en 3.1.2 

Proces  

  Transitie Management 3.3.2 

  Duurzaam gebiedsontwikkelingsproces 3.2.3 

  Ontwikkelingsproces CO2-neutraal gebouw 3.1.4 

 

5.4 FEEDBACK EXPERTS 
De experts hebben de concept wegwijzer (paragraaf 5.3) en de daarbij behorende literatuur (Zie tabel 5.1) 
toegezonden gekregen. De benaderde experts zijn voornamelijk vakkundig op het gebied van transitie of duurzame 
gebiedsontwikkeling. Twee van hen zijn verbonden aan een onderwijsinstelling. Om de werkbaarheid voor de 
gemeente te toetsen, is ook de gemeente gevraagd om de concept wegwijzer te beoordelen. De experts zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Eric Willems      | Cauberg-Huygen  
Jacques Kimman      | Zuyd Hogeschool  
Johan Schot      | TU/e  
Ilona van den Esschert     | Gemeente Gulpen-Wittem 
 
Iedere expert heeft op basis van zijn of haar achtergrond commentaar gegeven. Toetsingscriteria waren: leesbaarheid, 
logica (opbouw en verbindingen) en inhoud (vanuit eigen vakgebied). In de volgende paragrafen zijn de bevindingen 
per toetsingscriteria weergegeven. 
 

5.4.1 LEESBAARHEID 
De doelgroep voor het ontwerp van de wegwijzer is de gemeentelijke organisatie in zijn geheel. De doelgroep van het 
stappenplan is de directie van de gemeentelijke organisatie en andere geïnteresseerden. De leesbaarheid voor beide 
is daarom van groot belang, opmerkingen van de experts zijn als volgt: 
 

1. De leesbaarheid van het model is goed en het is overzichtelijk. [Eric Willems] 
2. Het lezen van de theorieën en de aanknopingen van de alinea’s onderling is moeilijk te volgen, toevoegen van 

verbindende zinnen tussen de alinea’s en hierin aangeven waarom wordt overgegaan op dit onderwerp zal 
verheldering geven. [Jacques Kimman] 
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3. Het is een nieuw en zeer ingewikkeld thema voor de gemeentelijke organisatie. Het moet dus snel uit te 
leggen zijn. Het ontwerp is niet snel uit te leggen, een versimpeling in afbeelding en tekst is gewenst. [Ilona 
van den Esschert] 
 

5.4.2 OPBOUW WEGWIJZER 
Belangrijk is dat de opzet en de stappen van de wegwijzer correct zijn. De literatuur spreekt voor zich. De koppelingen 
en de verbindingen zijn door mij opgesteld. Deze dienen ook correct te zijn. De opbouw van de wegwijzer en het 
stappenplan is cruciaal. Opmerkingen van de experts zijn als volgt: 
 

1. Om het stappenplan toegankelijker te maken voor de ambtenaren van de gemeente, is een laagdrempelige 
en toegankelijke presentatie van belang. [Eric Willems] 

2. Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met schaalgrootte bij de wegwijzer. [Eric Willems] 
3. Alles wordt op een rij gezet, maar worden mensen die dit moeten uitvoeren wel enthousiast? Of is dit niet de 

intentie van het stappenplan? [Johan Schot] 
4. Sterke versimpeling van de presentatie, met een stappenplan waarvan de principes duidelijk zijn, zonder door 

heel veel definities te moeten doorwerken. [Johan Schot] 
5. De theorieën die worden aangehaald in de wegwijzer worden onderling niet verbonden, waarom zijn 

bepaalde zaken relevant en andere niet? Welke mening heb jij over bepaalde onderwerpen? [Jacques 
Kimman] 

6. De onderbouwing van het ontwerp is nergens terug te vinden, waarom is het ontwerp op deze wijze 
ontworpen en wat zijn de gedachten? [Jacques Kimman] 
 

5.4.3 INHOUDELIJK 
Naast leesbaarheid en opbouw van de wegwijzer en het stappenplan is de inhoud belangrijk. Verschillende 
vakgebieden zijn in de wegwijzer en het stappenplan met elkaar gecombineerd. Zicht houden op correct toepassen 
van de literatuur is belangrijk. Opmerkingen van de experts zijn als volgt: 
 

1. De term ‘oliecrisis’ is geen passende term, wellicht uitputting fossiele brandstof. [Eric Willems] 
2. Oppassen met olieverbranding aan CO2-uitstoot te koppelen, er zijn meer bronnen die CO2-uitstoten. [Eric 

Willems] 
3. Inhoudelijk klopt alles en is alles goed in verband gebracht, de stappen kloppen. [Johan Schot] 
4. Naast een versimpeling van de presentatie, is het wel belangrijk dat de betrokken ambtenaren een cursus 

transitie doen, of in ieder geval een verdieping in de materie krijgen. [Johan Schot] 
5. Het is niet mogelijk om bij transitie en gebiedsontwikkeling alleen te kijken naar de gebouwde omgeving, het 

transitieproces in combinatie met duurzame gebiedsontwikkeling geeft randvoorwaarden en criteria voor 
iedere situatie verschillend [Jacques Kimman]. 
 

5.5 CONCLUSIE 
De concept wegwijzer geeft inzicht in de aanleiding tot een transitie. Deze transitie vindt plaats op 
gebiedsniveau in samenwerking met actoren van het gebied. De wegwijzer is informatief opgezet en heeft als 
doelgroep de gemeentelijke organisatie. Bij het ontwerp van het model is rekening gehouden met 
verschillende werk- en denkniveaus en is de wegwijzer simpel en overzichtelijk gehouden. Voor de experts en 
deskundigen binnen de gemeente is een stappenplan uitgewerkt. Met het ontwerp van de wegwijzer is 
antwoord gegeven op het deel ‘inzicht geven in’ van de hoofdvraag. 
 
Op basis van de feedback van de experts kunnen conclusies getrokken worden. Hieronder is de feedback 
geclusterd en er is aangegeven waar aanpassingen in het model gemaakt moeten worden: 
 

1. Presentatie: versimpeling afbeelding wegwijzer en verbindingen maken in de tekst en duidelijk 
weergeven in het figuur. Verder nagaan of het relevant is om alle begrippen weer te geven, 
versimpeling voor doelgroep is wenselijk. (dit laatste betreft ook de leesbaarheid van de 
literatuurstudie); 

2. Ontwerp: de uitleg van de ontwerpen is te summier, eigen mening en beredenering waarom welke 
keuzes gemaakt zijn is van belang; 
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3. Transitie: Uit de transitie naar duurzame gebiedsontwikkeling volgen randvoorwaarden naar een 
gebouwde omgeving; 

4. Begrippen: Enkele aanpassingen van begrippen die zijn aangehaald door Eric Willems; 
 

De feedback van de experts is niet afgenomen middels interviews. De experts hebben de concept wegwijzer 
(paragraaf 5.3) en de daarbij behorende literatuur (zie tabel 5.1) toegezonden gekregen. En de vraag 
gekregen om het concept ontwerp te beoordelen op de punten ‘leesbaarheid’, ‘opbouw’ en ‘inhoudelijke 
correctheid’. Op basis van de feedback en de geclusterde aanpassingen die hierboven beschreven zijn, wordt 
vervolgens een definitief ontwerp gemaakt van de wegwijzer. De definitieve versie van de wegwijzer is het 
onderwerp van hoofdstuk 8.  
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6. ONTWERP STAPPENPLAN (CONCEPT)  

In het voorgaande hoofdstuk is de wegwijzer weergegeven. De wegwijzer geeft inzicht in de transitieaanpak 
en het daarbij behorende begrippenkader en verbanden. Voor het ontwerp van het stappenplan is gebruik 
gemaakt van de literatuur en de vergelijking tussen de gemeente Gulpen-Wittem en Ludwigsburg, waarbij de 
gemeente Ludwigsburg als ideaalreferentiekader is aangenomen. Op basis van de bevindingen in de 
literatuurstudie en op basis van de praktijk cases en analyses van koplopers wordt in dit hoofdstuk het 
ontwerp van het stappenplan gemaakt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met feedback vanuit de gemeente 
Gulpen-Wittem. In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van het stappenplan een praktijkcase gemaakt. Uit deze 
praktische toets volgen tevens aanbevelingen voor aanpassingen van het stappenplan. De aanbevelingen en 
feedback worden vervolgens verwerkt in de definitieve versie van het stappenplan in hoofdstuk 9. 

6.1 ONTWERPCRITERIA STAPPENPLAN 
Vanuit gemeente Gulpen-Wittem is een duidelijke vraag naar voren gekomen: ‘hoe faciliteert en regisseert de 
gemeente de transitieaanpak tot een CO2-neutrale gemeente in 2050?’ Dit stappenplan geeft antwoord op deze vraag 
en daarmee ook antwoord op het tweede deel van de doelstelling, het bieden van ondersteuning aan gemeenten om 
te komen tot de transitieaanpak. 

Op basis van de literatuur over transitie management van Rotmans, Drift, EOS LT: transep – DGO, IEA Annex 51 en de 
praktijkcases wordt hier een stappenplan ontworpen voor gemeenten, gebaseerd op de theorie over duurzame 
gebiedsontwikkeling en het ontwikkeltraject van een CO2-neutraal gebouw. Het transitieproces betrekt op een 
vernieuwende wijze actoren in het gebied bij de besluitvorming van het gebied. Door het betrekken van de actoren bij 
deze besluitvorming (tevens ook de monitoring), wordt voor de actoren inzichtelijk waarom veranderingen in de 
bestaande gebouwde omgeving moeten plaatsvinden. De actoren worden geselecteerd en in een transitiearena 
geplaatst. De actoren die deelnemen aan de transitiearena hebben een druppeleffect naar de samenleving: Zij 
brengen hun kennis en ervaring over naar hun directe omgeving en verder. 

Na het doorlopen van het voorbereidingstraject van de transitieaanpak wordt een route opgezet. Deze route bestaat 
uit kleine deelprojecten die samen bijdragen leveren en een cohesie vormen richting de centrale visie: CO2-neutraal 
gebied in 2050. Bij het opstellen van deze route wordt gebruik gemaakt van backcasting

15
 en forecasting

16
 om 

naderhand te kunnen monitoren in welke fase het proces zich bevindt en of de doelstellingen behaald kunnen 
worden. Van beide methoden wordt een voorbeeld gegeven in het stappenplan. 

Uiteindelijk zijn de gebouwen een onderdeel van het gebied en hebben een aandeel van gemiddeld 30 % CO2-uitstoot 
in een gebied. De gebouwde omgeving dient, op basis van de ambitie van de Europese Unie, in 2050 met 90 % te zijn 
gereduceerd ten opzichte van 1990. Transport en industrie zijn de andere twee grote vervuilers in een gebied. Vanuit 
de scope van dit onderzoek wordt hier verder niet op ingegaan. Onbelangrijk zijn ze niet. Het initiëren van een 
energietransitie in de gebouwde omgeving heeft directe invloed op andere sectoren, zoals transport, industrie, zorg 
en voedsel. 

6.2 ONTWERP STAPPENPLAN 
In het hoofdstuk 5 is de wegwijzer toegelicht en waarom gekozen is voor een stappenplan. Bij de uitleg van de kolom 
‘proces’ van de wegwijzer, zijn de onderlinge verbanden tussen transitiemanagement, duurzame gebiedsontwikkeling 
en het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw weergegeven. In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de 
vormgeving en inhoud van het stappenplan. De doelgroep voor het stappenplan is iedere geïnteresseerde, met de 
nadruk op de directeur(en) en beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie.  

In de voorgaande paragraaf zijn een aantal belangrijke keuzes besproken voor de opzet van het ontwerp van het 
stappenplan, deze keuzes zijn: 

                                                                 
15 Backcasting: Vanuit het einddoel de toekomst ‘terug voorspellen’ naar het heden, om zo inzichtelijk te maken wat nodig is om de ontwikkelde 
einddoel te realiseren. Uitgevoerd door de transitiearena en resulteert in mogelijke routes. [Drift, 2011] 
16 Forecasting: Het proces om vanuit het heden de toekomstige te nemen stappen te voorspellen, gebaseerd op data van het verleden en het heden 
en op analyses van trends (innovaties) [www.transitiepraktijk.nl] 
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1. Het stappenplan is geschreven om gemeenten te ondersteunen bij de transitieaanpak voor duurzame 
gebiedsontwikkeling, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050; 

2. Aanleiding tot duurzame gebiedsontwikkeling en een CO2-neutraal gebied, is afkomstig uit de transitiearena’s 
of andere sturingsvormen; 

3. Actoren bepalen middels een transitiearena de visie voor het gebied en stellen deze eventueel bij; 
4. Na de visievorming, wordt een Roadmap ontwikkeld. Deze Roadmap wordt opgesteld middels forecasting en 

backcasting. Verankering op lange termijn en uitzetten van korte termijn projecten moet gemonitord 
worden, dit gebeurt in samenwerking met de transitiearena; 

5. Uit de Roadmap volgen randvoorwaarden en criteria voor de projecten en daarmee ook voor de gebouwen 
die in het gebied staan. 
 

Beschrijving  
Het stappenplan is ontworpen aan de hand van drie hoofdfasen, te weten Fase 1: ‘voorbereiding en verkenning’, Fase 
2: ‘probleemstructurering en visievorming’ en Fase 3: ‘ontwikkeling Roadmap en verankering’. De fasen zijn gebaseerd 
op de versmelting van de drie processen van transitiemanagement [Rotmans, 2003], duurzame gebiedsontwikkeling 
[Nijhoff, 2010] en het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008]. In bijlage M is deze versmelting 
weergegeven. De eerste twee fasen van het stappenplan zijn voorbereidingsfasen, zie figuur 6.1. De laatste fase is het 
uitwerken van deelprojecten en schept randvoorwaarden en criteria voor het gebied. In figuur 6.1 wordt het gehele 
proces weergegeven als een lineair proces. In de praktijk zijn de fasen cyclisch en iteratief. Verankering van de visie in 
beleid van de gemeente en in tussendoelstelling is belangrijk.  
 

 
Figuur 6.1: Visuele weergave stappenplan 

 
Figuur 6.1 is uitgezet over twee assen. De horizontale geeft de tijd weer. De voorbereidingsfase, fase 1 t/m 3, duurt 
ongeveer 2-3 jaar, na deze periode is door de transitiearena een visie bepaald voor het gebied en de Roadmap is 
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uitgewerkt. Vanaf de ontwikkeling van de visie zijn verschillende cirkels weergegeven op de Roadmap, dit zijn meet- 
en monitoringspunten om te kunnen nagaan of de visie ‘nog steeds op koers ligt’. De verticale as geeft het doel weer, 
‘CO2-neutraal gebied’. 
 

FASE 1: VERKENNING EN VOORBEREIDING  
De eerste stap van het stappenplan is de verkennings- en voorbereidingsfase, in figuur 6.1 wordt deze fase 
weergegeven als ‘fase 1’. Deze fase is wel de belangrijkste fase voor de transitie naar een duurzaam gebied, omdat 
hier alle actoren worden geactiveerd om bij te dragen aan de visie voor het gebied. Draagkracht binnen de organisatie 
is zeer belangrijk en ook het verschaffen van inzicht in het proces bij de actoren van de gemeentelijke organisatie is 
cruciaal. Naast de aandacht aan de gemeentelijke organisatie is het uitvoeren van analyses, het inzichtelijk maken van 
de (energie) potenties van het gebied en het opstellen van een of meerdere transitiearena’s, onderdeel van deze fase. 
 

 
 
Figuur 6.2: Fase 1: Verkenning en voorbereiding 

 
Stap 1. Aanleiding 
Voorafgaande aan de verkenning is een aanleiding nodig om het transitieproces te starten. Deze aanleiding zal binnen 
een gemeente moeten komen vanuit een icoon of iconen. Een icoon is een kopstuk binnen de gemeente. Voorbeelden 
van iconen: burgemeester, wethouder, gemeenteraad, directeur van ontwikkelaar en/of voorzitter van groep 
zelfbouwers. Verschillende sturingsvormen zijn mogelijk. In bijlage E worden deze verschillende sturingsvormen 
beschreven. Bij het koplopermodel [EOS LT: transep – DGO, 2012a] heeft de overheid een verbindende rol in plaats 
van een sturende rol en wordt de transitie gestuurd vanuit een vernieuwingsnetwerk. De icoon zorgt voor discussie 
binnen de gemeentelijke organisatie en stelt acties en afspraken op [EOS LT: transep-DGO, 2012b]. Om het 
transitieproces tot een succes te brengen, moet er politiek draagvlak zijn en is betrokkenheid van deze persoon of 
personen van belang. 
 
Stap 2. Verkenning 
Vanuit de aanleiding wordt binnen de gemeentelijke organisatie draagvlak gecreëerd. Er wordt begonnen met het 
verzamelen van (feitelijke) informatie. Het doel van deze stap is het helder in beeld brengen van de ruimtelijke 
opgave, de ruimtelijke structuren van het gebied en de actoren (belanghebbenden). Het in kaart brengen van de 
mogelijkheden van het gebied wordt gedaan middels een workshop met alle belanghebbenden van de gemeente, 
geïnitialiseerd en gefaciliteerd door de gemeentelijke organisatie. Globaal worden algemene inzichten met betrekking 
tot energieconcepten en sturingsvormen vertaald naar de lokale context. Deze workshop is de start van de 
systeemanalyse [Drift, 2011]. 
 
Stap 3. Transitieteam 
Op basis van een initiële omschrijving van de opgave, ambitie en gewenste resultaten, wordt een transitieteam 
gevormd. Dit team is de stuwende kracht binnen het transitieproces. De taken van de transitieteamleden zijn 
veeleisend en tijdsintensief. Bezigheden zijn onder andere: het managen en faciliteren van het gehele proces, het 
verzorgen van de interne en externe communicatie en het positioneren ten opzichte van (lopende) beleidsprocessen. 
Tevens is het team verantwoordelijk voor het inhoudelijk voorbereiden en uitwerken van de bijeenkomsten. Het 
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transitieteam bestaat uit drie tot vijf leden te weten een mix van werknemers van de gemeente (initiator), experts op 
’n relevant domein, een transitiemanager en een proces facilitator [Drift, 2011]. 
De gemeentelijke organisatie begint met een verandering (een transitie) in zijn organisatiestructuur. Uit de casestudie 
van Ludwigsburg blijkt dat het transitieteam zeer veel tijd investeert om de actoren binnen de gemeente te betrekken 
bij de visievorming. De gemeentelijke organisatie neemt op deze wijze de vorm van het koplopermodel aan. 
Medewerkers moeten daarom ook inzicht krijgen in de bevindingen van het transitieteam. 
 
Stap 4. Gebiedsanalyse 
Om inzicht te verschaffen in het gebied en de (on)mogelijkheden, wordt een gebiedsanalyse uitgevoerd. De 
gebiedsanalyse bestaat uit een systeem- en een actoranalyse. In deze rapportage wordt de meest relevante data 
weergegeven en wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie. 
 
Stap 4.1. Systeemanalyse 
Een systeemanalyse is een methode om de eigenschappen van een systeem vanuit verschillende invalshoeken 
(people, profit en planet) te inventariseren en te analyseren. De systeemanalyse bestaat uit vier stappen:  

1. Systeemgrenzen definiëren en een plan van aanpak voor de systeemanalyse opzetten; 
2. Belangrijkste elementen van het systeem nader onderzoeken; 
3. Verzamelen van data, kwantitatief en kwalitatief. Deze data kan gehaald worden uit studies, 

beleidsdocumenten en databanken en de onderlinge samenhang hiervan. Door gebruik te maken van 
interviews en discussie, worden diverse invalshoeken meegenomen en worden actoren bekend; 

4. Scherpe analyse over de huidige situatie en de dominante denk- en werkwijze die de gang van zaken bepalen. 
Externe invloeden en opkomende alternatieven weergeven is ook belangrijk. 

De systeemanalyse bevordert een integrale denkwijze en een lange termijn perspectief. Voor de actoren van het 
gebied worden onderlinge verbanden beter inzichtelijk en kunnen ze vanuit hun grenzen en persoonlijke sfeer hierop 
anticiperen [Drift, 2011]. 
Tools: Transitieanalyse voor steden en gebieden, Quickscan Gebiedskenmerken en GebiedEnergieTool 
[www.duurzamegebiedsontwikkeling.nl] 
 
Stap 4.2. Actoranalyse 
De rol van de actoranalyse is de voorbereiding op de selectie van de deelnemers aan de transitiearena. In stap drie 
van de systeemanalyse worden de actoren binnen het gebied bekend. Verschillende actoren worden in kaart gebracht 
middels schriftelijke bronnen en interviews. Deze actoren kunnen zijn: afdelingen van de gemeenten, overheden, 
marktpartijen, NGO’s, bedrijven, burgers. Dit proces dient in een redelijk snelle periode te worden afgerond, omdat 
het beeldvormend moet zijn [Drift, 2011]. 
Tool: Actoranalyse [www.duurzamegebiedsontwikkeling.nl] 
 
Stap 5. Vormen transitiearena 
Op basis van de gebiedsanalyse (systeem- en actoranalyse) wordt een transitiearena gevormd. De arena heeft vijftien 
tot twintig deelnemers. Deze deelnemers worden gekozen op basis van drie principes: type actor (overheid, privaat en 
overige belanghebbenden), competentie (strategisch en systeemdenken, communiceren en overdragen) en rol en 
netwerk (opiniemakers, netwerkers, visionairs en leiders). Omdat het transitieproces een langdurig proces is, is het 
onwaarschijnlijk dat alle actoren gedurende de gehele transitie deel uit blijven maken van de transitiearena. Het is 
daarom mogelijk dat er andere samenstellingen ontstaan. Wel moet getracht worden om de transitiearena in balans 
te houden [Drift, 2011, Rotmans, 2011].  

Naast de inrichting van deze transitiearena is het organiseren van een Multi-actor proces [Rotmans, 2003] een 
belangrijk onderdeel. Hiermee impliceert Rotmans dat organiseren, het langdurig blijven creëren van de juiste 
omstandigheden en passende condities die het vernieuwingsnetwerk in staat stellen om de beoogde transitie tot 
ontwikkeling te brengen noodzakelijk zijn. Belangrijk hierbij is dat er ruimte wordt geboden voor verrassende 
ontmoetingen, dat innovatie van experimenten gestimuleerd worden en dat institutionele barrières en verstikkende 
wetgevingen worden weggenomen. Het organiseren van de juiste omstandigheden en passende condities wordt 
gefaciliteerd door de gemeentelijke organisatie. 
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FASE 2: PROBLEEMSTRUCTURERING EN VISIEVORMING 
In deze fase wordt in de arena bijeenkomsten de problematiek gestructureerd en er wordt toegewerkt naar een 
gezamenlijke visie. In figuur 6.3 wordt deze fase weergegeven als ‘fase 2’. In deze fase is gebruik gemaakt van het 
onderdeel ‘visievorming’ van het procesmodel van duurzame gebiedsontwikkeling. De methodiek systeemanalyse 
(moeten-willen-kunnen) van Van Rooy, De Vries & Van Luin [2006] gebruikt in het onderzoek van Nijhoff [2010] is in 
de visievorming verwerkt. Vanuit de overheid worden eisen opgelegd, dit is verwoord bij ‘moeten’. Het onderdeel 
‘willen’ gaat over de invulling die de gemeente zelf wilt geven aan duurzaamheid. Bij het onderdeel ‘willen’ wordt 
input geleverd vanuit de transitiearena. In figuur 6.3 is weergegeven hoe met behulp van de systematiek 
systeemanalyse, het visievormingsproces is weergegeven. 
 

 
 
Figuur 6.3: Visievormingsproces 

 
Moeten 
In de stap ‘Moeten’ wordt bij traditionele gebiedsontwikkeling aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van een visie 
tot duurzame gebiedsontwikkeling. De eisen die worden opgelegd vanuit wet en regelgeving, aanvullende 
duurzaamheidseisen vanuit de overheid, eisen gesteld door de markt en de morele verplichting van marktpartijen tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) [Nijhoff, 2010] worden in deze stap op-/aangepakt. Hieruit volgt 
een ‘minimum’ aan duurzaamheid dat in de gebiedsontwikkeling gerealiseerd moet worden.  
 
Om tot een CO2-neutraal gebied te komen in 2050, moeten er rigoureuze veranderingen plaatsvinden in het gebied. 
Veranderingen die niet opgelegd kunnen worden, maar in samenspraak moeten gaan met de bewoners en gebruikers. 
Deze input komt vanuit de transitiearena, die verwoord wordt in de volgende stappen.  
 
Het gebruiken van deze stap en het passeren van de actoren in het gebied geeft geen gedragenheid, borging en 
innovatieve nieuwe samenwerkingsvormen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Om deze reden is ‘Moeten’ in 
dit stappenplan niet opgenomen als een stap, maar als onderdeel van de visievormingsfase. In figuur 6.4 worden de 
stappen van deze fase weergegeven. 
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Figuur 6.4: Fase 2: Probleemstructurering en visievorming 

 
Stap 6 Willen 
Een gebied wordt pas duurzaam en CO2-neutraal als samen wordt gewerkt met de actoren in het gebied en dat deze 
actoren de visie voor de toekomst opstellen. In de transitiearena wordt de problematiek gestructureerd en 
toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstbeeld en de gebiedsvisie. In figuur 6.3 is weergegeven dat de input voor 
deze stap wordt gelegd in de voorbereiding- en verkenningsfase. In deze fase zijn analyses van actoren en het gebied 
gemaakt, die als input dienen voor de visievorming.  
 
6.1 Probleemstructurering 
Eerst wordt het probleem gestructureerd. Op basis van de systeemanalyse en persoonlijke urgentie van de 
arenadeelnemers, gaat de transitiearena door middel van een sterk iteratief proces een gemeenschappelijke 
perceptie van het probleem tot stand brengen. Iedere actor heeft een persoonlijke achtergrond en ervaart andere 
problemen en ziet andere oplossingen. In de transitiearena is het van belang om te komen tot gezamenlijke 
standpunten en daarop gebaseerd een algemeen toekomstbeeld te scheppen. Deze stap wordt ondersteund door 
experts, vanuit het transitieteam, die op basis van de systeemanalyse uitleg geven. 
 
Stap 7. Toekomstbeeld 
Het blok ‘willen’ geeft een maximale duurzaamheid, oftewel de visie van de transitiearena om duurzaamheid naar een 
hoger niveau te brengen, weer. Uit de transitiearena volgt een toekomstbeeld voor het gebied. Pas nadat deze 
voorlopige visie, om te komen tot een CO2-neutraal gebied is gevormd, gaat men verder naar het volgende blok: 
‘kunnen’ [Nijhoff, 2010].  
 
Stap 8. Kunnen 
In het begin van het visievormingsproces, de probleemstructurering en vorming van het toekomstbeeld, moet men 
zich niet laten leiden door het ‘kunnen’. Dit komt ten goede aan de creativiteit en bevordert het denken buiten 
gebaande paden. Toch zal er uiteindelijk met realisme gekeken moeten worden naar het gestelde ambitieniveau, CO2-
neutrale gemeente in 2050 [Nijhoff, 2011].  
 
Stap 9. Visie 
Nadat het toekomstbeeld is bijgeschaafd tot een visie die behalve draagvlak, ook haalbaar is, volgt een visie. Het 
betreft een ontwikkelingsvisie op het totale gebied. Het streven is een CO2 neutraal gebied in 2050. Daarin moet 
gezocht worden naar een optimum tussen technische, financieel-economische en sociale haalbaarheid. CO2-
neutraliteit is bij gebiedsontwikkeling geen op zichzelf staand concept, maar nauw verbonden met de andere 
speerpunten binnen ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. Een transitiepad met een Roadmap is wat volgt uit de visie. Dit 
pad wordt uitgezet aan de hand van forecasting en backcasting [Rotmans, 2003, IEA Annex 51 2011]. 
 
Creativiteit en energie die in het voortraject van een gebiedsontwikkelingsproces gestoken worden, wordt veelal 
beloond. Het is belangrijk om te onthouden dat het hier gaat om een kaderscheppende fase, waarin wordt gekeken 
naar een globaal eindresultaat. Het teveel denken in specifieke oplossingen in deze fase werkt averechts. Het is de 
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kunst de visie zodanig te formuleren dat enerzijds publieke doelen zijn geborgd en dat er anderzijds ruimte voor 
innovatie, dynamiek en ondernemerschap bestaat [Nijhoff, 2010]. 
 

FASE 3: ONTWIKKELEN ROADMAP EN VERANKERING 
Op basis van de gestelde visie wordt een Roadmap ontworpen. Met forecasting worden vanuit de potentie van het 
gebied voorspellingen gemaakt naar het einddoel. Met backcasting wordt vanuit de visie een stappenplan gemaakt 
voor implementatie: de Roadmap. Op deze manier ontstaat een uitgebalanceerd pad naar een CO2-neutrale gemeente 
in 2050. De forecasting- en backcastingsessies worden gehouden in de transitiearena. Dit om alle actoren bewust te 
maken van de impact en de grootte van onderneming bij de te nemen stappen. Door inzicht van de impact en de te 
nemen stappen, kan iedere actor natuurlijke samenwerkingen generen, om bij te dragen aan het geheel. In figuur 6.1 
wordt deze fase weergegeven als ‘fase 3’. In de figuur is ook te zien dat de roadmap hier al begint. In figuur 6.5 
worden de stappen van deze fase weergegeven. 
 

 
 
Figuur 6.5: Fase 3: Ontwikkelen roadmap en verankering 

 
Stap 10. Forecasting 
Op basis van de eerder opgestelde visie, door de actoren, en de in kaart gebrachte (energie) potentie(s) van het 
gebied in de gebiedsanalyse, wordt vanuit het heden gekeken naar de visie (CO2-neutraal gebied in 2050). De te 
nemen stappen over deze tijdsperiode worden inzichtelijk gemaakt door het analyseren van data uit het verleden, het 
heden en voorspellingen over de toekomst. De voorspellingen over de toekomst worden gebaseerd op een analyse 
van trends (innovaties). Het resultaat is een aantal te nemen stappen/voorspellingen om te komen tot een CO2-
neutraal gebied in 2050, benaderd vanuit het heden en geprojecteerd op de toekomst. In figuur 6.6 is de forecasting 
van de stad Stockholm weergegeven. In deze figuur zijn verschillende scenario’s weergegeven voor de toekomst, deze 
scenario’s zijn gebaseerd op bestaande data. 
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Figuur 6.6: Verschillende scenario’s van CO2 emissie voor de stad Stockholm tussen 1990 en 2020. [Lönngren, 2009] 
 
Stap 11. Backcasting 
Bij forecasting worden verschillende onnauwkeurigheidfouten gemaakt. Het maken van deze fouten heeft meerdere 
oorzaken, zoals het gebruiken van voorspellingen, het vergelijken van data uit meerdere periodes en algemene fouten 
die worden gemaakt bij het verzamelen en analyseren van data. Met behulp van backcasting wordt vanuit de 
toekomst, een CO2-neutraal gebied in 2050, teruggeredeneerd naar het heden. In figuur 6.7 is weergegeven hoe 
backcasting staat ten opzichte van forecasting in het ontwikkelen van een roadmap. 

Het resultaat van forecasting en backcasting is een duidelijk en helder beeld van de te nemen stappen om van het 
heden te komen naar de toekomst, met de visie: een CO2-neutraal gebied in 2050. Vanuit deze stappen wordt een 
roadmap ontworpen. In deze roadmap vullen verschillende transitievelden elkaar aan om tot het gewenste resultaat 
te komen. Het financieren van deze projecten is niet voor rekening van de gemeente, maar voor alle actoren van het 
gebied en eventueel buiten het gebied (financier, belegger). De balans van People, Planet, Prosperity en Project is van 
belang. 
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Figuur 6.7: Voorbeeld van backcasting en forecasting 

 
Stap 12. Ontwikkelen roadmap 
De stappen om te komen tot de visie, een CO2-neutraal gebied in 2050, zijn inmiddels inzichtelijk gemaakt in de 
voorgaande twee stappen. Gebaseerd op ‘het nieuwe stappenplan’ van Van den Dobbelsteen, kan hier worden 
geconcludeerd dat een gebouw in de gebouwde omgeving een vraag (elektriciteit, gas/warmte, water of voedsel) 
heeft en dat dit gebouw reststoffen heeft. Om tot een CO2-neutraal gebied in 2050 te komen moet de vraag van het 
gebouw worden gereduceerd en wordt met het afval van het gebouw decentraal voorzien in de vraag van het 
gebouw. 
 
Naast de ontwikkeling van de Roadmap en de verankering van het beleid in de politiek en de gemeentelijke 
organisatie, is het van belang dat de gemeentelijke organisatie transformeert. In de casestudie van Ludwigsburg is dit 
gebeurd door parallel aan de pijlers van de gemeente een afdeling toe te voegen die zorgt voor sector doorbrekend 
beleid en projecten. Tevens worden afdelingen die zich in de pijlers bevinden, actief betrokken bij de invulling van het 
beleid. Iedere afdeling draagt bij aan de visie. Door de afdelingen te verbinden door de parallelle afdeling, worden de 
afdelingen en de projecten van de afdelingen, één geheel. Deze verandering vindt plaats op basis van de bepaalde 
visie en wordt begeleid en gestuurd door het transitieteam. 

Voor iedere sector zijn meerdere deelprojecten mogelijk, die zowel bij elkaar aansluiten als op andere sectoren om zo 
elkaar aan te vullen en samen te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050.  

Stap 12. Verankering 
De gevormde visie door de transitiearena moet worden verankerd in de gemeentelijke organisatie. Voor deze 
verankering is een coördinator en een procesmanager belangrijk. Beide functies bevinden zich in het transitieteam. Dit 
transitieteam is verantwoordelijk voor de verankering in de gemeentelijke organisatie en de continuïteit van het 
proces. Zorg voor verankering van de visie in het beleid van de organisatie. Deze beleidsstukken zijn onder andere 
politieke documenten, structuur visies en masterplannen.  
Door gebruik te maken van korte- en lange termijn doelen is het voor de politiek gemakkelijker om hun 
verkiezingsagenda hierop aan te passen. Ook de gemeentelijke organisatie heeft profijt van korte en lange termijn 
doelstellingen. Het is overzichtelijk om in projecten te werken voor een bepaalde tijd. De roadmap zorgt ervoor dat de 
projecten onderling aansluiting en samenwerking vinden. Het transitieteam is vervolgens verantwoordelijk voor de 
integratie, terugkoppeling en samenwerking van de projecten. Duurzaamheid en de visie CO2-neutraal in 2050 moet 
gedragen worden door de gehele organisatie. Door verandering aan te brengen in de structuur, cultuur en werkwijze 
van de organisatie komt men tot een volledige integratie. 
 

Doel 

Heden 
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Stap 13. Monitoring  
Op basis van de opgestelde roadmap worden korte en lange termijn doelstellingen gemeten en gemonitord. 
Monitoring is belangrijk om te controleren of de korte termijn doelstellingen worden behaald om gezamenlijk bij te 
dragen aan de lange termijn visie. In figuur 7.3 wordt op de groene kleinere cirkels de visie gemonitord met de 
gegevens die gedurende de implementatie van de Roadmap worden gemeten. Er moet dus gemeten worden bij de 
deelprojecten.  
 
Een nulmeting als beginpunt is gemaakt tijdens de gebiedsanalyse. Tijdens de verankering van de visie zijn er korte 
termijn doelstellingen opgesteld die getoetst moeten worden. 
 

6.3 FEEDBACK OP STAPPENPLAN 
Het stappenplan (paragraaf 6.2) is toegezonden aan de verantwoordelijke op het gebied van ‘duurzaamheid’ bij de 
gemeente Gulpen-Wittem. Deze persoon is Ilona van den Esschert (milieubeleidsmedewerker). Haar is de vraag 
gesteld of het stappenplan logisch in elkaar zit en daardoor voldoet aan het criterium ‘werkbaarheid in de toekomst’. 
Tevens is de vraag gesteld of ze, vanuit het oogpunt van de gemeentelijke organisatie en haar professionele ervaring, 
onderdelen of stappen mist. 

Mevrouw van den Esschert geeft aan dat ze geen stappen mist in het stappenplan. Het stappenplan is goed invulbaar 
voor haar. Het stappenplan mag naar haar oordeel voor de werkvloer beknopter zijn. Zij mist in het stappenplan wel 
de taak van de politiek. In principe kan geen project gestart worden zonder besluit van de gemeenteraad. De Raad 
stelt het beleid en de budgetten vast en het college van Burgemeester en Wethouders voeren het uit. Het ambtelijke 
apparaat voert alleen maar uit wat de raad oplegt. Eerdere betrokkenheid door de gemeenteraad, voor goedkeuring 
en budget, is noodzakelijk in de voorbereidingsfase. 

Verder geeft zij aan dat er momenteel geen budget aanwezig is voor duurzaamheid en dat duurzaamheid geen 
kerntaak is van de gemeentelijke organisatie. In de afgelopen twee begrotingen en ook op de komende begrotingen 
wordt stevig bezuinigd op de kosten die niet ten behoeve van de kerntaken van de gemeente worden gemaakt. Vanuit 
de rijksoverheid wordt hier geen budget meer voor vrijgemaakt terwijl de gemeente wel een verantwoordelijkheid in 
dezen heeft. Het inzichtelijk maken van de valkuilen per stap zijn wenselijk. 

6.4 CONCLUSIE 
Het concept stappenplan geeft ondersteuning aan de gemeentelijke organisatie om de transitie op 
gebiedsniveau aan te jagen, te faciliteren en te regisseren. In de tweede fase wordt duidelijk dat het 
realiseren van een CO2-neutraal gebied geen doel op zich is. Actoren moeten betrokken worden in het proces 
om draagvlak en borging te creëren. De visie van het gebied moet opgesteld worden door de actoren en niet 
door de gemeentelijke organisatie. In deze visie moet samenwerking en cohesie tussen de aspecten ‘people’, 
‘profit/prosperity’, ‘planet’ en ‘project ’plaatsvinden om de transitie te laten slagen. 
 
Verankering en monitoring zijn de meest belangrijke stappen van het stappenplan. Zonder monitoring kan 
niet gecontroleerd worden of de gestelde visie behaald wordt en kunnen geen stappen worden ondernomen 
om wijzigingen aan te brengen in de projecten of om projecten bij te stellen. Verankering is de factor die de 
roadmap laat slagen. Veranker de visie in alle belangrijke beleidsstukken van de gemeentelijke organisatie, 
stel masterplannen op en maak mensen binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor het 
behalen van de visie. 
 
De doelgroep van het stappenplan zijn de directeur(en) en beleidsmakers van de gemeentelijke organisatie. 
Met het ontwerp van het stappenplan is antwoord gegeven op het doel ‘ondersteuning bieden’ aan de 
gemeentelijke organisatie om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050. 
 
Op basis van de feedback die mevrouw Ilona van den Esschert gegeven heeft, kan de conclusie getrokken 
worden dat de gemeentelijke organisatie op zoek is naar praktische input. Voorgesteld wordt om te beginnen 
met de eerste stappen van de transitie. Als leerproces is het wenselijk om praktische kennis te verzamelen bij 
koplopergemeenten. Verder is aangegeven dat de politiek eerder betrokken moet worden in het 
stappenplan. 
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De feedback is niet afgenomen middels interviews. Mevrouw van den Esschert heeft het concept 
stappenplan (paragraaf 6.1) toegezonden gekregen Op basis van de feedback die hierboven beschreven is, 
wordt een definitief ontwerp gemaakt van het stappenplan. De definitieve versie van het stappenplan is het 
onderwerp van Hoofdstuk 9.  
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7. PRAKTISCHE TOETS STAPPENPLAN 

Het stappenplan is in dit hoofdstuk uitgewerkt in een praktische toets. Deze praktische toets is opgesteld in 
overleg met de gemeente Gulpen-Wittem. In de praktische toets wordt het stappenplan getoetst en er wordt 
inzicht gegeven welke veranderingen in een gebied kunnen plaatsvinden. De toets betreft het dorp Mechelen, 
gelegen in het heuvelland van Zuid-Limburg. De keuze voor deze case komt voort vanuit de casestudie van 
Gulpen-Wittem en ook omdat ik als (oud)bewonerster veel informatie kan verwerven. Tevens heeft het dorp 
meerdere problemen, die maatgevend zijn voor veel dorpen in het heuvelland en andere krimp- en landelijke 
gebieden (Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe). Uit deze praktische toets volgen aanbevelingen voor 
aanpassingen van het stappenplan. Deze aanbevelingen worden vervolgens verwerkt in de definitieve versie 
van het stappenplan in hoofdstuk 9. 

7.1 PRAKTISCHE TOETS 
Op basis van het stappenplan is een praktische toets gemaakt voor het gebied Mechelen. Omdat het een langdurig 
proces is, met meerdere actoren, is een scenario uitgeschreven voor het gebied. Mechelen is een dorpje van de 
gemeente Gulpen-Wittem. De doelstelling van de praktische toets is door middel van een scenario inzicht verschaffen 
in de transitieaanpak en inzichtelijk te maken wat de randvoorwaarden en criteria voor de gebouwde omgeving zijn. 
Deze randvoorwaarden en criteria volgen uit de duurzame gebiedsontwikkeling die door een transitie gerealiseerd 
wordt. 

De casestudie is opgesteld met behulp van informatie vanuit de gemeente Gulpen-Wittem en gesprekken tijdens de 
casestudie van de gemeente Gulpen-Wittem. Input bestemd voor de gebiedsontwikkeling komt van het Stremke 
[2007] in opdracht van Wageningen Universiteit. Het deel dat gebruikt is voor dit onderzoek is opgesteld door Kees 
Neven, Tijmen van Straten en Bas van de Sande. 

7.1.1 MECHELEN 
Mechelen is gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem, in Zuid-Limburg. Mechelen heeft 2000 inwoners. Gebouwen in 
het dorp zijn voornamelijk in particulier bezit. Verder heeft Mechelen veel boerderijen en een aantal kleine en 
middelgrote bedrijven. Boerenbedrijven zijn zichtbaar aanwezig aan de randen van het dorp. Het dorp heeft daarnaast 
een kerk en meerdere zorgfuncties. Toerisme is een belangrijke economische factor van het gebied. Toeristen komen 
in Mechelen en omstreken genieten van het landschap en de karakteristieke gebouwen. 
 

FASE 1: VERKENNING & VOORBEREIDING 
De eerste stap van het stappenplan is de verkennings- en voorbereidingsfase, in figuur 7.1 wordt deze fase 
weergegeven als ‘fase 1’. Deze fase is de belangrijkste fase voor de transitie naar een duurzaam gebied, omdat hier 
alle actoren worden geactiveerd om bij te dragen aan de visie voor het gebied. Draagkracht binnen de organisatie is 
zeer belangrijk en ook het verschaffen van inzicht in het proces bij de actoren van de gemeentelijke organisatie is 
cruciaal. Naast de aandacht aan de gemeentelijke organisatie is het uitvoeren van analyses, het inzichtelijk maken van 
de (energie) potenties van het gebied en het opstellen van een of meerdere transitiearena’s, onderdeel van deze fase. 

 
Figuur 7.1: Fase 1: Verkenning en voorbereiding 
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Stap 1. Aanleiding 
De transitie wordt hier geïnitialiseerd door een politiek invloedhebbend persoon of een groep personen, al dan niet 
van politieke invloed. In de gemeente Gulpen-Wittem is wethouder Jan Bormans de aanjager en dus de icoon. Hij 
heeft het inzicht verworven dat de gemeente aan een grote verandering toe is om in de toekomst nog een 
aantrekkelijke waarde te hebben voor inwoners en ook bezoekers. Samen met het college en de raadsleden heeft hij 
tijdens meerdere discussiemiddagen afgesproken dat de gemeente veranderingen gaat maken. De doelstelling en 
ambitie is het CO2-neutraal maken van de gemeente voor 2050, om te kunnen aansluiten bij de ambitie van de 
Europese Unie.  
 
Stap 2. Verkenning 
Vanuit de aanleiding wordt binnen de gemeentelijke organisatie draagvlak gecreëerd. Er wordt begonnen met het 
verzamelen van (feitelijke) informatie. In het strategisch beleid van de gemeente Gulpen-Wittem staat duurzaamheid 
niet centraal, wel is duurzaamheid ondergebracht in verschillende onderwerpen. Een beleid voor een structurele 
verandering binnen de gemeente om minder CO2 uit te stoten of vergelijkbaar beleid is er niet. In de 
intergemeentelijke structuurvisie [2011] van gemeente Gulpen-Wittem samen met twee andere gemeenten die 
aangrenzend zijn, zijn een aantal speerpunten opgesteld: 

1. Behoud en verdere ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en ecologische waarden binnen een 
duurzame samenleving, in combinatie met een afname van de belasting van het milieu; 

2. Een vitale, innovatieve en duurzame landbouw met voldoende ruimte voor gebiedseigen bedrijvigheid, waar 
mogelijk in combinatie met een toeristische/recreatieve functie en/of een zorgfunctie; 

3. Behoud en waar mogelijk de (selectieve) versterking van de recreatieve en toeristische functie van het 
buitengebied; 

4. Een compleet, veilig en kwalitatief goed wegennet in het buitengebied voor alle verkeersdeelnemers, zodanig 
vormgegeven dat dit niet – anders dan strikt noodzakelijk – ten koste gaat van natuur en landschap; 

5. Openbaar vervoer gratis en aantrekkelijk maken; 
6. Visueel- ruimtelijk aantrekkelijk buitengebied dat bijdraagt aan de leefbaarheid en het welzijn van de 

bevolking en de beleving door toeristen en recreanten; 
7. Zeer terughoudend beleid inzake de bouw van buitengebied gebonden bebouwing en functies. 
 

Gekeken is welke gegevens er momenteel aanwezig zijn binnen de gemeentelijke organisatie van gemeente Gulpen-
Wittem en zijn er op basis van de verzamelde gegevens meerdere workshops voor alle actoren van de gemeentelijke 
organisatie georganiseerd. Hierdoor is draagkracht gecreëerd, door algemene inzichten met betrekking tot 
energieconcepten en sturingsvormen te vertalen naar de lokale context. De uitkomst van de workshops en de 
verzamelde gegevens is gebruikt in de systeemanalyse. 
 
Stap 3. Transitieteam 
Tijdens de discussiemiddagen is door de raadsleden en het college besloten om een transitieteam te vormen. Dit team 
is de stuwende kracht binnen het transitieproces. Omdat de taken van het transitieteam zeer veeleisend en 
tijdsintensief zijn, worden er twee werknemers binnen de huidige samenstelling van ambtenaren gezocht, die samen 
met de twee aangeworven personen dit proces willen managen en faciliteren. Dit team, of afgevaardigde(-n) van dit 
team, zullen tevens deelnemen aan de transitiearena’s binnen de gemeente. 
 
De leden van dit team zijn de intern deskundigen Ilona van den Esschert (milieubeleidsmedewerker) en Ralf Defaux 
(ruimte beleidsmedewerker). Voorts maken Joyce Bongers (transitiemanager) en een extern persoon (die wordt 
aangetrokken als facilitator) deel uit van het team. 
 
Stap 4. Gebiedsanalyse 
Om inzicht te verschaffen in het gebied en de (on)mogelijkheden, wordt een gebiedsanalyse uitgevoerd. De 
gebiedsanalyse bestaat uit een systeem- en een actoranalyse. In deze rapportage wordt de meest relevante data 
weergegeven en wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie. Met behulp van berekeningen en modellen 
wordt dit verhelderd. 
 
Stap 4.1. Systeemanalyse 
Om overzicht te houden, is bepaald dat voor iedere dorpskern een systeemanalyse wordt uitgevoerd. Deze worden 
vervolgens aan elkaar verbonden om een compleet beeld van de gemeente te krijgen. Mechelen is één van de 
dorpskernen en kampt onder andere met het probleem dat er geen gemeenschapshuis in het dorp is. Door Ecofys is 
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een onderzoek uitgevoerd voor de gehele gemeente. Dit onderzoek is vergelijkbaar met de tool transitieanalyse voor 
steden en gebieden. [Ecofys, 2012] 

Eerst is er een Quickscan gebiedskenmerken uitgevoerd, om een snelle 
inschatting te maken van de kansrijke energieconcepten voor een 
specifiek gebied op basis van een vragenlijst van gebiedskenmerken. Er 
zijn vier verschillende concepten mogelijk, namelijk ZonHub, All electric, 
BioHub en GeoHub [EOS LT: transep-DGO, 2012b]. Bij het ontwikkelen van 
de energieconcepten zijn randvoorwaarden gesteld. De randvoorwaarden 
zijn:  

1. Kunnen omgaan met de ongelijktijdigheid tussen energievraag 
en aanbod van duurzame energie; 

2. Een ruimtelijke afweging mogelijk maken om in het gebied 
reductie van verbruik, lokale opwekking, optimale uitwisseling en 
lokale energieopslag te optimaliseren; 

3. De kwaliteit van het energieaanbod en vraag naar energie 
optimaal op elkaar af te stemmen. Er moet vermeden worden 
dat energie met een hoge kwaliteit ingezet wordt voor een doel 
met lage kwaliteit. 
 

Deze concepten stellen de randvoorwaarden dat renovatie op 
passief huisniveau of gelijkwaardig wordt uitgevoerd. 
 
Na invoering van de gegevens in de tool, blijkt dat voor Mechelen uitsluitend een BioHub kan worden toegepast. De 
GeoHub valt af, omdat er te weinig huizen zijn en de dichtheid per Km

2
 van deze huizen is niet ideaal. De ZonHub valt 

af, omdat de meeste dakoppervlakken niet optimaal naar het zuiden zijn gericht. Dit is een belangrijk onderdeel van 
deze Hub, bij bestaande gebouwen is de verkaveling nooit optimaal. Opwekken van zonne-energie op dakvlakken 
wordt niet ontmoedigd. De keuze voor All electric komt te vervallen, omdat hier verwacht wordt dat de dakvlakken 
goed georiënteerd zijn, de bebouwing voornamelijk een A-label heeft en dat ieder gebouw nagenoeg zelfvoorzienend 
is. De resultaten van de Quickscan zijn weergegeven in figuur 7.3. 

 

 
Figuur 7.3: Resultaten Quickscan, gebied Mechelen [www.duurzamegebiedsontwikkeling.nl] 

Ecofys [2012] heeft de huidige CO2-emissie, de toekomstige CO2-ontwikkeling en het CO2-reductiepotentieel van de 
gemeente Gulpen-Wittem geanalyseerd. In 2010 is er in de gemeente Gulpen-Wittem in totaal 1.301 TJ aan energie 
gebruikt. In datzelfde jaar werd er 83 kton aan CO2-uitgestoten. In figuur 7.4 is dit weergegeven. Het aandeel 
opgewekte duurzame energie is ingeschat op minder dan 1 % van de totale energievraag. 

Figuur 7.2: Hubs gebiedskenmerken [EOS LT: 
transep-DGO, 2012b] 
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Figuur 7.4: Huidige CO2-uitstoot en aandeel duurzame energie gemeente Gulpen-Wittem 2010 [Ecofys, 2012] 

Als de gemeente Gulpen-Wittem geen nieuwe klimaatinitiatieven initieert (business-as-usual), zal de CO2-uitstoot licht 
afnemen. Dit is het gevolg van de invloed van Europees en landelijk klimaatbeleid, een lagere CO2-emissiefactor als 
gevolg van het duurzamer worden van de brandstofmix in Nederland en de verwachte krimp. 

In figuur 7.5 wordt in de eerste grafiek de huidige emissie weergegeven (2010), de tweede grafiek geeft de 
business-as-usual weer en de derde grafiek is gebaseerd op een berekening zonder windmolens en sociale 
factoren en met de momenteel (2012) haalbare duurzame energie 
opwekking. Daarnaast heeft Ecofys [2012] de momenteel haalbare 
en bekende reducties inzichtelijk gemaakt voor de gemeente 
Gulpen-Wittem. Samen met gedrag- en cultuurveranderingen, 
waarbij windenergie in het gebied geaccepteerd wordt en 
innovatieve technieken in de toekomst toegepast gaan worden, is 
CO2-neutraal in de toekomst goed haalbaar. In figuur 7.5 worden 
voor het gebied Gulpen-Wittem de bevindingen weergegeven, 
zoals verwoord in het onderzoek van Ecofys. 

CO2-uitstoot per jaar door de gebouwde omgeving 
Voordat naar de mogelijkheden gekeken kan worden, moet eerst 
bekend zijn hoeveel CO2 wordt uitgestoten in Mechelen. Voor de 
gebouwde omgeving (woningen en bedrijven) is uitgerekend 
hoeveel CO2 wordt uitgestoten in het gebruik per jaar. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de bron CBS, om de verhouding van 
huishoudens te verrekenen met het aantal gebouwen in Mechelen. 
Voor de inschatting van het gebruik per huishouden en bedrijf is 
gebruik gemaakt van de bron: energievergelijken.nl. In Nederland 
zijn meerdere website die een gemiddeld verbruik weergeven, dit 
is één ervan. Deze sites geven nagenoeg dezelfde informatie. In het 
kader van dit onderzoek is niet verder ingegaan op de correcte 
gegevens van het gebruik, het gaat hier om een indicatie. 

Het dorp Mechelen bestaat uit 700 woningen en 30 kleine en 
middelgrote bedrijven, waaronder 15 boeren. Het merendeel van 
de boeren heeft vee (paarden en koeien). In tabel 7.1 is het 
verbruik weergegeven.  

Figuur 7.5: Maximaal CO2-reductiepotentieel 
in Gulpen-Wittem [Ecofys, 2012] 



 

 

79 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

Tabel 7.1: Huidige elektriciteit en gas verbruik Mechelen omgerekend naar CO2-uitstoot per jaar. 

 

Bedrijf Aantal Elektriciteit 

[kWh/jaar] 

CO2 – uitstoot 

Elektriciteit
17

 [kg/jaar] 

Gas [m
3
/jaar] CO2-uitstoot Gas

18
 

[kg/jaar] 

Klein  16 480 000 297600 208 000 370 240 

Midden  14 1 050 000 651000 420 000 747 600 

Totaal bedrijven 30 1 530 000 948 600 628 000 1 117 840 

      

Woning Aantal Elektriciteit 

[kWh/jaar] 

CO2 – uitstoot 

Elektriciteit
177

 [kg/jaar] 

Gas [m
3
/jaar] CO2-uitstoot Gas

18
 

[kg/jaar] 

Eenpersoons 240 432 000 267 840 156 000 277 680 

Tweepersoons 252 743 400 460 908 257 040 457 531 

Driepersoons 90 360 000 223 200 130 500 232 290 

Vierpersoons 88 404 800 250 976 151 360 269 421 

Vijfpersoons 29 153 700   95 294 52 200   95 916 

Totaal woningen 700 2 093 900 1 298 218 747 100 1 332 838 

Totaal 730 3 623 900 2 246 818 1 375 100 2 450 678 

In het dorp Mechelen zijn meerdere mogelijkheden voor duurzame energie. Ten eerste gaat het dorp krimpen met 1,5 
% en door technische oplossingen wordt het energieverbruik verminderd met 0,5 % [Stremke, 2007]. Met deze 
reductie wordt gekomen op een jaarlijks verbruik van 3,5 mil. kWh en 1,3 mil. m

3
 gas, dat is 4,6 mil. kg CO2 in totaal 

(per jaar). 

Conclusie systeemanalyse 
Mogelijkheden voor duurzame energie zijn, op basis van gegevens van het rapport van Ecofys [2012], weergegeven in 
figuur 7.6. In de komende stappen wordt verder ingegaan op deze mogelijkheden. De mogelijkheden voor duurzame 
energie zijn gebaseerd op mogelijkheden / potenties van het gebied. 

                                                                 
17 Elektriciteit opgewekt uit olie en gas heeft een CO2-uitstoot van 0,62 kg / kWh [Milieucentraal.nl] 
18 Gas heeft een CO2-uitstoot van 1,78 kg / m3 [Milieucentraal.nl] 
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Figuur 7.6: Systeemanalyse [Gebaseerd op de gegevens van Ecofys, 2012] 

Conclusie van de systeemanalyse is, dat in de huidige situatie alleen door de gemeente ad hoc actie wordt 
ondernomen tot duurzaamheid. Er is geen beleid voor duurzaamheid en er is geen samenwerking met andere actoren 
om duurzaamheid binnen de gemeente verder uit te werken en ondersteuning te krijgen van andere actoren. 
Struikelpunten zijn het niet hebben van een langtermijn beleid, dat er geen samenwerking is met andere actoren en 
dat de huidige gemeentelijke organisatie niet in staat is om integraal en sector overschrijdend te werken.  

Bij behoud van de huidige gemeentelijke structuur, zal de gemeente niet komen tot de duurzaamheid die de overheid 
of de Europese Unie stelt of eist. Een verandering in cultuur en werkwijze is daarom van groot belang. Als de 
gemeentelijke organisatie zich daadwerkelijk weet te transformeren, dan is het vanuit deze organisatie mogelijk om 
lange termijn beleid op te stellen met andere actoren en ook samen te werken met andere actoren. [casestudie 
gemeente Gulpen-Wittem] 

De systeemanalyse richt zich op ecologie (Planet), gevolgd door economische consequenties (Profit/Prosperity). 
Belangrijk is dat aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de actoren en de wensen van de actoren die gebruikers zijn 
van de diensten van de gemeente en actoren die de gemeente bezoeken (People). Het transitieteam van de gemeente 
Gulpen-Wittem heeft daarom aanvullend interviews afgenomen en discussies gevoerd met bedrijven, burgers, 
toeristen en andere gebruikers van de gemeente.  

Vanwege een tekort aan data is er geen GebiedEnergie berekening gemaakt. 

Stap 4.2. Actoranalyse 
Bij de systeemanalyse zijn meerdere actoren binnen de gemeente betrokken bij het proces. Deze actoren worden 
door het transitieteam geanalyseerd en geselecteerd om deel te nemen aan de transitiearena. Een actoranalyse is 
uitgevoerd met een bewoonster van het dorp Mechelen. De actoranalyse is weergegeven in figuur 7.7. In deze 
afbeelding zijn alleen de actoren binnen het kerndorp Mechelen weergegeven. Actoren die zich buiten het kerndorp 
bevinden zijn wel meegenomen in de actoranalyse en de vorming van de transitiearena (stap 5). 
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Figuur 7.7: Functies in het kerndorp Mechelen. Zwart weergegeven zijn woningen. Gearceerd weergegeven zijn overige functies. 
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Stap 5. Vormen transitiearena 
Op basis van de gebiedsanalyse (systeem- en actoranalyse) wordt een transitiearena gevormd. De arena heeft vijftien 
tot twintig deelnemers. Deze deelnemers worden gekozen door het transitieteam op basis van drie principes: type 
actor (overheid, privaat en overige belanghebbenden), competentie (strategisch en systeemdenken, communiceren 
en overdragen) en rol en netwerk (opiniemakers, netwerkers, visionairs en leiders). De deelnemers aan de 
transitiearena van het dorp Mechelen zijn weergegeven in figuur 7.8. De transitiearena wordt begeleid, ondersteund 
en gefaciliteerd door het transitieteam. 
 

 

Figuur 7.8: Groepen actoren in Mechelen, balans in de transitiearena is belangrijk. 

Naast de inrichting van de transitiearena, is het belangrijk om een blijvend proces te organiseren. Met proces wordt 
bedoeld het langdurig blijven creëren van de juiste omstandigheden en passende condities die het 
vernieuwingsnetwerk in staat stelt om de beoogde transitie tot ontwikkeling te brengen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het faciliteren van de juiste omstandigheden en condities. 

Het transitieteam blijft verantwoordelijk voor de toetsing van de visie (na visievorming). Gedurende de gehele 
transitieperiode blijft deze groep in verschillende samenstellingen voortbestaan. 
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FASE 2: PROBLEEMSTRUCTURERING EN VISIEVORMING  
In deze fase wordt in de arena bijeenkomsten de problematiek gestructureerd en er wordt toegewerkt naar een 
gezamenlijke visie. Vanuit de overheid worden eisen opgelegd, dit is verwoord bij ‘moeten’. Het onderdeel ‘willen’ 
gaat over de invulling die de gemeente zelf wilt geven aan duurzaamheid. Bij het onderdeel ‘willen’ wordt input 
geleverd vanuit de transitiearena. In figuur 7.9 is weergegeven hoe met behulp van de systematiek systeemanalyse, 
het visievormingsproces is weergegeven. 
 

 
 
Figuur 7.9: Visievormingsproces 

 
Moeten 
De gemeentelijke organisatie en de actoren van de gemeente, moeten zich altijd minimaal aan de Nederlandse wet- 
en regelgeving houden. Met ‘moeten’ wordt dit minimum bedoeld. Een voorbeeld is het labelen van alle 
gemeentelijke gebouwen met een energieprestatielabel (inmiddels is deze verplichting alweer ingetrokken). Het 
gebruiken van deze stap en het passeren van de actoren in het gebied verhoogt het draagvlak niet en evenmin de  
borging en innovatie van nieuwe samenwerkingsvormen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Met het naleven 
van de Nederlandse wetgeving wordt geen CO2-neutraal gemeentelijk gebied in 2050 bereikt en al helemaal geen 
duurzaam gemeentelijk gebied. 
 

 
 
Figuur 7.10: Fase 2: Probleemstructurering en visievorming 

 
Stap 6 Willen 
Een gebied wordt pas duurzaam en CO2-neutraal als samen wordt gewerkt met de actoren in het gebied en dat deze 
actoren de visie voor de toekomst opstellen. In de transitiearena wordt de problematiek gestructureerd en 
toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstbeeld en de gebiedsvisie. In figuur 6.14 is weergegeven dat de input voor 
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deze stap wordt gelegd in de voorbereiding- en verkenningsfase. In deze fase zijn analyses van actoren en het gebied 
gemaakt, die als input dienen voor de visievorming.  
 
Door het structureren van de problemen in het gebied en het betrekken van actoren van het gebied, wordt draagvlak 
gecreëerd. Dit draagvlak is nodig om de visie te vormen en vervolgens deze visie ook uit te kunnen voeren. Bij de 
uitvoering van de visie is het gebied namelijk afhankelijk van de bijdrage en vorming van nieuwe 
samenwerkingsvormen door de actoren van het gebied. 
 
6.1 Probleemstructurering 
Eerst wordt het probleem gestructureerd. Op basis van de systeemanalyse en persoonlijke urgentie van de 
arenadeelnemers, gaat de transitiearena door middel van een sterk iteratief proces een gemeenschappelijke 
perceptie van het probleem tot stand brengen. Iedere actor heeft een persoonlijke achtergrond en ervaart andere 
problemen en ziet andere oplossingen. In de transitiearena is het van belang om te komen tot gezamenlijke 
standpunten en daarop gebaseerd een algemeen toekomstbeeld te scheppen. Deze stap wordt ondersteund door 
experts, vanuit het transitieteam, die op basis van de systeemanalyse uitleg geven. 
 
Stap 7. Toekomstbeeld 
In de transitiearena wordt met de geselecteerde actoren gesproken over de problematiek. Deze wordt gestructureerd 
en verwerkt tot een gezamenlijke visie. De visie die gevormd is voor het dorp Mechelen, met als hoofdambitie CO2-
neutraal in 2050, ziet er als volgt uit: 
 
Project  
Schoonheid staat voor de individuele architectonische kwaliteit van de bebouwing en de stedenbouwkundige kwaliteit 
van de gebouwde omgeving. Het gaat bij dit kenmerk om de goede visuele kwaliteit van de gebouwde omving, die ten 
goede komt aan de belevingswaarde en de herkenbaarheid van het gebied. Dit bevordert de dierbaarheid en de 
identiteitsbeleving van bewoners en bezoekers. De degelijkheid, repareerbaarheid en lange levensduur van de 
gebouwde omgeving komt vanuit het kenmerk robuustheid. De gebouwen en de openbare ruimte moeten zo 
ontworpen zijn dat deze aanpasbaar zijn aan andere vormen van gebruik, grote mate van flexibiliteit is gewenst. Een 
diversiteit aan voorzieningen, doelgroepen en functies is belangrijk voor de actoren van het dorp Mechelen. 
Voorzieningen voor de fysieke veiligheid van het Mechelen worden getroffen door veiligheidsmaatregelen en het 
treffen van de juiste voorbereidingen op rampen en ongelukken. 
 

 
 
Figuur 7.11: Visie gebied Mechelen 
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Planet  
Door de aanpak op gebiedsniveau voor Energie te regelen in plaats van op gebouwniveau, zal het gehele gebied met 
behulp van een integrale aanpak effectiever, efficiënter en goedkoper functioneren. Een reductie van de vraag naar 
energie van gebouwen moet plaatsvinden. Maar ook de lokale opwekking van duurzame energie, om de overgebleven 
vraag in te vullen moet worden gefaciliteerd. Om het gebruik van Materiaal minder intensief te maken, worden er 
kaders gesteld vanuit het gebied voor het gebouw, deze kaders moeten juridisch vastgelegd worden in bijvoorbeeld 
het bestemmingsplan. Daarbij is het belangrijk dat door het hergebruiken van bestaande gebouwen, door 
herbestemming en door renovatie materiaalgebruik minder wordt.  
 
Afval dat vrij komt bij de bouw. Het hergebruik en de sloop kan worden gebruikt om in de Energievoorziening van het 
gebied te voorzien. Belangrijk is dat deze stromen (riool, huisvuil, bouwvuil, etc.) goed worden begeleid. Omdat Water 
in de toekomst schaarser wordt, is het belangrijk dat op gebiedsniveau het watergebruik wordt teruggedrongen en 
dat afvalwater schoner wordt teruggegeven aan het milieu. Terugdringen van het watergebruik gaat over zuinig 
omgaan met drinkwater, gebruik maken van regenwater en toepassen van oppervlaktewater. Permanent 
oppervlaktewater zorgt voor een aangenaam leefklimaat en vult een recreatieve functie in.  
 
Mobiliteit is een belangrijk vraagstuk. Iedereen maakt gebruik van mobiliteit. Het is daarom van essentieel belang voor 
de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een gebied, dat het goed bereikbaar is. Het beperken 
van autogebruik, een efficiënte afwikkeling van autoverkeer en het beperken van de negatieve effecten van mobiliteit 
voor de leefomgeving dienen centraal te staan. Het voorzien in gratis openbaar vervoer in de gemeente Gulpen-
Wittem is een goed streven (beleid gemeente Gulpen-Wittem).  
 
Het samenvloeien van natuur en landschap wordt kwalitatief beter als beide integraal met de gebouwde omgeving 
wordt ontworpen of aangepakt. Op gebiedsniveau kan rekening worden gehouden met de invulling van natuur en 
landschap. Te denken valt aan ecologische voorwaarden van het gebied en van het bestaande landschap en de 
groenkwaliteit. 
 
People  
Gebruikers van een gebied zijn mensen die er wonen, werken winkelen en verblijven. De gezondheid van mensen 
wordt beïnvloed door veel factoren. Erfelijk en biologisch. Daarbij is de fysieke ruimtelijke omgeving van belang bij 
duurzame gebiedsontwikkeling. Regelgeving moet erop gericht zijn lichamelijke schade en hinder door milieufactoren 
als lucht, bodem, geluid en straling te beperken. 
 
De gebruikers van Mechelen vinden het belangrijk dat de sociale veiligheid in de woonleefsituatie goed is en dat ze 
zich veilig voelen. Het bewust toepassen van functiemenging kan de sociale veiligheid ten goede komen, door meer 
levendigheid en sociale controle. Bewoners van Mechelen participeren in de sociale dynamiek van de wijk. Levensloop 
is een sociaal aspect van duurzame gebiedsontwikkeling en geeft aan dat de leefbaarheid van het gebied voor een 
lange termijn moet worden gewaarborgd. Een wijk die levensloopbestendig is, is een wijk die mensen in willekeurige 
levensfasen, ongeacht levensomstandigheden en huishoudensamenstelling, optimale mogelijkheden biedt voor alle 
vormen van fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing en die én woningaanbod én voorzieningen heeft dat 
daarvoor geschikt is. Met het oog op krimp en vergrijzing speelt dit onderwerp een belangrijke rol. 
Dienstknooppunten spelen een centrale rol. Het gaat daarbij om een concentratie van voorzieningen voor scholing, 
zorg en persoonlijke dienstverlening op wijkniveau. 
 
Samenhang van de wijk wordt uitgedrukt met het aspect sociale cohesie en gaat over onderling contact tussen de 
bewoners, het bestrijden van vereenzaming en sociale controle. Sociale samenhang is van belang voor de 
bestuurbaarheid en leefbaarheid van een buurt of wijk. 
 
Prosperity (Profit) 
Een project moet financieel haalbaar zijn en winstgevend voor de marktpartijen die erbij betrokken zijn, anders is het 
onwaarschijnlijk dat de economische kwaliteit groot genoeg is om gebiedsontwikkeling toe te passen. Toch zijn niet 
alle aspecten uit te drukken in geld omdat ze niet kwantificeerbaar zijn. 
 
Naast de financiële haalbaarheid, winst en rendement, gaat het aspect Prosperity ook over werkgelegenheid en 
transparantie en eerlijkheid. Werkgelegenheid komt tot stand tijdens het proces van de gebiedsontwikkeling en kan 
als katalysator werken om werkeloosheid aan te pakken 
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Heldere communicatie naar alle betrokkenen is belangrijk voor de transparantie en eerlijkheid in proces, 
ontwerpkeuzes en toewijzingen. Het betrekken van belangen van bestaande bewoners, ondernemers en 
belangenorganisaties draagt bij aan de duurzame kwaliteit van de ontwikkeling.  
 
Stap 8. Kunnen 
De visie die is opgesteld, wordt getoetst op middelen, risico, expertise, samenwerking en proces. Deze 
haalbaarheidstoets is bij deze praktische toets niet uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de visie alleen haalbaar is in 
samenwerking met de bewoners en gebruikers van de dorpen en dus de gemeente. Ook komt naar voren dat de visie 
niet haalbaar is in een korte periode, maar dat het een zeer lange tijd gaat duren voordat de visie behaald is. 
Hieronder is een berekening weergegeven van de mogelijkheden van duurzame energie die mogelijk is in Mechelen. 
Op basis van de vraag en het aanbod van energie wordt verder gegaan met het ontwerp in de visie. 
 
Duurzame gebiedsgebonden energie 
In Mechelen zijn veel mogelijkheden om energie op te wekken. In de systeemanalyse is naar voren gekomen dat er 
twee werkende watermolens zijn. Uit de systeemanalyse is ook naar voren gekomen dat er in het gebied Mechelen 
gebruik moet worden gemaakt van biomassa (in het dorp zijn meerdere boeren actief), met aanvulling op 
gebouwniveau van andere duurzame bronnen. Op basis van deze analysegegevens is uitgerekend welke 
mogelijkheden er zijn, deze zijn weergegeven in tabel 7.2. Gegevens zijn schattingen en afkomstig uit het onderzoek 
van Stemke [2007]. 
 
Tabel 7.2: Mogelijkheden duurzame energie in Mechelen 

 

Duurzame energie Aantal Elektriciteit 

[kWh/jaar] 

CO2-reductie 

[kg/jaar] 

Gas [m
3
/jaar] CO2-reductie 

[kg/jaar] 

Watermolen (20 kW) 2 200 000 124 000 -  

Windmolen (6+0,8 kW) 15 217 500 134 850 -  

PV panelen op gebouwen 

a 250 kWh 
300 (20% 
verbruik) 

75 000   46 500 -  

Biomassa (Margraten) 1 1 100 000 682 000 -  

Biogas (Wijlre) 1 -  800 000 1 424 000 

Totaal  1 592 500 987 350 800 000 1 424 000 

      

  Elektriciteit 

[kWh/jaar] 

CO2 [kg/jaar] Gas [m
3
/jaar] CO2 [kg/jaar] 

Benodigd (2012)  3 551 422 2 201 882 1 347 598 2 398 724 

      

Duurzame energie 
mogelijk 

 1 587 500    987 350    800 000 1 424 000 

      

Verschil  1 963 744 1 124 532 547 598 1 424 000 

Reductie [%]  45 % 45 % 41 % 41 % 

Conclusie van deze berekening is dat de huidige gebouwen in Mechelen 55 % minder elektriciteit en 59 % minder gas 
moeten gebruiken om CO2-neutraal op het gebied van energie voor de gebouwde omgeving te worden. 
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Stap 9. Visie 
Nadat het toekomstbeeld is bijgeschaafd tot een visie die behalve draagvlak, ook haalbaar is, volgt een visie. Het 
betreft een ontwikkelingsvisie op het totale gebied. Het streven is een CO2 neutraal gebied in 2050. Daarin moet 
gezocht worden naar een optimum tussen technische, financieel-economische en sociale haalbaarheid. CO2-
neutraliteit is bij gebiedsontwikkeling geen op zichzelf staand concept, maar nauw verbonden met de andere 
speerpunten binnen duurzame gebiedsontwikkeling. 

Bij een CO2-neutraal gebied gaat het niet alleen om de CO2 die voortkomt uit de productie van elektriciteit en de 
verbranding van gas, maar het gaat ook om het materiaalgebruik en het transport. De hoeveelheid groene begroeiing 
is ook van belang. Volgens de systeemanalyse stoot heel gemeente Gulpen-Wittem 83 kton CO2 uit per jaar. Door de 
vermindering van de vraag en het aanvullen van de vraag door duurzame energie, wordt voor de energiebehoefte de 
CO2-uitstoot verminderd. 

Om te komen tot een vermindering van de vraag van energie, moet veel materiaal worden toegevoegd aan het 
gebouw. Hoe meer materiaal er in het gebouw wordt geplaatst, hoe meer CO2 uitgestoten wordt om dit materiaal te 
produceren, transporteren etc. Uiteindelijk wordt er meer CO2 in de vorm van materialen in het gebouw verwerkt. 
Verspreid over alle jaren dat het gebouw staat wordt hierdoor nog steeds teveel CO2 uitgestoten. Minder materiaal 
toepassen en daardoor wel een hoger CO2 verbruik in de gebruiksfase is soms voordeliger. Belangrijk is dat er lokale 
(bouw)materialen worden gebruikt en dat lokale bedrijven deze komen installeren (in het kader van werkvoorziening 
in het gebied en transport van materiaal). Deze berekening ligt buiten het bereik van deze studie en is niet uitgevoerd. 

Een analyse van het gebied is gemaakt. Samen met geselecteerde actoren is in een transitiearena de visie voor het 
gebied bepaald. Om de visie te realiseren moet een roadmap worden ontwikkeld. De functie van de roadmap is in dit 
verband, het kunnen verbinden van deelprojecten van lange en van korte duur. Voorts moet de roadmap leiden tot 
het verankeren van de te nemen stappen en van het doel in de gemeentelijke organisatie. 

FASE 3: ONTWIKKELEN ROADMAP EN VERANKERING 
In fase 2 is de visie ontwikkeld, om deze visie tot uitvoering te brengen in projecten, moet een roadmap worden 
ontwikkeld. Met forecasting worden vanuit de potentie van het gebied voorspellingen gemaakt richting einddoel. Met 
backcasting wordt vanuit het beoogde einddoel de visie bijgesteld (fine-tuning), op basis waarvan een stappenplan 
gemaakt wordt voor implementatie: de Roadmap. Op deze manier ontstaat een uitgebalanceerd pad naar een CO2-
neutrale gemeente in 2050. De forecasting- en backcasting sessies worden gehouden in de transitiearena. Dit om alle 
actoren bewust te maken van de impact en de grootte van onderneming bij de te nemen stappen. Door inzicht in de 
impact en de te nemen stappen kan iedere actor natuurlijke samenwerkingsverbanden genereren om bij te dragen 
aan het geheel. In figuur 7.12 worden de stappen van deze fase weergegeven. 
 

 
 
Figuur 7.12: Fase 3: Ontwikkelen roadmap en verankering 
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Stap 10 en 11. Forecasting en backcasting 
De stappen forecasting en backcasting worden na elkaar georganiseerd. Input voor de invulling van beide stappen 
komt uit voorgaande fasen. Deze stappen vormen een iteratief proces, de roadmap kan niet in één keer worden 
ingevuld, maar pas na enkele keren herhalen van de stappen. Op basis van de eerder opgestelde visie (door de 
actoren) en de in kaart gebrachte (energie) potentie(s) van het gebied in de gebiedsanalyse, wordt vanuit het heden 
gekeken naar de visie (CO2-neutraal gebied in 2050). Op basis van deze voorspellingen is een scenario geschetst voor 
het gebied Mechelen.  
 
Het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, start bij een nulmeting. Deze nulmeting is verricht in fase 1: voorbereiding 
en verkenning. Hieruit is gebleken dat de gemeente Gulpen-Wittem 83 kton CO2- heeft uitgestoten in het jaar 2010. 
Dit is directe en indirecte uitstoot van het gebied (Scope 1 en 2 van ISO 14046, paragraaf 3.1.2). Mechelen, gelegen in 
gemeente Gulpen-Wittem, stoot een deel van deze CO2 uit. Onbekend is hoeveel. Nieuwe metingen zijn dus vereist.  
 
Figuur 7.13 geeft een voorbeeld op welke manier de vraag naar energie en de productie van energie naar elkaar toe 
elkaar toe kunnen worden gebracht. Om in 2050 CO2-neutraal te worden voor de gebouwde omgeving (de grootste 
fase van uitstoot is de gebruiksfase van het gebouw) is een reductie van de energievraag nodig.  

 
Figuur 7.13: Projectie energieverbruik en duurzame energie productie over tijd [Gebaseerd op Roos, 2007] 

 
Uit de systeemanalyse blijkt dat het gebied Mechelen momenteel 4.69 mil. CO2-uitstoot [tabel 7.14] produceert. Het 
aandeel opgewekte duurzame energie in het gebied Mechelen is ingeschat op minder dan 1 % van de totale 
energievraag [Ecofys, 2012]. In figuur 7.14 zijn deze beginpunten aangegeven in het jaar 2010. Uit het rapport van 
Ecofys [2012] is op te maken dat de productie van duurzame energie (busines-as-usual) wordt verhoogd tot 8 % van 
de huidige energievraag, dit komt neer op 3,75 mil. in 2050. De reductie van de energievraag wordt met 6 % verlaagd 
in 2040 ten opzichte van 2010. In 2050 is de CO2-uitstoot ten behoeve van de energievraag voor het scenario business- 
as- usual dan nog 4,31 mil. Uit de systeemanalyse blijkt dat het gebied Mechelen duurzame energie kan opwekken 
voor 45 % van het elektriciteitsverbruik en voor 41 % van het gasverbruik (deze gegevens zijn in stap 8 te vinden). Dit 
betekent dat de reductie van de energievraag voor elektriciteit 55 % moet zijn en voor gas 59 %. Het optimum wordt 
dan bereikt. 
 
Een daadwerkelijke forecasting en backcasting is veel diepgaander en er zijn veel meer data vereist. Dit kan in de 
eerste fase van de roadmap worden opgepakt. Doel blijft het reduceren van de CO2-uitstoot van het gebied. Daarbij is 
tot nu toe alleen de CO2-uitstoot van elektriciteit en gas berekend voor de gebouwde omgeving. Ook het gebruik van 
materialen, andere producten en uitstoten zijn van invloed. Opnieuw wordt hier de opmerking geplaatst dat dit 
geanalyseerd moet worden. Voorbeeld genomen kan worden aan het TACO2 plan van de provincie Limburg in België. 
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Figuur 7.14: Projectie energieverbruik en duurzame energie productie over tijd  voor het gebied Mechelen 

De aanname die volgt uit forecasting en backcasting is, dat de vraag naar energie (elektriciteit en warmte) van 
bestaande gebouwen gereduceerd moet worden met minimaal 60%. De overgebleven vraag naar energie van de 
gebouwde omgeving moet geproduceerd / opgewekt worden op gebiedsniveau. Minimaal 50 % van de huidige vraag 
naar energie moet hierdoor worden ingevuld. 

De gebouwde omving staat in dienst van het gebied en het gebied staat in dienst van de gebouwde omgeving. 
Belangrijk is de balans. Samen met de veranderingen voor de balans van energiestromen, verandert ook de balans van 
de people en prosperity aspecten. Dit alles is onderdeel van het grote transitietraject. Op basis van deze gegevens 
wordt een roadmap ontwikkeld. Om te komen tot de roadmap voor het gebied Mechelen, moet worden gekeken 
vanuit het heden (2012) naar de toekomst. Op basis van de verkregen inzichten wordt een roadmap ontwikkeld om 
tot het gewenste doel te komen. 

Stap 12. Ontwikkelen roadmap 
De roadmap volgt uit de voorgaande stappen. Belangrijk is dat in de bestaande gebouwde omgeving van Mechelen 
een CO2-reductie plaatsvindt van minimaal 60 % ten opzicht van 2012. En dat 50 % van het huidige energieverbruik in 
2050 lokaal wordt opgewekt met duurzame energie. Voor Mechelen betekent dit voor elektriciteit 50 % van 3.613 
MWh en voor gas 50 % van 1.375.000 kg per jaar (zie tabel 7.1). Om dit te realiseren moeten er meerdere 
veranderingen plaatsvinden. Voordat deze veranderingen beschreven worden, wordt eerst het toekomstbeeld 
geschetst. 
 
Toekomstbeeld 
In figuur 7.15 is op basis van het onderzoek ReEnergize van Sven Stremke [2007] een plan ontwikkeld voor het gebied 
Mechelen. Het weergegeven ontwerp is fictief, echter wel gebaseerd op de huidige situatie, met de opmerking dat het 
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niet in samenspraak tot stand gekomen is met meerdere partijen. De tijdsplanning van dit onderzoek is daar debet 
aan. Alle karakteriseringen met het kenmerk ‘autarkisch’ zijn afkomstig van het onderzoek Stemke [2007]. 
 
De eerste stap naar een CO2-neutraal gebied, is het voorbereiden van de afvalstromen voor de opwekking van 
duurzame energie. Alle afvalstromen in het dorp moeten worden herzien en er moeten, bij voorkeur bij een boer, 
twee gezamenlijke inzamelpunten voor biomassa worden geplaatst. Boeren zijn een belangrijke factor in dit verhaal. 
Zij zullen open moeten staan voor vernieuwing en de voordelen moeten inzien om te anticiperen. Afvalwater is nu de 
bron voor gas en wordt bij de vergistingcentrale van Wijlre omgezet naar biogas, waarvan de bewoners en gebruikers 
van Mechelen profijt hebben.  
 
De voorgaande aanpassingen van het gebied naar een CO2-neutraal gebied hebben te maken met het aspect planet. 
Om te komen tot een CO2-neutraal gebied, moeten alle vier de aspecten ‘people’, ‘planet’, ‘prosperity’ en ‘project’ 
samenwerken en elkaar aanvullen. Het aspect people is zeer belangrijk om de actoren van het gebied actief te 
betrekken bij de transitie. De basisschool, met hierin het geplande gemeenschapshuis, speelt hierin een belangrijk rol 
als educatieve en activerende rol van de bewoners.  
 
In figuur 7.15 is crop rotatie

19
 van de boeren weergegeven, evenals de centrale punten van het dorp (kerk, school en 

voetbalveld). De common gardens, waar groente door de inwoners wordt verbouwd voor het dorp, zijn geplaatst 
naast de centrale punten van het dorp. 

Bij de basisschool worden common gardens geplaatst, de school is namelijk een centraal punt in het dorp, waar veel 
inwoners komen. De common gardens worden door de bewoners van Mechelen onderhouden en beplant. 
Medewerking van de actoren in Mechelen is een vereiste en zorgt voor succes.  

De basisschool van Mechelen, die verbouwd wordt tot een multifunctioneel centrum, is een voorbeeldfunctie 
weggelegd. Door het combineren van verschillende functies in één gebouw en het voorzien in veel sociale behoeften 
van de gemeenschap is het centrum al ver tot ontplooiing gekomen. Om bewoners te activeren in de deelname tot de 
maatregelen die geschetst zijn, moet dit gebouw de rol van voorbeeldfunctie toebedeeld krijgen en openlijk en 
zichtbaar als koploper fungeren.  

Voor de andere gebouwen moet de gemeente ondersteuning bieden in de vorm van subsidies voor particulieren en 
bedrijven. De gemeente moet ook zorgen dat deze mogelijkheden juridisch onderbouwd zijn. 
Voorlichtingsbijeenkomsten, individueel advies op maat bij aanschaf van huishoudelijke apparatuur, slimme meters 
met feedback mogelijkheden, klimaatstraatfeest en energiecoaches die advies geven bij ontwerp van nieuwe huizen 
of renovaties van huizen. Dit alles vanuit een centraal punt geregeld. De energiecoach is de energieadviseur die wordt 
bedoeld bij het proces van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008].  

 

                                                                 
19 Crop rotatie/rotation is het jaarlijks roteren van de te verbouwen gewassen op het land. Op deze manier wordt op een natuurlijke wijze de grond 
gevoed. 
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Figuur 7.15: Visie Mechelen 2050 op basis van onderzoek van Stemke [2007] 

Uit de systeemanalyse is naar voren gekomen dat het concept Biomassa de meeste kans van slagen heeft in 
Mechelen. In figuur 7.16 is weergegeven hoe de stromingen voor dit concept lopen voor het gebied Mechelen. Beide 
verwerkingslocaties / -fabrieken liggen buiten het gebied. Dit omdat het gebied te klein is om een fabriek rendabel te 
maken. De biomassa centrale gelegen in Margraten ligt drie dorpen verder en is gelegen naast een fruit- en groente 
veilinghal. De biovergistingscentrale in Wijlre is hier gesitueerd vanwege de huidige zuiveringslocatie van het riool op 
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deze locatie. Een andere locatie in Simpelveld komt hiermee te vervallen vanwege de te kleine schaal en de daarmee 
verbonden te lage opbrengst. 

 

Figuur 7.16: Mechelen met stromingen voor biomassa (groen) en biogas (blauw) 

De beschreven projecten en toekomstige projecten worden gefinancierd door de actoren van het gebied. Niet door de 
gemeentelijke organisatie. Alleen de gemeentelijke gebouwen (publiek genoemd in figuur 7.17) worden gefinancierd 
door de gemeentelijke organisatie. Onder gemeentelijke gebouwen worden gebouwen bedoeld waarvan de gemeente 
eigenaar is. Dus niet uitsluitend de gebruiker. 

Niet alleen is het belangrijk voor de financiële haalbaarheid en daarmee de bereikbaarheid van het doel, dat er 
nieuwe samenwerkingvormen 
gerealiseerd worden. Juist het 
verwezenlijken van deze nieuwe 
samenwerkingsvormen geeft de 
investeerders financiële overlevings-
kansen in de toekomst: Investeer in je 
eigen gebied en profiteer ervan. 

Hiernaast is een stroomschema 
weergegeven van een energieneutraal 
gebied. Verschillende stromingen 
worden uitgewisseld binnen het 
gebied. De hoofdstromen worden 
uitgewisseld met externe factoren van 
buiten het gebied. In figuur 7.17 is 
weergegeven hoe de stromingen 
verlopen tussen de aanbieders en 
vragers. 

Figuur 7.17: CO2-neutraal gebied [Gebaseerd op EOS LT: transep-DGO,2012b] 
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Roadmap 
Na een korte toelichting van het plan, wordt nu een uitgebreide presentatie gegeven van de roadmap om te komen 
tot een CO2-neutraal gebied (Mechelen) in 2050. De uitgewerkte versie van de roadmap richt zich op de gebouwde 
omgeving. Voor specifieke projecten gericht op gemeentelijk vastgoed, wordt verwezen naar paragraaf 7.2. In deze 
paragraaf wordt verder ingegaan op de te nemen acties voor het verduurzamen van het gemeentelijk gebouw in 
Mechelen, de basisschool. 
 
De eerste twee tot zeven jaar worden gedetailleerd uitgewerkt. Dit zijn de korte termijn doelstellingen en projecten. 
Vervolgens worden de overige jaren globaal aangegeven.  
 
2013 

In het eerste jaar na de ontwikkeling van de visie, moet nog veel onderzoek gedaan worden. Onderzoek naar de 
daadwerkelijke uitstoot van CO2 van Mechelen: Scope 1 en 2 van ISO norm 14046 (directe en indirecte uitstoot van 
CO2). Diepgaander onderzoek naar de mogelijkheden om duurzame lokale energie op te wekken en te distribueren is 
noodzakelijk. Ook is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie hier externe adviseurs bij betrekt. Eveneens is het aan 
te bevelen dat de bestaande gemeentelijke organisatie inzet op het vergaren van kennis. Daarom moet een groot deel 
van het onderzoek worden verricht door de ambtenaren zelf, gesteund door het transitieteam en eventuele externe 
adviseurs. Aanvullende opleidingen zijn voor het bestaande personeel een verplichting. 
 

 
 
Figuur 7.18: Overkoepelende afdeling ter ondersteuning van de uitvoering van de visie tot een CO2-neutraal gebied/gemeente 

 
In dit jaar start moet een grootschalige verandering binnen de gemeentelijke organisatie starten. In de voorgaande 
jaren is de gemeente betrokken bij het proces om te komen tot een visie met behulp van de transitiearena’s. Nu is het 
ook zaak dat de gemeente organisatorisch verandert. Meer kennis binnen de organisatie is een van de pijlers, maar 
ook samenwerken over sectorale en bestuurlijke grenzen heen is erg belangrijk. Voorbeeld kan genomen worden aan 
de gemeente Ludwigsburg. Deze gemeente heeft een afdelingsoverschrijdende afdeling opgericht, die ondersteuning 
biedt aan alle afdelingen en die het beleid opstelt. Deze mogelijkheid moet worden gedragen binnen de gehele 
organisatie. In figuur 7.18 is weergegeven welke organisatorische verandering dit zou betekenen voor de gemeente 
Gulpen-Wittem. Met behulp van horizontale inbedding wordt iedere afdeling verantwoordelijk gemaakt voor het 
behalen van de doelen in de roadmap. 
 
2014 

In dit jaar lopen nog veel onderzoeken door van het voorgaande jaar. Ongeveer 10 % van de te besteden uren, mogen 
worden aangewend voor onderzoek. Deze afbakening is om te voorkomen dat de eerste vijf jaar worden besteed aan 
onderzoek, terwijl deze tijd zeer goed gebruikt kan worden voor acties en beslissingen. De reorganisatie en bijscholing 
van de gemeentelijke organisatie is inmiddels ook in gang gezet.  
 
Door de gemeente wordt het Gemeenschappelijk Duurzame Energiedienstenbedrijf (GDEB) opgericht. In eerste 
instantie is de gemeente aandeelhouder. Het GDEB is een energiebedrijf dat energie levert aan gebruikers binnen de 
gemeentegrenzen en aan direct aangrenzende gemeenten als er overschot is. Het bestaande elektriciteitsnetwerk 
wordt gebruikt voor de distributie. De faciliteiten voor het opwekken van duurzame lokale energie, wordt 
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gecoördineerd en gefinancierd door dit bedrijf. Met faciliteren wordt 
onder andere het bekostigen van water- en windmolens en het opzetten 
van het distributienetwerk voor biomassa bedoeld. In figuur 7.19 is een 
schets weergegeven van een centraal afvalinzamelingpunt. 
 

In de bestaande gebouwde omgeving wordt begonnen met het 
installeren van slimme meters, om metingen te kunnen verrichten voor 
onder andere de monitoring. Communicatiemiddelen (website, huis-aan-
huis blaadjes) voor de bewoners en bedrijven in het gebied worden 
gefaciliteerd en geregisseerd vanuit de gemeente. Visie, ambitie, 
plannen (roadmap) en mogelijkheden voor bewoners en gebruikers 
worden hiermee gecommuniceerd. 
 

Figuur 7.19: GFT afval wordt centraal verzameld [Stemke, 2007] 

 
Afspraken worden gemaakt met woningcorporaties. Het merendeel van de huurders van sociale woningen kunnen in 
de toekomst de energiekosten niet meer betalen vanwege de verwachte stijgingen. Belangrijk is dat de gemeentelijke 
organisatie actief opkomt voor deze groep. Afspraak met de woningcorporaties is dat de gehele woningvoorraad voor 
2040 een CO2-reductie heeft van ten minste 60 %. De afvalstromen van deze woningen dragen actief bij aan de 
opwekking van duurzame lokale energie (o.a. biologisch afval en rioolwater). 
 
2015 

De organisatorische verandering van de gemeentelijke organisatie is in de eerste fase voltooid. Belangrijk is dat de 
organisatie zich blijft veranderen en aanpassen aan de veranderingen in het gebied. Ook is het belangrijk dat de 
gemeente een eenduidig advies kan geven aan bewoners en gebruikers van het gebied. Daarom wordt een energie- of 
duurzaamheidwinkel opgericht om onafhankelijk advies te kunnen geven aan de bewoners en andere 
gebouweigenaren in het gebied. In de komende jaren groeit deze winkel steeds verder uit en wordt er actief advies 
gegeven op locatie. 
 
Advisering aan eigenaren van bestaande gebouwen in het gebied wordt steeds actiever. Meerdere acties worden 
opgezet. Deze acties moeten worden ondersteund door goede marketing en communicatie. De technische invulling 
moet worden gedaan door kundig en opgeleid personeel. Technische opleidingen, zoals Zuyd Hogeschool, kunnen hier 
goed bij assisteren. 
 
2020 

In het jaar 2020 treedt de landelijke eis van energieneutrale nieuwbouw in werking. Vanaf dit moment mogen de 
nieuw gebouwde gebouwen geen netto vraag meer hebben naar energie (elektriciteit en warmte). Voorts moet de 
gemeente de eis opleggen om (ver)bouw door lokale bedrijven te laten bouwen en begeleiden. Voor materialen die 
gebruikt worden bij de (ver)bouw geldt, dat 75 % van de gebruikte materialen aangeschaft moeten worden binnen 
een straal van 500 km van het gebied. In de voorgaande jaren is hier niet dieper op ingegaan, omdat nieuwbouw niet 
gestimuleerd wordt binnen het gebied en daarom heel erg kleinschalig is. 

Van de bestaande gebouwen, moet 30 % in dit jaar een CO2-reductie hebben gerealiseerd van 60 % of meer per 
gebouw. Advies voor de aanpak van deze gebouwen is onder andere afkomstig vanuit de gemeentelijke organisatie. 
Eventuele subsidie of financieringsregelingen zijn afkomstig van de overheid, gemeentelijke organisatie en zelfs van 
corporaties opgericht in het gebied Mechelen. De (bestaande) gemeentelijk gebouwen dienen een reductie van ten 
minste 70 % per gebouw te realiseren, dit vanwege de voorbeeldfunctie. In het jaar 2020 is de helft van de 
gemeentelijke gebouwen gerenoveerd.  

Voorbereidingen voor de opwekking van duurzame energie zijn gemaakt in de voorgaande jaren. De acceptatie van 
windmolens wordt steeds groter. In Margraten en Wijlre worden respectievelijk biomassa- en vergistingcentrales 
gebouwd in samenwerking met andere gemeenten. Om het project te laten slagen moeten de centrales van 
dusdanige grootte zijn dat ze rendabel kunnen produceren. Daarom voorzien deze centrales meerdere gemeenten. Bij 
de boeren in Mechelen zijn silo’s geplaatst voor de inzameling van GFT en andere biomassa. Het plaatsen van PV-
panelen, kleinschalige windmolens en warmtepompen (individueel en collectief) wordt gestimuleerd vanuit de 
gemeentelijke organisatie. 
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Verschillende projecten zijn inmiddels gestart en er zijn vorderingen gemaakt. Langzaam dringt het besef tot 
verandering door bij de actoren die niet actief betrokken waren bij het visievormingsproces. Steeds meer actoren 
gaan actief deelnemen aan de verandering. Het gebied is van de voorbereidingsfase in de take-off fase beland. Het is 
nu zaak om in de zogenaamde fase van versnelling terecht te komen en niet te stranden (Business as usual). 
Verankering is hierbij van belang. Dit wordt beschreven in de volgende stap van het stappenplan.  

2030 

In de jaren van 2020 tot 2030 zijn grote projecten uitgevoerd. Een groot deel van de vraag naar energie is verminderd 
in de bestaande gebouwde omgeving. Nieuwbouwprojecten zijn CO2-neutraal en duurzame energie wordt lokaal 
opgewekt. De transitie naar een CO2-neutraal gebied in dit geval het gebied Mechelen, onderdeel van de gemeente 
Gulpen-Wittem, is nog niet voltooid. De laatste loodjes voor de vraagreductie vinden de komende jaren plaats en de 
productie van lokale duurzame energie moet nog aanzienlijk groeien. De gemeentelijke organisatie heeft zich 
inmiddels aangepast aan de nieuwe wijze van werken en geeft met de duurzaamheidwinkel goed en actief advies aan 
actoren binnen het gebied. De komende 10 jaar worden de renovaties van de woningvoorraad van de 
woningcorporaties afgerond.  

Van de bestaande gebouwen, moet 60 % in dit jaar een CO2-reductie hebben gerealiseerd van 60 % of meer per 
gebouw. Advies voor de aanpak van deze gebouwen is onder andere afkomstig van de gemeentelijke organisatie. 
Eventuele subsidie- of financieringsregelingen zijn afkomstig van de overheid, gemeentelijke organisatie en zelfs van 
corporaties opgericht in het gebeid Mechelen. De (bestaande) gemeentelijk gebouwen dienen een reductie van ten 
minste 70 % per gebouw te realiseren, dit vanwege de voorbeeldfunctie. In het jaar 2030 is de 75 % van de 
gemeentelijke gebouwen gerenoveerd.  

Duurzame opwekking van energie op lokale schaal neemt inmiddels een duidelijk vorm aan. De elektriciteit die wordt 
opgewekt uit biomassa, wordt afgenomen door aangrenzende gemeenten. Steeds betere distributienetwerken 
worden opgezet om zo veel mogelijk overtollige biomassa naar de centrale in Margraten te vervoeren. Met overtollige 
biomassa wordt afval bedoeld en geen geplande bomenkap voor verbranding, het doel is nuttig gebruik van restafval. 
De watermolens in Mechelen wekken elektriciteit op. Er worden plannen gemaakt om meer watermolens te plaatsen 
in de Geul. Door de stijging van de Geul, is hier ook een sterkere stroming ontstaan. PV-panelen zijn goedkoop en 
worden steeds vaker geplaatst. Windmolens zijn nog steeds niet geaccepteerd in het gebied. Alleen achter 
boerderijen staan kleine windmolens, raywavers. 

2040 

In dit jaar beginnen de gevolgen van de uitstoot van CO2 in het jaar 2000 zichtbaar te worden. Niet alleen het klimaat 
verandert, maar ook is er een schaarste aan materialen ontstaan. Gebouwen moeten nu klaar zijn met de renovatie 
tot CO2-neutraler gebouw (een reductie van minimaal 60 % ten opzichte van 2012). Materialen voor verbouwing 
komen uit gebouwen die gesloopt worden of komen uit de directe omgeving.  

De opwekking van lokale duurzame energie gaat verder Met behulp van nieuwe technieken wordt lokaal meer energie 
opgewekt. Ook waterstromen (toevoer) worden nog decentraler gezuiverd. Hierbij valt te denken aan grijswater 
(wasbak en wasmachine). 

2050 

Vergeleken met het niveau van 2012 is de vraag naar energie van bestaande gebouwen gereduceerd met minimaal 
60%. De productie van duurzame lokale energie bedraagt minimaal 50% van de vraag naar energie in het jaar 2012. 
Niet alleen de energiebehoeften en energievoorziening van het gebied zijn veranderd, ook het gebied zelf is 
veranderd. Om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050 zijn ook veel aanpassingen gedaan aan de wegen en de 
groenvoorziening. De gehele omgeving is groen en straalt. Het is een prettige omgeving om in te verblijven en 
toeristen komen graag naar het gebied. 

Boeren spelen een centrale rol in dit gebied en voorzien Veolia (ov) van transportbrandstof. Stromen binnen het 
gebied (water, elektriciteit, warmte, gas, voedsel etc.) verlopen nu synergetisch en de stromen zijn in balans. Nu komt 
een nieuwe uitdaging om de hoek kijken: Het in werking stellen van een nieuwe transitie. Of dat gaat lukken zal de 
toekomst uitwijzen. 
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Een visuele weergave is gegeven in figuur 7.20. In dit figuur zijn alle deelprojecten weergegeven die beschreven zijn in 
de roadmap. Aan de linker zijde zijn de energieopwekkende projecten doelen en projecten weergegeven. Aan de 
rechterzijde van het figuur zijn de doelen en maatregelen weergegeven om de energievraag te verminderen. 

 

Figuur 7.20: Roadmap van het gebied Mechelen 

 
Stap 12. Verankering 
De door de transitiearena gevormde visie moet worden verankerd in de gemeentelijke organisatie. Voor deze 
verankering is een coördinator en een procesmanager belangrijk. Beide functies behoren tot transitieteam. Dit 
transitieteam is verantwoordelijk voor de verankering van de visie in de gemeentelijke organisatie en de continuïteit 
van het proces. Om het doel te halen en de roadmap te volgen, moet directe actie worden ondernomen. Ook is van 
belang dat in de beginfase gezorgd wordt voor inbedding van de visie in plannen en beleidsstukken. Deze 
beleidsstukken zijn onder andere politieke documenten, structuur visies en masterplannen.  

Borging van dit proces vindt onder andere plaats door de implementatie van het energiebesparingsbeleid. Bestuur en 
management moeten zich committeren en middelen (mensen, tijd en geld) vrijmaken om het energiebesparingbeleid 
tot uitvoering te brengen en op gang te houden. In de praktijk zorgt het ontbreken van kennis en het gebrek aan 
commitment tot mislukking. Opleidingen en trainingen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het beleid. 

Draagvlak wordt verkregen door regelmatig te rapporteren over de voortgang. Hierin kan vermeld worden welke 
resultaten zijn geboekt, welke inspanningen zijn verricht en wat te verwachten in de toekomst. Dit wordt ook wel 
Interne communicatie van het managementsysteem genoemd. 

Verdere borging van het proces vindt plaats op sectorniveau. Bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen of de 
bestaande gebouwde omgeving. Iedere sector heeft vanuit de gemeentelijke organisatie een verantwoordelijke 
projectleider, die de juiste kwaliteiten voor de uitvoering van de activiteiten moet hebben, maar ook voldoende tijd en 
budget. 
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Stap 13. Monitoring 
Op basis van de opgestelde roadmap worden korte en lange termijn doelstellingen gemeten en gemonitord. 
Monitoring is belangrijk om te controleren of de korte termijn doelstellingen worden behaald om gezamenlijk bij te 
dragen aan de lange termijn visie. In figuur 6.1 wordt in de groene kleinere cirkels de visie gemonitord met de 
gegevens die gedurende de implementatie van de Roadmap worden gemeten. Er moet dus gemeten worden bij de 
deelprojecten.  

Een nulmeting als beginpunt is gemaakt tijdens de gebiedsanalyse. Tijdens de verankering van de visie zijn er korte 
termijn doelstellingen opgesteld die getoetst moeten worden. 

Op basis van de metingen van de private en publieke gebouwen kan gemonitord worden of de aanpassingen en 
veranderingen van deze gebouwen in lijn liggen met het verankerde beleid. Indien nodig kan bijstelling van aanpak of 
sturing plaatsvinden. 

Monitoring en verankering zijn de laatstgenoemde stappen van het stappenplan. Deze stappen zijn samen met het 
onderdeel initiatief de belangrijkste. Na het doorlopen van het stappenplan blijven stap 12 en 13 altijd van toepassing. 
Door monitoring is te achterhalen of met behulp van de deelprojecten het doel van de roadmap wordt behaald. Met 
verankering wordt er met meer dan alleen wilskracht en overtuiging gezorgd dat alle projecten worden uitgevoerd en 
zo bijdragen aan de roadmap. 

7.2 DEELPROJECT: GEMEENTELIJK GEBOUW 
Om de gemeentelijke organisatie meer ondersteuning te bieden bij het verduurzamen van de gemeentelijke 
gebouwen is deze paragraaf toegevoegd. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de te nemen acties om het 
gemeentelijk gebouw in het gebied Mechelen te verduurzamen. Dit gebouw is de basisschool van Mechelen. De 
gemeente heeft plannen om dit gebouw uit te breiden tot gemeenschapshuis. In deze uitwerking is het ontwerp van 
de uitbreiding niet meegenomen. Informatie betreffende het gebouw is verkregen van INNOVO, de stichting die de 
school gebruikt en beheert. Eerst wordt begonnen met uitleg over de te nemen stappen voor een gemeentelijk 
gebouw en vervolgens wordt ingegaan op enkele stappen. Het gebouw bevindt zich in een gebied en is er onderdeel 
van. Om bij te dragen aan het CO2-neutraal worden van dit gebied in 2050, moet de vraag van het gebouw worden 
gereduceerd met 70 %. 
 

7.2.1 STAPPEN VERDUURZAMEN GEMEENTELIJK VASTGOED 
De acties en/of stappen die genomen moeten worden door de gemeentelijke organisatie om gemeentelijke gebouwen 
te verduurzamen om zo bij te dragen aan het gebied en om te fungeren als voorbeeldfunctie zijn: 
 

1. De opgestelde visie is opgesteld met invloed van de actoren en heeft draagkracht binnen het gebied. Voor de 
publieke gebouwen is inzichtelijk welke functie ze gaan vervullen en hun aandeel in het toekomstbeeld; 

2. Randvoorwaarden en criteria vanuit het gebied zijn gesteld; 
3. Een energiemanager of energieadviseur moet worden aangesteld om de inventarisatie en de vervolgstappen 

te coördineren, adviseren en sturen, zodat de gestelde doelstellingen behaald kunnen worden; 
4. Een inventarisatie van de gebouwen dient te worden gemaakt. Een EPA-label om de bouwkundig en 

installatie technische staat van het gebouw inzichtelijk te maken, een Installatie performance scan (IPS) om 
de regeltechniek van de installaties te beoordelen en een gebruikersscan, om inzichtelijk te maken welke 
behoefte en ervaringen verzameld kunnen worden van de gebruikers; 

5. Op basis van de inventarisatie wordt een Progamma van Eisen gemaakt. In dit programma worden ook de 
randvoorwaarden en criteria van het gebied verwoord; 

6. De energiemanager stelt een plan van aanpak op. Dit kan in combinatie met de huidige beheerders/ 
verantwoordelijken van de gebouwen. In dit plan van aanpak wordt ook de haalbaarheid van het project 
weergegeven; 

7. Het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak worden aangeboden aan de politiek, die hier vervolgens 
een besluit over maakt en budget geeft. Hierbij wordt aangenomen dat de politiek van voorgaande fasen 
betrokken is bij het proces; 

8. Na goedkeuring wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Op basis van de aanpak kan dit een grote renovatie 
zijn of een aanpak op momenten van natuurlijke noodzaak (vervanging); 
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9. Na grootschalige renovatie of tijdens het proces van vervanging, begeleidt de energiemanager de keuze van 
gebruiksapparatuur. Bij publieke gebouwen wordt de gebruiksapparatuur aangeschaft door de gebruiker en 
niet door de eigenaar van het gebouw, te denken aan scholen en gemeenschapshuizen; 

10. Maandelijks het energieverbruik monitoren om hiervan te kunnen leren en bij te stellen als het nodig is; 
11. Evalueren en leren. Hierbij ook terugkoppeling maken naar andere gebouwen om hier het proces te kunnen 

bijsturen. 
 

7.2.2 ROADMAP VOOR GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de te nemen stappen voor het gehele gebied. Deze worden met behulp van 
de roadmap opgesteld. Enkele stappen zijn weergeven als scenario, zoals het maken van een plan van eisen, het 
vragen naar gebruikerswensen en het maken en laten goedkeuren van budgetten. Getracht is inzicht te geven welke 
maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een gemeentelijk gebouw dat bijdraagt aan het gebied en 
dat een voorbeeldfunctie geeft. De intentie van de gemeente om de sportzaal, die tegen de school is aangebouwd, te 
verbouwen tot een multifunctionele ruimte. Door deze verbouwing krijgt het gebouw een belangrijke en een centrale 
functie in het gebied. Meerdere facetten van duurzame gebiedsontwikkeling worden bij de verbouwing betrokken, 
onder andere participatie en betrokkenheid van de bewoners en functievermenging. Om als gebouw bij te dragen aan 
het gebied, dient de vraag naar energie (elektriciteit en warmte) verminderd te worden met minimaal 70 % en het 
gebouw dient te gaan functioneren als centraal punt en als voorbeeldfunctie.  
 
2013 

Eerst is een inventarisatie van het energiegebruik gemaakt, maar ook van de wensen van de huidige en toekomstige 
gebruikers. Dit alles wordt verwoord in een plan van aanpak en voorgelegd aan de Raad, die hier vervolgens de 
financiering voor moet goedkeuren. De Raad moet in deze fase wel volledig achter de visie staan. Dit behoort tot stap 
13: Verankering in de voorgaande fasen.  
 

Op basis van de gegevens van het gebouw, zijn de kenmerken van 
het gebouw ingevoerd in GPR gebouw versie 4.0. Het gebouw heeft 
momenteel een label G, dit komt overeen met een gas verbruik van 
51.000 m3 gas per jaar en 109.000 kWh. Een reductie van 70 % zou 
betekenen dat jaarlijks 15.300 m3 gas verbruik mag worden en 
32.700 kWh aan elektriciteit. De huidige situatie is weergegeven in 
figuur 7.21, momenteel is hier de basisschool van Mechelen 
gehuisvest. 
 

 
Figuur 7.21: Huidige situatie basisschool Mechelen [linker afbeelding www.buro5.nl,2012; foto’s privé,2012] 

 
2014 

Na goedkeuring van de Raad en toekenning van de financiering wordt het plan van de duurzame renovatie van het 
schoolgebouw in Mechelen tot uitvoering gebracht. Bij het project worden architecten en andere adviseurs 
betrokken. Deze partijen zijn allen extern. Het gehele proces wordt begeleid vanuit de gemeente door een 
projectleider die expert is op het gebied van duurzaam bouwen. Deze persoon kan ook energieadviseur worden 
genoemd. Dit is een sleutelpersoon.  
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Mogelijkheden om de vraag naar elektriciteit, energie en andere toevoerstromen te reduceren zijn divers. Bij de 
reductie moet gewerkt worden met ‘het nieuwe stappenplan’. Deze methodiek houdt voor het gebouw in, dat eerst 
de vraag van het gebouw moet worden gereduceerd met bouwkundige maatregelen, zoals isolatie (wand, vloer, dak), 
dubbel glas, goed geplaatste lichtinval en oriëntatie van de ruimten. Na de bouwkundige maatregelen, kunnen de 
benodigde installaties worden gedimensioneerd en geplaatst. Installaties vullen de gebreken in/aan van het gebouw. 
In de overgebleven vraag wordt in eerste instantie voorzien door een groene energieleverancier (centraal) en 
naderhand door decentrale (gebiedsniveau) groene energie. In het stappenplan wordt ook aangegeven dat het 
gebouw bijdraagt aan de opwekking van energie op lokale schaal. Het gemeentelijk gebouw draagt hier actief aan bij 
door het afval- en afvalwater te scheiden en door installatie van PV-panelen op het dak. tabel 7.3 wordt weergegeven 
welke invloed de hiervoor genoemde maatregelen hebben op de renovatie van het gebouw. Doel is om minimaal 70 % 
van het huidige verbruik te reduceren. 
 
Tabel 7.3: Energiebalans basisschool Mechelen, GPR gebouw 4.0 (13-01-2013) 

 

Huidige situatie Nieuwe situatie (reductie) 

51.000 m3 Dak, vloer en gevel RC = 1.3 m2 K/W 33.000 m3 (35 %) Dak, vloer en gevel RC ≥ 5.0 m2 K/W 

 50 % enkelglas, 50 % HR++ glas 27.000 m3 (47 %) 100 % HR ++ glas 

 VR-ketel, HTV ≥ 55 graden 11.000 m3 (78%) Gas warmtepomp LTV ≤ 35 graden 

    

    
109 MWh Natuurlijke ventilatie 9.000 m3 (82%) WTW mechanisch  

  111 MWh (-1.8%)  

 Vertrekschakelaar verlichting 30 W/m2 34 MWh (69 %) Veegpulsschakeling met 
daglichtafhankelijke regeling 10 W/m2 
en aanwezigheidsdetectie 

 Elektrische boilers 32 MWh (71 %) Via warmtepomp 

 Geen koeling, bevochtiging en PV 
panelen 

69 MWh PV panelen (400 m2 a 300 Wp/m2) 

 
Om gebruik te kunnen maken van decentrale energie, moeten de afvalstromen van het gebouw aangepast worden op 
de nieuwe (nog te realiseren) situatie. In het gebied Mechelen is gekozen voor het biomassa concept. Om bij te dragen 
aan dit concept, moet het afvalwater bijdragen aan de vergistingcentrale (locatie Wijlre) en GFT-afval aan de 
biomassacentrale in Margraten. Ook kan het gebouw bijdragen aan de decentraal opgewekte energie door het 
plaatsen van PV-panelen. 
 
2015 

De renovatie van het gemeentelijk gebouw, de basisschool, begint na goedkeuring van het ontwerp en de financiering. 
Dit proces duurt ruim één jaar. De verbouwing vindt plaats en vervolgens wordt het gebouw weer in gebruik 
genomen. De gebruikers van dit gebouw zijn de school en de verenigingen die gebruik maken van de 
sportzaal/multifunctionele ruimte. In de gebruikersfase van het gebouw worden apparaten gebruikt. Deze apparaten 
moeten met zorg gekozen worden, om het energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren. De energiemanager van de 
gemeente adviseert de aankopende partijen. In figuur 7.22 is een impressie weergegeven van het verduurzaamde 
gebouw en de gebruikte materialen. 
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Figuur 7.22: Artist impression van gerenoveerde basisschool 
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2020 

De school is nu volledig gerenoveerd en aangepast op de wensen van de 
gebruikers. Het gebouw heeft een reductie van minimaal 70 % CO2 
behaald en draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in het 
gebied (decentrale schaal). Naast de bijdrage aan het aspect ‘planet’, de 
reductie van de vraag en de invulling van de vraag om te komen tot een 
CO2-neutraal gebied in 2050 vervult dit gebouw ook de voorbeeldfunctie 
naar de naar school gaande kinderen en de gemeenschap. Daarom is dit 
gebouw in de strategische visie aangeduid als centraal punt voor de 
common gardens. Kinderen en bezoekers leren van de natuur. Dit is 
inmiddels al geïntegreerd in de lessen voor de kinderen. Een groentetuin 
als leertuin is opgericht op het terrein en op het terrein wordt ook 
regenwater gebruik voor bewatering van de planten. 
 
 

F
iguur 7.23: Centrale punten (kerk en 
school) functioneren als common garden 
[Stemke, 2007] 

7.3 FEEDBACK VANUIT PRAKTISCHE TOETS 
De praktische toets is goed invulbaar geweest voor de schrijver van dit onderzoek. Daarbij moet wel rekening 
gehouden worden dat de schrijver al redelijk veel kennis in huis heeft wat betreft transitiemanagement, duurzame 
gebiedsontwikkeling en het ontwikkelproces van een duurzamer gebouw. Ook heeft de ontwerper inzicht op de 
achterliggende gedachte en heeft dit proces geen oponthoud gekend in welke vorm dan ook. De gebruikte data in dit 
onderzoek zijn voornamelijk gebaseerd op schattingen. Voorgesteld wordt om het gehele proces nogmaals te 
doorlopen door de gemeentelijke organisatie. Het is eveneens belangrijk de betrokken ambtenaren te scholen op het 
voor hun toepasselijke vakgebied. Een projectleider bijvoorbeeld dient veel over duurzaam bouwen te weten en hoeft 
zich niet zozeer te verdiepen in het transitieproces teneinde een roadmap te ontwikkelen. 
 
Verder geeft deze praktische toets een helder beeld van het proces wat doorlopen moet worden door gemeenten en 
maakt het ontwerp van het stappenplan begrijpelijk voor de praktijk. 
 

7.4 CONCLUSIE 
Het stappenplan is in dit hoofdstuk getoetst in de praktijk. Deze praktische toets is goed doorlopen en er is 
inzicht verschaft in de te nemen stappen door gemeenten. In de praktische toets wordt duidelijk dat, als de 
gemeente doorgaat met ‘business-as-usual’, het gebied Mechelen geen CO2-neutraal gebied wordt. Zelfs niet 
in het jaar 2100. Het gebied heeft daarentegen wel veel potentie om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 
2050. Het opwekken van lokaal duurzame energie is zeer zeker mogelijk binnen het gebied, maar de meeste 
impact heeft het verlagen van de vraag naar energie.  
 
Voor het gemeentelijk gebouw in het gebied Mechelen is inzichtelijk gemaakt welke ingrepen en 
toevoegingen gedaan moeten worden om te komen tot de gevraagde CO2-reductie van het gebied. Het 
verschaffen van dit inzicht is gedaan met behulp van het rekenprogramma GPR gebouw.  
 
Nu is het alleen zaak dat de gemeentelijke organisatie ook daadwerkelijk het initiatief neemt tot het starten 
van het in het stappenplan beschreven traject. Het starten en het doorlopen van de drie fasen is namelijk het 
meest belangrijk, maar ook het meest intensief voor de gemeentelijke organisatie. De uitvoering van de 
deelprojecten in de roadmap zijn te vergelijken met projecten die nu binnen de gemeenten worden 
uitgevoerd.  
 
De roadmap is ontworpen om een globaal idee te geven van de te nemen stappen. Op basis van de input van 
actoren uit het gebied zal deze roadmap een andere vorm aannemen. Wel is belangrijk dat het doel, om 
energie gebruik te verminderen en de resterende vraag locaal op te wekken, gehandhaafd blijft. In hoofdstuk 
9 wordt een definitief ontwerp weergegeven van het stappenplan.  
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8. ONTWERP WEGWIJZER (DEFINITIEF) 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de feedback van experts gebruikt om aanpassingen en 
veranderingen te maken op de wegwijzer. Leesbaarheid, volgorde van de stappen en correctheid van 
begrippen en toepassing van de literatuur blijven belangrijk. De experts zijn allen van mening dat het ontwerp 
van de wegwijzer voornamelijk visueel versimpeld moet worden en dat de begrippen tekstueel verbonden 
moeten worden. Besloten is om de begrippen op een andere manier te structureren, het model te versimpelen 
en niet van macro naar micro niveau te gaan binnen één figuur.  

8.1 ONTWERP WEGWIJZER 
Op basis van de opmerkingen, die gemaakt zijn door de experts, is de wegwijzer rigoureus aangepast. De belangrijkste 
feedback van de experts is de leesbaarheid van de wegwijzer. Visueel en tekstueel versimpelen is belangrijk. Ook het 
doel, om inzicht te verschaffen in het begrippenkader, is aangegeven als te diepgaand. Het moet voor medewerkers 
van de gemeentelijke organisatie mogelijk zijn het model te begrijpen, zonder dat raadpleging van literatuur nodig is. 
De wegwijzer moet ambtenaren enthousiast maken en activeren. Behalve deze feedback op de wegwijzer, is het niet 
duidelijk op welke wijze de literatuur met elkaar verbonden is.  
 
Gekozen is om de gedachtegang van de wegwijzer opnieuw te structureren. Hierbij wordt de nadruk niet gelegd op 
het verschaffen van kennis van begrippen. Het accent wordt verlegd naar het verschaffen van inzicht in de aanleiding 
tot een transitieaanpak en de achtergronden met betrekking tot het stand komen van het stappenplan. Zoals eerder 
beschreven in dit onderzoeksverslag, is behoud van welvaart, voor deze en latere generaties, het belangrijkst en is ook 
de grootste drijfveer. 

 

 
 
Figuur 8.1: Ontwerp wegwijzer (definitief) 

 

8.2 BESCHRIJVING WEGWIJZER 
In het ontwerp van de wegwijzer wordt aan de linkerzijde weergegeven wat de aanleiding is tot een transitie. Aan de 
rechterzijde wordt weergegeven dat een transitie leidt tot duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzame 
gebiedsontwikkeling heeft tot gevolg een reductie van CO2, die op haar beurt invloed heeft op de aanleiding. Dit 
proces herhaalt zich totdat de uitstoot van CO2 zodanig afneemt, dat er geen sprake meer is van door de mens 
geïnduceerde klimaatverandering. In het kader van duurzame gebiedsontwikkeling wordt met een pijl aangegeven dat 
hier een stappenplan ontstaat. Dit is het stappenplan voor gemeenten om te regisseren en faciliteren tot een CO2-
neutraal gebied in 2050. Hieronder worden de onderdelen ‘aanleiding’, ‘transitie’ en ‘stappenplan’, toegelicht. 
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Aanleiding 
Het startpunt van de wegwijzer is ‘welvaart’. Het behouden of verhogen van welvaart heeft in de westerse 
samenleving als direct gevolg een verhoging van CO2-uitstoot. Deze CO2-uitstoot vindt plaats door het verwarmen van 
huizen, het gebruik van elektronische apparatuur en het transport van personen, voedsel en andere producten. Het 
merendeel van deze benodigde energie is afkomstig van fossiele stoffen, waaronder olie. Naast het feit dat fossiele 
brandstoffen CO2-uitstoten bij verbranding, zijn het ook eindige stoffen. Dit betekent dat ze op termijn opraken. 
 
Door welvaartsgroei, stijgt de uitstoot van CO2. Door de stijging van CO2-uitstoot is ons klimaat op een negatieve 
manier veranderd en zijn mondiale problemen ontstaan. Mondiale problemen als gevolg van klimaatverandering zijn 
onder andere het stijgen van de zeespiegel, het aantasten van ons ecosysteem, het verdwijnen van gletsjers en het 
ontstaan van woestijnen. Door mondiale problemen komt onze welvaart in gevaar.  
 
Klimaatverandering en de mondiale gevolgen hiervan zijn niet onze enige welvaartsbedreiging. Onze huidige 
(westerse) samenleving is afhankelijk van fossiele olie [Cox, 2011]. Als onze samenleving de huidige economische groei 
wilt behouden, dan moet er meer olie geproduceerd worden. Cox [2011] geeft aan dat er een groeiratio is van 2:1. 
Groeit de economie, dan moet er half zo veel olie méér geproduceerd worden. Onze huidige olieproductie stijgt niet, 
maar bevindt zich op een plateau en onze mondiale economie groeit. Daarnaast wordt de olie die wij gebruiken 
geëxploiteerd op andere continenten dan Europa en zijn wij als Europeanen altijd sterk afhankelijk van deze externe 
productie van olie. Een andere bron voor elektriciteit en warmte moet worden gezocht. 
 
Transitie 
Mondiale problemen, veroorzaakt door klimaatverandering, zorgen ervoor dat in de toekomst een afname van onze 
welvaart ontstaat. Om de achteruitgang van onze welvaart tegen te gaan moet een transitie plaatsvinden. Deze 
transitie wordt geïnitieerd op gebiedsniveau door actoren die gebruik maken van het gebied. Op gebiedsniveau moet 
de uitstoot van CO2 worden teruggedrongen door een samenwerking tussen de aspecten People, Profit en Planet. 
Alleen door op decentraal niveau nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten kan een behoud van welvaart worden 
gerealiseerd. 

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het decentraal opwekken van energie, zorgt voor een vermindering van 
olieverbruik en een vermindering van CO2-uitstoot. Dit heeft een positief effect op de klimaatverandering en geeft op 
deze wijze een vermindering van mondiale problemen.  

Stappenplan 
Om te komen tot een transitie op gebiedsniveau moet een transitieproces worden opgezet. De gemeentelijke 
organisatie is het bestuurlijke orgaan van de gemeente (de doelgroep in dit onderzoek) en de aangewezen partij om te 
faciliteren en regisseren om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050. Het gebied is de gemeente, met de 
gemeentelijk grenzen als systeemgrens.  
 
Om de gemeente ondersteuning te bieden bij de transitieaanpak tot duurzame gebiedsontwikkeling, is een 
stappenplan ontworpen. Het definitieve stappenplan is het onderwerp van hoofdstuk 8.  
 

8.3 EXPERTS 
De experts zijn nogmaals naar hun mening gevraagd. Dit is gebeurd door het opsturen van het concept en het 
definitieve ontwerp van de wegwijzer. Bij het conceptontwerp is hoofdstuk 5 opgestuurd en bij het definitieve 
ontwerp is hoofdstuk 8 opgestuurd. In hoofdstuk 5 is zowel dieper ingegaan op de achtergronden waarom de 
wegwijzer ontworpen moest worden als op de opmerkingen die gemaakt zijn door alle experts. Feedback op het 
nieuwe (definitieve) model is gevraagd waarbij nadrukkelijk is verzocht te letten op de visuele en tekstuele 
leesbaarheid alsmede de versimpeling van het model.  
 
Opmerkingen van de experts: 

1. Het definitieve ontwerp is zeer helder en leesbaar geworden. Het is echter een zeer kort stukje en de 
vertaalslag naar de gemeenten is hier vanuit redenerend nog een veel te grote stap. [Jacques Kimman] 

2. Het ontwerp is beter dan het eerdere, omdat het simpeler is. Nog steeds is er behoefte aan toelichting. Het 
ontwerp kan alleen functioneren met een training. [Johan Schot] 

3. De opmerkingen van de experts zijn goed gebruikt om een helder ontwerp te maken. Het model is nu erg 
helder. [Eric Willems] 
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4. Het model is erg helder, wel is het niet de kerntaak van de gemeente om deze problematiek op te lossen en 
heeft daarom beperkt budget. [Ilona van den Esschert] 

5. Gemeenten hebben meerdere redenen om een transitie te willen doormaken, te denken aan lokale 
economie, gezondheid, volhoudbaarheid, leefbaarheid, ontwikkeling community-gedachte, verhoging 
concurrentiekracht bedrijfsleven door thematische elkaar versterkende samenwerking, [Jacques Kimman]. 

 

8.4 CONCLUSIE 
Het ontwerp geeft de transitie vanuit de klimaatverandering weer. Deze klimaatverandering wordt 
veroorzaakt door een stijging van de deeltjes CO2 in de atmosfeer, die onder andere uitgestoten worden door 
de verbranding van olie. Deze transitie vindt plaats op gebiedsniveau in samenwerking met actoren van het 
gebied. De wegwijzer is informatief opgezet en heeft als doelgroep de gemeentelijke organisatie. Bij het 
ontwerp van het model is rekening gehouden met verschillende werk- en denkniveaus en is de wegwijzer 
simpel en overzichtelijk gehouden. Voor de experts en deskundigen binnen de gemeente is een stappenplan 
uitgewerkt. Met het ontwerp van de wegwijzer is antwoord gegeven op het deel ‘inzicht geven in’ van de 
hoofdvraag. 
 
Het ontwerp is een stuk overzichtelijker en leesbaarder geworden. Aanbevolen wordt om toch 
ondersteunende cursussen aan te bieden aan de gemeentelijke organisatie. Transitiemanagement is een 
moeilijk onderwerp. Het samenvoegen van de drie onderwerpen, transitiemanagement, duurzame 
gebiedsontwikkeling en CO2-neutraal bouwen is nog complexer. De doorsnee ambtenaar is dan ook niet 
onderlegd in deze onderwerpen. Kennis en scholing is daarom zeer belangrijk.  
 
Voor de gemeentelijke organisatie en de actoren in het gebied is dit een ‘ver van hun bed’ probleem. 
Daarnaast zijn veel actoren van het gebied niet op de hoogte van de dreigende problematiek. De insteek om 
een transitie te starten binnen het gebied van de gemeente is daarom veel complexer zoals de heer Jacques 
Kimman in zijn commentaar aangeeft. 
 
Gekozen is om geen nieuw ontwerp te maken op basis van het commentaar. In overweging is genomen om 
een zogenoemde ‘black box’ aan het ontwerp toe te voegen. De ‘black box’ zou dan de functie hebben om 
een aanleiding tot een transitie op gebiedniveau, komend vanuit een andere aanleiding dan 
klimaatverandering, aan te geven. De aanleiding vanuit verschillende disciplines wordt in het stappenplan, bij 
de probleemstructurering en visievorming opgepakt. Het toevoegen van de black box in het ontwerp van de 
wegwijzer zou alleen maar leiden tot meer onrust en onbegrip. Dit is juist getracht te voorkomen in het 
definitieve ontwerp. 
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9. ONTWERP STAPPENPLAN (DEFINITIEF) 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de feedback en aanbevelingen vanuit de praktische toets gebruikt 
om aanpassingen en veranderingen aan te brengen op het stappenplan. Leesbaarheid en bruikbaarheid 
blijven ook in dit ontwerp de boventoon voeren. Op basis van de feedback en de aanbevelingen worden 
nagenoeg geen aanpassingen gemaakt op het ontwerp. In dit hoofdstuk wordt dan ook niet nogmaals het 
ontwerp getoond, maar alleen de onderdelen die voor aanpassing in aanmerking komen.  

9.1 ONTWERP STAPPENPLAN 
De beleidsmedewerkster van de gemeente Gulpen-Wittem geeft aan, dat de politiek eerder betrokken dient te 
worden in het proces. Om met fase 1 te kunnen beginnen, dient de Raad zowel de plannen als het budget goed te 
keuren. Ook voorziet zij een probleem voor het verschaffen van een budget, omdat vanwege overheidsbezuinigingen 
hier al veel op wordt ingeleverd. Dit wordt in stap 1 t/m 3 behandeld. Zonder goedkeuring voor de start van het 
traject, kan niet begonnen worden met de invulling van de roadmap.  
 
Daarnaast geeft zij aan dat zij graag de valkuilen zou willen zien per te nemen stap. Op deze laatste vraag wordt niet 
ingegaan. Het uitwerken van de roadmap in een praktisch handboek is niet het doel van dit onderzoek en is een 
onderzoek op zich. 

Uit de aanbevelingen vanuit de praktische toets is naar voren gekomen dat er voldoende kennis moet zijn bij de 
personen die het proces onder handen gaan nemen. Een cursus voor directeur(en) en beleidsmedewerkers is daarom 
noodzakelijk voorafgaande aan het proces of tijdens fase 1: voorbereiding en verkenning. 

9.2 CONCLUSIE 
Het stappenplan geeft ondersteuning aan de gemeentelijke organisatie om de transitie op gebiedsniveau aan 
te jagen, te faciliteren en regisseren. Actoren moeten betrokken worden in het proces om draagvlak en 
borging te creëren. De visie van het gebied moet opgesteld worden door de actoren en niet door de 
gemeentelijke organisatie. In deze visie moet samenwerking en cohesie tussen de aspecten ‘people’, 
‘profit/prosperity’, ‘planet’ en ‘project ’plaatsvinden om de transitie te laten slagen. 
 
De doelgroep van het stappenplan zijn directeur(en) en beleidsmakers van de gemeentelijke organisatie. Met 
het ontwerp van het stappenplan is antwoord gegeven op het doel ‘ondersteuning bieden’ aan de 
gemeentelijke organisatie om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050. 
 
De feedback en aanbevelingen voor aanpassingen van het ontwerp van het stappenplan hebben er niet toe 
geleid dat aanpassingen zijn gemaakt. De stappen van het stappenplan lopen goed in elkaar over. Bovendien 
is de beleidsmedewerkster van mening dat het stappenplan goed in te vullen is. Wel blijft recht overeind 
staan dat de vraag naar meer praktische kennis en kunde omtrent de uitvoering van het stappenplan 
noodzakelijk is. De vraag voor meer praktische kennis wordt opgedaan bij koplopers, deze koplopers kunnen 
vervolgens hun evaluatie delen met volgers zoals de gemeente Gulpen-Wittem. Ook is het zaak dat de 
gemeentelijke organisatie goed geschoold wordt en dat op basis van een onderlegd initiatief begonnen wordt 
aan het transitieproces. 
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10. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden uit het gehele onderzoek de conclusies getrokken en wordt de hoofdvraag nogmaals 
beantwoord. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor het gebruik van de wegwijzer en het stappenplan 
en worden aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie 
op het onderzoek.  

10.1 CONCLUSIE 

De hoofdvraag van dit onderzoek was ‘op welke wijze de gemeente kan sturen op de transitieaanpak, om te komen tot 
een CO2-neutrale gemeente in 2050’. Voor de beantwoording van deze vraag zijn drie processen met elkaar 
verbonden, te weten transitiemanagement, proces duurzame gebiedsontwikkeling en proces CO2-neutraal gebouw. In 
het ontwerp van de wegwijzer zijn deze processen en begrippen met elkaar verbonden door de aanleiding. De 
aanleiding tot duurzame gebiedsontwikkeling of tot een CO2-neutraal gebouw is voor ieder individu anders. De 
ecologische aanleidingen om CO2-uitstoot te verminderen geven in onze huidige samenleving geen aanleiding tot de 
vermindering van CO2-uitstoot. Alleen als er een daadwerkelijk financieel voordeel aan de maatregel zit, worden 
mensen enthousiast. Het toevoegen van het kader ‘welvaart’ representeert deze aanleiding.  

Uit de literatuurstudie en de praktijk cases blijkt dat duurzaam bouwen op het schaalniveau van een gebouw niet in 
beweging komt als er geen sociale commitment mee verbonden is. Particulieren nemen pas actie als het 
daadwerkelijk verplicht is, of als de samenleving in actie komt. Met behulp van duurzame gebiedsontwikkeling worden 
meerdere zaken inzichtelijk voor actoren, zoals de samenhang van de vier aspecten ‘people’, ‘planet’, ‘prosperity’ en 
‘project’. Zonder samenhang tussen deze vier aspecten wordt in de toekomst ook geen aanzienlijke verlaging van CO2-
uitstoot gerealiseerd. Het verlagen van de CO2-uitstoot van een gebied is op zich een kwantitatief doel. Een doel wat 
geïntegreerd moet zijn in de algehele visie.  

In de conclusies van hoofdstukken 3 en 4 zijn de deelvragen beantwoord en in hoofdstuk 7 en 9 zijn de definitieve 
wegwijzer en het stappenplan weergegeven. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de deelvragen die zijn 
beantwoord in dit onderzoek. De ontwerpen die zijn gemaakt worden vervolgens toegelicht. 
 
CO2-neutraal  
Koolstofdioxide (CO2) is een aardse stof en is essentieel voor de koolstofkringloop. CO2-neutraal betekent simpelweg 
in balans zijn. Een CO2-neutraal gebouw of gebied kent meerdere fasen, te weten: oprichting, gebruik en sloop. 
Tijdens de gebruiksfase wordt de meeste CO2-uitgestoten. Tijdens deze fase kan dan ook het meest bezuinigd worden 
door gebruik te maken van het Nieuwe Stappenplan, figuur 10.1. Reduceer de vraag, maak optimaal gebruik van 
reststromen en wek de resterende vraag duurzaam op. 
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Figuur 10.1: De nieuwe stappen strategie [Dobbelsteen, 2008] 

 
Uit onderzoek van ECN blijkt dat de bestaande gebouwen niet in staat zijn om de laatste 30 -40 % om CO2-neutraal te 
worden volledig zelf in te vullen. Er is daarom op gebiedsniveau uitwisseling en opwekking van energie nodig. Om te 
komen tot een CO2-neutraal gebouw, moeten er wijzigingen worden gemaakt in het huidige proces van een gebouw. 
Bovendien moet er worden gekeken naar twee verschillende processen die elkaar beïnvloeden, namelijk het 
gebouwproces en het gebruiksproces. Beckers [2008], heeft dit ontwikkeltraject voor een CO2-neutraal gebouw 
ontwikkeld en geeft aan dat aandacht voor het energieaspect voorop moet staan in iedere fase. Ook geeft zij aan dat 
bestaande gebouwen ingewikkelder zijn dan nieuwbouw. Op de vraag ‘wat betekent CO2-enutraal voor de gebouw 
omgeving’, kan geantwoord worden dat bestaande gebouwen als object niet CO2 neutraal kunnen worden in de 
toekomst [ECN & Building Future]. Twee verschillende processen zijn van invloed om tot deze vermindering te komen, 
te weten het gebouwproces en het gebruiksproces [Beckers, 2008]. Met behulp van ‘het nieuwe stappenplan’ van 
Dobbelsteen [2008] kan gekomen worden tot een CO2-neutraal (bestaande) gebouwde omgeving. De bijdrage van het 
gebouw wordt gedaan door de vraag naar energie (en andere vormen van CO2) te verminderen. Op gebiedsniveau 
moet duurzaam energie worden opgewekt, dit wordt gerealiseerd met behulp van duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen hebben een raakvlak, namelijk ‘het gebouw’. Vanuit duurzame 
gebiedsontwikkeling worden kaders gesteld aan gebouwen. Door middel van deze kaders kan een duurzaam gebouw 
gerealiseerd worden. Duurzame gebiedsontwikkeling is sectoroverschrijdend en maakt gebruik van de ‘Quadrupple P’ 
van Duijvestein [2005]. De aspecten ‘People’, ‘Project’, ‘Planet’, en ‘Prosperity’ zijn hierin essentieel. Slimme 
combinaties tussen de aspecten versterken elkaar. De drie actoren bij duurzame gebiedsontwikkeling worden 
onderscheiden in publiek, privaat en overige belanghebbenden. Nijhoff [2010], heeft een ontwerp gemaakt van het 
meest ideale proces voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hij onderscheidt de vier deelprocessen ‘visievorming’, 
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‘planontwikkeling’, ‘innovatie’ en ‘meten & toetsten’, waarbij meerdere samenwerkingsvormen mogelijk zijn tussen 
de actoren.  

Duurzame gebiedsontwikkeling kan op meerdere manieren bijdragen tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving, 
voorop gesteld dat duurzame gebiedsontwikkeling kaderstellend is vanuit de visievorming en de 
planontwikkelingsfase. Daarnaast is duurzame gebiedsontwikkeling sectoroverschrijdend. Dit kenmerk van duurzame 
gebiedsontwikkeling dient om te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de sector. Essentieel bij de aanpak van 
bestaande gebouwen is het samenwerken en het niet uitsluitend op gebouwniveau denken bij het realiseren van een 
CO2-neutraal gebouw. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat voor bestaande gebouwen veelal geldt dat deze niet 
op zich CO2-neutraal worden, maar dat dit van buitenaf gerealiseerd moet worden. 

Om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling moet er op een bepaalde manier gestuurd worden. In dit onderzoek 
is ervan uitgegaan dat de gemeente een verbindende rol heeft door toepassing van het koplopermodel. Daarnaast 
heeft de gemeente invloed op veel processen van duurzame gebiedsontwikkeling en is het daarom van wezenlijk 
belang dat deze processen en besluitvormingen volledig zijn ingericht om een duurzaam gebied te ontwikkelen. 
 
Onder duurzame gebiedsontwikkeling wordt veel verstaan, het overschrijden van objectgrenzen is daar eentje van. 
Andere zijn het op een lijn brengen van actoren (publiek, privaat en overige belanghebbenden). Het proces van 
duurzame gebiedsontwikkeling is iteratief en cyclisch en doorsnijdt bestuurlijke en sectorale grenzen. Samenwerken, 
cohesie en aanvulling tussen de vier aspecten ‘people’, ‘profit/prosperity’, ‘planet’ en ‘project’ is de sleutel tot succes. 
De initiatieffase om te komen tot een duurzaam gebied is de belangrijkste fase. Door het faciliteren en het regisseren 
van het proces is de gemeentelijke organisatie in staat een transitieproces in gang te zetten (aan te jagen). 
 
Transitiemanagement 
Om te komen tot de CO2-reductie voor de gebouwde omgeving die de Europese Unie ambieert voor 2050, 88-91 %, 
moet er een transitie plaatsvinden in de gebouwde omgeving. Transities zijn doorbraken, radicale veranderingen in 
verhoudingen die te lang gevangen zijn geweest in stabiliteit [Hoeven, van der, 2010]. Uit koploperprojecten kunnen 
belemmeringen worden geclusterd in de termen verkokering en fragmentatie, korte termijn focus en topdown 
benadering. De gemeentelijke organisatie kan verschillende rollen hebben in het proces van een transitie. Aanbevolen 
wordt om het transitieproces te initiëren en vervolgens het proces te faciliteren en te regisseren. Een transitie voor de 
gebouwde omgeving houdt in dat met actoren van het gebied een visie wordt opgesteld. Deze visie wordt vervolgens 
tot uitvoering gebracht met behulp van de actoren. Zonder de actoren komt de gebouwde omgeving niet tot de 
gewenste transitie. 
 
Praktijkcases 
Van belang is dat de gemeentelijk organisatie het transitieproces initialiseert en regisseert. Gemeente Ludwigsburg is 
zich aan het transformeren, de gemeentelijke organisatie heeft zich inmiddels al getransformeerd en heeft op basis 
van input uit het transitieproces een Roadmap ontwikkeld voor de gemeente om duurzamer te worden. Gemeente 
Gulpen-Wittem is een traditionele kleine gemeente in Nederland met duurzaamheid verankerd in de strategische visie 
van de gemeente. De gemeente Gulpen-Wittem werkt niet vanuit de transitiegedachte. Gemeente Gulpen-Wittem 
kan veel leren van de gemeente Ludwigsburg en andere koplopers. Daarnaast zijn meetmethoden belangrijk om 
gedurende de ontwikkeling van projecten te toetsen, daarom zijn de verschillende meetmethoden voor duurzame 
gebieden en gebouwen met elkaar vergeleken. 
 
Een gemeentelijke organisatie wordt op meerdere manieren beïnvloed door een transitie. Allereerst is het voor de 
hand liggend dat de gemeente de transitie zelf initialiseert. Op deze manier wordt de transitie gestuurd en begeleid. 
Naast de initiatie vult de gemeente de rol van facilitator en regisseur in. Het transitieproces draait voornamelijk om 
het betrekken van actoren uit het gebied (transitiearena) en het genereren van nieuwe samenwerkingsvormen. 
Gemeentelijke organisaties zijn niet verantwoordelijk voor de kosten, wel voor het vinden van nieuwe methoden, 
manieren en projecten om de transitie te bekostigen. Het transitieteam begeleidt en coördineert het gehele proces en 
is verantwoordelijk voor de inhoud van de roadmap.  
 
Meetmethoden die gebruikt kunnen worden voor de monitoring van projecten op gebiedniveau zijn DPL en BREEAM-
NL [Van der Horst, 2010]. Meer geschikte en volledige meetmethoden voor gebouwen zijn LEED en BREEAM, waarbij 
LEED voor de VS is en BREEAM voor de EU [Van der Horst, 2010]. 
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Ontwerp wegwijzer 
Op basis van de input uit de literatuur, de interviews van experts en de vergelijkende praktijk cases is een ontwerp 
gemaakt voor een wegwijzer. Deze wegwijzer is informatief opgezet, met als doelgroep de gemeentelijke organisatie. 
De wegwijzer geeft inzicht in het begrippenkader van transitie(management), duurzame gebiedsontwikkeling en CO2-
neutraal bouwen. Bij het ontwerp van de wegwijzer is rekening gehouden met verschillende werk- en denkniveaus 
van den doelgroep. Voor de experts en deskundigen binnen de gemeente is een stappenplan uitgewerkt. Met het 
ontwerp van de wegwijzer is antwoord gegeven op het deel ‘inzicht geven in’ van de hoofdvraag. 
 
In eerste instantie is een concept ontwerp gemaakt, weergegeven in figuur 10.2. Hierin zijn negen kaders 
weergegeven, die onderling met elkaar verbonden zijn doormiddel van pijlen. Het doel van de transitie is het 
behouden van onze welvaart (weergegeven linksonder). De kaders van de concept wegwijzer zijn opgezet aan de hand 
van twee assen. De verticale as geeft de schaalgrootte tussen transitie, duurzame gebiedsontwikkeling en CO2-
neutraal bouwen weer. De horizontale as geeft de aanleiding, beschrijving en het proces van de verschillende 
schaalgroottes weer. 

Het concept ontwerp van de wegwijzer is naar vier experts verzonden, met de vraag het ontwerp te beoordelen op 
leesbaarheid, opbouw en correctheid van begrippen. Uit de feedback van de experts is naar voren gekomen dat de 
presentatie van het ontwerp eenvoudiger moet. De begrippen en processen zijn correct onderling verbonden, alleen 
zijn de begrippen erg droog van stof. Een eenvoudigere manier van presenteren en het aantonen van de aanleiding tot 
de transitie wordt door de experts aanbevolen. 

 

 
 
Figuur 10.2: Ontwerp wegwijzer (concept) 

 
Op basis van de gegeven feedback van de experts, is een definitieve wegwijzer ontworpen (figuur 10.3). Bij het 
ontwerp van de definitieve wegwijzer is veel aandacht besteed aan overzichtelijkheid en leesbaarheid. Het model 
geeft nog steeds inzicht in de aanleiding tot een transitie op gebiedsniveau.  
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Figuur 10.3: Ontwerp wegwijzer (definitief) 

 
Opnieuw hebben de vier experts feedback gegeven op het ontwerp. Hieruit komt naar voren dat het nu 
overzichtelijker en leesbaarder is geworden. De onderwerpen blijven complex, als de verweving van de drie. Daarom 
wordt nog steeds aanbevolen om cursussen aan te bieden. Voor de gemeentelijke organisatie en de actoren in het 
gebied is dit een ‘ver van hun bed’ probleem. Daarnaast zijn veel actoren van het gebied niet op de hoogte van de 
dreigende problematiek. De insteek om een transitie te starten binnen het gebied van de gemeente is daarom veel 
complexer zoals de heer Jacques Kimman in zijn commentaar aangeeft. 
 
Gekozen is om geen nieuw ontwerp te maken op basis van het commentaar. In overweging is genomen om een 
zogenoemde ‘black box’ aan het ontwerp toe te voegen. De ‘black box’ zou dan de functie hebben om een aanleiding 
tot een transitie op gebiedniveau, komend vanuit een andere aanleiding dan klimaatverandering, aan te geven. De 
aanleiding vanuit verschillende disciplines wordt in het stappenplan, bij de probleemstructurering en visievorming 
opgepakt. Het toevoegen van de black box in het ontwerp van de wegwijzer zou alleen maar leiden tot meer onrust en 
onbegrip. Dit is juist getracht te voorkomen in het definitieve ontwerp. 
 
Ontwerp stappenplan  
Het stappenplan geeft ondersteuning aan de gemeentelijke organisatie om de transitie op gebiedsniveau aan te jagen, 
te faciliteren en regisseren. In de tweede fase wordt duidelijk dat het komen tot een CO2-neutraal gebied geen doel op 
zich is. Actoren moeten betrokken worden in het proces om draagvlak en borging te creëren. De visie van het gebied 
moet opgesteld worden door de actoren en niet door de gemeentelijke organisatie. In deze visie moet samenwerking 
en cohesie tussen de aspecten ‘people’, ‘profit/prosperity’, ‘planet’ en ‘project ’plaatsvinden om de transitie te laten 
slagen. 
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Figuur 10.4: Visuele weergave stappenplan 

 
De doelgroep van het stappenplan zijn directeur(en) en beleidsmakers van de gemeentelijke organisatie. Met het 
ontwerp van het stappenplan is antwoord gegeven op het doel ‘ondersteuning bieden’ aan de gemeentelijke 
organisatie om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050. In figuur 10.4 is het stappenplan weergegeven. De 
eerste drie fasen worden linksonder in het figuur weergegeven en het doel wordt weergegeven aan het einde van de 
roadmap. 
 
Verankering en monitoring zijn de meest belangrijke stappen van het stappenplan. Zonder monitoring kan niet 
gecontroleerd worden of de gestelde visie behaald wordt en kunnen geen stappen worden ondernomen om 
wijzigingen aan te brengen in de projecten of bijstellingen te maken aan projecten. Verankering is de factor die de 
roadmap laat slagen. Veranker de visie in alle belangrijke beleidsstukken van de gemeentelijke organisatie, stel 
masterplannen op en maak mensen binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de 
visie. 
 
Op basis van de feedback die mevrouw Ilona van den Esschert gegeven heeft, kan de conclusie getrokken worden dat 
de gemeentelijke organisatie op zoek is naar praktische input. Voorgesteld wordt om te beginnen met de eerste 
stappen van de transitie. Als leerproces is het wenselijk om praktische kennis te verzamelen bij koplopergemeenten. 
Verder is aangegeven dat de politiek eerder betrokken moet worden in het stappenplan. 
 
Praktische toets stappenplan 
Het stappenplan is tevens getoetst in een praktische toets. In de praktische toets wordt duidelijk dat als de gemeente 
doorgaat ‘business-as-usual’ het gebied Mechelen geen CO2-neutraal gebied wordt. Zelfs niet in het jaar 2100, figuur 
10.5. Het gebied heeft daarentegen wel veel potentie om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050. Het 
opwekken van lokaal duurzame energie is zeer zeker mogelijk binnen het gebied (figuur 10.6), maar de meeste impact 
heeft het verlagen van de vraag naar energie.  
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Figuur 10.5: Projectie energieverbruik en duurzame energie productie over tijd  voor het gebied Mechelen 

 
Voor het gemeentelijk gebouw in het gebied Mechelen is inzichtelijk gemaakt welke ingrepen en toevoegingen gedaan 
moeten worden om te komen tot de gevraagde CO2-reductie uit het gebied. Het verschaffen van dit inzicht is gedaan 
met behulp van het rekenprogramma GPR gebouw.  

 

Figuur 10.6: Systeemanalyse [Gebaseerd op de gegevens van Ecofys, 2012] 

 
Nu is het alleen zaak dat de gemeentelijke organisatie ook daadwerkelijk het initiatief neemt tot het starten van het in 
het stappenplan beschreven traject. Het starten en het doorlopen van de drie fasen is namelijk het meest belangrijk, 
maar ook het meest intensief voor de gemeentelijke organisatie. De uitvoering van de deelprojecten in de roadmap 
zijn te vergelijken met projecten die nu binnen de gemeenten worden uitgevoerd.  
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De roadmap is ontworpen om een globaal idee te geven van de te nemen stappen. Op basis van de input van actoren 
uit het gebied zal deze roadmap een andere vorm aannemen. Wel is belangrijk dat het doel, om energie gebruik te 
verminderen en de resterende vraag locaal op te wekken, gehandhaafd blijft. In hoofdstuk 9 wordt een definitief 
ontwerp weergegeven van het stappenplan.  
 

10.2 AANBEVELINGEN 
In deze paragraaf worden aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. Aanbevelingen voor het gebruik van de 
wegwijzer en het stappenplan worden vervolgens kort toegelicht. 
 

10.2.1 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
Op basis van dit onderzoek zijn een aantal nieuwe vragen ontstaan. Een aantal daarvan zijn hieronder verwoord. Het is 
wenselijk dat deze vragen verder worden onderzocht. 
 

• Voor dit onderzoek was weinig onderbouwende literatuur betreffende modellen en instrumenten die leiden 
tot een CO2-neutraal gebied beschikbaar. Middels literatuurstudie, interviews en een casestudie (analyse) is 
getracht de wegwijzer en het stappenplan te valideren. Op het moment dat er meer ontwerpen zijn gemaakt, 
kunnen de wegwijzer en het stappenplan ermee vergeleken worden. 

• Meet- en rekenmodellen ter ondersteuning van het stappenplan dienen verder te worden ontwikkeld. 

• Het onderzoek is met name gericht op een zeer landelijk gebied met veel bestaande bouw. Bij de 
ontwikkeling van het stappenplan is niet expliciet rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid van het 
gebied. Aanbevolen wordt om in de toekomst een praktische toets voor een dichtbevolkt gebied met 
bestaande bouw uit te voeren. 

• Het stappenplan is maar één maal getoetst aan een praktijktoets. Aanbevolen wordt om meerdere en 
intensievere praktijktoetsen uit te voeren, om zo meer data en ervaring te vergaren om eventuele 
aanpassingen te kunnen maken op het stappenplan. 

• Op basis van de wegwijzer is het stappenplan ontworpen. De implementatie fase en de experimentele fase 
zijn uiteindelijk verwijderd uit het stappenplan, omdat dit processen zijn die niet voorspeld kunnen worden. 
Voor gemeenten is het belangrijk om van de deelprojecten van andere gemeenten te leren om deze kennis 
en ervaring te kunnen gebruiken in de eigen projecten. Niet iedere gemeente hoeft het wiel opnieuw uit te 
vinden. Een onderzoek naar ervaringen van implementatieprojecten wordt daarom aanbevolen. 

• De wegwijzer en het stappenplan zijn nu uitgewerkt met de achterliggende doelstelling een CO2-neutraal 
gebied in 2050. Uitwerkingen met andere doelstellingen zijn belangrijk. Er wordt immers gevraagd dat de 
actoren zelf hun visie opstellen. Deze visie levert mogelijk niet altijd het maximaal haalbare wat betreft CO2-
neutraal gebied in 2050. 
 

10.2.2 AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEGWIJZER EN HET STAPPENPLAN 
De wegwijzer en het stappenplan zijn al veelvuldig behandeld in dit onderzoek. Ook de wijze waarop het toegepast 
moet worden getoetst in de praktijk, dat is namelijk het doel van de instrumenten. Toch kunnen er nog enkele 
aanbevelingen gedaan worden. Aanbevelingen die gemaakt kunnen worden voor het gebruik van de wegwijzer en het 
stappenplan, zijn: 
 

• Gebruik deze wegwijzer om een cursus voor de gemeentelijke organisatie te geven. Kennis is essentieel, net 
als het spreken met dezelfde begrippen. 

• Maak van de wegwijzer een interactieve versie (website) om verspreiding van de kennis verder te brengen, 
Johan Schot, Eric Willems en ook mijn persoonlijke mening. 

• Zorg dat de gehele gemeentelijke organisatie op de hoogte is van de bedoelde aanpak. Laat medewerkers 
door middel van de wegwijzer inzicht verwerven in de begrippen en in het proces; 

• Het stappenplan is een leidraad en geen oplegging. Verzet door medewerkers tegen oplegging binnen de 
gemeenten is een mogelijkheid. 

• Het aspect financiën is niet uitgewerkt in het stappenplan. Voor iedere gemeente is het van belang dat het 
financieel haalbaar is. De financiële verantwoordelijkheid ligt echter grotendeels bij de actoren. De gemeente 
neemt de rollen van facilitator en regisseur op zich. Het doel van duurzame gebiedsontwikkeling is namelijk 
om nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan en samen voor het eindresultaat te gaan. 

• Op het moment dat de overheid een strengere eis oplegt dan de visie van de gemeente, dient het gehele 
transitieproces te worden herzien vanaf het toekomstbeeld in de visie vormingsfase. 
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10.3 REFLECTIE 
In ieder onderzoek moeten keuzes gemaakt worden. De keuzes in dit onderzoek zijn zo goed mogelijk gemaakt op 
basis van bevindingen uit de literatuur, de praktijk en eigen oordeel. Bij keuzes horen resultaten. Door het maken van 
andere keuzes worden andere resultaten verkregen. Er is geen sprake van goed of fout. Het doorlopen van het 
onderzoekproces en het maken van wetenschappelijke keuzes en het verwoorden van eigen bevindingen geeft het 
resultaat. Terugkijkend op dit onderzoek en het resultaat, ben ik van mening dat er een bijdrage geleverd is aan de 
kennis over de transitieaanpak voor gemeenten, om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050.  
 
In het begin van mijn onderzoek was mijn intentie om dieper in te gaan op de invloed van de transitieaanpak op 
gebouwen in het duurzame gebied. Na bestudering van de literatuur en de praktijk is gebleken dat de gebouwen maar 
een klein onderdeel zijn van het gebied en dat alleen met samenwerking tussen gebouwen en gebied tot een 
oplossing gekomen kan worden. Oplossingen voor gebouwen zijn op technisch gebied op meerdere manieren 
mogelijk (duurzame renovatie). Deze renovatie vindt niet plaats door meerdere factoren, zoals onkunde, angst, risico 
etc. Daarbij kan noch de praktijk noch de literatuur informatie aanleveren over dit onderwerp, omdat de koplopers 
simpelweg nog niet op dat niveau zijn beland. 
 
Bestaande gebouwen zijn, als object, vaak niet in staat om een gewenste reductie van 90 % CO2- uitstoot te realiseren 
in 2050 ten opzicht van 2012. Een aanpak op gebiedsniveau is daarbij de oplossing. In dit onderzoek is op hoge 
schaalgrootte gekeken naar de invloed van gebiedsontwikkeling op de bestaande bouw van een gebied. Door middel 
van de praktische toets is inzicht gegeven in de mogelijke randvoorwaarden en criteria die een dergelijk proces heeft 
voor een gebouw. 
 
Wegwijzer 
De wegwijzer is opgesteld om inzicht te verschaffen in de aanleiding tot de transitie van een gebied om te komen tot 
een CO2-neutraal gebied in 2050. De wegwijzer is in eerste instantie gebaseerd op de schaalgroottes van transitie, 
duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen en het gedachtegoed van Brundtland. Verweven in het model is 
de Quadruple P van Duijvestein [2005]. In de literatuur van duurzame gebiedsontwikkeling worden deze vaak 
gebruikt. Na aanpassing en versimpeling van de wegwijzer tot de definitieve wegwijzer, zijn de schaalgroottes uit de 
wegwijzer gehaald. Dit omdat binnen één ontwerp het niet overzichtelijk is om van macro- (transitiemanagement) 
naar microniveau (het gebouw) te gaan. Gekozen is om het microniveau uit de wegwijzer te halen en deze verder uit 
te werken in het stappenplan. Transities vinden plaats in meerdere sectoren, in dit ontwerp en dit onderzoek is 
ingegaan op de gebouwde omgeving. Andere sectoren zijn niet verder toegelicht, maar hebben daadwerkelijk invloed 
op de gebouwde omgeving. 
 
De uitwerking van de wegwijzer is gebaseerd op de literatuurstudie, met aanvulling van de informatie die verkregen is 
door vier experts te interviewen. Openheid in de totstandkoming van de wegwijzer is door de validatie zoveel als 
mogelijk gewaarborgd. De stappen leidend tot de ontwikkeling van de wegwijzer worden in hoofdstuk 5 toegelicht. De 
wegwijzer is zowel bedoeld om inzicht te geven als om mensen (voornamelijk de gemeentelijk organisatie) te 
activeren tot een transitie. 
 
Vervolgens is de theoretisch opgestelde wegwijzer getoetst door feedback te vragen aan drie experts en één 
medewerker van de gemeente Gulpen-Wittem. Omdat er sprake is van een nieuw instrument, is het belangrijk dat de 
wegwijzer getoetst wordt. Na afronding van de feedback, verwoord in hoofdstuk 5, is een definitief ontwerp gemaakt 
van de wegwijzer. Uit de feedback kwam naar voren dat het concept ontwerp te gedetailleerd was om voor te kunnen 
leggen aan de gemeentelijke organisatie en dat een versimpeling diende plaats te vinden. Dit was voornamelijk van 
toepassing op de visuele weergave en de begrippen die uitgelegd werden in de tekst. 
 
Vanwege de rigoureuze wijzigingen in het ontwerp, is gekozen om de definitieve wegwijzer nogmaals voor te leggen 
aan dezelfde personen. De feedback op de definitieve wegwijzer is verwoord in hoofdstuk 5. Aanpassingen op basis 
van deze feedback zijn niet gemaakt. Het definitieve ontwerp van de wegwijzer tracht nog steeds inzicht te geven in 
de aanleiding tot de transitie. 
 
Stappenplan 
Het stappenplan volgt uit de wegwijzer en geeft de stappen van de transitie weer om te komen tot een CO2-neutraal 
gebied. Veel aandacht wordt in het stappenplan besteed aan het komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050. 
Belangrijk is echter dat er tussen de vier aspecten ‘people’, planet’, ‘prosperity’ en ‘project’ samenwerking en 
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aanvulling moet zijn om te komen tot de gewenste visie. Onderdeel van de visie is het komen tot een CO2-neutraal 
gebied.  
 
Het stappenplan is gebaseerd op de processtappen van de processen van transitiemanagement, duurzame 
gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen. Transitiemanagement gaat hierbij in op de transitie van het gebied en de 
betrokkenheid van de actoren bij de vorming van de visie en het monitoren van deze visie. Het proces van duurzame 
gebiedsontwikkeling is een nogal traditioneel proces ten opzichte van transitiemanagement en maakt gebruik van 
traditionele fasen. In het ontwerp zijn deze traditionele fasen geheel verwerkt in de stappen en nauwelijks te 
herkennen. Pas in de roadmap worden de stappen weer duidelijk. Deze stappen zijn initiatieffase (fase 1 van het 
stappenplan), planontwikkelingsfase (fase 3 van het stappenplan en de roadmap), realisatiefase (roadmap) en 
beheerfase (fase 3 en algehele roadmap van het stappenplan). Daarbij is door Nijhoff [2010] het innovatieproces 
toegevoegd. Dit proces is expliciet niet benoemd, maar om te komen tot een CO2-neutraal gebied in 2050, moet veel 
innovatie plaatsvinden op lange termijn. Tevens is het transitieproces, beschreven in het stappenplan, al een 
innovatieproces op zich. 
 
Het proces om te komen tot een CO2-neutraal gebouw, gebaseerd op Beckers [2008], is allerminst onbelangrijk. In de 
praktische toets is pas duidelijk hoeveel dit proces bijdraagt. Op basis van de visie en het doel, zijn randvoorwaarden 
en eisen gesteld aan de CO2-reductie van de gebouwde omgeving. Om deze reductie te behalen, moet een proces per 
gebouw worden doorlopen. De toevoeging van een energiemanager in de ontwerpfase en het uitsplitsen van het 
gebouw- en gebruiksproces, draagt daarbij toe aan het behalen van de gewenste CO2-reductie. 
 
De uitwerking van het stappenplan is gebaseerd op de literatuurstudie, expertinterviews en het verweven van de 
processtappen van de onderzochte onderwerpen. Getracht is openheid te verschaffen bij het ontwerpen van het 
stappenplan, dat deels verwoord is bij het ontwerp van de wegwijzer. Het stappenplan is bedoeld om ondersteuning 
te bieden aan gemeenten die nog geen roadmap hebben ontwikkeld in samenwerking met hun actoren. 
 
Op basis van het theoretische ontwerp van het stappenplan is een praktische toets uitgewerkt van het gebied 
Mechelen. De keuze van dit gebied ligt bij de bekendheid met de gemeente Gulpen-Wittem, waar het dorp Mechelen 
toe behoort. Daardoor konden gegevens gemakkelijk verkregen worden. De landelijke ligging van het gebied speelde 
ook een rol. Het maakte De praktische toets is uitgevoerd door de onderzoeker, met enkele overleggen met de 
gemeente. Dit omdat het traject van invulling veel tijd vergt en complex is. De praktische toets is vervolgens samen 
met de beleidsmedewerkster Milieu, Ilona van den Esschert, doorgenomen en zij heeft feedback gegeven. 
 
De praktische toets en de feedback op het stappenplan en de praktische toets geven aanleiding tot het compileren 
van het definitieve ontwerp. Op basis van de feedback en de aanbevelingen uit de praktische toets is geen nieuwe 
ontwerp gemaakt, hier was geen aanleiding voor.  
 
Persoonlijk 
Dit is de eerste keer in mijn studieperiode dat ik een academisch onderzoeksverslag heb geschreven. Ter afronding 
van mijn opleiding aan de Hogeschool Zuyd heb ik wel een stuk geschreven, maar dat had nog geen academisch 
niveau. Door de keuze van mijn onderwerp, heb ik het mijzelf niet gemakkelijk gemaakt. De onderzoeksgebieden 
transitie en duurzame gebiedsontwikkeling staan nog in de kinderschoenen. Het combineren van de twee wordt 
zelden gedaan. Duurzame bouwen is al bekender voor mij en komt ook in de literatuur en praktijk vaker ter sprake. 
 
Door de keuze van het onderwerp in combinatie met de onderzoeksgebieden trad tijdens het hele onderzoek een 
zekere onzekerheid op. Niet zozeer op het gebied van correctheid van begrippen en vervloeiing van de onderwerpen, 
maar de vraag rees of het onderwerp wat ik gekozen heb, ooit wel weer terug zou komen bij mijn eigen 
opleidingsonderwerp. Pas aan het einde van mijn onderzoek heb ik inzichtelijk kunnen maken dat mijn gehele 
onderzoek daadwerkelijk invloed heeft op duurzaam bouwen van gebouwen.  
 
Het doorlopen proces om tot dit resultaat te komen, is niet geheel soepel verlopen. Ik ben begonnen met de vraag: 
‘Hoe kunnen gemeenten, met behulp van een meerjaren onderhoudsplan komen tot CO2-neutrale gebouwen.’ Deze 
onderzoeksvraag bleek echter volgens de literatuur niet beantwoordbaar, omdat bestaande gebouwen niet allemaal 
CO2-neutraal kunnen worden. Alleen door samenwerking kunnen ze CO2-neutraal worden. Dit hield dus in dat de 
gemeentelijke organisatie groot ging investeren in het CO2-neutraal maken van de gebouwen en vervolgens geen 
aandacht besteedde aan andere gebouwen en duurzame energie in de gemeente. En dat, terwijl gemeentelijke 
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gebouwen vaak maar een totale CO2-uitstoot hebben van 1 % ten opzichte van alle gebouwen in de gemeente. Zo 
worden niet bepaald grote stappen gemaakt. 
 
Door input vanuit onverwachte hoek, ben ik gestoten op het concept duurzame gebiedsontwikkeling. Hier heb ik dan 
ook veel literatuurstudie naar gedaan omdat dit onderzoeksgebied vreemd voor mij was. Door input van het lezen van 
het boek ‘transitions to sustainable development’, ging een wereld voor mij open. ‘Waarom moet de gemeente alles 
zelf financieren en regelen?’, als de actoren van het gebied kunnen samenwerken om te komen tot een veel beter 
resultaat. Op deze manier ben ik ook terug gekomen bij Zuyd Hogeschool (voormalige Hogeschool Zuyd) en heb mijn 
derde begeleider, Wendy Broers, ontmoet. 
 
Het ontwerp van de wegwijzer en daarbij het stappenplan waren voor mij duidelijk. Helaas voor anderen niet. Veel 
aandacht is besteed aan het visueel en tekstueel duidelijk maken van de ontwerpen voor de gemeentelijke 
organisatie. Een van mijn persoonlijke doelen is dat na afronding van mijn onderzoek de gemeentelijke organisatie kan 
werken met de modellen en dat daadwerkelijk actie kan worden ondernomen met behulp van mijn ontwerpen. Het 
maken van een website, om alle informatie op weer te geven, is binnen het tijdsbestek van dit onderzoek nooit gelukt. 
Weliswaar een uitdaging die ik wil opnemen na mijn opleiding. 
 
Terugkijkend op mijn afstudeerperiode ben ik erg blij met het resultaat. Natuurlijk ben ik van mening dat er nog 
aanpassingen gemaakt kunnen worden. Enkele zijn dan ook verwoord bij mijn aanbevelingen. Belangrijker vind ik 
echter dat er in de praktijk daadwerkelijk actie wordt ondernomen en dat daadwerkelijk de uitstoot van CO2 wordt 
gereduceerd. Alleen al omdat ik mijn eigen kinderen een leefbare aarde gun. 
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BIJLAGE A – ONTWIKKELPROCES CO2-NEUTRAAL GEBOUW, BECKERS [2008] 

A.1 GEBOUWPROCES 
Het bouwproces bestaat uit de traditionele stappen, namelijk programma, ontwerp, bestek, uitvoering en nazorg. 
Deze fasen zijn tevens beschreven in bijlage B – fasering bouwproces. 
 

 
Figuur A. 1: Gebouwproces weergegeven door Beckers [2008] 

Een afwijking van het traditionele proces is tijdens de ontwerpfase. Hier wordt voorafgaande aan het schetsontwerp, 
gestart met de energiefase. Tijdens deze fase worden een aantal modellen door architect en energieadviseur 
opgesteld, om gezamenlijk met het schetsontwerp een eerste ontwerp te vormen. 

 
Figuur A.2: Traditioneel en nieuw ontwerpproces van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008] 

 

A.2 GEBRUIKPROCES 
Een ander proces om een gebouw zo min mogelijk CO2 te laten uitstoten, is het gebruiksproces. Het doel van dit 
proces is dan ook te komen tot een zo optimaal mogelijk gebruik van het gebouw. Beckers [2008] onderscheidt hier 
twee delen. Om een optimaal gebruik te kunnen maken, moeten de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd, 
namelijk de apparatuur zo energiezuinig mogelijk. Dit heeft zij weergegeven onder ‘inbouwproject’ in het 
onderstaande figuur. 

Verder geeft zij aan dat alleen de juiste randvoorwaarden creëren niet voldoende is. Alleen wanneer het optimale 
gedrag wordt vertoond en de installaties optimaal zijn ingeregeld, is het energieverbruik op zijn laagst. Dit proces is 
een continue proces en wordt weergegeven onder ‘energiemanagement’ in onderstaand figuur. Meten is een cruciaal 
onderdeel hierin. 

 
Figuur A.3: Gebruiksproces [Beckers, 2008] 

Beckers geeft als conclusie van haar onderzoek aan dat ‘Het ontwikkeltraject op zich niet heel sterk afwijkt van het 
ontwikkeltraject van “traditionele” gebouwen. Het gaat er met name om een aantal zaken anders in te richten of extra 
aandacht aan te geven.’ [Beckers, 2008]  

A.3 RESUMÉ 
1. Een CO2-neutraal gebouw zal alleen gerealiseerd worden wanneer de opdrachtgever deze ambitie uitspreek, 

expliciet vastlegt en gedurende het hele proces blijft uitdragen en nastreven. 
2. Door een prestatiegericht Programma van Eisen op te stellen, in plaats van een maatregelen voorschrijvend 

Programma van Eisen, krijgt het ontwerpteam de vrijheid te zoeken naar de meest geschikte totaaloplossing. 
3. Het ontwerpproces verloopt integraal en start met een energiefase. Alle disciplines voeren gezamenlijk een 

variantenanalyse uit waarna ze gezamenlijk bepalen wat de meest kansrijke ontwerprichting is. 
4. Het is noodzakelijk dat er een energieadviseur betrokken wordt in het ontwikkeltraject, bij voorkeur al vanaf 

het vastleggen van de ambitie en opstellen van het Programma van Eisen. Bij faseovergangen toetst de 
energieadviseur het ontwerp op de in het Programma van Eisen vastgestelde energieprestatie-eisen. 

5. Het is niet alleen van belang hoe het gebouw ontworpen en gebouwd wordt. Het gebouw dient ook op de 
juiste wijze gebruikt te worden om daadwerkelijk CO2- neutraal te zijn en te blijven. Daarom dient er naast 
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het gebouwproces ook een gebruikproces te worden ingericht. Dit gebruikproces start ruim voor de 
oplevering, zodat bij ingebruikname alle gebruikers geïnformeerd zijn over het gewenste gedrag. 

6. Het gebruikproces resulteert in een continue proces van energiemanagement. Zolang het gebouw in gebruik 
is door de organisatie, is het van belang dat het energiegebruik wordt gemeten, zodat kan worden bepaald of 
de doelen gehaald worden en of wellicht gedrag en/ of installaties moeten worden aangepast. 

 
Opgemerkt moet worden dat het model van het ontwikkeltraject, dat als leidraad bij de hoofdstukken is gebruik, niet 
volledig recht doet aan de werkelijke complexiteit van het ontwikkeltraject. In werkelijkheid zullen de verschillende 
fases niet zo strikt gescheiden zijn. Bovendien kan het nodig zijn op een later tijdstip terug te kijken naar een eerdere 
fase, waardoor het proces eerder iteratief dan lineair zal verlopen. Het realiseren van CO2-neutrale gebouwen is 
mogelijk en zelfs tegen gelijke of lagere kosten over de hele gebruiksperiode. Ook zelfvoorzienende CO2-neutrale 
gebouwen zijn geen utopie meer. En de techniek is voortdurend in ontwikkeling waardoor zelfvoorzienende 
gebouwen in de toekomst steeds beter gerealiseerd kunnen worden. Kortom, het realiseren van CO2-neutrale 
gebouwen is niet een kwestie van kunnen, maar een kwestie van willen. 
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BIJLAGE B – FASERING BOUWPROCES, DNR 2005 

B.1 INITIATIEFFASE 
Haalbaarheidsstudies worden in deze fase gedaan om te onderzoeken of de randvoorwaarden aanwezig zijn om het 
bouwproject te realiseren. Ambitie worden vastgesteld, behoefte geanalyseerd en geformuleerd. Onderzoek naar 
planologische functionele, economische en juridische haalbaarheid. Alle gegevens zijn zeer globaal en is gebaseerd op 
schattingen en kerngetallen. 
 

B.2 PROGRAMMAFASE / PROJECTDEFINITIE 
Het Programma van Eisen wordt opgesteld in deze fase. In het Programma van Eisen (PvE) wordt omschreven aan 
welke eisen het gebouw en de eventuele inrichting moet voldoen. Er kan een verschil gemaakt worden tussen 
technische PvE en ruimtelijk en functioneel PvE. Met behulp van de PvE’s kan een opdrachtgever op zoek gaan naar 
partijen die zijn gebouw kunnen realiseren. 
 

B.3 ONTWERPFASE 
Schetsontwerp / structuurontwerp 

- Stedenbouwkundig plan; 
- Opstellen vlekkenplan; 
- Opzet principes draagconstructie; 
- Advies installaties. 

Voorlopig / voor ontwerp 
- Ontwerpen stedenbouwkundig plan functionele en ruimtelijke indeling, architectonische verschijningsvorm, 

buitenruimten, hoofddraagconstructie, incl. voorlopige materiaalkeuze; 
- Advies akoestiek en bouwfysica; 
- Ontwerpen installaties; 
- Integreren deelontwerpen (bouwkundig, installatietechnisch en constructief); 
- Ontwikkelen brandveiligheid. 

Definitief ontwerp 
- Definitief: stedenbouwkundig plan, ruimtelijke indeling, architectonische verschijningsvorm, ontwerp 

buitenruimte, hoofdopzet draagconstructie, incl. ontwerpberekeningen; 
- Bepalen materialen, afwerking en bouwtechnische uitwerking; 
- Advies akoestiek en bouwfysica; 
- Definitieve hoofdopzet installaties, incl. definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen; 
- Brandveiligheidadviezen; 
- Aanvraag van de (bouw) vergunning. 

Technisch ontwerp / bestekfase 
- Technisch uitwerken definitieve zaken; 
- Advies akoestiek en bouwfysica; 
- Gedetailleerde installatie berekeningen en – tekeningen; 
- Definitief maken constructie; 
- Bestekomschrijving (bouwkundig, constructief en installatietechnisch); 
- Integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch). 

 

B.4 PRIJS- EN CONTRACTVORMING 
Tijdens deze fase wordt het project aanbesteed. De contractstukken worden verstrekt aan de deelnemers, deze 
krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen en hun stukken tijdig in te leveren. Na inlevering worden deze stukken 
gespiegeld en vergeleken. Één van de stukken is het goedkoopst en aan deze partij wordt het werk gegund. 
 

B.5 UITVOERINGSFASE 
Na contractering van het project, start de aannemer met de voorbereiding van de bouw. De bouw begint met ‘start 
bouw’ en eindigt met de oplevering. Voordat de bouw begonnen kan worden, moeten er werk-, vorm-, en 
detailtekeningen gemaakt worden en wordt de installatie verder doorberekend. 

B.6 NAZORGFASE / GEBRUIK EN EXPLOITATIE 
Deze fase betreft de afronding met de aannemer, hierbij worden de opleveringspunten aangepakt en verschillende 
administratieve zaken afgerond. Vervolgens wordt er een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. 
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BIJLAGE C – GEBIEDSONTWIKKELINGSPROCES  

C.1 INITIATIEFFASE 
De initiatieffase vormt de basis voor de ontwikkeling. In deze kaderscheppende fase vindt een globale verkenning 
plaats, van aan de ene kant de opgave en aan de andere kant de globale ideeën over het projectresultaat. In de fase 
worden de betrokken actoren in kaart gebracht en wordt gezocht naar samenwerkingspartners [Van Rooy et al, 2006]. 
Voorheen namen publieke partijen het voortouw, nu komt het steeds vaker voor dat het initiatief wordt genomen 
door private partijen. De initiatieffase is zeer belangrijk als het gaat om kosten en keuzes, naarmate het proces 
vordert neemt de uitvoerbaarheid af en hebben ingrijpende veranderingen grote financiële consequenties. 
 
Om een beeld te geven van de globale aanduiding van het plangebied en de functies die daarin zouden moeten 
worden gerealiseerd, worden vlekkenplannen opgesteld [KC PPS, 2004]. Op basis van deze vlekkenplannen, kunnen 
financiële verkenningen worden uitgevoerd. Als afronding van deze fase wordt een ontwikkelingsvisie gemaakt en 
worden intentieovereenkomsten tussen de betrokken partijen afgesloten. 
 

C.2 PLANONTWIKKELINGSFASE 
Deze fase wordt ook wel de haalbaarheidsfase genoemd [Wolting, 2008; VROM, 2009a] en is de meest intensieve en 
complexe fase van het gebiedsontwikkelingsproces. De in de vorige fase ontwikkelingsvisie, wordt in de 
planontwikkelingsfase verder vertaald en uitgewerkt in plannen en bijbehorende plannen. Om de plannen realistisch 
te laten zijn, is er nauwe samenhang met de haalbaarheidsstudies.  
 

 
Figuur C.1: Planontwikkelingsfase [Nijhoff,2010] 

In de figuur hierboven worden de verschillende iteraties en wisselwerkingen weergegeven. In deze fase worden 
eveneens afspraken gemaakt over de verdeling van risico’s en zeggenschap. Hiertoe sluiten de betrokken partijen een 
samenwerkingsovereenkomst voor de planontwikkelingsfase en later een realisatieovereenkomst af. Deze fase valt 
uiteen in drie subfasen, namelijk definitie -, ontwerp- en uitwerkingsfase [KC PPS, 2004], die ieder hun eigen karakter 
hebben en worden afgesloten met beslismomenten.  

Het masterplan en bijbehorende programma van eisen wordt opgesteld in de definitiefase. In de ontwerpfase wordt 
het masterplan vervolgens uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan en een definitief programma. Aan het einde 
van deze subfase wordt op basis van een goede raming de kosten en opbrengsten berekend en nagegaan of het 
project daadwerkelijk uitvoerbaar is. Er wordt kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de plannen en alternatieven 
en varianten worden onderzocht. Dit proces verklaart het iteratieve karakter van deze fase. 

Ambities worden bijgesteld totdat er voor alle partijen een bevredigend resultaat wordt bereikt (KC PPS, 2004). De 
uitwerkingsfase kan beginnen als het definitieve stedenbouwkundige plan is goedgekeurd. In deze fase worden 



 

 

127 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

verschillende deelplannen en projecten verder uitgewerkt en worden de bouw- en inrichtingsplannen opgesteld, 
waarmee alles kan worden aanbesteed en de realisatiefase kan beginnen. 

C.3 REALISATIEFASE 
De plannen die opgesteld en uitgewerkt zijn in de realisatiefase worden uitgevoerd in de realisatiefase. Van groot 
belang is dat duidelijk is wie welke taken op zich neemt, hoe de verantwoordelijkheden liggen en hoe de kosten en 
baten worden verdeeld. Meestal is de realisatie van de gebiedsontwikkeling opgesplitst in meerdere fasen. 
 
De realisatiefase is gericht op de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling zoals vastgesteld tijdens de haalbaarheidsfase. 
Ook is bij aanvang van deze fase duidelijk wie wat en wanneer gaat doen. Het toedelen van verantwoordelijkheden, 
het organiseren van het (risico)management en een gestroomlijnde uitvoeringsorganisatie zijn nu van groot belang 
[VROM, 2009a]. 
 

C.4 BEHEERFASE 
In de beheerfase is de gebiedsontwikkeling afgerond en wordt het gerealiseerde vastgoed in gebruik genomen [KC 
PPS, 2004]. De verschillende projecten binnen de gebiedsontwikkeling overgedragen aan de eindgebruikers c.q. 
eigenaren: de woningen aan de kopers, de winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen aan de beleggers of particuliere 
eigenaren, de openbare ruimte en de groenvoorzieningen aan de gemeente. Belangrijk is hoe het beheer en 
onderhoud wordt geregeld. In de praktijk worden beheer en de exploitatie steeds vaker overgedragen aan een private 
partij of aan een daarvoor opgerichte aparte onderneming. 
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BIJLAGE D – MODEL DUURZAME GEBEIDSONTWIKKELING, NIJHOFF 2010 
In deze bijlagen worden de deelprocessen van het model duurzame gebiedsontwikkeling, die Nijhoff heeft opgesteld 
in zijn afstudeeronderzoek Duurzame gebiedsontwikkeling [2008] aan de TU/e. De processen die bij het model 
gebruikt worden zijn achtereenvolgens visievormingsproces, het planontwikkelingsproces, het meet- en 
toetsingsproces en het innovatieproces. 
 

D.1 VISIEVORMINGSPROCES 
Een van de belangrijkste stappen naar een duurzame gebiedsontwikkeling is het visievormingsproces. In dit proces 
komen de betrokken partijen samen tot een ontwikkelingsvisie, de uitgangspunten die in deze visie staan vormen de 
basis voor verdere ontwikkeling van het gebied en borgt duurzame ambities en doelstellingen. Nijhoff [2010] heeft zijn 
model voor het visievormingsproces in grote lijnen gebaseerd op de Methodiek Systeemanalyse (Moeten-Willen-
Kunnen) van Van Rooy, De Vries & Van Luin (2006), zij het vooral wat betreft de gebruikte terminologie. De blokken 
‘Moeten’, ‘Willen’ en ‘Kunnen’ worden gebruikt als basis voor het model. Deze vertegenwoordigen volgens Van Rooy 
[2006] namelijk ‘de elementaire voorwaarden voor succes’ bij gebiedsontwikkeling. In het navolgende worden deze 
bouwstenen van het visievormingsproces besproken, om uiteindelijk tot een modelweergave van het 
visievormingsproces. 

 

Figuur D.1: Het visievormingsproces [Nijhoff,2010] 

 

D.1.1 MOETEN 
‘Moeten’ is de eerste bouwsteen van het visievormingsproces. Het betreft de zaken die als basisvoorwaarden c.q. 
vereisten kunnen worden gezien. Het betreft de noodzaak tot een ontwikkeling (‘sense of urgency’), wet en 
regelgeving, aanvullende duurzaamheidseisen vanuit de overheid, eisen gesteld door de markt en de morele 
verplichting van marktpartijen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hieruit volgt een ‘minimum’ aan 
duurzaamheid dat in de gebiedsontwikkeling gerealiseerd moet worden. Vanuit een krachtig ‘moeten’ wordt een 
beroep gedaan op creativiteit en ondernemend vermogen van de betrokkenen.  

Het visievormingsproces van duurzame gebiedsontwikkeling komt – net als bij reguliere gebiedsontwikkeling – op 
gang door een zogenaamde sense of urgency, oftewel de noodzaak om een gebied te gaan (her)ontwikkelen. 
Urgenties vormen zowel de aanleiding als de drijvende kracht achter een gebiedsontwikkeling. Een krachtige 
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combinatie van beleidsurgenties en gebiedsurgenties blijkt door de bank genomen noodzakelijk om tot duurzame 
investeringen te komen [Van Rooy, 2009]. Beleidsurgenties betreffen zaken als klimaatverandering, mobiliteit, 
woningbehoefte, werkgelegen, natuurontwikkeling, et cetera. De gebiedsurgenties kunnen samenhangen met 
economische achteruitgang, wegvallen van landbouw, noodzaak tot waterberging, inpassing van nieuwe 
infrastructuur, sanering van bedrijventerreinen, stedelijke transformatie, problemen met leefbaarheid, et cetera.  

Bij een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling is er sprake van een combinatie van gebiedsurgenties en 
beleidsurgenties. Het is de kunst beide urgenties en daarbinnen de meest urgente aspecten met elkaar te verbinden. 
De overheid stelt steeds meer eisen met betrekking tot duurzaamheid. Behalve stimulerende maatregelen als 
subsidies en belastingvoordelen, worden veel basisvereisten aangaande duurzame prestatie opgenomen in wet- en 
regelgeving. Hieraan moet simpelweg voldaan worden en vormt zodoende een krachtig ‘moeten’. Een voorbeeld 
hiervan is de EPC-norm die door de overheid steeds verder wordt aangescherpt. Meestal heeft het overheidsorgaan 
dat direct betrokken is bij de ontwikkeling (meestal de gemeente) nog ‘aanvullende eisen’, bovenop de wettelijke 
eisen. Deze aanvullende eisen van de gemeente vloeien voort uit haar beleidsdoelstellingen en zijn niet zelden 
verweven met politieke belangen. 

Ook de eisen en/of verwachtingen die door de markt ten aanzien van duurzaamheid worden gesteld, spelen nu al een 
steeds grotere rol, of gaan dat in de nabije toekomst meer en meer spelen. Met de stijgende energieprijzen in het 
achterhoofd stelt de woonconsument hogere eisen aan de energieprestatie van zijn of haar woning. 
Vastgoedbeleggers zien al langer de meerwaarde van duurzaam vastgoed: de exploitatiekosten liggen lager, de 
verhuurbaarheid is groter en bovendien vertaalt het zich in een groter indirect rendement. Deze eisen vanuit de markt 
kunnen dus worden ondergebracht in het blok ‘Moeten’. 

Een ander motief dat thuishoort in het blok ‘Moeten’ is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken 
(private) partijen. Steeds meer bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke positie en hechten 
zodoende waarde aan duurzaamheid. Dit krijgt doorgaans gestalte door middel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). 

D.1.2 WILLEN 
De tweede bouwsteen van het visievormingsproces kan worden samengevat als het ‘Willen’. Het betreft alles wat te 
maken heeft met het willen bereiken van méér dan de verplichte hoeveelheid duurzaamheid in een gebied. Het is erg 
belangrijk dat alle partijen willen. Duurzaamheid zal pas echt van de grond komen als alle partijen er zelf ook in 
geloven en inzien dat ook zij er voordeel uit kunnen halen. De duurzaamheidsvisie moet worden gedragen door alle 
betrokken partijen. Dit verkleint het afbreukrisico op duurzaamheid gedurende het gebiedsontwikkelingsproces. 
Immers, wanneer de betrokken partijen gezamenlijk de ambitie uitdragen om een zo duurzaam mogelijk gebied te 
maken, dan kunnen er veel grotere resultaten worden geboekt dan wanneer er ‘alleen aan de verplichte eisen wordt 
voldaan’. 

Het creëren van draagvlak voor duurzaamheid onder de betrokken partijen is dus essentieel. Het zoeken naar 
verbindingen van waaruit draagvlak kan worden aangewend om initiatieven te ontplooien voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Naast het creëren van draagvlak, is vertrouwen tussen de partijen erg belangrijk. Duurzame 
gebiedsontwikkeling is geënt op onderling vertrouwen, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Vertrouwen is niet 
af te dwingen maar kan wel langzaam worden opgebouwd als alle partijen zich naar elkaar toe betrouwbaar en 
transparant gedragen. Van overheden vraagt het onder meer dat bestuur en politiek respect tonen voor afspraken die 
door hun voorgangers zijn gemaakt. Van marktpartijen vraagt het transparantie over het beoogde en gerealiseerde 
rendement van een ontwikkeling. 

Samen moet worden overeengekomen wat men onder het begrip duurzaamheid verstaat en hoe men dit in het 
betreffende project vorm wil gaan geven. Duurzaamheid kan namelijk op verschillende manieren worden opgevat en 
worden geoperationaliseerd. Door dit met alle partijen duidelijk te definiëren wordt voorkomen dat er later in het 
traject misverstanden ontstaan en duurzaamheid voor onduidelijkheid zorgt. Het is essentieel dat partijen op dezelfde 
golflengte zitten voor wat betreft de duurzame ambities en doelen. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat 
partijen later met verschillende verwachtingen ook verschillend zullen reageren op behaalde resultaten. 

Van Hal [2003] geeft aan dat enthousiasme één van de belangrijkste succesfactoren is bij duurzaam bouwen. Bij 
duurzame gebiedsontwikkeling is dat niet anders. Daarom is het enthousiasmeren van de betrokken partijen 
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essentieel. De aanjagers van duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld de gemeente) moeten hierin het 
voortouw nemen en met de betrokken partijen een creatief proces opstarten. Betrokken partijen moeten de 
meerwaarde van een duurzaam plan inzien en ook in die meerwaarde delen. Dit wordt door Van Hal (2009) de ‘fusie 
van belangen’ genoemd.  

Vanwege de veelzijdigheid en breedte van het begrip duurzaamheid en de beperktheid van middelen, is het 
noodzakelijk dat er keuzes worden gemaakt. Op welke thema’s binnen duurzaamheid gaat men inzetten, gezien het 
specifieke gebied waarover het gaat? Zonder gelijk te focussen op oplossingen, moeten er zwaartepunten worden 
benoemd. Bij het leggen van zwaartepunt(en) moet er wel voor worden gewaakt dat er niet teveel wordt gefocust op 
één aspect van duurzaamheid. 

Uit deze discussie vloeien oplossingsrichtingen voort en het levert streefbeelden voor het gebied op. Het beoogde 
resultaat is een door alle partijen gedragen hoog ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid, waaraan later 
specifieke doelen kunnen worden verbonden. Uit dit blok ‘Willen’ volgen de maximale ambities die aan de 
ontwikkeling van het gebied worden toegekend. 

D.1.3 KUNNEN 
Uit het blok ‘Moeten’ volgt een minimum aan duurzaamheid, oftewel datgene wat in het gebied aan duurzaamheid 
minimaal geëist wordt. Het blok ‘Willen’ geeft een maximale duurzaamheid, oftewel een gezamenlijke ambitie van de 
partijen om duurzaamheid naar een hoger plan te brengen. Hieruit volgt een voorlopige visie op duurzaamheid. Pas 
nadat deze voorlopige visie op duurzaamheid is gevormd, gaat men verder naar het volgende blok: ‘Kunnen’. 

In het begin van het visievormingsproces moet men zich nog niet teveel laten leiden door het ‘kunnen’. Dit komt ten 
goede aan de creativiteit en bevordert het denken buiten gebaande paden. Toch zal er uiteindelijk met realisme 
moeten worden gekeken naar het gestelde ambitieniveau. Als er te hoge, onrealistische ambities worden gesteld is de 
kans des te groter dat deze niet kunnen worden waargemaakt. Het gevaar bestaat dan dat partijen na een dergelijke 
deceptie hun interesse in duurzaamheid verliezen. Er wordt gekeken naar: 

1. Middelen: een ruwe schatting van de kosten en baten, financiële haalbaarheid en exploiteerbaarheid. 
2. Risico: welke risico’s kleven er aan de duurzame ambities? Kunnen deze risico’s worden voorkomen, 

verminderd, uitbesteed of aanvaard? 
3. Expertise: hebben de betrokken actoren voldoende expertise in huis om de duurzame ambities waar te 

maken? Of moeten er nieuwe actoren worden betrokken, of deskundigen worden ingehuurd? 
4. Samenwerking: welke samenwerkingsvorm wordt er gekozen? Kunnen er nieuwe actoren worden betrokken 

die risico’s op zich kunnen nemen, mee kunnen investeren of expertise in kunnen brengen? 
5. Proces: hoe wordt het proces ingericht? 

In veel van de succesvolle gebiedsontwikkelingen zijn het bewoners, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en 
op innovatie gerichte organisaties die de beste oplossingsstrategieën aanreiken. Overheden doen er goed aan dit te 
erkennen en het externe creatieve proces te ondersteunen [Van Rooy, 2009]. 

D.1.4 ANALYSE & ONDERZOEK 
Analyse van de actoren en hun belangen, locatie en context, en de duurzaamheidsaspecten zorgt voor 
randvoorwaarden en condities voor de blokken ‘Moeten’, ‘Willen’, ‘Kunnen’ en uiteindelijk de visie zelf. 

De betrokken actoren en hun belangen worden in kaart gebracht en er wordt naar samenwerkingspartners gezocht 
(actoren & belangen). Bij duurzame gebiedsontwikkeling kunnen ‘nieuwe’ actoren een belangrijke rol spelen wanneer 
deze in een vroeg stadium worden betrokken (bijvoorbeeld een energiemaatschappij). Er kan tevens extra expertise 
worden ingebracht door adviseurs of het betrekken van specifieke actoren. Het heeft meerwaarde om de actoren die 
betrokken zijn bij de exploitatiefase van de wijk te betrekken in de visievorming. Immers, zij zijn degenen die de 
duurzame visie op het gebied in de praktijk moeten brengen. Te denken valt aan beleggers, woningcorporaties, et 
cetera. Tijdens een werksessie kan een inschatting worden gemaakt van de mate waarin een actor moet, wil en kan. 

Tevens moet er een grondige analyse van het gebied en de context plaatsvinden (locatie & context). De fysieke 
structuur van het gebied is namelijk bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Wat is er mogelijk in dit gebied? 
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Met welke fysieke context moet er rekening worden gehouden? Hoe zit het gebied in elkaar? Welke kansen zijn er? 
Een analyse van de ruimtelijke structuren in het gebied en zijn omgeving geeft een antwoord. De lagenbenadering is 
hierbij volgens velen een geschikt analyse-instrument, waarvan de meerwaarde vooral zit in de blikverruiming. 

D.1.5 DE VISIE (CONCEPT & DEFINITIEF) 
Uit de input van de blokken ‘Moeten’, ‘Willen’ en ‘Analyse & Onderzoek’ volgt een conceptvisie. In deze voorlopige 
visie komen creativiteit, draagvlak en vertrouwen tot uitdrukking. Hierin wordt de basis gelegd voor het enthousiasme 
voor duurzaamheid, wat immers zo belangrijk is (Van Hal, 2009). Hierna volgt het blok ‘Kunnen’ waarin de 
conceptvisie wordt bijgeschaafd tot een visie die behalve draagvlak heeft, ook haalbaar is. 

Dit iteratieve proces resulteert uiteindelijk in de definitieve visie. Het betreft een ontwikkelingsvisie op het totale 
gebied, maar daarin speelt duurzaamheid idealiter een alles verbindende rol. De visie bevindt zich op strategisch 
niveau. Zaken als fasering, mogelijke functies, globale ruimtelijke invulling, betrokken partijen en plan van aanpak 
komen hierin aan bod. Op het gebied van duurzaamheid moet er een duidelijke visie ontstaan, waarin duidelijk wordt 
gemaakt op welke aspecten er extra wordt ingezet. Duurzaamheid is bij gebiedsontwikkeling geen op zichzelf staand 
concept, maar nauw verbonden met de andere speerpunten binnen ‘integrale gebiedsontwikkeling’. 

Het streven is niet een maximale duurzaamheidsprestatie, maar een optimum: haalbaarheid (technische) en 
betaalbaarheid (financieel-economisch) spelen evenzeer een rol. Waar dat optimum ligt, is afhankelijk van de 
kenmerken van een gebied, het programma en de ambities van partijen. Waar een visie een logisch gevolg is van dit 
proces, is de kans groot dat dit de strategie is die uiteenlopende problemen ombuigt naar kansen. Creativiteit en 
energie in het voortraject van een gebiedsontwikkelingsproces wordt veelal beloond. Het is belangrijk om te 
onthouden dat het hier gaat om een kaderscheppende fase, waarin wordt gekeken naar een globaal eindresultaat. 
Het teveel denken in specifieke oplossingen in deze fase werkt averechts. Het is de kunst de visie zodanig te 
formuleren dat enerzijds publieke doelen zijn geborgd en anderzijds ruimte voor innovatie, dynamiek en 
ondernemerschap bestaat. 

D.2 PLANONTWIKKELINGSPROCES 
Het visievormingsproces wordt opgevolgd door het planontwikkelingsproces. De kan ‘planontwikkelingsfase’ bij 
gebiedsontwikkeling worden onderverdeeld in de definitie, ontwerp- en uitwerkingsfase. In het Model DGO behelst 
het planontwikkelingsproces alleen de definitie- en ontwerpfase, aangezien deze zich op gebiedsniveau afspelen In de 
definitiefase wordt het masterplan en bijbehorend programma van eisen (op gebiedsniveau) opgesteld. De 
ontwerpfase wordt afgesloten met het stedenbouwkundig plan. Gedurende de uitwerkingsfase worden deelprojecten 
verder uitgewerkt, hetgeen zich op een lager schaalniveau bevindt: op deelgebied- of op objectniveau. Zodoende 
vallen deze buiten de scope van het Model duurzame gebiedsontwikkeling. 

Het planontwikkelingsproces bij duurzame gebiedsontwikkeling verschilt in wezen niet substantieel van een 
planontwikkelingsproces bij reguliere gebiedsontwikkeling. Bij beide wordt in deze fase de visie nader uitgewerkt en 
wordt deze vertaald in een uitgewerkt plan en bijbehorend programma. Het is de meest intensieve en complexe fase 
van de gebiedsontwikkeling en de planvorming wordt in nauwe samenhang met haalbaarheidsstudies uitgevoerd. 
Gedurende deze fase vinden er daardoor verschillende iteraties en wisselwerkingen plaats. Daarom is het belangrijk 
om in de visie duurzaamheid goed te hebben verankerd, zodat dit gedurende het planontwikkelingsproces is geborgd 
en verder kan worden geconcretiseerd. Dit leidt tot de onderstaande weergave van het planontwikkelingsproces 
binnen het Model duurzame gebiedsontwikkeling. 
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Figuur D.2: Het ontwikkelingsproces [Nijhoff, 2010] 

Het doel van het planontwikkelingsproces is de ontwikkelingsvisie verder uit te werken en de duurzame ambities te 
concretiseren en vorm te geven. Dit vindt plaats in twee fasen: de definitie- en ontwerpfase. 

In de definitiefase wordt het masterplan en bijbehorend programma van eisen (op gebiedsniveau) opgesteld. Waar 
het bij de visievorming nog ging over het uitspreken van het stellen van ambities aangaande duurzaamheid, wordt 
duurzaamheid in de definitiefase concreet gemaakt door het stellen van prestatie-eisen op het duurzaamheidsvlak. De 
doelstellingen aangaande doelstelling zijn concreet en meetbaar, waarbij kan worden gedacht aan energieprestatie, 
materiaalgebruik, werkgelegenheid, et cetera. Het is essentieel om duurzaamheid als harde eis terug te laten komen 
in het programma van eisen, anders bestaat de kans dat duurzame ambities gedurende het verloop van het proces 
worden afgezwakt. Daar komt bij dat niet alle partijen in dezelfde mate waarde hechten aan de duurzaamheid van het 
plan. Er zijn immers altijd wel argumenten te vinden de gestelde ambities af te zwakken (Van Hal, 2003). 

In de ontwerpfase wordt het masterplan uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Het programma van eisen vormt 
de basis voor verdere uitwerking van de ambities. De in het programma van eisen gestelde doelstellingen en 
prestatieafspraken moeten worden bewaakt en voor problemen worden oplossingen gezocht. De prestatie-eisen 
worden vertaald naar concrete toepassingen. De vraag is hoe duurzaamheid wordt geoperationaliseerd in het gebied. 
Wordt de energieprestatie-eis voor het gebied gehaald door de toepassing van een collectieve WKO-installatie, of 
wordt er geïnvesteerd in zonne-energie? 

Tijdens deze fase wordt er bij het kiezen van oplossingen voortdurend gekeken naar de ruimtelijke, financiële, 
politieke en maatschappelijke consequenties voor het project. Bij complexe projecten lopen vaak de definitie- en de 
ontwerpfase door elkaar. Het programma wordt opgesteld en vervolgens financieel doorgerekend. Als dit niet 
passend is binnen het budget, leidt dit vaak tot bijstelling in ambities en het programma van eisen. Deze processen 
gaan door totdat er voor partijen een bevredigend resultaat is. 

D.3 MEET- EN TOETSINGSPROCES 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk ter referentie reeds is weergegeven hieronder, strekt het meet- en 
toetsingsproces zich uit over het gehele gebiedsontwikkelingsproces: van de prille initiatieffase tot en met het beheer. 
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Allereerst moet er een keuze worden gemaakt voor het meetinstrumentarium dat duurzaamheid gedurende het 
proces gaat meten en zodoende inzichtelijk maakt voor de betrokkenen. Men moet zich ervan bewust zijn dat 
verschillende instrumenten verschillende uitkomsten kunnen geven. Ieder instrument legt namelijk eigen 
zwaartepunten en weegt de verschillende duurzaamheidsaspecten op een andere manier. Het moet daarom voor alle 
partijen duidelijk zijn met welk instrument er gemeten gaat worden, anders kan dit leiden tot onduidelijkheid. 

Het DPL-instrument komt het meest in aanmerking om de duurzaamheid van een gebied inzichtelijk te maken. Voor 
dit onderzoek valt de keuze op dit instrument, omdat het de meeste duurzaamheidsaspecten meeneemt en 
bovendien speciaal is ontwikkeld voor het gebiedsniveau. Er kan, in samenspraak tussen de betrokken partijen, ook 
een alternatieve wijze van meten worden overeengekomen. Tot slot moet er worden opgemerkt dat geen enkel 
meetinstrument perfect is. Het gezonde verstand zal dus altijd een grote rol moeten blijven spelen, zeker als het gaat 
om het kwantificeren van zaken als leefbaarheid, sociale cohesie en gezondheid. 

D.3.1 NULMETING 
In de opstartfase van een ontwikkeling dient er een nulmeting te worden gemaakt van het te ontwikkelen gebied, 
oftewel de status quo van het plangebied moet worden bepaald. Door dit te doen, ontstaat er een duidelijk beeld 
waar de problemen liggen in het gebied en welke mogelijkheden er zijn om deze te verbeteren. Wanneer er nog geen 
duidelijke sense of urgency bij het gebied is, kan deze naar voren komen uit deze meting. Tevens kunnen uit een 
nulmeting bepaalde gebiedsspecifieke aspecten naar voren komen, waarop het lastig is een ‘normale’ 
duurzaamheidsscore te halen. Denk bijvoorbeeld aan een gebied dat aan een snelweg ligt: geluid en fijnstof zijn hier 
aspecten die extra aandacht verdienen. Dit betekent dat het lastig wordt om op deze aspecten een voldoende te 
scoren in het meetinstrument. Hier kan dan voor worden gecorrigeerd, zodat er geen onhaalbaar hoge eisen worden 
gesteld. Hetzelfde geldt voor een buitenstedelijke ‘weide-ontwikkeling’. Als het gebied ontwikkeld wordt, zal de 
duurzaamheid per definitie achteruit gaan. In dit geval zal een gemiddelde wijk als uitgangspunt moeten worden 
genomen. 
 

D.3.2 AMBITIESTELLING 
In het visievormingsproces speelt het meetinstrument een belangrijke rol. Het wordt door de betrokken partijen 
gebruikt om vast te stellen waar zij binnen het brede begrip duurzaamheid de zwaartepunten leggen en waar in het 
plangebied de grootste duurzame winst kan, dan wel moet worden behaald. Een maximale score op elk aspect zal in 
de praktijk niet haalbaar zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt: de afruilrelaties zijn immers onlosmakelijk 
verbonden aan duurzaamheid. Wordt het accent gelegd op de sociale aspecten van duurzaamheid (bijvoorbeeld in 
een binnenstedelijke herontwikkeling), of wordt er extra aandacht besteed aan de energieprestatie van de wijk? 

Door regelmatig denkwijzen en oplossingsrichtingen te toetsen aan het instrument, worden keuzes inzichtelijker en 
objectiever gemaakt. Dit maakt het visievormingsproces voor iedereen transparanter. Keuzes voor varianten en 
gekozen zwaartepunten worden helder beargumenteerd en er worden streefscores benoemd, wat ten goede komt 
aan het draagvlak. Zo wordt de kans kleiner dat in een later stadium een discrepantie optreedt in de 
verwachtingspatronen van de betrokkenen aangaande duurzaamheid. Het gebruiken van een meetinstrument in de 
visievorming komt ten goede aan de communicatie, zowel binnen de eigen projectorganisatie als tussen de 
verschillende stakeholders. 

De ambitiestelling is een iteratief proces, waarbij oplossingsrichtingen steeds worden getoetst aan het instrument. 
Het resultaat is een door alle partijen gedragen ambitie op het gebied van duurzaamheid. Wat door de betrokkenen in 
de betreffende ontwikkeling onder duurzaamheid wordt verstaan is helder geformuleerd. Dit vormt het uitgangspunt 
voor verdere concretisering in de hierop volgende fasen. 

D.3.3 DOELSTELLING 
In de planontwikkelingsfase wordt de opgestelde ambitie (met zwaartepunten en streefscores per onderdeel) 
geconcretiseerd in een programma van eisen op gebiedsniveau. Hierbij worden de abstracte ambities vertaald naar 
concrete, toetsbare doelstellingen. In het geval van het DPL-instrument worden bijvoorbeeld per 
duurzaamheidsaspect specifieke scores vastgesteld. Deze scores zijn weloverwogen: oplossingsrichtingen en 
scenario’s zijn in grote lijnen bekend. Tevens moet er worden vastgesteld hoe groot het aandeel van ieder deelproject 
in de totale duurzaamheidsscore gaat worden. 
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De ambities worden vertaald naar prestatie-eisen. Om deze vertaalslag in goede banen te leiden is het gebruik maken 
van een meetinstrument essentieel. Meer nog dan in de visievormingsfase komt het aan op nauwkeurig meten van de 
duurzaamheidsscore van verschillende operationalisaties. Door gebruik te maken van een meetinstrument kunnen 
deze doelen helder worden geformuleerd, zodat er gedurende het proces op kan worden gestuurd en achteraf kan 
worden getoetst of de doelstelling is gehaald. De betrokken partijen kunnen elkaar op deze manier aan hun afspraken 
aangaande duurzaamheid houden. 

Nu er concrete doelstellingen liggen, kunnen er in de navolgende fasen deze prestatie-eisen verder worden 
geconcretiseerd. Wordt de score ‘8’ voor het aspect ‘energie’ behaald door de toepassing van een collectieve 
duurzame energievoorziening als een WKO, of wordt er gefocust op isolatie van de objecten? Er is dus nog ruimte om 
de gestelde eis op verschillende manieren te halen. Dit heeft als voordeel dat de uitvoerende partijen zelf de beste 
oplossing kunnen kiezen en zodoende worden creativiteit en innovatie bevorderd. 

D.3.4 RESULTAAT 
Gedurende de rest van het planontwikkelingsproces van de gebiedsontwikkeling, moet er worden voldaan aan de in 
het programma van eisen opgestelde duurzaamheidseisen. Deze krijgen dan concrete invulling en de verschillende 
deelprojecten zullen worden gerealiseerd in de realisatiefase. Uiteindelijk zal het gebied uitontwikkeld zijn, worden 
opgeleverd en in gebruik worden genomen. Ook dit is een moment van meten en toetsen. Nu alles is gerealiseerd kan 
men de balans opmaken of de duurzame ambities uit de visie en doelstellingen uit het programma van eisen 
daadwerkelijk zijn gehaald. Er vindt een kritische reflectie plaats over de behaalde resultaten en het doorlopen proces. 
De behaalde prestaties worden beoordeeld en partijen worden hierop afgerekend (beoordelen & afrekenen). 

Tevens vormt dit toetsingsmoment een belangrijke input voor de beheerfase. Gebiedsontwikkelingsprocessen duren 
doorgaans erg lang, dus het is goed om te kijken ‘waar we nu staan, en hoe nu verder’. Wellicht zijn er nog dingen bij 
te stellen of te optimaliseren. Tevens moeten deelgebieden die onafhankelijk van elkaar zijn gerealiseerd weer met 
elkaar worden gesynchroniseerd. Dit alles om een efficiënte beheerfase te bewerkstelligen, waarbij duurzaam beheer 
centraal staat. De duurzame winst wordt immers gedurende de beheerfase gemaakt. 

D.3.5. BEHEER 
Gedurende de beheerfase van het gebied moeten er ook toetsingsmomenten zijn. Er zijn veel factoren van invloed op 
het ‘werken’ van een gebied – een wijk is een dynamisch geheel en zodoende constant aan het veranderen. Er zijn tal 
van oorzaken te noemen die de duurzaamheid van een, als duurzaam ontwikkelde, wijk laten afbrokkelen. Gedurende 
beheerfase moet het duurzame gehalte van de wijk blijvend worden gemonitord. Op deze manier wordt er een sterk 
handvat gegeven om te sturen op duurzaam beheer en behoud van duurzaamheid in de wijk. 

In de onderstaande figuur wordt het meet- en toetsingsproces gevisualiseerd, zoals beschreven in deze paragraaf. 

 

Figuur D.3: Het meet- en toetsingsproces [Nijhoff, 2010] 
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D.4 INNOVATIEPROCES 
De ‘winst’ van een duurzame gebiedsontwikkeling wordt gedurende de beheer- en gebruikfase behaald. Tevens 
kenmerken gebiedsontwikkelingen zich door lange doorlooptijden van soms wel 20 jaar. In een dergelijk tijdsbestek 
kan er veel veranderen. Het is dus essentieel om bij de visievorming en planontwikkeling bewust stil te staan bij ‘de 
toekomst’. De toekomst is natuurlijk niet exact te voorspellen, maar er zijn ontwikkelingen en trends waar te nemen 
waarmee vroeg het proces rekening mee kan worden gehouden – om daar later voordeel mee te halen. 

Het bewust stilstaan bij de toekomst kan tot andere creatieve ideeën leiden en bovendien duurzame ambities borgen. 
Deze ‘toekomst’ kan enerzijds benaderd worden vanuit het beheer en gebruik van het te ontwikkelen gebied. Hierbij 
wordt dus uitgegaan van het gebied en haar context. Anderzijds kan er op een hoger schaalniveau (macroniveau) 
worden gekeken naar op handen zijnde innovaties en trends. Binnen het Model duurzame gebiedsontwikkeling wordt 
dit aangeduid als het ‘innovatieproces’ en wordt gevisualiseerd in figuur D.4. 

 

Figuur D.4: Het innovatieproces [Nijhoff, 2010] 

Het innovatieproces heeft de grootste impact op de visievorming. In deze vroege fase zijn er nog voldoende 
mogelijkheden om bij te sturen. Omdat in het planontwikkelingsproces de contouren zich al hebben afgetekend, 
neemt de mogelijkheid om bij te sturen af. Tot het vaststellen van het programma van eisen is er echter nog 
voldoende bewegingsruimte om nieuwe trends/ontwikkelingen op te nemen in de planvorming. 

Zoals aangegeven, vertaald het innovatieproces zich enerzijds in specifieke aandacht voor de beheer- en gebruiksfase. 
Door bewust rekening te houden met de actoren uit de beheerfase en beheervraagstukken kan de duurzaamheid van 
de ontwikkeling worden geoptimaliseerd. In de beheerfase zal moeten blijken of de ontwikkeling echt duurzaam is. 
Bovendien moeten extra investeringen in duurzaamheid in deze fase worden terugverdiend. De input die volgt uit het 
bewust stilstaan bij de beheerfase volgt uit de kenmerken van het gebied en de context waarin het gebied zich 
bevindt. 

Anderzijds moet er worden gelet op gebiedsoverschrijdende trends. Dit zijn ontwikkelingen in de macro-omgeving 
waarin het gebied zich bevindt. Hierbij valt te denken aan demografische, economische, sociaal-maatschappelijke, 
technologische, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen (DESTEP). Het is een middel waarmee een beeld 
verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin het gebied zich bevindt. Inzicht in de externe 
omgeving van het plangebied is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen. Deze 
macro-omgeving variabelen kunnen niet worden beïnvloed of veranderd, maar er kan wel effectief op in worden 
gespeeld door strategische keuzes hierop af te stemmen. 
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Een voorbeeld van een technologische ontwikkeling waarmee rekening kan worden gehouden, is toekomstige 
innovaties op het gebied van zonne-energie. De algemene verwachting is dat zonne-energie in de gebouwde 
omgeving binnen afzienbare tijd een ‘sluitende business case’ wordt. Enerzijds door technische innovatie van PV 
cellen, anderzijds door stijging van energieprijzen door toenemende schaarste van fossiele brandstoffen en extra 
heffingen vanuit de overheid. Hier zou in de visievorming en planontwikkeling al rekening mee kunnen worden 
gehouden bij de oriëntatie van bouwblokken en verkaveling. Tegelijkertijd kan er op deze ontwikkeling worden 
vooruit gelopen door dakconstructies sterk genoeg te maken, van een ‘loze leiding’ te voorzien en de hellingshoek te 
optimaliseren. Zo kan in een later stadium deze technische innovatie worden ‘ingeplugd’ in de gebiedsontwikkeling. 
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BIJLAGE E – STURINGSVORMEN  
Deze sturingsvormen zijn opgesteld door EOS TL: transep-DGO, hier wordt een 
samenvatting weergegeven, voor uitgebreide documentatie wordt doorverwezen naar het 
document [EOS LT: transep-DGO, 2012a]. 
 

E.1. OVERHEID AAN ZET 
Als de overheid – een gemeente – aan zet is, kan zij de ontwikkeling geheel bepalen. Sterke mensen 
staan aan het roer, de mogelijkheden tot inspraak zijn zeer beperkt. Het is hierdoor makkelijker om 
gestelde ambities vast te houden. Sterke sturing vanuit de overheid is het devies. De klassieke vorm is 
een gemeente die de centrale positie heeft om haar plannen zelf te ontwikkelen en uit te rollen in 
afstemming met andere overheden en met in acht neming van inspraakprocedures. 
 

E.2. PRIVAAT AAN ZET 
Als een marktpartij – een projectontwikkelaar - het initiatief neemt, zal deze zich vooral richten op 
waardecreatie (het concessiemodel). De ontwikkelaar richt zich dus met name op de eisen van de markt, 
maar heeft ook rekening te houden met wettelijke kaders als het gemeentelijk bestemmingsplan en het 
bouwbesluit. Dit gaat vaak om kleinschaligere ontwikkelingen van bijvoorbeeld delen van 
nieuwbouwwijken, waar projectontwikkelaar strategisch grond hebben aangekocht.  
 

E.3. BEWONERS/EINDGEBRUIKERS AAN ZET 
Bewoners kunnen besluiten een gebied te ontwikkelen met als uitgangspunt energiezuinige woningen te 
bouwen. Dit kan zowel nieuwbouw zijn als in de bestaande bouw (herstructurering). Vaak speelt de 
gemeente nog steeds een belangrijke rol, maar dan als facilitator en om te controleren dat de bewoners 
de wettelijke kaders volgens. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een woningcorporatie in het 
proces worden betrokken, zodat ook huurwoningen in de wijk komen. De woningcorporatie kan dan als 
financiële ondersteuning functioneren, terwijl de bewoners de wijk ontwikkelen. Andere marktpartijen 
spelen alleen op verzoek van de bewoners een rol door het inbrengen van expertise en de uiteindelijke 
bouw van de wijk. 
 

E.4. PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING  
Overheid en bedrijven moeten vaak samen optrekken in een duurzame gebiedsontwikkeling. Vaak 
gebeurt dit volgens een PPS-constructie, ofwel Publiek Private Samenwerking. Over het algemeen 
hebben private partijen een belangrijk deel van de gronden in bezit. Deze gronden dragen zij over aan de 
gemeente op voorwaarde dat zij bij de gemeentelijke gronduitgifte het recht verkrijgen op koop van een 
aantal kavels waarop zij binnen het publiekrechtelijke kader mogen bouwen. Verschillende variaties in de 
opzet van Publiek Private Samenwerking zijn mogelijk. 

 
E.5. PARTICIPATIEMODEL 
Bewoners kunnen op diverse manieren betrokken worden als de overheid de regie voert. In het zwakste 
geval worden ze alleen geïnformeerd of wordt hun mening gepeild, ze kunnen ook een adviesfunctie 
krijgen bij selectie van plannen of zelfs een formele rol krijgen in het beoordelen bij een 
aanbestedingsprocedure. In het sterkste geval worden ze ook vanaf het begin betrokken bij de 
planvorming.  
 

E.6. KOPLOPERMODEL  
Het toepassen van de principes van transitiemanagement op gebiedsontwikkeling leidt tot een 
sturingsvorm die lijkt op het participatiemodel, omdat eveneens zowel overheid, private partijen als 
bewoners een rol spelen. Groot verschil met deze sturingsvorm is dat de overheid een verbindende in 
plaats van een sturende rol heeft. Transitieaanpak voor gebiedsontwikkeling, waarbij de 
maatschappelijke vraagstukken in het gebied leidend zijn voor het proces. De ruimtelijke ontwikkeling 
vormt vaak de aanleiding. 
De transitieaanpak voor gebiedsontwikkeling richt zich op het structureren van processen van 
visievorming, van agendavorming en van experimenteren door middel van een op koplopers in de 
samenleving gerichte procesaanpak. 
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BIJLAGE F – CHECKLIST DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING, VAN DER HORST [2010] 

Invalshoek Aspecten Wat (maatregel) + korte 

toelichting 

TW Wie Wanneer 

People Omgeving 1. Beperk verkeerslawaai 
(door clustering en 
afscheiding) 

Resulteert in een beter en 
leefbaarder gebied 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  2. Creëer groen en water 
(door landscaping, 
tuinen, bomen, etc.) 

Zorgt voor leefbaarheid en 
leidt tot differentiatie, 
inpassing recreatie en 
betere gezondheid 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  3. Creëer goede 
ruimtelijke kwaliteit 
(door goede stedenbouw 
en architectuur, o.a. 
d.m.v. verplicht stellen 
Beeldkwaliteitplan) 

Zorgt voor goede 
uitstraling, leefbaarheid, 
prettige omgeving en 
tevens waarde behoud 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Definitie) 

  4. Voeg een breed 
aanbod van 
voorzieningen toe 

Zorgt voor leefbaarheid, 
differentiatie en prettige 
omgeving 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Definitie) 

 Veiligheid 5. Zorgt voor sociale 
veiligheid (door goede 
openbare ruimte, goede 
verlichting en 
criminaliteitpreventie) 

Verhoogt veiligheid en 
leefbaarheid, reduceert 
criminaliteit 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

 Demografie 6. Ontwikkel geen 
functies in een 
krimpgebied 
(demografische 
ontwikkeling) 

Voorkomt toekomstige 
leegstand 

Overheid Initiatief 

Planet Energie Voorkomt onnodig 
gebruik, door: 

   

  7. Zorg voor windwering Zorgt voor leefbaarheid en 
beperkt warmteverlies 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  Gebruik vernieuwbare 
bronnen, door: 

   

  8. Oriënteer het gebied 
gunstig op de zon 

Wekt duurzame energie 
op, beperkt opwarming en 
CO2-uitstoot, 
optimaliseert 
daglichttoetreding 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  9. Wek zoveel mogelijk 
energie op in eigen 
gebied (door 
windenergie, biogas en 
geothermie) 

Wekt duurzame energie 
op en beperkt CO2-
uitstoot 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Voorbereiding) 

  10. Benut zoveel 
mogelijk synergie-
effecten op 
gebiedsniveau (gebruik 
restwarmte) 

Reduceert energieverbruik 
en CO2-uitstoot, 
stimuleert synergie 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Voorbereiding) 

  Gebruik niet 
vernieuwbare bronnen 
verstandig, door: 

   

  11. Pas Verhoogt efficiëntie, Ontwikkelaar Haalbaarheid 
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gebiedsinstallaties toe 
(WKK, WKO etc. met 
meerdere gebruikers op 
één systeem) 

reduceert energieverbruik 
en CO2-uitstoot 

(Ontwerp) 

 Bronnen Voorkom onnodig 
gebruik, door: 

   

  12. Pas 
watermanagement toe 
(grijswatercircuit, 
hemelwater hergebruik, 
etc.) 

Reduceert gebruik schoon 
water 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  Gebruik vernieuwbare 
bronnen, door: 

   

  13. Recycle afvalstromen 
zoveel mogelijk in eigen 
gebied 

Reduceert afval- en 
transportstromen, 
stimuleert synergie 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  Gebruik niet-
vernieuwbare bronnen 
verstandig, door: 

   

  14. Gebruik zoveel 
mogelijk materialen uit 
omliggende regio 

Reduceert 
verkeersbewegingen en 
stimuleert lokale 
economie 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Realiseert 

 Mobiliteit 15. Ontwikkel in of 
aansluitend op stedelijk 
gebied (functies op 
loopafstand, geen 
nieuwe infra nodig) 

Reduceert 
verkeersbewegingen en 
gebruik bronnen 
(bouwmaterialen voor 
infra, etc.) 

Gemeente en 
overheid 

Initiatief 

  16. Zorg voor goede OV-
ontsluiting 

Reduceert autoverkeer, 
CO2-uitstoot, congestie en 
energieverbruik 

Gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Voorbereiding) 

  17. Zorg voor goede 
fietsontsluiting 

Reduceert autoverkeer, 
CO2-uitstoot, congestie en 
energieverbruik 

Gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Voorbereiding) 

Profit Waardebehoud 18. Positioneer een 
nieuw gebied 
complementair t.o.v. 
bestaande gebouwen 

Zorgt er voor dat waarde 
en prijzen op peil blijven, 
beidt klant meer keuze 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

 Synergie 19. Deel het gebied in 
clusters op (i.v.m. 
synergie, identiteit, 
positionering, beperken 
overlast en creëren 
sociale samenhang) 

Bevordert efficiëntie en 
commerciële 
aantrekkingskracht, 
stimuleert interactie en 
uitwisseling kennis en 
beperkt overlast in andere 
gebieden. 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

 Bereikbaarheid 20. Scheid snel- en 
langzaam verkeer (door 
aanleg transportassen) 

Resulteert in tijdwinst, 
reduceert congestie, 
energieverbruik en CO2-
uitstoot 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

Ruimte 

(Project) 

Process 21. Pas een integrale 
ontwerpbenadering toe 
en bepaal in de 
initiatieffase het 
duurzame ambitieniveau 

Hiermee wordt 
duurzaamheid een 
integraal onderdeel van 
de planvorming 

Ontwikkelaar Initiatief 
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  22. Maak gebruik van 
lokale kennis huidige 
bewoners en betrek 
toekomstige bewoners 

Voorkomt valkuilen en 
fouten en zorgt voor 
klantgerichtheid 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Definitie) 

  23. Ontwerp 
stedenbouwkundig plan 
zonder eindbeeld 

Zorgt voor flexibiliteit Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  24. Neem initiatief tot 
duurzame ontwikkeling 
en overtuig 
eindgebruikers met 
goede informatie over 
kosten, opbrengsten en 
duurzaamheid 

Verhoogt draagvlak en 
kans op succes 

Ontwikkelaar Haalbaarheid 
(Definitie) 

  25. Zorg dat gebied 
voldoende robuust is 

Verhoogt weerbaarheid 
van gebied tegen 
veranderende 
(weers)omstandigheden 
waardoor de 
toekomstbestendigheid 
vergroot wordt 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  26. Ontwerp met 
overmaat 

Houdt rekening met 
toekomstig gebruik, 
verhoogt flexibiliteit en 
daarmee 
toekomstwaarde, beperkt 
toekomstige sloop en 
daarmee materiaalgebruik 

Ontwikkelaar 
en gemeente 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

 Ruimtegebruik 27. Ontwikkel geen 
nieuwe gebieden. Los 
huisvestiging vraag op in 
bestaande gebieden 
door middel van 
renovatie bestaande 
gebouwen 

Voorkomt onnodig 
grondgebruik 
(buitengebieden) 

Overheid Initiatief 

  28. Intensiveer het 
ruimtegebruik door 
dubbel grondgebruik en 
hoge dichtheden 

Beperkt grondgebruik, 
verhoogt dynamiek in 
gebied 

Ontwikkelaar, 
gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  29. Pas mixed use 
(functiemenging) toe 

Verhoogt dynamiek in 
gebied, beperkt 
mobiliteitsbehoefte, 
stimuleert synergie 

Gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

 Cultuur en 
ecologie 

30. Houd het bestaande 
landschap, structuren en 
historische opstallen 
zoveel mogelijk intact 

Zorgt voor behoud van 
historisch en cultuur 
erfgoed 

Gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 

  31. Behoud of verbeter 
de biodiversiteit 

Zorgt voor behoud 
biodiversiteit (dieren en 
planten) 

Gemeente en 
overheid 

Haalbaarheid 
(Ontwerp) 
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BIJLAGE G – TRANSITIEPROCES, ROTMANS [2003] 

STAP 1. INRICHTEN VAN DE TRANSITIEARENA 
De eerste stap als wegwijzer voor transitiemanagement is het inrichten van een transitiearena. Met een transitiearena 
bedoelen we niet zozeer een fysieke arena, maar een vernieuwingsnetwerk voor een bepaald transitiethema. In deze 
transitiearena gaat een kleine groep geselecteerde actoren het ‘transitiespel’ spelen. Deze actoren zijn de koplopers 
die zijn geïdentificeerd en geselecteerd op basis van hun competenties, belangen en achtergronden. Dit moeten we 
zoals gezegd niet te veel zijn en ook niet teveel van dezelfde typen actoren. Eveneens van belang is dat er echte 
vernieuwers deelnemen aan het vernieuwingsproces. Deze vernieuwers hoeven niet perse inhoudsdeskundig te zijn, 
integendeel, dat kan zelfs een nadeel zijn, omdat men te vooringenomen en van binnen uit naar een probleem of 
thema kijkt. Mensen die vernieuwing willen zijn vaak niet dezelfde mensen als mensen die echt willen vernieuwen. De 
eerste groep heeft vaan vanuit een bepaalde kennis of expertise al dé vernieuwende oplossing in de achterzak, terwijl 
de tweede groep meer open naar een bepaald probleem of thema kijkt, zonder gelijk in termen van oplossingen te 
denken. Waar mensen die willen vernieuwen dus open staan voor het vernieuwingsproces, kunnen vernieuwers 
vanuit een zekere rigiditeit dit vernieuwingsproces juist blokkeren.  

En ten slotte vergt het transitieproces een adequate inbreng van de benodigde competenties en dus evenredige 
vertegenwoordiging van inhoudsdeskundigen, netwerker en verkopers uit de maatschappelijke vijfhoek: overheden, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en intermediairs (adviesbureaus, projectorganisaties en 
bemiddelaars). 

De koplopers van deze vijf partijen moeten zich committeren aan het vernieuwingsproces en moeten het proces ook 
(uit)dragen. Voor deze koplopers moet in de transitiearena voldoende ruimte zijn en moeten gunstige condities 
worden gecreëerd, zodat de beoogde vernieuwingsprocessen goed kunnen gedijen. Belangrijk is ook dat de koplopers 
gemeenschappelijke opvattingen ontwikkelen over de te volgen werkwijze en aanpak. 

Wie selecteert nu deze vernieuwers voor de transitiearena? Er bestaat niet zoiets als een ‘poortwachterfunctie’ waarbij 
de poortwachter selecteert wie wel en niet mag meedoen. En het is zeker niet zo dat de overheid dat op (inter-) 
departementaal niveau zou bepalen. Ook dit is een evoluerend proces, waarbij een zeer kleine, divers samengestelde 
kerngroep (uit de vijfhoek) zich buigt over de vraag wie mag / kan deelnemen en wie niet. Essentieel hierbij is dat de 
transitiearena een open vernieuwingsnetwerk is. Dit betekent dat gestart wordt met een kleine groep, maar dat na 
verloop van tijd mensen kunnen afvallen of er mensen bij kunnen komen. Verstandig lijkt om deze kerngroep 
langzamerhand uit te breiden, waarbij na verloop van tijd de kerngroep van samenstelling verandert, waardoor 
kerngroepleden weer nieuwe deelnemers kunnen selecteren. 

STAP 2. ORGANISEREN VAN EEN MULTI-ACTOR PROCES 
Naast de inrichting van de transitiearena is het organiseren van een Multi-actor proces een belangrijke wegwijzer. 
Organiseren betekent hier vooral het langdurig blijven creëren van de juiste omstandigheden en passende condities 
die het vernieuwingsnetwerk in staat stellen om de beoogde transitie tot ontwikkeling te brengen. Dit betekent in 
concreto vier activiteiten: )i) ruimte bieden voor verrassende ontmoetingen en stimuleren van innovatieve 
experimenten; (ii) het wegnemen van institutionele barrières en verstikkende regelgeving; (iii) het inrichten van een 
onafhankelijke organisatie die de transitiearena ondersteunt en de vernieuwingsprocessen helpt aanjagen; en (iv) het 
opzetten van transitieteams op de thuisbases van de deelnemende actoren om de communicatie tussen de 
transitiearena en de thuisbases te bevorderen. 

In het gezamenlijke zoek- en leerproces in de transitiearena speelt iedere actor verschillende rollen in verschillende 
fasen van de transitie. Zo kan de overheid zowel regisseur, initiator, aanjager, facilitator als ook medespeler zijn. Dit 
interactief en wederzijds leerproces, waarbij actoren zowel kennisproducent als kennisconsument kunnen zijn, vraagt 
veel inzet van alle betrokkenen en een herbezinning op hun traditionele rol. Het vraagt om een ander perspectief op 
wie probleemveroorzakers zijn en wie probleemoplossers. Bovenal vraagt het een commitment voor langere tijd aan 
de gezamenlijke ambities en doelstellingen. Een dergelijk complex proces met een hoogst onzekere uitkomst is een 
enorme uitdaging, maar doet ook een groot beroep op het vertrouwen en de inventiteit, flexibiliteit en 
vasthoudendheid van alle betrokken maatschappelijke actoren. 

STAP 3. AFBAKENEN VAN HET TRANSITIEVRAAGSTUK 
De derde stap als wegwijzer voor transitiemanagement is het afbakenen van het transitievraagstuk in deelthema’s. 
Vraagstukken die zich lenen voor transitiemanagement zijn vaak grote maatschappelijke opgaven of thema’s, die 
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spelen op het systeemniveau van een sector, domein of keten. Omdat deze vraagstukken vaak veelomvattend en 
abstract zijn, is een doorvertaling in praktisch hanteerbare deelthema’s of problemen van belang voor 
transitiemanagers die met beide benen in de praktijk staan. Een goede afbakening maakt het ook mogelijk om de 
relaties tussen de betreffende transitie en de achterliggende systeeminnovaties, en project-, proces- en 
productinnovaties helder in beeld te krijgen. Zo is er voor de duurzame landbouw reeds een dergelijke samenhangde 
indeling gemaakt, met onderscheid naar meer extensieve, grondgebonden productie van plattelandsdiensten 
(voedsel, biodiversiteit, landschap, waterberging, recreatie, ruimte en stilte), en intensieve, niet-grond gebonden 
productie van food en non-food. Op verschillende schaal- en abstractieniveaus moeten de verschillende thema’s, 
sectoren en domeinen dus in kaart worden gebracht. Daardoor kunnen op de juiste niveaus de juiste experimenten 
worden opgezet en uitgevoerd. 
 

STAP 4. FORMULEREN VAN VERSCHILLENDE PROBLEEMPERCEPTIES 
De volgende stap als wegwijzer voor transitiemanagement is het formuleren van de verschillende probleempercepties 
en achterliggende motieven en doelen van de verschillende actoren. Dat betekent dat allereerst wordt gekeken naar 
de aard van het betreffende probleem. Wat is eigenlijk het probleem, wat is de aard van het probleem, vanuit welke 
invalshoeken kan men naar het probleem kijken? Verschillende partijen kijken vanuit een verschillend perspectief 
(stelsel van normen, warden en percepties) naar een probleem. Eerst moet men dus de verschillende perspectieven 
van de betrokken actoren articuleren en achterliggende motieven expliciet maken. Alleen wanneer de perspectieven 
van partijen in voldoende mate convergeren, kan overeenstemming ontstaan over een gemeenschappelijke 
probleemperceptie. Hierbij is het in kaart brengen van de onzekerheden die het probleem omgeven van essentieel 
belang. Onzekerheden vormt dus een leidraad bij de analyse van het transitievraagstuk in kwestie in plaats van het 
sluitstuk. Een cruciale fout die vaak wordt gemaakt is dat men de aard van het probleem over het hoofd ziet, en heel 
snel richting oplossing gaat, die dan achteraf een pseudo-oplossing blijkt te zijn. Communicatie over de verschillende 
perspectieven (percepties, normen, waarden, motieven) van waaruit men naar een probleem kijkt, is een absolute 
voorwaarde voor het werken aan een gezamenlijke oplossingsrichting en een gemeenschappelijke agenda. Elke 
betrokken partij (actor) heeft zijn eigen agenda. Zo’n agenda kan beter worden gerealiseerd naarmate er een breder 
draagvlak voor is ontwikkeld. Het sturingsproces om te komen tot een gemeenschappelijke agenda op basis van de 
verschillende probleempercepties van de betrokken partijen, noemen we agendabouw [Dirven a.a., 2000]. 
 

STAP 5. ONTWIKKELEN VAN LANGETERMIJNVISIE 
Hierna volgt de stap van het ontwikkelen van langetermijn visies voor een gemeenschappelijk transitiedoel. Een 
belangrijke wegwijzer voor transitiemanagement is het ontwikkelen van transitie-eindbeelden voor de komende 
decennia (ca. 25-50 jaar) als bouwstenen in het visievormingstraject. Dit zijn echter geen abstracte vergezichten, maar 
innovatieve, inspirerende en fantasierijke transitiebeelden. Deze transitie-eindbeelden worden ontwikkeld met een 
breed scala aan maatschappelijke actoren, die elk elementen aandragen voor een gezamenlijke doelstelling richting 
duurzame ontwikkeling. We gaan daarbij niet uit ven één optimaal transitie-eindbeeld als blauwdruk, maar 
ontwikkelen meerdere transitie-eindbeelden. Deze transitie-eindbeelden evolueren in de tijd, afhankelijk van de 
verkregen inzichten en leereffecten. Pas gaandeweg in het transitieproces wordt gekozen voor het meest innovatieve, 
veelbelovende en haalbare transitie-eindbeeld.  

N.B. Een dergelijk proces van het ontwikkelen van transitie-eindbeelden is niet hetzelfde als ‘backcasting’. Bij 
backcasting wordt vanuit één gezamenlijk toekomstbeeld teruggeredeneerd naar het heden om na te gaan welke 
stappen nodig zijn om het toekomstbeeld te realiseren. Bij transitie-eindbeelden worden meerdere eindbeelden 
ontwikkeld, en per eindbeeld verschillende transitiepaden. Na verloop van tijd worden de eindbeelden aangepast, al 
naar gelang wat geleerd is in het transitieproces en worden de transitiepaden eveneens bijgesteld. Hierbij wordt dus 
als ware voortdurend geen en weer gespringen tussen de verre toekomst, de nabije toekomst en het heden: een 
combinatie van forecasting en backcasting. 

STAP 6. VERKENNEN VAN TRANSITIEPADEN BIJ HET GEKOZEN TRANSITIEDOEL 
De transitie-eindbeelden zijn uitgangspunt voor de stap van het verkennen van transitiepaden bij het gekozen 
transitie-einddoel. Dit houdt n dat bij elk transitie-eindbeeld verschillende transitiepaden (scenario’s) worden 
ontwikkeld die leiden tot het gewenste transitie-eindbeeld. Deze scenario’s moeten vooral exploratief en innovatief 
zijn en een combinatie van autonome ontwikkelingen, specifiek beleid & strategie en verrassingen. Belangrijk is om 
niet vroegtijdig al te kiezen voor bepaalde scenario’s, maar om zoveel mogelijk de verschillende opties open te 
houden. Pas na verloop van tijd, op basis van de leereffecten en inzichten die ontstaan middels de uitgevoerde 
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transitie-experimenten, wordt duidelijk welke opties afvallen en welke overeind blijven. Dit is dus een evolutionair 
proces van variatie en selectie, waarbij een scala aan transitie-experimenten geregeld tussentijds wordt geëvalueerd. 
 

STAP 7.HET ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN DE JUISTE INSTRUMENTEN 
Het ontwikkelen en toepassen van de juiste instrumenten om het transitieproces uit te voeren en te implementeren. 
Hierbij moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor welk type instrument dat wordt ontwikkeld of 
toegepast. Ook de handhaving van gekozen instrumenten is van groot belang om te garanderen dat de ontwikkelde 
transitieagenda zo goed mogelijk wordt nageleefd. Het begrip instrumenten gebruiken we hier in de brede zin van het 
woord: van acties en processen tot aan fiscale maatregelen en publiekprivate arrangementen. Deze instrumenten 
hoeven niet perse nieuw te zijn; zeker op kortere termijn kunnen ook bestaande instrumenten worden ingezet. 
Nieuwe instrumenten moeten nog ontwikkeld worden, terwijl andere, bestaande instrumenten wel direct kunnen 
worden ingezet en toegepast in het transitieproces. Wat vooral belangrijk is, is dat een juiste mix wordt ingezet van 
bestaande en nieuwe instrumenten die zo goed mogelijk bijdragen aan de beoogde transitie. 

De opzet en uitvoering van transitie-experminenten. Veel energie moet worden gestopt in het bedenken en 
organiseren van transitie-experimenten. Dit zijn experimenten die rechtstreeks worden afgeleid van de ontwikkelde 
visie, transitiedoelstellingen en die passen binnen de opgestelde transitiepaden. Hierbij is het belangrijk goed, zolang 
deze experimenten op te starten: de diversiteit is een belangrijk goed, zolang deze experimenten op systeemniveau 
maar zouden kunnen bijdragen aan de beoogde innovatie. Transitie-experimenten zijn dus vooral geen 
demonstratieprojecten, dat berust op een misverstand. Transitie-experimenten zijn experimenten met een hoog 
risicogehalte (in termen van mislukken), maar ook met een grote potentiële bijdrage aan de beoogde transitie, 
definitie een bepaald risico impliceren, nl. dar de uitkomst niet is wat men ervan had verwacht, Pas als een 
experiment is geslaagd, kan het na verloop van tijd worden uitgebouwd en doorontwikkeld tot een 
demonstratieproject, maar daar kan zomaar 5-10 jaar overheen gaan. 

STAP 8. HET FORMULEREN VAN TUSSENDOELEINDEN 
Het formuleren van tussendoeleinden en het toetsen van bestaand beleid zijn de volgende stappen als wegwijzers van 
het transitieproces. De tussendoeleinden worden afgeleid van het langtermijn transitiedoel, en vormen een 
toetsingskader voor het bestaand beleid. Belangrijk is dat gebruik wordt gemaakt van een wordt voortgebouwd op 
bestaande initiatieven van maatschappelijke actoren. Vaak wordt door de betrokken partijen al een heleboel tijd en 
energie gestoken in reeds lopende interessante en vernieuwende initiatieven. Het is dan zaak energie zo goed 
mogelijk te mobiliseren en richting te geven aan de bestaande initiatieven en experimenten. Want doordat deze 
lopende initiatieven meestal niet vanuit een overkoepelende visies zijn gestart, ontbreekt een eenduidige richting. 
 

STAP 9. EVALUEREN VAN TUSSENDOELEN EN LEEREFFECTEN IN ONTWIKKELINGSRONDES 
In zogenaamde ontwikkelingsrondes [Teisman, 2000] vindt de evaluatie plaats van deze tussendoeleinden. De 
betrokken partijen bekijken in hoeverre de tussendoeleinden zijn gerealiseerd, of het transitieproces qua opzet en 
uitvoering naar wens verloopt, en wat is geleerd van de uitgevoerde transitie-experimenten. De leerervaringen die 
worden opgedaan met transitie-experimenten vormen de basis voor tussentijdse evaluaties en bijstelling van de 
langetermijn visies en achterliggende transitiepaden. Onderzocht wordt in hoeverre de ingezette instrumenten 
hebben bijgedragen aan de oplossing en de visie ondersteunen. Op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en 
omstandigheden vindt een geleidelijke aanpassing plaats van de agenda, van de instrumenten en van de uitvoering. 
Hierbij zij aangetekend dat van mislukte experimenten vaak meer geleerd kan worden dan van gelukte experimenten. 
Het is hierbij van groot belang deze leereffecten systematisch vast te leggen en op te slaan. Hetzelfde gaat op voor het 
monitoren van de systeemveranderingen die zich voordoen en het leren herkennen van de zogenaamde kiemen voor 
verandering. 
 

STAP 10. ORGANISEREN VAN DE VOLGENDE TRANSITIERONDE 
In de volgende cyclus worden in beginsel dezelfde stappen wederom doorlopen, maar met een grotere groep 
deelnemers (het peleton) en op verschillende schaal- en organisatieniveaus. Als richtlijn voor het doorlopen van één 
transitiecyclus kan men een periode van 1 a 2 jaar nemen. Het uitvoeren en evalueren van transitie-experimenten 
kost echter meer tijd, daar zijn al gauw een aantal jaar mee gemoeid, hier geldt ca. 5 jaar als richtlijn. Dit betekent dat 
gedurende een gehele transitieperiode (ca. 25-50 jaar) zo’n 5 a 10 evaluatierondes nodig zijn. De kunst is om de 
positieve spanning en energie van de eerste haren te blijven vasthouden over een langere periode. Een commitment 
van de betrokken partijen voor een aantal transitierondes is dan ook een conditio sine qua non voor het realiseren van 
transities. 
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BIJLAGE H- TRANSITIEAANPAK VOOR DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING, DRIFT [2011] 

FASE I - VOORBEREIDING EN VERKENNING 

Sleutelactiviteiten Output Waarom ? 

A. Verkenning Workshop inschatting van kansrijke 
energieconcepten en sturingsvormen. 

Afstemming met lopende processen, maximaal 
gebruik maken van bestaande kennis. Beeld 
vormen van hoe klimaatneutrale stad eruit ziet en 
wat ervoor nodig is.  

B. Samenstelling 
transitie- team   

Vorming transitie team en duidelijke 
rolverdeling 

 

Het transitieteam vormt de kern binnen het 
proces. Ze zorgen voor inhoudelijke 
voorbereidingen, procesontwerp, verslaglegging, 
aansturing van communicatie en vormen een 
bindende factor.  

C. Procesontwerp Transitie(arena) proces plan Duidelijkheid over proces en afstemming met 
lopende processen en geplande activiteiten 

D. Systeemanalyse Rapport met relevante data, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, en een scherpe 
analyse daarvan (kernwaarden en verbanden, 
historische analyse, perspectieven). Inschatting 
relatie gebiedskenmerken en 
energieconcepten. Gebaseerd op deskstudie 
(beleids)literatuur en een twintigtal interviews 
met sleutelspelers. 

De systeemanalyse geeft een duidelijk inzicht op 
de huidige situatie, problemen, trends en 
uitdagingen, plus de verbanden ertussen; het is 
een gedeelde kennisbasis voor verdere discussies. 

E. Actor-analyse Actoren identificeren, clusteren en linken; 
actoren ‘selecteren’ voor vervolgstappen 

Actoranalyse als deel van systeemanalyse; 
overzicht en clustering van actoren is nuttig in 
strategie wie wanneer te betrekken.  

 

A. VERKENNING 
In deze workshop – die vooraf gaat aan een mogelijke toepassing van de transitie aanpak – worden algemene 
inzichten m.b.t. energieconcepten en sturingsvormen vertaald naar de lokale context. De energieconcepten geven 
inzicht in wat voor energieopwekking, -opslag en -infrastructuur nodig zijn om de stad en deelgebieden 
klimaatneutraal te maken. De sturingsvormen beschrijven verschillende manieren van sturing waarin de gemeente 
steeds een andere rol heeft, van directief tot faciliterend. 

Deze workshop zorgt voor een inschatting van kansrijke energieconcepten en sturingsvormen en legt zo de basis voor 
zowel het procesplan als de systeemanalyse. Het maakt duidelijk of er behoefte en draagvlak is voor een transitie 
aanpak, en zo ja hoe dit zo goed mogelijk kan aansluiten bij lopende processen en bestaande prioriteiten. De 
workshop geeft ook een snelle start voor de systeemanalyse, omdat het maximaal gebruik maakt van de bestaande 
kennis over het gebied binnen de gemeente.  
 

B. SAMENSTELLING VAN HET TRANSITIE TEAM 
Op basis van een initiële omschrijving van de opgave, ambities en gewenste resultaten wordt een transitie team 
gevormd. Dit team is de stuwende kracht binnen het transitieproces.  

De taken van dit team zijn redelijk veeleisend en tijdintensief. Het transitie team houdt het zich bezig met het 
managen en faciliteren van het gehele proces, verzorgt de interne en externe communicatie en positioneert het t.o.v. 
andere lopende (beleids)processen. Bovendien is het team verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en 
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uitwerking van de bijeenkomsten. Het team heeft de mogelijkheid een deel van haar taken delegeren aan andere 
(externe) partijen.  

Idealiter bestaat een transitie team uit drie tot vijf leden en vormt een mix van werknemers van het initiërende 
organisatie, experts op een relevant domein, transitiemanagement experts en een proces-facilitator. In de praktijk 
kunnen verschillende achtergronden gecombineerd worden. Leden van het team moeten het proces tot onderdeel 
van hun reguliere werk kunnen maken.  
 

C. ONTWERP VAN HET PROCES 
Allereerst moet een aantal keuzes gemaakt te worden, waaronder de afbakening van de opgave en afstemming met 
lopende processen. Ook moet intern draagvlak voor het proces gezocht worden en financiering en ondersteuning voor 
het transitieproces worden georganiseerd. Het transitieteam formuleert het plan van aanpak en komt zo tot een 
transitie aanpak die is gespecificeerd voor het gebied.  

Naast reguliere management taken zoals het plannen van bijeenkomsten, het regelen van middelen en vastleggen van 
verantwoordelijkheden zal een sterke inhoudelijke voorbereiding nodig zijn. Ook vergt het proces een continue 
afstemming met het reguliere beleidstraject (waar het transitietraject uiteindelijk voedend voor is), alsmede het 
omgaan met verwachtingen (hoog genoeg houden zodat er ruimte is voor het proces, laag genoeg houden zodat niet 
iedereen zijn/haar belangen wil komen verdedigen). 
 

D. SYSTEEMANALYSE 
Een systeemanalyse is een methode om de eigenschappen van een systeem vanuit verschillende invalshoeken 
(economie, ecologie, sociaal-cultureel) te inventariseren te analyseren. De systeemanalyse bestaat uit vier stappen:  
 

• Allereerst worden de systeemgrenzen gedefinieerd en de aanpak van de systeemanalyse uitgewerkt. 

• Dan wordt het systeem gestructureerd: wat zijn de belangrijkste elementen om nader te onderzoeken? 

• De derde stap is het verzamelen van data. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit studies, 
beleidsdocumenten en databanken worden geïntegreerd om een goed inzicht te krijgen in de eigenschappen 
van een systeem en de onderlinge samenhang. Door interviews en discussies onderdeel te maken van de 
systeemanalyse worden diverse invalshoeken meegenomen, van zowel experts als betrokkenen (m.n. 
kandidaat-deelnemers voor de arena in de volgende fase, die geselecteerd bij de actoranalyse). 

• De laatste stap is het maken van een scherpe analyse. De huidige staat van het systeem wordt beschreven en 
geanalyseerd vanuit historisch perspectief. Ook wordt ingegaan op de dominante denk- en werkwijze die de 
gang van zaken bepalen, plus opkomende alternatieven en belangrijkste externe invloeden.  

De methode resulteert in een rapport met een duidelijk overzicht van relevante inzichten en een scherpe analyse van 
de huidige situatie, hardnekkige problemen en uitdagingen voor de toekomst. De analyse vormt een startpunt voor 
verdere discussie.  

Bovendien bevordert de systeemanalyse een integrale denkwijze en een lange-termijn perspectief. Het zorgt dat 
actoren buiten hun grenzen en persoonlijke sfeer functioneren en de onderlinge verbondenheid van het systeem 
begrijpen. De systeemanalyse vormt een gelijke kennisbasis en begrippenkader voor samenwerking tussen actoren 
met verschillende achtergronden. 
 

E. ACTORANALYSE 
De voornaamste rol van de actoranalyse is de voorbereiding op de selectie van de deelnemers aan de transitiearena. 
De actoranalyse hangt ook samen met de systeemanalyse: uit de actoranalyse volgt welke partijen relevant zijn om te 
interviewen, uit de systeemanalyse een afbakening van de opgave. 

De methode verschilt van de ‘mainstream’ actoranalyse omdat de clustering van actoren is gebaseerd op 
competenties en perspectieven in plaats van belangen en middelen. De actoren worden benaderd als individuen, niet 
als vertegenwoordigers van organisaties.  

Allereerst wordt een lijst met alle betrokken actoren opgesteld met behulp van suggesties uit het transitie team en de 
informatie voortgekomen uit de systeemanalyse. De lijst kan vervolgens uitgebreid worden met behulp van de 
“sneeuwbal-methode”. Deze methode houdt in dat de reeds geïdentificeerde actoren gevraagd wordt om suggesties 
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te doen voor anderen die voldoen aan de gewenste criteria, zodat deze actoren toegevoegd kunnen worden tot de 
lijst.  

Na de toepassing van de “sneeuwbal-methode” worden alle actoren op de lijst geclusterd in categorieën op basis van 
hun achtergrond, competenties en belangen. Een andere clustering is op basis van welk type macht ze kunnen 
uitoefenen: klassieke macht (de positie binnen de dominante hiërarchie), innovatieve macht (de kracht van 
vernieuwende ideeën) of transformatieve macht (partijen kunnen mobiliseren om nieuwe wegen in te slaan). Op basis 
van de indeling kan een inschatting gemaakt worden welke actoren wanneer relevant zijn, en of er actoren met 
bepaalde eigenschappen missen. 

Idealiter zijn de deelnemers aan de transitiearena koplopers die creativiteit en inbeeldingsvermogen kunnen 
combineren met open staan voor ideeën van anderen en hierop voort te bouwen. In het geheel moet een 
transitiearena bestaan uit een mix van regime actoren (“resource holders”) en niche actoren (vernieuwers) en een 
diversiteit aan competenties en achtergronden bevatten.  
 

MIJLPAAL: DE GEBIEDSANALYSE 
De systeemanalyse en actoranalyse vormen samen de gebiedsanalyse. In deze rapportage wordt een duidelijk 
overzicht gegeven van relevante inzichten en een scherpe analyse van de huidige situatie, hardnekkige problemen en 
uitdagingen voor de toekomst. Ook geeft het een breed overzicht van relevante actoren en wordt de feitelijke 
informatie aangevuld met persoonlijke perspectieven. De gebiedsanalyse vormt een gelijke kennisbasis en 
begrippenkader voor samenwerking tussen actoren met verschillende achtergronden. 
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FASE II – PROBLEEMSTRUCTURERING EN VISIEVORMING 

Sleutelactiviteiten  Output Waarom? 

A. Vorming 
transitiearena 

Vernieuwingsnetwerk Smal draagvlak maar divers en met grote 
diepgang  

B. 
Probleemstructurering 

Verbinding met elkaar en met proces; 
valideren en verrijken systeemanalyse 
(meeting). Systeemanalyse en 
verkenningsworkshop als input. 

Voorbereiding voor visievorming; (mind)set 
creëren; arenagevoel 

C. Visievorming – deel I Leidende principes, elementen voor visie, 
verrijking van begrip klimaatneutraal 
(meeting) 

Integrale discussie over toekomst, toewerken 
naar inspirerend, gedeeld toekomstbeeld 

D. Visievorming – deel II Gedeelde visie, gedragen door deelnemers. 
Later uitwerken in beeld en tekst. (meeting) 

Inspirerend en leidend toekomstbeeld 

 
A. VORMING TRANSITIEARENA 
Na het selecteren en uitnodigen van de deelnemers voor de transitiearena start de tweede fase. In een eerste stap 
wordt de transitiearena gevormd en daarmee een netwerk van koplopers gecreëerd.  
Vervolgens wordt in drie arena bijeenkomsten de problematiek gestructureerd en toegewerkt naar een gezamenlijke 
visie.  

B. PROBLEEMSTRUCTURERING 
In de eerste bijeenkomst van de koplopergroep wordt door middel van een sterk interactief proces een 
gemeenschappelijke perceptie van het probleem tot stand gebracht. Bijvoorbeeld: wat is de opgave voor het gebied? 
Wat zijn de meest prominente drijfveren en barrières voor CO2-reductie? De discussie wordt ingeleid met de 
voornaamste inzichten uit de systeemanalyse en het persoonlijke gevoel van urgentie van ieder van de deelnemers.  
 
Een secundair doel van deze bijeenkomst is het creëren van het gezamenlijkheid: de deelnemer moeten na de 
bijeenkomst gemotiveerd zijn door te gaan, bijvoorbeeld doordat ze er vertrouwen hebben dat het proces impact zal 
hebben of omdat ze geïnspireerd raken door de andere deelnemers. 
 

C. VISIEVORMING – DEEL I 
De gedeelde probleemperceptie leiden tot een selectie van kernprioriteiten. Uit de discussie komen ook bouwstenen 
voor een toekomstvisie voort: wat is goed voor de toekomst van het gebied? Aan de hand hiervan kunnen leidende 
principes worden opgesteld, zoals “maximaal productief maken van oppervlakken” of “veilige publieke ruimte voor 
kinderen”.  
 

D. VISIEVORMING – DEEL II 
In de derde bijeenkomst wordt vanuit de probleempercepties en leidende principes toegewerkt naar de formulering 
van een samenhangende visie. In deze bijeenkomst proberen we de hoofdthema’s waarop deze principes moeten 
worden toegepast te identificeren en te verbeelden hoe dit er in de toekomst uit zal zien. Wie zijn toekomstige 
bewoners van het gebied? Hoe leven mensen in een energieneutrale wijk? Waar verdienen mensen hun geld mee? 
Hoe verplaatsen zij zich?  
 

MIJLPAAL: HET VISIEDOCUMENT 
Uit de bijeenkomsten een samenhangend toekomstvisie voort, dat kan worden uitgewerkt tot een inspirerend 
document met tekst en beeld. Dit visiedocument legt het resultaat van de toekomstverkenning vast en kan worden 
gebruikt voor communicatie en mobilisatie van andere partijen.  



 

 

148 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

FASE III – BACKCASTING EN AGENDAVORMING 

Sleutelactiviteiten  Output Waarom? 

A. Backcasting Backcasting analyse, transitiepaden 
(meeting) 

Onderzoeken welke stappen nodig zijn, 
concretisering visie, basis voor duidelijke 
strategieën 

B. Strategiebepaling en 
agendazetting 

 Gerichte strategische hoofdlijnen, actie-
agenda’s, subgroepen 
(sectoren/doelgroepen/interesses/nieuwe 
coalities…) (meeting) 

Mijlpalen, prioriteiten, tools effectief en 
efficiënt inzetten(tool Energie Vraag&Aanbod, 
tool Duurzame financiering)  

C. Coalitievorming en 
netwerkuitbouw 

Netwerk van veranderingsactoren (meeting 
in breder gezelschap) 

Zichtbaarheid, beweging, vertrouwen, 
disseminatie  

In de derde fase bouwt de arena verder op de probleemdefinitie en visie om acties en doelen te formuleren.  
 

A. BACKCASTING 
In een backcasting sessie onderzoekt de transitiearena wat er nodig is om de ontwikkelde visie te realiseren. Het 
toekomstbeeld is het startpunt, vanaf de toekomst wordt “terug voorspeld” naar het heden.  

Terugkijkend vanuit de toekomstvisie worden de volgende vragen beantwoord: 
 

• Welke acties en veranderingen zijn nodig om de geschetste toekomst te bereiken? 

• Welke fundamentele veranderingen (cultureel, structureel-institutioneel, technologisch-infrastructureel en 
organisatorisch) waren hiertoe nodig? 

• Wanneer moeten die veranderingen ongeveer plaatsvinden? 

• Hoe kunnen deze veranderingen plaatsvinden, en met wie? 

• Welke externe ontwikkelingen kunnen relevant zijn? 

De sessie resulteert in transitiepaden: mogelijke routes van het heden tot de gewenst toekomst. Daarbij worden ook 
korte en middellange termijn doelstellingen geformuleerd. 

B. STRATEGIEBEPALING EN AGENDAZETTING 
Tijdens deze bijeenkomst worden de transitiepaden vertaald in strategieën en zal er een gemeenschappelijke actie-
agenda worden vastgesteld. De deelnemers kijken hoe ze vanuit hun eigen projecten en agenda’s kunnen bijdragen 
aan de gezamenlijke visie. Nieuwe samenwerkingen en initiatieven kunnen worden opgestart. Naast een lijst met 
mogelijke acties wordt per transitiepad wordt een verbredingsstrategie opgesteld om meer partijen te betrekken.  

Onderzocht wordt welke actoren of coalities van actoren nodig zijn en met welke acties eerst nodig zijn. De 
veranderingen en acties worden geïntegreerd in een actie-agenda. 

Tijdens en na de backcasting en agenda sessie zullen de deelnemers van de transitiearena worden verdeeld in 
verschillende subgroepen die zich over de verschillende transitiepaden buigen. Stap voor stap zullen de subgroepen 
toewerken tot een verdere uitwerking van de transitiepaden.  
 

C. COALITIEVORMING EN NETWERKUITBREIDING 
Rond de subgroepen moeten coalities worden opgericht. Vanuit de actoranalyse en verkregen informatie over de 
netwerken van koplopers kan bepaald worden welke personen en partijen relevant zijn om te betrekken.  

De uitvoering van specifieke acties moet worden gedaan via de bestaande netwerken van de deelnemers aan de arena 
zodat de directe betrokkenheid van de koplopers binnen de deelnemende organisaties gewaarborgd wordt.  
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MIJLPAAL: DE TRANSITIESTRATEGIE 
Aan het eind van de derde fase kan een transitiestrategie worden opgesteld. De transitiestrategie is een wervende 
samenvatting van de probleemstructurering, visie, transitiepaden en agenda. Dit is een belangrijke tussentijdse 
uitkomst van de transitiearena en kan worden gepresenteerd voor een breed publiek, als aftrap voor de 
implementatiefase. Het kan als leidraad voor de gebiedsontwikkeling dienen en vormt zo de lange termijn context 
voor korte termijn acties en beleid.  
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FASE IV – IMPLEMENTEREN EN EXPERIMENTEREN 

Sleutelactiviteiten Output Waarom? 

A. Aansluiten bij 
bestaande initiatieven 
en agenda’s 
deelnemers 

Verbinding leggen met bestaande 
initiatieven, strategie doorvertalen naar 
ieders eigen agenda. 

Bundeling initiatieven met visie als leidraad 

B. Implementeren en 
experimenteren 

Projecten die bijdragen aan realisatie visie, 
die aantonen dat alternatieve manier van 
denken en doen mogelijk is. Vooruitgang in 
kleine maar radicale stappen.  

Aantonen van mogelijkheden, lessen leren en 
doorvertalen naar andere projecten. 
Voorbereiden op opschalen en verbreden.  

C. Verankering van 
inzichten en uitkomsten 
in beleid 

Beleidsvertaling  Inbedding in regulier beleid 

In de vierde fase verschuift de focus van de aanpak naar de gevormde deelgroepen en coalities. De arena als kern van 
het vernieuwingsnetwerk heeft weinig aandacht meer nodig, wel moet er een vorm van coördinatie en monitoring zijn 
om de samenhang in de ontstane dynamiek te bewaken.  
 

A. AANSLUITEN BIJ BESTAANDE INITIATIEVEN EN AGENDA’S DEELNEMERS 
Vanuit de visie en de transitiepaden moeten niet alleen leiden tot nieuwe initiatieven (zie punt B) maar ook bestaande 
processen en de agenda’s van deelnemers beïnvloeden. Door de visie als leidraad te nemen werken initiatieven toe 
naar een gemeenschappelijk doel en versterken ze elkaar. 
 

B. IMPLEMENTEREN EN EXPERIMENTEREN 
Op deze operationele fase van de transitie aanpak worden experimenten (doorbraakprojecten) en nieuwe 
samenwerkingen opgestart om de ambities in de praktijk te brengen. Korte termijn acties zijn nodig om het 
enthousiasme van de deelnemers binnen het arena proces te behouden. De tastbaarheid en de zichtbaarheid zijn ook 
van groot belang om ondersteuning van externe actoren te verkrijgen en investeringen aan te trekken. Experimenten 
en projecten kunnen worden gestart na de formulering van de transitieagenda of zelfs parallel aan de arena 
bijeenkomsten.  

De experimenten kennen een hoge mate van onzekerheid en zijn gericht op nieuwe combinaties en inzichten. Het zijn 
zoek-en-leerprocessen (al doende leren, al lerende doen). Leren is een doel op zich, vandaar de term "experiment". 
Het zijn echter ook gewoon concrete (soms al lopende) projecten, waar doelen en belangen achterliggen. Wanneer 
een experiment succesvol is kan het worden herhaald binnen verschillende contexten (verbreding) en worden 
opgeschaald van micro naar meso-niveau (opschaling).  
 

C. VERANKERING VAN INZICHTEN EN UITKOMSTEN IN BELEID 
Een ander belangrijk aspect is implementatie binnen regulier beleid en reguliere projecten. Hiermee geven de 
resultaten van het arena proces richting en nieuwe impulsen binnen verdere ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen 
worden dus niet geïnitieerd door de transitie aanpak, maar er wel door beïnvloed. Een eventuele externe stuurgroep 
of een ondersteunende beleidsarena kunnen hier aan bijdragen. 
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DOORLOPEND – MONITOREN EN EVALUEREN 

Sleutelactiviteiten Output Waarom? 

A. Mid-term evaluatie Evaluatie (incl. interviews) ; toetsing met 
persoonlijke agenda’s 

Lessen trekken over aanpak, proces meer 
persoonlijk maken. 

B. Monitoring en 
evaluatie van 
arenaproces 

Reflectie, evaluatie, mogelijke bijstelling van 
proces/visie (meeting) 

Adaptatievermogen, vinger aan de pols en waar 
nodig bijsturen; barrières identificeren  

C. Toepassing van 
monitoringstools 

Geschikte tools voor monitoring van de 
effectiviteit van het veranderproces (bv. 
duurzaamheidsbarometer) 

Indicatoren als managementinstrument 

D. Opvolgen en 
evalueren van de 
methode  

Lessen m.b.t. transitie-aanpak Lessen aanpak voor toekomst, andere 
domeinen en andere steden. 

Monitoren zal doorlopend plaatsvinden, als onderdeel van de arena bijeenkomsten en overleggen van het 
transitieteam. Zo kan gedurende het traject het proces worden aangepast waar nodig en kunnen tussentijdse 
resultaten openbaar gemaakt worden om investeringen te rechtvaardigen.  

 

A. MID-TERM EVALUATIE 
Aan het begin van de derde fase, voor of na de backcastingsessie, zal een tweede ronde van individuele interviews 
met de deelnemers plaatsvinden. Hierin kunnen ze op individuele basis hun mening ventileren en reflecteren op het 
proces. Dit is ter evaluatie van het proces maar leidt mogelijk tot nieuwe inzichten op gewijzigde percepties of 
onuitgesproken belangen en overtuigingen. Ook is dit het ideale moment om de ontstane visie en (begin van) 
strategie in verband te brengen aan persoonlijke agenda’s en netwerken. 
 

B. MONITORING EN EVALUATIE VAN ARENAPROCES 
Tijdens deze bijeenkomst – maximaal een jaar na de start van de operationele fase – evalueren de deelnemers en het 
transitieteam het verloop van het proces en de resultaten. Gekeken wordt of de acties en uitkomsten succesvol zijn 
(doen we de dingen goed?) en of ze nog steeds aansluiten bij de doelen en de context (doen we de goede dingen?). 
De verschillende coalities/deelgroepen kunnen van elkaar leren. Uit de ervaringen worden ook conclusies getrokken 
over barrières en benodigde randvoorwaarden, waaruit lobby voor structurele veranderingen op stedelijk, landelijk of 
Europees niveau kan voortkomen.  
 

C. TOEPASSING VAN MONITORINGSTOOLS 
Bij de strategiebepaling worden indicatoren voor monitoring van de implementatie opgesteld. Met bestaande, 
aangepaste of nieuwe instrumenten kan de voortgang gedurende het proces worden gemonitord. Te onderscheiden 
zijn indicatoren m.b.t. output (zoals CO2 uitstoot per inwoner), indicatoren m.b.t. onderliggende drivers (zoals 
verandering in autobezit) en indicatoren m.b.t. het proces (zoals het aantal partijen dat actie onderneemt in lijn met 
de visie).  
 

D. OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE METHODE 
Het transitieteam kan op basis van de ervaringen een discussie aangaan met strategische beleidsmakers, politici en 
bestuurders over de transitie aanpak. Kan deze vaker worden toegepast, bij andere gebieden en voor andere 
domeinen? Ook kan met een evaluatie lessen worden getrokken voor andere steden m.b.t. deze aanpak. 
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BIJLAGE I - BELEMMERINGEN EN RANDVOORWAARDEN OPGESTELD DOOR EOS LT: TRANSEP-

DGO 
 

I.1 VERKOKERING EN FRAGMENTATIE 
Fragmentatie binnen gemeente  

• Afstemming tussen verschillende projecten binnen gemeente ontbreekt; 

• Organisatie en werkwijze sterk sectoraal verkokerd ; 

• Duurzaamheidsambities worden niet breed gedragen binnen gemeentelijke organisatie; 

• Duurzaamheidsaspecten worden relatief onbelangrijk geacht; 

• Duurzaamheid wordt gezien als extra moeilijkheidsgraad; 

• De juiste competenties missen voor een integrale samenwerking. 
Gebiedsgericht  

• Standaardoplossingen laten lokale potentie onbenut; 

• Bewoners “hebben niets” met geplande ontwikkeling. 
Juridisch  

• Risicomijdend gedrag; 

• Juridische aspecten brengen veel onduidelijkheid en onzekerheid (o.a. staatssteun en aanbesteding); 

• Juridisch instrumentarium is onvoldoende; 

• Juridisch kader werkt belemmerend - te rigide; 

• Starre regels werken niet; 

• Beperkt instrumentarium voor gemeente - geen grondposities. 
Kennis - leren 

• Voorbeeldprojecten zijn niet opschaalbaar; 

• Wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden en in dezelfde valkuilen gestapt; 

• Er worden wel succesverhalen verteld, maar verzwegen wat niet goed ging. 
 

I.2 KORTE TERMIJN FOCUS 
Vasthouden ambities  

• Ambities te vaag; 

• Duurzaamheidambitie sneuvelt; 

• Korte termijn en eigenbelang staan centraal; 

• Ambities in vorm van streefnormen worden eerder als maximum dan als minimuminspanning gezien en 
brengen geen intrinsieke motivatie; 

• Gebrek aan continuïteit in beleid en organisaties; 

• Persoonlijke identificatie met consensus mist; 

• Duurzaamheidaspecten worden relatief onbelangrijk geacht; 

• Duurzaamheid wordt gezien als extra moeilijkheidsgraad; 

• Late inbreng van duurzaamheidambities beperkt de mogelijkheden. 
Investeringen  

• Investeerder is niet eindgebruiker; 

• Geen koppeling investering- en exploitatiekosten; 

• Moeilijk financiering te realiseren; 

• Duurzaam is duurder in ontwikkeling en planvorming; 

• Eenzijdige focus op prijs in plaats van kwaliteit. 
Borging  

• Persoonlijke identificatie met consensus mist; 

• Late inbreng van duurzaamheidambities beperkt de mogelijkheden. 
Doorwerking  

• Te weinig koppeling planvorming / uitvoering / beheer. 
 

I.3 ANDERE PARTIJEN KOMEN NIET IN BEWEGING 
Gezamenlijkheid  

• Geen gezamenlijk begrippenkader; 

• Gebrek aan gezamenlijke doelstellingen; 
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• Gebrek aan vertrouwen; 

• Geen of onvolledige participatie betrokkenen; 

• Complexe soep van betrokkenen en belangen; 

• Ambities van verschillende partijen lopen uiteen. 
Participatie  

• Bij woningcorporaties: voor ingrepen toestemming van 70% huurders nodig. Bovendien is een groot deel van 
het bezit wegens verkoop van huurappartementen in VvE’s ondergebracht: in dat geval moet 100% van de 
eigenaren instemmen; 

• Communicatie: niet afgestemd op eindgebruikers  

• Geen oriëntatie op de klant/eindgebruiker; 

• Participatie: Als stakeholders worden vaak belangenbehartigers uitgenodigd in plaats van de actoren om 
wiens belangen het gaat; 

• Te weinig draagvlak en betrokkenheid. 
Aansluiting markt  

• Conservatisme bouwsector; 

• Remmende marktpartijen; 

• Innovatieve marktpartijen moeilijk te vinden; 

• Gefragmenteerde vraag naar en aanbod van duurzame oplossingen; 

• Dilemma met betrekking tot visie: eerst als overheid een sterke visie formuleren met als risico dat deze niet 
echt wordt overgenomen, of gezamenlijk werken aan een visie met als risico dat het resultaat weinig 
ambitieus is. 

Veel beslissers  

• Er zijn heel veel verschillende beslissers; 

• Top-down sturing werkt niet. 
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BIJLAGE J – OPLOSSINGEN VAN DE BELEMMERINGEN EN RANDVOORWAARDEN OPGESTELD 

DOOR EOS LT: TRANSEP-DGO 
 

J.1 LANGE TERMIJN WAARDEN 
Fragmentatie binnen gemeente  

• Bouwen aan netwerk van intrinsiek gemotiveerde mensen, dwars door alle sectorale grenzen heen;  

• Eén eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, maar tevens breed 
gedragen door de verschillende diensten; 

• Op thema’s of gebieden mensen uit sectoren (fysiek) bij elkaar laten werken; 

• Niet afrekenen op het bereiken van resultaten van de eigen afdeling, maar van wat afdeling bijdraagt aan 
gezamenlijke doelstellingen; 

• Gezamenlijk de noodzaak tot innovatie en op duurzaamheid gerichte verandering formuleren en doorleven; 

• Integrale planvorming (zoals mobiliteitsplannen via milieueffecten koppelen aan gezondheidseffecten); 

• Toetsing van beleidsplannen aan duurzaamheidsambities door multi-sectoraal team; 

• Verbeter de benodigde competenties; zet een procesbegeleider in die inzicht heeft in verschillende 
expertises maar breder en strategischer kan werken.  

Gebiedsgericht 

• Maak het gebiedsspecifiek: uitgaan van lokale potentie, identiteit en urgenties; 

• Voorkom standaardoplossingen, gebruik de specifieke situatie en zoek synergie;  

• Leg parallellen tussen de toekomstige ontwikkeling en de historische ontwikkeling. 
Juridisch 

• Voorkom angst voor juridische en financiële obstakels door kennis in huis te halen; 

• Werk verder dan regelgeving: vragen staat vrij; 

• Convenanten geven bijvoorbeeld geen dichtgetimmerde juridische verplichting, maar wel een morele; 

• Speel onderlinge afhankelijkheid van ontwikkelende partijen en overheid uit (“tangconstructie”); 

• Bij aanbesteding kwaliteit centraal stellen, niet laten verlammen door vrees voor het juridische kader; 

• Risico’s en onzekerheden expliciet naar voren brengen. 
Kennis – leren 

• Benoem expliciete leerdoelen; 

• Vanaf het begin aandacht voor verbreden en opschalen; 

• Reflectie op succes- én faalfactoren bij projecten; 

• Ruimte geven om te experimenteren en daarvan te leren; 

• Structurele koppeling tussen strategisch en operationeel niveau; 

• Wissel kennis en ervaring met andere gemeenten uit en formuleer gezamenlijke vraagstukken.  
 

J.2 INTEGRATIE 
Vasthouden ambities 

• Visie als plan aan de horizon, niet technisch of programmatisch dichtgetimmerd; 

• Visieontwikkeling - voldoende beeldend om te enthousiasmeren en richtinggevend te zijn, voldoende 
ingekaderd om ook pijnpunten herkenbaar te maken; 

• Planproces waarin vroegtijdig duurzaamheid in alle deelthema’s wordt ingebracht; 

• Duurzaamheidambities uitwerken op verschillende schaalniveaus en planfases – dan ook concreet en 
meetbaar maken; 

• Breng focus aan: doe niet alles half maar liever een aantal zaken echt goed; 

• Bouwen aan netwerk van intrinsiek gemotiveerde mensen, dwars door alle sectorale grenzen heen; 

• Zorgen voor persoonlijk committent van bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders; 

• De ambities worden gedragen (onderschreven én mede tot stand gebracht) door de gemeenschap en blijven 
niet beperkt tot de gemeente; 

• Regelmatig reflectie en toetsing aan ambities bij planvorming en uitvoering; 

• Zorg in planvorming voor ruimte voor verrassingen, flexibiliteit etc. (niet alles SMART). 
Investeringen 

• Nieuwe eigendomsvormen, bijvoorbeeld:  
o gemeentelijk energiebedrijf;  
o woningcorporatie als eigenaar van energiesysteem;  
o coöperatieve energiesystemen. 



 

 

155 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

• Maak baten expliciet en betrek de partijen die baat hebben bij een ontwikkeling; 

• Naast woningwaarde ook woonlasten meenemen in interne en externe documentatie; 

• Langere terugverdientijd (politiek/beleidsmatig) laten vastleggen voor duurzaamheidinvesteringen in 
woningbouw;  

• Vanaf begin extra aandacht voor financieringsconstructies.  

• Mogelijkheden o.a. garantiefonds om risico’s te spreiden; revolving fund; “groene” leningen; 

• Kwaliteit als zwaarwegend criterium meenemen in aanbesteding; 

• Bespreek politiek een acceptabele terugverdientijd. 
Borging 

• Energieneutraliteit moet politiek en beleidsmatig verankerd worden, los van individuele wethouders en 
ambtenaren; 

• Ambities doorvertalen in alle beleidsdocumenten, structuurvisies, en bestemmingsplannen; 

• Zorgen voor persoonlijk committent van bestuurders én beleidsmakers. 
Doorwerken 

• Controle op uitvoering, overleg met planvormers gedurende uitvoering; 

• Inbreng uitvoerende partijen bij planvorming; 

• Goed inregelen, aandacht voor onderhoud en overdracht op bewoners; 

• Monitoring op operationeel en tactisch vlak: halen we projectdoelstellingen en dragen deze doelstellingen bij 
aan het realiseren van de hogere ambities?  

 

J.3 MOBILISEREN EN VERBINDEN 
Gezamenlijkheid 

• Creëer een "veilige", open omgeving, waarin rollen en belangen expliciet gemaakt worden zodat partijen 
elkaar goed kunnen aanvullen; 

• Ken en erken ieders belang;  

• Werk aan een gezamenlijk begrippenkader, door termen als “korte termijn” te bediscussiëren en 
algemeenheden als “duurzaam” te vermijden;  

• Zorg voor laagdrempelige kennisuitwisseling;  

• Start vanuit een klein maar diep draagvlak;  

• Een groep gekenmerkt door diversiteit en vernieuwingskracht. Durf selectief te zijn, begin met partijen die 
voor duurzaamheid gaan; 

• Een procesbegeleider moet belangen met elkaar kunnen verbinden, en daarom zelf niet te sterk een belang 
verdedigen; 

• Schep duidelijkheid: wie is het gezicht naar buiten toe? Wie kan wanneer knopen doorhakken?  

• Formuleer samen een gezamenlijk (bovenliggend) belang; 

• Geef alle partijen ruimte om te “scoren”. 
Participatie 

• Neem bewoners en ondernemers werkelijk serieus bij de planvorming en duid helder de betekenis van hun 
inbreng; 

• Communicatie laten aansluiten op doelgroep. Geen doorwrocht technisch verhaal, maar helder antwoord op 
vragen als: Wat kost het en wat levert het op? Wat zijn de bijkomende voordelen? Hoe ziet het er uit?  

• Kies voor techniek die dicht bij de bewoner staat; 

• Voorkom “kastje-muur”: wijs een contactpersoon aan en kom beloftes na; 

• Communicatie op verschillende niveaus: van collectief tot individueel, van passief tot actief.  
Aansluiting markt 

• Betrek innovatieve koplopers uit de markt en creëer ruimte voor nieuwe coalities en experimenten. Dit kan 
zowel door de opgave/vraag op een andere meer integrale, open en inclusieve wijze te formuleren, als door 
vanaf het begin te starten vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen en met hen de vraag te 
formuleren; 

• Faciliteer vraag- en aanbodcoalities, zodat bijvoorbeeld scholen gezamenlijk krachtige kwaliteitseisen kunnen 
stellen en vernieuwende marktpartijen samen sterk staan; 

• Betrek potentiële investeerders. 
Veel beslissers 

• De ambities worden gedragen (onderschreven én mede tot stand gebracht) door de gemeenschap en blijven 
niet beperkt tot de gemeente; 
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• Visie is inspirerend en zo geformuleerd dat diverse partijen er ieder op hun manier aan kunnen meewerken; 

• Visie en strategie moeten zo goed mogelijk aansluiten bij andere maatschappelijke behoeftes, zoals een 
prettige leefomgeving en een gezonde stad; 

• Pas de principes voor een “spontane stad” toe: Breng lokale behoeften in kaart / Organiseer flexibiliteit / 
Creëer collectieve waarden / Werk gebruikergericht.  
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BIJLAGE K - INTERVIEW PROTOCOL – EXPERTINTERVIEWS 
In deze bijlage wordt het interview protocol dat gebruikt is tijdens de expertinterviews weergegeven. Tijdens 
de interviews heeft dit protocol als leidraad gediend. Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerde 
interview methode. Naast de opgeselde vragen in dit protocol is verder ingegaan op aanvullende 
onderwerpen. Getracht is om zo veel mogelijk interviews plaats te laten nemen op de werklocatie van de 
geïnterviewde. 
 

Inleiding interview 

Voorstellen:  Afstudeeronderzoek aan de TU/e – bouwtechniek. Onderwerp: invloed van  
gebiedsontwikkeling op het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw. 

Doel van het interview: Na inzicht uit literatuur de praktijksituatie onderzoeken door middel van expertinterviews 
en hiermee inzicht verkrijgen in de rollen die vanuit de gemeente zorgen voor een invloed 
vanuit het gebied op het gebouw om te komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Aandachtspunt ligt op bestaande bouw. 

Beschikbare tijd:  +/- 1 uur. 
Geluidsopname:  Met behulp van dictafoon gesprek opgenomen. 
 
Achtergrond geïnterviewde 

Huidige functie en achtergrondschets. 
 
Probleemschets 

- Om te komen tot een CO2-neutraal gebouw moet op meerdere manieren gestuurd worden vanuit een 
gemeente. Hierbij zal door middel van gebiedsontwikkeling een transitieproces bij bestaande gebouwen op 
gang gezet moeten worden.  

- Uit analyse blijkt dat veel gemeenten geen idee hebben welke stappen ze moeten nemen in het komen tot 
een CO2-neutrale gemeente en welke rollen er ingevuld moeten worden door de gemeente.  

- Toelichten wat het doel van mijn onderzoek is. 
 

Opbouw interview 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw, gebiedsontwikkeling, transitieproces, huidige en gewenste situatie. 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 

1. Kunt u toelichting geven over het huidige ontwikkelproces van een bestaand gebouw? 
2. Ontwikkelproces om te komen tot een CO2-neutraal (bestaand) gebouw, maar één proces?  
3. Welke veranderingen moeten er plaats vinden in huidige proces? 
4. Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente, moeten systeemgrens dan gelegd worden op gebouw, wijk, 

buurt, stadsdeel? Wat is uw mening? 
 

Gebiedsontwikkeling 

1. Bij gebiedsontwikkeling zijn verschillende fasen te onderscheiden, welke kunnen invloed hebben op het 
ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw? 

2. Kunt u toelichting geven hoe besluiten worden genomen over gebiedsontwikkeling? 
3. Hoe denkt u dat gebiedsontwikkeling invloed kan hebben op het ontwikkelproces van een CO2-neutraal 

(bestaand) gebouw? 
 

Transitieproces 

1. Het transitiemanagement model beschrijft verschillende rollen, welke rol neemt de gemeente volgens u in? 
 

Stellingen 

1. De transformatie tot CO2-neutrale gebouwen is mogelijk doormiddel van gebiedsontwikkeling. 
2. Gemeenten moeten zeer actief zijn bij het transitieproces van bestaande woningen en hun gebied. 
3. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en ook tot het komen van een CO2 neutraal gebouw. 

 
Afsluiting 

Geïnterviewde bedanken voor medewerking 
Wil geïnterviewde zelf nog iets kwijt? (aanvullingen / opmerkingen) 
Zal indien gewenst het eindrapport aan geïnterviewde toezenden.   
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K.1 ISABELLE VANDERHEYDEN – STAD GENK 
Achtergrond geïnterviewde 
Mevrouw Vanderheyden is ambtenaar duurzame ontwikkeling bij de stad Genk in België. Hiervoor is zij werkzaam 
geweest bij de stad Hasselt, ook als ambtenaar duurzame ontwikkeling. Van opleiding is mevrouw Vanderheyden 
architect. 
 
Om kennis te ontwikkelen gaat mevrouw Vanderheyden naar studiedagen, zoals de studiedag van RiBuilT. Ook heeft 
de provincie Limburg een netwerk van specialisten, die elkaar regelmatig zien. Verder heeft mevrouw Vanderheyden 
zich geschoold in de meer technische zaken van duurzaam bouwen. 
 
De stad Genk ondertekende in 2002 de “Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Ontwikkeling”, met de Vlaamse 
overheid. In dat kader stelde men 2 duurzaamheidsambtenaren aan, waarvan Mevr. Vanderheyden er één is. De stad 
Genk heeft tot hiertoe elk jaar voldaan aan de gestelde voorwaarden. Ze gaat zelfs verder dan de opgelegde eisen en 
mag hiermee een voortrekker genoemd worden. 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Een CO2-neutraal gebouw begint voor het ontwerp. Maar onderhoud, nazorg en een “verantwoord” gebruik zijn ook 
heel erg belangrijk. In een project binnen de stad Genk, van de stad Genk, worden de latere gebruikers betrokken bij 
het ontwerpproces van het gebouw. In de praktijk blijkt echter dat het gedrag van mensen ook zeer belangrijk is voor 
een CO2-neutraal gebouw. 
 
Duurzaamheid binnen de gemeente bevindt zich ook in de organisatie. Duurzaamheid mag geen diepe pijler zijn, maar 
men moet streven naar een breed gedragen onderwerp. Kennis is daarbij zeer belangrijk binnen de organisatie, maar 
ook persoonlijke interesse en een goede dosis nieuwsgierigheid. 
 
Het ambtenaren apparaat legt beleidsvoorstellen voor aan het college van burgemeester en schepenen en indien van 
toepassing, voor de gemeenteraad, waar nodig en van toepassing in overleg met de beleidsverantwoordelijken. 
 
Kaderstellend is het belangrijk dat ‘alle neuzen’ dezelfde kant op wijzen, in de praktijk blijkt dat de communicatie 
tussen verschillende afdelingen (nog) niet altijd goed verloopt. Hierdoor worden wel eens kansen om te komen tot 
een CO2-neutrale gemeente gemist. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
De koppeling tussen de verschillende afdelingen is niet altijd even soepel. Er is daarom gestart met het maken van een 
nota om een aantal aanbevelingen te formuleren. De bedoeling is om een extern bureau aan te trekken dat adviseert 
bij de duurzame ontwikkeling van het gehele gebied. Momenteel worden verschillende zaken afzonderlijk bestudeerd, 
in de nabije toekomst moeten de verschillende elementen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu,…) samen 
bekeken worden. De ondervinding is immers dat om echt duurzaam te zijn, is dat er sectorale samen werkingen plaats 
moeten vinden. 
 
De stad Genk heeft een studie laten uitvoeren naar hoe industrieterreinen duurzame industrieterreinen kunnen 
worden. De markt is vaak al vooruit, maar de stad probeert nu langzaam de bedrijven in te halen. 
 
De stad Genk werkt ook samen met bij voorbeeld woningcorporaties (in Vlaanderen heet dat sociale 
bouwmaatschappij) en middenveldorganisaties om bestaande woningen energiezuiniger te krijgen. Om bewoners van 
de stad Genk in particulieren woningen te helpen, wordt informatie en hulp verschaft. De stad Genk financiert hierin 
niet, met uitzondering van een “stedelijke subsidie duurzaam wonen” waar men wel een tegemoetkoming kan krijgen 
voor een reeks van duurzame investeringen. De stad stelt wel mensen en middelen ter beschikking om haar inwoners 
de nodige ondersteuning en informatie te kunnen geven. Zo wordt in het najaar van 2012 een nieuw project 
gelanceerd dat focust op de intensieve begeleiding van inwoners die hun dak willen (laten) isoleren. 
Er wordt bij de stad Genk (nog) niet gewerkt vanuit een beleid wat opgesteld is vanuit duurzame gebiedsontwikkeling, 
er zijn momenteel veel projecten die wel bijdragen aan een CO2-neutral gemeente leiden. Deze zijn gebundeld in het 
klimaatplan. 
 
Stellingen 

1. De transformatie tot CO2-neutrale gebouwen is mogelijk doormiddel van duurzame gebiedsontwikkeling. 
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Ja. 
2. Gemeenten moeten zeer actief zijn bij het transitieproces van bestaande woningen en hun gebied. 

Tot op een zekere hoogte, vooral bij hun eigen gebouwen. Maar ze moeten wel alles in het werk 
stellen  
om hun inwoners te stimuleren te investeren in een energiezuinige woning. 

3. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en ook tot het komen van een CO2 neutraal 
gebouw. 

Ja, maar daar mogen ze wel hulp bij krijgen. 

Afsluiting 
Mevrouw Vanderheyden zou graag een digitale versie willen ontvangen van het definitieve onderzoek. Tevens vraagt 
zij informatie over backcasting, wat inmiddels is verschaft. Mevrouw Vanderheyden zou graag de resultaten van haar 
interview schriftelijk willen ontvangen. 
 
De Vlaamse overheid loopt achter op de kaderstelling voor gemeenten en verder. Bijvoorbeeld het stellen van een 
maximum E-peil loopt vertraging op tov de te halen Europese norm. 



 

 

160 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

K.2 PATRICK BOUCNEAU – PROVINCIE LIMBURG BELGIË 
Achtergrond geïnterviewde 
Meneer Boucneau werkt sinds 1998 als coördinator Duurzame Ontwikkeling bij de dienst Milieu en Natuur van de 
provincie Limburg te België. Duurzame ontwikkeling was destijds geen duidelijk concept voor de provincie. Door de 
Vlaamse overheid werd in de jaren 1990 aan de provincies gevraagd meer aandacht te besteden aan milieu en 
duurzame ontwikkeling en wat hierin gedaan kon worden om gemeenten te ondersteunen. De huidige milieudienst 
hield zich voornamelijk bezig met het eigen milieubeleid en het afleveren van milieuvergunningen. Deze andere 
aanpak was een verandering in de organisatie. De dienst is redelijk gegroeid in de tussentijd. De gouverneur heeft in 
1998 de ambitie in het leven geroepen om Limburg Klimaat neutraal te maken. De gouverneur heeft op dit vlak niet 
veel formele bevoegdheden, dit heeft de gedeputeerde van leefmilieu wel. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling  
Na de lancering van deze nieuwe politieke ambitie heeft de administratie gevraagd om voor Limburg een studie (met 
nulmeting en klimaatscenario’s) te mogen laten uitvoeren. Er is een onderzoek uitgevoerd door Vito (e.a.), dit is 
afgerond in het voorjaar van 2011. Er was veel belangstelling door marktpartijen om hier aan mee te werken. Vito, 
een Vlaams overheid bedrijf, is uiteindelijk gekozen en is veel met duurzame technologie bezig. 

De opdracht was om klimaatneutraal te definiëren en een nulmeting (ISO 14046 scope 1,2 (en 3)) te maken van de 
huidige CO2-uitstoot (en andere broeikasgassen) en geef vervolgens scenario’s om in 2020 klimaatneutraal te worden 
en maak een economische doorrekening. Uiteindelijk is er met veel moeite één scenario volledig (het tweede scenario 
is eerder beschrijvend zoals de roadmap 2050 van de EU) gemaakt. Vito heeft vervolgens de cijfers van de provincie 
naast de cijfers van de Vlaamse overheid gelegd, dit was mogelijk omdat Vito voor en groot deel al over de cijfers 
beschikte. Momenteel zijn er vier a vijf medewerkers verantwoordelijk voor het nieuwe thema ‘Klimaat’ 

Er is bij de uitwerking van het scenario (Limburg klimaatneutraal (In 2020)) alleen gekeken naar ‘het technisch kunnen 
uitvoeren’ van het plan, er is niet gekeken naar de economische, juridische en andere vlakken. Vervolgens is een 
scenario uitgewerkt om klimaatneutraal te worden in 2050 (gelinkt aan de roadmap van de EU). Deze plannen zijn 
economisch doorgerekend, met een traditioneel model. Dit model is helaas niet ‘vriendelijk’ voor dit plan, met andere 
rekenmodellen zal het wellicht voordeliger uitvallen.  

Vervolgens zijn, op basis van de studie en de maatregelen die hierin zijn verwoord, gekeken met welke verschillende 
actoren naar de acties die genomen kunnen worden om de maatregelen aan te pakken. Welke onderdelen worden 
opgepakt en wordt er samen aan gewerkt. De intentie was om een beleidsstuk te schrijven op basis van de studie, dit 
is door invloed van de politiek niet opgesteld. Het milieubeleidsplan bestond reeds en werd goedgekeurd voordat de 
inhoud van de studie bekend was (dit milieubeleidsplan lag wel aan de basis van de studie zelf). Momenteel is dit nu 
een knelpunt om tot uitvoering te komen. Dit is wel een tendens in Vlaanderen, om sectoren en bestuurlijke grenzen 
te overschrijden (Transitiemanagement(!!)).  

Er is vervolgens een strategie met een klimaatparlement en Do Tanks (sectoraal) opgezet, die op basis van de studie 
eigen actielijsten aan het maken zijn. Bijna alle do tanks hebben een actielijst gemaakt op hun eigen beleid (dgo). De 
studie heeft er vooral toe geleidt dat iedereen dezelfde kant op gaat kijken en actiever dan dat normaal het geval 
geweest zal zijn. Vlaanderen is als beleidsniveau minder ambitieus dan de provincie Limburg.  

Voor de politici is het moeilijk om het complexe verhaal van klimaatverandering en de gevolgen hiervan uit te leggen, 
helemaal zonder zichzelf in een kwaad daglicht te stellen bij de verkiezingen. (Wat dan toch een doel is, stemmen 
winnen). Het zijn negatieve boodschappen. Gemeenten begeleiden is een van de hoofddoelen van de provincie, 
daarom hebben ze alle gemeenten in de Provincie Limburg zo ver gekregen om te tekenen voor het ‘convenant of 
mayors’ (nov 

2011, Europees). Uit ervaring denkt de gemeente eerst hard na, voordat er getekend kan worden. Provincie Limburg 
heeft dit (opmaak nulmeting (BEI) en opmaak modelactieplan (SEAP)) al georganiseerd voor de gemeenten, de 
gemeenten hoefden alleen hun beleidsplan te maken. Hoe gaat het verder na bestuurwissels bij de gemeenten met 
het ‘convenant of mayors’? 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw  
Binnen de Do Tanks bevindt zich een sector Duurzaam Bouwen. Steunpunt duurzaam bouwen bestaat al sinds 2005. 
Er worden nu een aantal koploper projecten gestart. De Vlaamse overheid wilt niet dat de gemeenten strengere eisen 
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stellen dan de algemene Vlaamse regelgeving (eisen die zijn opgesteld door de regering) (transitiemanagent(!!)). Het is 
theorie zeer goed mogelijk, juridisch moeilijk. De tendens is dat gemeenten (die dicht bij de burger staat) de regie in 
handen hebben, maar niemand neemt het voortouw. Milieu, ruimtelijk ordening en wonen gaan binnen de provincie 
bestuurlijk en sectoraal samenwerken, dit is naar aanleiding van TACO2. Op beleidsniveau is dit nog niet. Omdat 
duurzaamheid complex is, is het voor de hand liggend om samen te werken met andere sectoren.  
 
Bij het steunpunt DUBOLimburg zijn de projecten (eigenlijk zijn dit de brede sensibilisatiecampagnes waarmee er veel 
ervaring werd opgebouwd):  
1. Iedere dag ZONdag 
2. Limburg Isoleert 
3. Limburg verwarmt  
 
Stellingen 

1. De transformatie tot CO2-neutrale gebouwen is mogelijk doormiddel van duurzame gebiedsontwikkeling.  
Ja, het begrip is niet geheel duidelijk. Gebiedsgerichte aanpak is de sleutel, met alleen sectoren is het 
niet te bereiken. Als er niet op complete wijken met alle thema’s gaan denken, dan komen we niet tot 
een CO2-neutrale gemeente. Meer op procesniveau bezig zijn. 

2. Gemeenten moeten zeer actief zijn bij het transitieproces van bestaande woningen en hun gebied.  
Ja. Kleine gemeenten hebben geen traditie om met hun bewoners te praten. Partners kunnen dit wel, 
daarom moet de gemeente dit organiseren, om partners te betrekken. Een aanjagersrol / initiatorsrol.  

3. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en ook tot het komen van een CO2-neutraal gebouw. 
Voor nieuwbouw worden de regels steeds strenger, de bestaande bouw heeft nog geen aanpassing van de 
regels. De drijfveer moet vanuit de eigenaar zelf komen, zolang er niets wordt opgelegd, komt er vrijwel geen 
actie vanuit de eigenaren. (onbeantwoord) (Ik denk dat ik hier wel verwees naar de onrechtstreekse impact 
van onze algemene energie-campagnes, namelijk dat burgers zich steeds meer bewust worden van de 
voordelen om duurzaam te bouwen en te renoveren). 

 
Afsluiting 
De heer Boucneau gaf aan dat als ik klaar was hij interesse heeft in mijn stuk en vroeg of het eventueel mogelijk was 
om een presentatie te geven aan zijn collega’s.  
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K.3 ERIC WILLEMS – CAUBERG HUYGEN 
Achtergrond geïnterviewde 
De heer Willems is deskundige bij Cauberg Huygen. Volgens zijn Linkedin profiel is hij veelzijdig en zeer bekwaam op 
het gebied van duurzaamheid. Een samenvatting die hij over zichzelf geeft:  

Focus on developing building industry and utilities as a whole towards sustainability. Conceptual thinker, technical 
physical overview. Specialist in energy neutral district and city development, simulation tools, financial energy-
exploitation of (bio-) CHP, ATES and PV. Commercial attitude, investing in new and long lasting, vast relationships. 
Research and demonstration projects on sustainable energy, thermal comfort, innovation building process, product 
development of building services and industrial building elements. Team player, persuasive. With passion I conduct 
building industry / energy companies / utilities towards creative solutions in energy transition. 

Specialties 
Sustainable energy provision, built environment, ESCO's, energy research, district development. De heer Willems 
heeft veel ervaring met gebiedsontwikkeling, duurzaamheid in de praktijk is niet belangrijk. Economische belang en 
sociale rust is van belang. 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
De heer Willems geeft aan dat, als je een energieneutraal gebied wilt (fossiele energie nihil), dan zijn er een aantal 
gegevens, zoals: warm water, verwarming, energie, gebruiksenergie en hulpenergie. Veel gebouwen kunnen op 
zichzelf niet energieneutraal worden. Als je een energieneutraal gebouw wilt, dan moet je gaan samenwerken met 
andere gebouwen. Dus in op gebiedsniveau. 20 keer zoveel energie zit in de materialen, als in het jaargebruik van 
energie (kerngetal). In de huidige tijd worden (energieneutrale)gebouwen wel energieneutraal genoemd, ze zijn het 
echter niet. Ze zijn vaak maar op een enkel onderdeel neutraal. De gemeente is politiek gedreven en wil slimmer zijn 
dan de buurgemeenten, ze zoeken dan de lat zo laag mogelijk, zodat het toch duurzaam is/lijkt. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling heeft een lang proces, voordurend kun je het vrijwel noemen. Bij bouwen is dit een ‘hit en run’ 
proces. De heer Willems onderschrijft de publicaties van EOS LT: TRANSEP-DGO volledig. Als gemeenten stukken 
grond verkopen, zet de gemeente zichzelf volledig buitenspel. Het komen tot een duurzaam project of gebied, is dan 
een private aangelegenheid. Het sturingsmiddel bestemmingsplan is niet geschikt om aan te scherpen, bij protest 
houdt dit geen stand. Voor gemeenten is het belangrijk dat de grond behouden blijft en dat de gemeente de regie 
over het stuk grond neemt.  
 
Transitieproces 
In de beginfase van transitie, is het van belang om kopstukken binnen de organisatie te hebben. Om te komen tot een 
duurzamere gemeente. Dit is wel de gemakkelijke weg, ze kunnen meer doen vanuit de intrinsieke 
verantwoordelijkheid die ze hebben.  
 
Stellingen 

1. De transformatie tot CO2-neutrale gebouwen is mogelijk doormiddel van duurzame gebiedsontwikkeling. 
Ja, moge duidelijk zijn uit mijn betoog.  

2. Gemeenten moeten zeer actief zijn bij het transitieproces van bestaande woningen en hun gebied. 
Ja. Gemeenten moeten burgers verleiden tot renovatie. Hierbij zullen ze instrumenten moeten inzetten 
waarmee kennis wordt verspreid mar ook hulp wordt geboden bij (collectieve) financieringen e.d. 
fasciliteer de huishoudens zoveel mogelijk, en laat iedereen elkaars buren beïnvloeden.....bijv duurzaam 
straatfeest etc. 

3. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en ook tot het komen van een CO2 neutraal 
gebouw. 
Ja. We willen denk ik wel blijven leven in een vrije samenleving waarin we zelf kunnen bepalen en 
beschikken. Daarbij is eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt. 

Afsluiting 
De heer Willems geeft aan graag betrokken te blijven bij het onderzoek. Graag zou hij het onderzoek digitaal 
ontvangen. 
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Bespreking strategie (concept) - Joyce 
De eerste gedachte, ‘het waarom’, er komen steeds meer zonnepanelen. Dit is niet omdat hij denk aan 
klimaatverandering, oliecrisis en opbrengst. Als je potentiële kopers en ontwikkelaars aan tafel krijgt, is hun vraag, 
waarom willen kopers duurzaam willen leven.  

Het model is bedoeld voor de gehele gemeentelijk organisatie. Het is belangrijk dat het gevoel ‘duurzaam’ is (te 
denken aan mijn gesprek met Karin Dormans over communicatie). 

Gebouw - er wordt in het ontwerp gericht op een bestaand gebouw. Een gemeentelijk gebouw of een gebouw in de 
gemeente.  

Proces - Om alle medewerkers met ‘de neus’ dezelfde kant op te krijgen, moet er een bepaalde blauwdruk liggen, 
maar het moet wel een organisch proces blijven!  

De verbinding tussen waarom en wat zijn nog niet geheel duidelijk. Meneer Willems is van mening dat alle waarom te 
maken heeft met transitie, het leidt tot transitie, op verschillende abstractieniveaus. Dat is goed! Gebouwen met 
randvoorwaarden in een bepaald gebied, dit is een welvaartsbehoud. 

Waarom – hoe – wat en dan eindigen we met het fysieke gebouw. Dan kunnen we uit het kader treden en andere 
actoren betrekken. Het gebouw, het gebied treedt buiten het kader. 

Continue koppeling tussen de duurzaamheids criteria bij de realisatie van een gebouw. 

Duurzaamheid moet door een icoon worden geïnitieerd en vervolgens door de hele organisatie moet duurzaamheid 
gedragen worden. De icoon moet positief zijn en leiderschap tonen. 

Sleutelpersonen moeten weten dat we in een transitie zitten, andere medewerkers hoeven niet te weten dat er een 
transitie is geïnitieerd, maar doen mee in de transitie. 

REC 2011 – zweden (paper) 
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K.4 LEO GOMMANS – TU DELFT EN ZUYD HOGESCHOOL 
Achtergrond geïnterviewde 
Leo Gommans (1957) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1990, richting 
Architectuur met de differentiatie "Stadsontwerp en Milieu/integraal ontwerpen", was hij tot 1995 werkzaam als 
zelfstandig architect/onderzoeker bij MOSAIEK, Maastricht (milieukundig ontwerp- en adviesbureau voor stedebouw, 
architectuur en interieur). Vanaf 1995 is hij als zelfstandig adviseur werkzaam voor BOOM-Maastricht, een 
adviesbureau, gespecialiseerd in de milieuaspecten van de bouw, stedebouw en installatietechniek, met vestigingen in 
Delft en Maastricht. 
 
Daarnaast is Leo Gommans als universitair docent werkzaam op de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universisteit Delft. Bij de leerstoel "Climate Design and Sustainability" is hij senior docent / onderzoeker op het 
werkvlak duurzaam bouwen en doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame regionale energietransitie. 
Tevens is Gommans actief binnen de kenniskring Nieuwe Energie . 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Bij woningbouwverenigingen zijn er bepaalde onderhoudsprogramma’s voor het ontwikkelen van een gebouw. 
Particulieren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Een onderhoudsplan is hierbij zeer wenselijk. Met 25 jaar zorg je 
voor een renovatie van het gebouw, na 10-15 jaar is groot onderhoud nodig. Verder is er klein onderhoud, zoals 
schilderwerk. Bij groot onderhoud of renovatie is het mogelijk om structureel onderhoud te doen en dus ook 
energetische verbeteringen aan te brengen. Afhankelijk van de ouderdom en conditie van het gebouw, hier heb je 
mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Het ontwikkelproces om tot een bestaand gebouw te komen bestaat uit één proces voor het gebouw. Initiatief, 
ontwerp, uitvoering en beheer. In de praktijk blijken partijen op traditionele manier te bouwen. In de beheerfase is 
het belangrijk dat de installaties goed onderhouden worden en gecontroleerd worden op energiezuinigheid, in de 
praktijk blijken de installaties vaak niet energie-efficiënt te werken. Vooral als het gebouw CO2-neutraal moet worden.  

Voor het gebruik is het van belang dat de gebruiker van het gebouw monitort of het energieverbruik ‘juist’ is en waar 
verschillen zichtbaar zijn. Dit kan ook door een extern bedrijf. Momenteel gebeurt dit alleen als er een grote stijging 
op de energierekening zichtbaar is, deze afrekening is jaarlijks. Installatie technische mensen zorgen ervoor dat de 
gebruiker een goed comfort heeft, dit wil niet zeggen dat het energiezuinig is. (model Beckers, zoals beschreven in 
mijn literatuurstudie). Volgens de heer Gommans zou een deel het probleem van ‘onwetendheid’ en ‘onkundigheid’ 
van de gebruiker opgelost kunnen worden door dit aan te pakken op gebiedsniveau, door bijvoorbeeld het toepassen 
van collectieve installaties en het beheer hiervan. 

De systeemgrens van om te komen tot een CO2-neutraal gebeid / wijk of kleiner moet volgens de heer Gommans 
gelegd worden gelijk met een bestuurlijk orgaan. Bijvoorbeeld een gemeente of woningbouwcorporatie. Binnen de 
gemeente wordt vaak veel geld gespendeerd aan het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, terwijl dit 
geld beter verspreid kan worden. In gemeenten wordt vaak ook veel aandacht besteedt aan woningen, terwijl er ook 
veel kassen staan, die veel meer CO2 uitstoten (laaghangend fruit). Waar het niveau ligt maakt niet zo veel uit, 
belangrijk is dat we de CO2-uitstoot moeten verminderen. Omdat het allemaal geld kost, moeten we dit op de meest 
effectieve plaats moeten besteden, om hier ook zo efficiënt mogelijk te werken. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
Welke fase van duurzame gebiedsontwikkeling is het meest van invloed op het ontwikkelproces van een CO2-neutraal 
gebouw, is de eerste fase volgens de heer Gommans. Alle fasen zijn zeer belangrijk, alleen staan deze fasen in serie 
geschakeld en is daarom de eerste het meest belangrijk. Repareren van ‘fouten’ zijn moeilijk in de vorige fase te 
repareren dan in de eigen fase. Een ontwerpfout kan bijvoorbeeld in de beheerfase moeilijk worden gecorrigeerd. 

Het komen tot een CO2-neutraal gebied komt vanuit een icoon binnen een bedrijf, organisatie of instelling. Een 
initiatief kan zijn ‘een energieneutrale gemeente in 2050’. Veel mensen die dit uitspreken zijn zich niet bewust van de 
gevolgen van deze uitspraken. Dit geeft voornamelijk richting. In het proces blijkt hoe lastig het is om te komen tot dit 
initiatief. Wat altijd een rol speelt bij CO2-neutraal is het geld. Bij bijvoorbeeld de provincie Limburg is de 
gedeputeerde de icoon, maar er is helemaal geen budget. Vervolgens wordt er een vergadering georganiseerd en 
wordt verwacht dat er input komt vanuit de markt. Welke ambities worden er uitgesproken, en hoe worden deze 
ambities verwezenlijkt met geld en tijd. Dat is een moeilijk onderdeel. 
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Op wijkniveau moet het voor gebruikers interessant zijn om duurzaam te worden. Gebruikers moeten geactiveerd 
worden of geprikkeld worden om te investeren in duurzaamheid. 

Het is mogelijk om elektriciteit uit te wisselen met het elektriciteitsnetwerk en warmte kan worden aangesloten op 
een acquifer of biogas kan worden teruggepompt naar Slochteren in Groningen. 

Stellingen 

1. De transformatie tot CO2-neutrale gebouwen is mogelijk doormiddel van duurzame gebiedsontwikkeling. 
Ja, dat is mogelijk, maar geen garantie. 

2. Gemeenten moeten zeer actief zijn bij het transitieproces van bestaande woningen en hun gebied. 
Ja, heel zeker, gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen, maar ook hogere organen (algemeen 
belang). De rol van de gemeente is voornamelijk op gebiedsgerichte maatregelen. 

3. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en ook tot het komen van een CO2 neutraal 
gebouw. 

Ja, ze zijn daar zelf verantwoordelijk voor, maar wie legt de eisen op? Ze zijn zelf verantwoordelijk 
om aan de eisen te voldoen. Iemand moet de eisen opleggen. 

Afsluiting 
De heer Gommans wenst een digitale versie van het onderzoek te ontvangen. 
 
Bespreking strategie (concept) - Joyce 
De heer Gommans mist de financiële kant van het verhaal. Geld is tijd die iemand heeft besteed eraan. Gemeenten 
moeten hun ambitie tot duurzaamheid concreet maken om te voorkomen dat de transitie stagneert in een lock-in of 
een backlash. 

Bij grotere gemeenten zijn vaak specialisten in dienst, bij kleine gemeenten is dit vaak niet het geval. 

Het werk van de heer Gommans kan gebruikt worden om het ‘rechter’ deel van het model in te vullen. In de praktijk 
komen er zo veel mensen bij het proces en veel die niet onderlegd zijn in duurzaamheid. Hieruit komt in de praktijk 
naar voren dat het doel van duurzaamheid in het proces vooral spaak loopt en dat er toch met traditionele manieren 
gebouwd wordt. 

De heer Gommans geeft een voorbeeld over de medewerker van gemeente Sittard-Geleen. De heer Roger Dieteren, 
deze heer is duurzaamheidscoördinator en begeleidt veel projecten binnen de gemeente. (opmerking van mij aan mij: 
uit het gesprek is op te maken dat deze persoon eigenlijk een transitiemanager is, zonder dat hij het weet.) Het is dus 
dan ook belangrijk om deze persoon voor een lange tijd op een positie binnen de gemeente Sittard-Geleen te houden 
om de transitie te laten voortgaan. Tevens is hij enthousiast en krijgt hij de ruimte. 

De heer Gommans kan zich vinden in het model, hij is zelf niet onderlegd in procesmanagement. Hij geeft aan dat geld 
prikkels van groot belang zijn. In de zin van bonussen. Hij heeft een artikel hierover geschreven en heeft deze aan mij 
meegegeven.  

Om tot een CO2-neutrale gemeente te kunnen komen, hebben gemeenten een belangrijk rol in het opzetten van 
netwerken. Niet zozeer een elektriciteitsnetwerk, maar een koude en een warmte netwerk. Het is belangrijk om hierin 
te investeren. Essent heeft hier geen interesse in (alleen als er een korte terugverdientijd is). Gemeenten moeten hier 
ook aan coördineren. Dan kan er een transitie tewerkgesteld worden. Maak een visueel beeld van klimaatneutraal in 
2050, zodat met behulp van backcasting inzichtelijk gemaakt kan worden wat er gaat en moet veranderen. 



 

 

166 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

BIJLAGE L – CASESTUDIES GULPEN-WITTEM EN LUDWIGSBURG 

L.1 GEMEENTE GULPEN-WITTEM 
De gemeente Gulpen-Wittem is een samengevoegde gemeente met tien verschillende dorpskernen. De gemeente is 
een zeer groene gemeente, gelegen tegen de Belgische grens.  
 

L.1.1 GEOGRAFIE 

De gemeente Gulpen-Wittem is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem. Dit gebeurde op 
1 januari 1999. Gulpen-Wittem ligt in het Zuid-Limburgse 
heuvelland en is zeer landelijk en rijk aan kastelen en 
vakwerkhuizen. De gemeente telt 14.512 inwoners en heeft een 
oppervlakte van 73,38 km

2
, waarvan 0,17 km

2
 water [CBS, 1 april 

2011]. 

 
 

L.1.2 GEMEENTELOGO 
De tien strepen ij het logo symboliseren de tien kernen van de 
gemeente Gulpen-Wittem. De kleur groen verwijst naar het 
landschappelijk karakter van de gemeente en de kleur blauw naar de 
vele waterlopen die er te vinden zijn. De ronding in de lijnen verwijst 
naar het glooiende heuvellandschap. De tien strepen staan voor de tien 
kerkdorpen, de drie blauwe strepen voor Gulpen, Wijlre en Reijmerstok 
(uit de voormalige gemeente Gulpen) en de zeven groene strepen voor 
Eys, Partij/Wittem, Wahlwiller, Nijswiller, Mechelen, Epen en Slenaken 
(Uit de voormalige gemeente Wittem).     Figuur L.2: Gemeentelogo Gemeente  

Gulpen-Wittem (www.gulpen-wittem.nl, 2012) 

L.1.3 WAPEN 
Bij de totstandkoming van de gemeente Gulpen-Wittem is een nieuw 
gemeentewapen ontwikkeld. Het wapen bevat elementen van de voormalige 
gemeenten Gulpen-Wittem, Slenaken en Wijlre. Het ontwerp volgt de 
schildverdeling van het wapen van Wittem, waarbij de in de kwartieren II en IV de 
Hertogenraadse leeuw en de Rijksadelaar uit het wapen van Gulpen zijn geplaatst. 
Het wapen ‘Gevierendeeld’ belichaamt de volgende elementen: 
 

I. in sabel een omgewende leeuw van goud, getongd en genageld van keel; 
II. in zilver een dubbelstaartige leeuw van kool, getongd en genageld van goud; 
III. in zilver een uitgeschulpt kruis van azuur; 
IV. in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel 

en in een hartschild van houd een lelie van keel. 
 

Het schild wordt gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.    Figuur L.3: Gemeentelogo  

gemeente Gulpen-Wittem 
(www.gulpen-wittem.nl, 2012) 

L.1.4 GEMEENTEBESTUUR 
Gemeenteraad 
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze neemt alle belangrijke beslissingen en vormt het 
algemeen bestuur. De leden van de raad worden door de kiesgerechtigde inwoners gekozen voor een periode van vier 
jaar. Het aantal inwoners is bepalend voor het aantal radsleden. Gulpen-Wittem heeft 15 raadsleden. In bijlage H zijn 
de raadsleden van de huidige periode te vinden. De raad vergadert maandelijks, twee weken voor deze vergadering 
wordt het sprekersplein gehouden. 
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Figuur L.3: Schematische weergave gemeente bestuur [Casestudie interviews gemeente Gulpen-Wittem] 

 
College van Burgemeester en wethouders 
Het college van B&W is belast met een dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de zaken voor die in de 
raad behandeld worden en voert de genomen raadsbesluiten. De gemeenteraad kan het college verzoeken 
inlichtingen te verstrekken en verantwoording af te leggen over de uitvoering van besluiten en het gevoerde beleid. 
Het college van de gemeente Gulpen-Wittem bestaat uit de burgemeester (voorzitter) en de wethouders. In bijlage I 
zijn deze te vinden. 
 
Burgemeester 
De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd door de Kroon. Dit wil zeggen bij Koninklijk Besluit op 
voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad geeft met een 
profielschets aan, welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De benoeming van de burgemeester 
geldt voor een periode van zes jaar. 
 
Wethouders 
Het inwonersaantal bepaalt het maximum aantal wethouders. In Gulpen-Wittem zijn alle benoemde wethouders 
afkomstig uit de raad. Door de invoering van het dualisme is het namelijk ook mogelijk om wethouders van buiten de 
raad te benoemen. 
 
Raadsgriffie 
In de Wet dualisering gemeentebestuur is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffier moet hebben. De 
gemeente Gulpen-Wittem heeft een eigen raadsgriffie, met als raadsgriffier mevr. M. J. van der Walle en als 
griffiemedewerkster mevr. J. Jongen. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de individuele 
raadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies. 
 

L.1.5 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
Gemeentesecretaris 
De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Zij heeft de leiding over de ambtenaren 
en vormt de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. Mevrouw Karina 
Jeurissen is de gemeentesecretaris van Gulpen-Wittem. De gemeentelijke secretaris is verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de ambachtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van burgemeester en wethouders. 
Het college benoemd de gemeentesecretaris. In het gemeentehuis zijn ondergebracht: 
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• Burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris; 

• De griffie; 

• Afdeling Beleid en Projecten; 

• Afdeling Interne Dienstverlening; 

• Afdeling Publieksdiensten. 
 

Afdeling Beleid en Projecten 
Onder de afdeling Beleid en Projecten vallen de onderdelen Ruimte en RO-beleid, Welzijn en Projecten. Deze afdeling 
wordt begeleid door Karina Jeurissen als directrice en Jean-Pierre Spelthan als adjunct-directeur. 

 
Figuur L.4: Organigram gemeente Gulpen-Wittem (www.gulpen-wittem.nl, 2012) 

 

L.1.6 DUURZAAMHEID 
De gemeenten Gulpen-Wittem heeft geen visie of beleid op het gebied van duurzaamheid. Onlangs is een analyse 
uitgevoerd door Ecofys, hieruit is gebleken dat er veel potentieel is voor de gemeente Gulpen-Wittem om CO2 te 
reduceren in de gemeente. Dit onderzoek richt zich in grote lijnen op de gemeentelijke organisatie zelf.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat alle geïnterviewde personen van de gemeente Gulpen-Wittem het inzien dat 
het belangrijk is om CO2 te reduceren binnen de gemeente Gulpen-Wittem. De bottlenecks hierbij zijn, dat het niet 
kwantitatief is vastgelegd wat de CO2-reductie moet zijn voor een gesteld jaar. Dat er binnen de ambtelijke organisatie 
geen capaciteit is om hier op in te gaan, alle medewerkers zijn voornamelijk generalisten en hebben het heel druk met 
hun eigen vakgebied. Alle problemen die zich binnen de gemeente voordoen zijn beschreven in de literatuurstudie.  
 
De geïnterviewde personen konden zich ook goed vinden in deze bottlenecks. De oplossing voor deze bottlenecks 
werd in de interviews gegeven in de vorm van, ‘het moet vanuit de overheid worden opgelegd’ en ‘de raad moet 
beslissen over de capaciteit en het budget’. Binnen de gemeente Gulpen-Wittem is er geen aanjager aanwezig om 
duurzaamheid onder de aandacht te brengen binnen de gemeente. 
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L.2 RESULTATEN CASESTUDIE INTERVIEWS GEMEENTE GULPEN-WITTEM 
L.2.1 RAADSLID – JOS HENDRIKS (CDA) 
Achtergrond geïnterviewde: 
De heer Hendriks is naast raadslid in gemeente Gulpen-Wittem, teamleider Facilitaire Zaken in Eijsden - Margraten. Al 
zes jaar raadslid bij gemeente Gulpen-Wittem. 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
De gemeenteraad wilt ieder jaar een gebouw voorzien van zonnecollectoren of vergelijkend, hier is extra geld voor 
uitgetrokken binnen de begroting door de raad. Het probleem is dat de gemeente afschrijft op de investeringskosten 
en geen ‘winst’ kan halen op exploitatie.  

De gemeente moet zijn gebouwen beheren als ‘goede huisvader’, daarom zijn er ook MOP’s opgesteld. De gemeente 
heeft besloten om in iedere kern alle faciliteiten onder te brengen. Hoe dit wordt onderhouden etc, is geen taak van 
de raad. De kosten van het onderhoud worden alleen gecontroleerd en goedgekeurd door de raad. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
Binnen de raad is uitgesproken om uit te zoeken wat er bijvoorbeeld gedaan kan worden met de watermolens binnen 
de gemeente om stroom op te wekken. Afschuwelijk worden de witte windmolens in Duitsland gevonden. 

De heer Hendriks maakt zich al vier jaar hard voor gratis openbaar vervoer voor toeristen. Veolia en de VVV zijn dit 
momenteel aan het onderzoeken. In het Zwarte Woud in Duitsland is dit volledig geïntegreerd. Hij heeft het idee dat 
er mechanismen zijn die transformaties als deze tegen proberen te gaan. De heer Hendriks mist een integraal beleid 
voor de gehele gemeente. 

De gemeente wilt een kernenbeleid vormen. Samen met hun bewoners wordt er gekeken naar hun kernen. Gestart is 
met een pilot in de kernen Ingber en Nijswiller. Doel is zelfsturing te bevorderen in de kernen. De raad heeft zich o.a. 
georiënteerd in de gemeente Helden , waar dit al wordt toegepast en waaruit blijkt hoe kleiner het dorp (inwoners), 
hoe beter participatie c.q. zelfsturing in de praktijk werkt.  
 
Transitieproces 
Omdat de gemeente Gulpen-Wittem niet bewust bezig is met duurzame gebiedsontwikkeling of een pad tot het 
komen tot CO2-neutrale gebouwen. Is in het interview geen aandacht besteedt aan dit onderwerp. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Ja, maar hier moet wel samen met de bewoners en overige belanghebbenden een visie voor worden 
opgesteld. Financieel is het heel erg belangrijk om ondersteuning te kunnen bieden. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Nee, de gemeente zal altijd een faciliterende en regisserende rol moeten hebben. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Ja. 

Afsluiting 
De heer Hendriks geeft aan dat hij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is.  
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L.2.2 RAADSLID – MARION VAN DER KLEIJ (GROENLINKS) 
Achtergrond geïnterviewde 
Mevrouw Van der Kleij is raadslid en lid van de partij GroenLinks, deze behoort tot de oppositie van de raad. Met 
kleine stapjes en kleine voorstellen op het gebied van duurzaamheid, probeert zij het thema bespreekbaar te maken. 
Dit heeft redelijk veel tijd in beslag genomen. Bij de raadsbegroting geeft mevrouw Van der Kleij voorstellen voor 
duurzaamheid. Zij heeft het voorstel ingediend om eenmalig (in 2012) € 100.000 vrij te maken voor zonnepanelen op 
de gemeentelijke gebouwen. Mevrouw is van mening dat er kleine stapjes gemaakt moeten worden, om 
duurzaamheid in de raad op gang te brengen. Elk raadsvoorstel heeft een financiële paragraaf, GL wil daarnaast een 
paragraaf waarin de duurzaamheid van het voorstel wordt getoetst. Daarmee wordt de opsteller van de nota 
gedwongen hierover na te denken. Maar dat zal alleen zin hebben als er eerst scholing plaatsvindt van de 
ambtenaren. Dit is na 6 jaar nog niet gelukt. Het klimaatbeleidsplan is ook een van de initiatieven van mevrouw Van 
der Kleij, om duidelijk te maken waar we nu staan en wat de mogelijkheden van de gemeente zijn. Het beleidsplan 
geeft een stukje bewustwording bij de gemeentelijke organisatie en de inwoners en gebruikers van de gemeente. 
Bedoeling is dat er een bedrag in de begroting van 2013 wordt gereserveerd voor de eventuele uitvoering van dit 
klimaatbeleidsplan. 

Tegenstrijdig op al haar initiatieven, heeft de raad het budget van Natuur en milieueducatie geschrapt. Zij vindt dit erg 
jammer. De kennis tot initiatieven van duurzaamheid moet komen uit de administratie, de raad keurt deze volgens goed of 
niet op basis van hun politieke voorkeuren. Mevrouw Van der Kleij geeft aan dat de functie van milieubeleidsmedewerker 
uitgebreid moet worden. De directrice en de betreffende wethouder(s) kunnen meer aandacht betsteden aan het 
verwezenlijken van de beleidsdoelen van de raad, in de administratie van de gemeente. Mevrouw Van der Kleij geeft aan dat 
het van belang is wat de provincie Limburg beleidstechnisch doet. Ook geeft zij aan dat onze regering meer een remmende 
factor is, dan een ondersteunende factor. Dit is herkenbaar in de transitieleer met een regime wat zijn structuur niet wilt 
doorbreken. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
De gemeente beschikt niet over een structurele visie op gebiedsniveau of gebouwniveau. Wel is een nulmeting 
uitgevoerd voor de hoeveelheid CO2 wat zich nu in de gemeente bevindt. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Duurzaamheid is zeer gecompliceerd en lastig te begrijpen. Dit is ook het probleem bij de politieke partijen. Het grote 
probleem bij duurzaamheid en natuur, is dat er een groot probleem zit bij wet- en regelgeving. Maar ook bij de 
administratie van de gemeente is het belangrijk dat er te weinig kennis is en capaciteit. 
 
Transitieproces 
Omdat de gemeente Gulpen-Wittem niet bewust bezig is met duurzame gebiedsontwikkeling of een pad tot het 
komen tot CO2-neutrale gebouwen. Is in het interview geen aandacht besteedt aan dit onderwerp. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Ja, maar dan moet je er wel voor gaan. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Ja, maar opnieuw moet iedereen er hard aan werken, alle actoren moeten dezelfde doelstellingen 
hebben. De gemeente heeft een regierol. De gemeenten an sich heeft niet zo veel gebouwen. De 
gemeente heeft geen geld en de overheid moet hier ook in sturen en hier subsidie voor geven. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Jazeker, dat heeft te maken met je energie, materialen, stromingen (recycleprocessen). Mensen 
moeten complexer denken dan gericht op kleine onderdelen. 

Afsluiting 
Mevrouw Van der Kleij geeft aan dat zij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is.  
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L.2.3 RAADSLID – ROBBERT DAUTZENBERG (FRACTIE FRANSSEN) 
Achtergrond geïnterviewde 
De heer Dautzenberg is een van de jongste raadleden in Nederland. Hij is raadslid bij de gemeente Gulpen-Wittem. 
Verder zijn er plannen opgezet om de burgers zelf te gaan laten besturen over hun dorp. De gemeente Gulpen-Wittem 
heeft een potje van € 100.000 vrijgemaakt om duurzame maatregelen te nemen op de bestaande gebouwen van de 
gemeente. 

Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente moet er gekeken worden naar alle actoren in de gemeente. Om op de 
meest gunstige locatie alle krachten en financiële middelen te bundelen. Op gebiedsniveau. Dit voorbeeld heeft de 
heer Dautzenberg gebaseerd op voorbeeld gemeenten, die hij zelf heeft gezocht en aangereikt aan de andere 
raadsleden. 

Op de vraag of het volgens de heer Dautzenberg haalbaar is om alle gebouwen in de gemeente CO2-neutraal te 
krijgen, heeft hij het antwoord dat dit sterk afhankelijk is van het type gebouw, het jaartal en de samenwerking met 
het gebied. Ook moet gekeken worden naar een meerjaren planning, ook om na te gaan welke gebouwen gesloopt 
kunnen worden en welke gebouwen nog langdurig moeten blijven staan. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Op dit moment wordt er voornamelijk gerekend met investering- en exploitatiekosten bij de gemeente. De gemeente 
heeft onderhoudsplannen opgesteld voor de bestaande gebouwen en volgt deze. (Deze onderhoudsplannen brengen 
de bestaande gebouwen weer teug op niveau 1,2 of 3 NEN 2676, opgesteld door Bremen Bouwadviseurs er worden 
hier geen energetische verbeteringen gedaan, pilot moet nog opgestart worden). 

Om een gebouw CO2-neutraal te krijgen, dan moet er goed gekeken worden naar onderhoud en beheer. Op de vraag 
of de gebruiksfase van toepassing is voor CO2-reductie, wist de heer Dautzenberg geen antwoord te geven, hij heeft 
zich er tot op heden niet in verdiept. 

De systeemgrens moet volgens de heer Dautzenberg gelegd worden bij het dorp. Integrale samenwerking om tot een 
volledig plan te komen, is niet volledig bij de gemeente Gulpen-Wittem. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
Er is geen standbeleid bij de gemeente Gulpen-Wittem voor duurzame gebiedsontwikkeling. Verder is de heer 
Dautzenberg niet bekend met de inhoud van duurzame gebiedsontwikkeling, maar na een kleine toelichting geeft hij 
aan dat het wel van groot profijt zou zijn voor de gemeente. Ook geeft hij aan dat de gemeente Gulpen-Wittem, de 
organisatie, momenteel te klein is om een dergelijk groot project aan te pakken en dat dit beter op regioniveau kan 
plaatsvinden.  

Er ligt nu bijvoorbeeld een langdurig visie (voor 20 jaar) voor het faciliteren van faciliteiten in iedere dorpskern. Deze 
visie is nog niet verder uitgewerkt in concrete acties tot bijvoorbeeld het kiezen en uitvoeren van onderhoud aan 
bepaalde gebouwen. 

De raad vraagt voor een beleid aan de ambtenaren, vervolgens moet het college dit oppakken en hier een concreet 
beleid van te maken. Geconcludeerd kan worden dat iedere gemeente hun eigen pad uitstippelt en ze leren niet van 
elkaar. Vanuit de ambtenaren komt weinig input naar de raad, merkt de heer Dautzenberg op. Het is mogelijk dat 
deze initiatieven worden geblokkeerd door de starre organisatie, of dat de ambtenaren te zeer generalisten zijn en 
hierdoor geen initiatieven hebben op het gebied van duurzaamheid. 

De gemeente heeft onlangs een aantal gebiedsvisies laten opstellen, deze zijn nog niet tot ontwikkeling gebracht. De 
gemeente is hierbij afhankelijk van andere actoren in de gemeente. De gemeente heeft deze gebouwen niet in bezit, 
en kan weinig (harde) invloed uitoefenen. Belangrijk is dat de gemeente een stimulerende rol gaat uitoefenen richting 
haar actoren.  

Transitieproces 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
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Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Nee, de gemeentelijke gebouwen zouden haalbaar kunnen zijn, de andere gebouwen in de 
gemeente zijn niet haalbaar. Ieder gebouw is anders en de gemeente heeft niet altijd evenveel 
invloed. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Nee, als de gemeente de ambities heeft om CO2-neutraal te worden, dan moet de gemeente wel 
veel hulp bieden. In 2050 heeft de gemeente wel een andere opzet, waarschijnlijk regionale 
verbanden. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Ja, zeker als gemeente dit wilt, dan is duurzame gebiedsontwikkeling een strategisch moment, 
beleid om dit uit te kunnen zetten en vervolgens te vertalen naar o.a. gebouwen. 

Afsluiting 
De heer Dautzenberg geeft aan dat hij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is.  
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L.2.4 WETHOUDER – JAN BORMANS 
Achtergrond geïnterviewde: 
De heer Jan Bormans is wethouder van de gemeente Gulpen – Wittem, dit is hij al voor 10 jaar. Hiervoor is hij 
werkzaam geweest in het bedrijfsleven. In zijn portefeuille bevindt zich o.a. ruimtelijke ordening, milieu en 
(volks)huisvesting. De rol van de wethouder, bij het komen tot een CO2-neutrale gemeente, is een activerende, 
stimulerende rol en anderzijds als aanjager fungeren, waarbij kennis en kunde van belang is. Om als aanjager te 
kunnen fungeren zijn er specialisten nodig. Specialisten zijn er bij kleine gemeenten vaak niet, omdat het niet mogelijk 
is om zo veel specialisten in huis te hebben, worden er samenwerkingsvormen en fusies met andere gemeenten 
aangegaan. 

De heer Bormans stuurt ook de gemeente aan om de eigen gebouwen CO2-neutraal te krijgen. Hierbij wordt 
begonnen bij de verlichting. Deze keuzes worden voornamelijk gemaakt in combinatie met kosten. De aanpassingen 
van de gebouwen van de gemeente worden gedaan op natuurlijke momenten, mits er budget is vanuit de 
gemeenteraad. Deze aanpassingen aan de bestaande gebouwen zijn niet vastgelegd in een visie en zijn ad hoc. 

Of het haalbaar is om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050 is voor de heer Bormans niet duidelijk. Hij 
geeft aan dat er verschillende bottlenecks (kosten en kennis) zijn. Hij wilt graag bijdragen aan een vermindering van 
CO2-uitstoot. Omdat we momenteel te maken krijgen met de ‘rekening’, van de klimaat verandering. Hierbij verwijst 
hij naar de overstroming in Slenaken in de zomer van 2012. Zonder de genoemde bottlenecks denk de heer Bormans 
dat het mogelijk is om CO2-neutraal te worden. Er zijn binnen de gemeente Gulpen-Wittem geen concrete plannen 
aanwezig, de heer Bormans wijdt dit aan het politieke systeem. Als er concrete plannen komen, wat goed is 
uitgewerkt, zal het waarschijnlijker zijn dat dit de raadswijzigingen overleeft. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Er zijn grote inspanningen nodig om te komen tot een CO2-neutrale gemeente. De wethouder geeft aan dat hij van 
mening is dat er een gebruiksproces is in een gebouw. Om een gebouw in de gebruiksfase CO2-neutraal te krijgen, zal 
de gebruiker ingelicht moeten worden en gemonitord worden. Zonder dit proces, is het onwaarschijnlijker dat het 
gebouw CO2-neutraal is. In nieuwe gebouwen worden in het ontwerp al veel aanpassingen gemaakt om zuiniger te zijn 
in de gebruiksfase. Maar toch dienen de gebruikers bewust gebruik moeten maken van het gebouw. 

Er is binnen de gemeente Gulpen-Wittem gaan visie of structuur aanwezig om te komen tot een CO2-neutraal gebouw 
en dan ook geen ontwikkelproces. Alle voorbeelden die de heer Bormans geeft dragen wel bij aan het komen tot een 
CO2-neutraal gebouw, maar zijn ad hoc. Verder geeft hij aan dat de gemeente zich in de startfase bevindt om 
structuur hierin aan te brengen. 

De organisatiestructuur van de gemeente is voorheen aangegeven. Als er samenwerking tussen de verschillende 
beleidsvelden moet plaatsvinden, dan moet de algemeen directeur hierop aansturen. Duurzaamheid bevindt zich niet 
bij één persoon, volgens de heer Bormans. De beleidsmedewerkster Ilona van den Esschert kan bijvoorbeeld iets 
uitwerken, wat vervolgens met de directie besproken wordt. Uit dit gesprek kan blijken dat er meerdere beleidsvelden 
hiervoor nodig zijn, de algemeen directeur zal zorgen dat het wordt opgenomen in de gehele organisatie. 

Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente geeft de heer Bormans aan dat er geen wijzigingen nodig zijn in de 
organisatiestructuur. 

Om andere actoren aan te spreken is in het verleden een klimaatkrant uitgebracht, specifiek voor de gemeente 
Gulpen-Wittem. Dit krantje is uitgebracht in 2010/2011 en is voornamelijk educatief. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
De gemeente Gulpen-Wittem maakt geen gebruik van duurzame gebiedsontwikkeling. De heer Bormans geeft aan dat 
de initiatieffase van duurzame gebiedsontwikkeling van grote invloed is op het gebouw. In nieuwbouw projecten 
wordt er nagedacht op gebiedsontwikkelingsniveau, het blijft dan bij die nieuwbouwwijk. Ook is er een studie gedaan 
naar het opwekken van duurzame energie op gemeentelijk niveau, dit blijkt niet rendabel te zijn. 

De rol van de gemeente moet initiërend zijn, bij het komen tot een CO2-neutrale wijk. Bij marktwerking kunnen er 
betere oplossingen gevormd kunnen worden, deze kunnen gebruikt worden, de gemeente moet de beslisser zijn. De 
gemeente moet kaderstellend zijn.  
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De heer Bormans heeft voorheen wel alle actoren bij elkaar gebracht om samen te komen tot een resultaat te komen. 
De financiële tak, de zorgsector en de projectontwikkelaars waren hier uitgenodigd. En heeft samen met deze partijen 
een samenwerkingsverband opgericht, meer duidelijk hierover is te krijgen bij Ralph Defaux. Duurzaamheid speelde in 
deze samenwerking geen rol. 

Transitieproces 
Omdat de gemeente Gulpen-Wittem niet bewust bezig is met duurzame gebiedsontwikkeling of een pad tot het 
komen tot CO2-neutrale gebouwen. Is in het interview geen aandacht besteedt aan dit onderwerp. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Ja, hier is hij van overtuigd, dat dit mogelijk is. Er moeten de juiste mensen worden aangesteld en 
geplaatst worden en er moet op de juiste plaatsen geïnvesteerd worden. In kleine gemeente is het 
niet mogelijk om de juiste kennis in huis te halen. Het scholen van alle medewerkers in de gemeente 
zal een grote invloed hebben. De grootste invloed ligt bij het budget.  

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Dit is niet mogelijk. De gemeente moet initiëren, activeren en uitdagen. Ook als de prijzen van 
fossiele brandstof exponentieel zal stijgen, zal er geen actie komen van de gebruiker van deze 
fossiele brandstoffen. Voorbeeld: benzineprijzen. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
In de huidige maatschappij is het niet mogelijk om CO2-neutraal te kunnen zijn. Om CO2-neutraal te 
zijn als gebouw, moet er verder gegaan worden op de gedachtegang van autarkisch. 

Afsluiting 
De heer Bormans geeft aan dat hij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is. Verder 
geeft de heer Bormans aan dat er in de gemeente een huis wordt gebouwd, met de gedachten om autarkisch te zijn.  
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L.2.5 DIRECTRICE PROJECTEN EN BELEID EN SECRETARIS – KARINA JEURISSEN 
Achtergrond geïnterviewde 
Mevrouw Jeurissen is directeur beleid en projecten en algemeen directeur voor de gehele organisatie. Mevrouw 
Jeurissen is kaderstellend en werkt met een top-down benadering, die komt vanuit buttom-up. CO2-neutraal voor de 
gemeente Gulpen-Wittem is een zeer nobel streven, maar momenteel is er geen capaciteit en geen middelen. De raad 
vind CO2-neutraal wel belangrijk, maar niet zo belangrijk dat er wordt vrijgemaakt wat er voor nodig is. Als er 
wetgeving wordt opgelegd van bovenaf, dan wordt dit altijd opgepakt. 
 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Duurzame gebiedsontwikkeling is niet structureel uitgezet. Wel ad hoc acties en ondernemingen en er wordt 
ingehaakt op de markt. Hier benadrukt mevrouw Jeurissen er nogmaals op dat er te weinig capaciteit en budget is om 
dit onderwerp fatsoenlijk uit te werken. Tevens is er geen kwantitatief beleid en er wordt dan ook niet op gestuurd. 
De vraag is of dit buttom-up of top-down moet gebeuren.  

Er is binnen de gemeente Gulpen-Wittem geen medewerker aanwezig die expliciet de taak heeft om te kijken hoe te 
gemeente moet komen tot een CO2-neutrale gemeente. Wederom de argumenten capaciteit en budget. De 
medewerkers van de gemeente Gulpen-Wittem zijn voornamelijk generalisten en nemen duurzaamheid allemaal mee. 
Mevrouw Jeurissen geeft wel aan dat duurzaamheid niet bij iedereen even belangrijk wordt geacht en daarom ook 
niet altijd aanwezig is. 

Meer scholing om gedragsverandering plaatst te laten vinden, om te beginnen bij de Raad, omdat deze kaderstellend 
zijn. Of dit positief effect heeft is nog de vraag, omdat dit allemaal te maken heeft met persoonlijke en politieke 
interesses. 

Mevrouw Jeurissen geeft wel aan dat duurzame gebiedsontwikkeling wel heel erg belangrijk is voor de gemeente. 
Voor deze specialistische onderwerpen moeten kleine gemeenten samenwerken. Mevrouw Jeurissen heeft zelf niet 
voldoende kennis van het specialistische onderwerp, zij wordt ‘gevoed’ door de beleidsmedewerkers. Medewerkers 
moeten dan wel voldoende capaciteit hebben, deze capaciteit wordt aangesteld door de raad. 

Transitiemanagement 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Als er een wil is, is er een weg. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Het zal wel kunnen, of mensen er dan in bereid zijn om de investering te doen is de vraag. Een 
financiële prikkel is noodzakelijk om mensen te activeren. Dit kan gedaan worden door elke 
overheid. Stijgende brandstofprijzen kan ook een prikkel zijn. Energievoorziening voor gebouwen 
geregeld vanuit de gemeenten is onwaarschijnlijk. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Dit kan een onderdeel zijn, maar dat hoeft niet perse. 

Afsluiting 
Mevrouw Jeurissen geeft aan dat zij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is. 
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L.2.6 BELEIDSMEDEWERKER MILIEU – ILONA VAN DEN ESSCHERT 
Achtergrond geïnterviewde 
Mevrouw van den Esschert werkt al vijf jaar bij de gemeente Gulpen-Wittem. Hiervoor heeft ze als stafmedewerker 
milieuzaken gewerkt bij de Technische Universiteit Eindhoven. Mevrouw van den Esschert werkt deeltijd bij de 
gemeente Gulpen-Wittem en bij de gemeente Vaals.  

Mevrouw van den Esschert wordt binnen de gemeente breed ingezet. Ze is niet specialistisch, voor deze zaken worden 
externen aangewend. Zij is verantwoordelijk voor de afvalstromen in de gemeente. Duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker in haar werkveld, vanuit de provincie is er een werkgroep opgestart, waar de gemeente aan deelneemt. 
Momenteel kijkt zij veel naar verschillende projecten, welke projecten rendabel zijn en waar aan deelgenomen kan 
worden. Er is binnen de gemeente weinig draagvlak voor duurzaamheid aanwezig. Om meer draagvlak te creëren is er 
een klimaatbeleidsplan opgesteld. Voor interne en externe helderheid en als voorbeeldfunctie. Er is niet vastgesteld of 
er gestreefd gaat worden naar CO2-neutraliteit. 

In de majeure projecten die uitgevoerd worden is er weinig samenwerking tussen de afdelingen en worden partijen te 
laat betrokken bij de projecten. Momenteel moet de projectcoördinator voor het uitvoeren van het 
klimaatbeleidsplan, nog worden aangesteld. 

Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente, moet volgens mevrouw van den Esschert een cultuuromslag 
plaatsvinden binnen de gemeente. Ook moet er meer druk komen vanuit de overheid of vanuit het management. 
Duurzaamheid is nu een diepe peiler, in plaats van een breed gedragen vlak. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
De gemeente Gulpen-Wittem kijkt nu ad hoc naar aanpassingen op gebouwen. Er worden energielabels toegekend 
aan de belangrijkste gebouwen en er wordt gekeken hoe deze gebouwen op hun natuurlijke moment energetisch 
verbeterd kunnen worden. Deze investering is afhankelijk van budgetten. 

Er moet meer draagvlak gecreëerd worden en dat alle beleidsvelden voor zichzelf gaan bepalen hoe deze dit in willen 
vullen. Hier is geen visie of beleid voor vastgesteld, alle aanpassingen zijn ad hoc. 

Om een CO2-neutraal gebouw te krijgen, moet er meer naar de mogelijkheden in zijn omgeving worden gekeken. Te 
denken aan energie, situatie en warmte. In samenwerking met een planoloog zou dit uitkomst kunnen bieden. 
Vervolgens wordt gekeken naar het gebouwproces en dan naar het gebruiksproces. Om echt CO2-neutraal te worden 
moet op een hoger niveau worden gekeken. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
Er zijn over verschillende zaken nagedacht, deze zijn allemaal persoonsgebonden en niet geregeld vanuit een beleid. 
Een visie of een beleid op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling is niet aanwezig bij de gemeente Gulpen-
Wittem. Er is meer capaciteit nodig om dit op de rit te krijgen. 

De rol die voor de gemeente is weggelegd is regisseur, faciliterende en af en toe subsidieverlenend. Niet zozeer 
investeerder, sommige projecten wel. 

Transitieproces 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Ja, in 38 jaar moet renovatie gepleegd worden in bestaande gebouwen. In dit proces kunnen 
aanpassingen gedaan worden om CO2-neutraal te worden. Ook omdat de energieprijzen 
exponentieel gaan stijgen, dat er veel moet veranderen. Er komt over een paar jaar een versnelling.  

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Nee,de gemeente moet initiatiefnemer zijn naar de burgers en de bedrijven toe. Wel denk mevrouw 
van den Esschert dat de gemeente, in de vorm waar zij nu in is, dat die gaat veranderen. Maar dat de 
gemeente wel als centraal hulporgaan functioneert. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
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Ja, absoluut. Met de middelen die de gemeente gebruikt, kunnen goed aansluiten op de vorming tot 
een CO2-neutraal gebouw. 

Afsluiting 
Mevrouw van den Esschert geeft aan dat zij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is. 
Als ik mijn onderzoek wil presenteren voor de raad, dan moet ik op tijd een presentatie aanvragen voor het 
sprekersplein. 
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L.2.7 BELEIDSMEDEWERKER FACILITAIRE ZAKEN EN ACCOMODATIEBEHEER – JOHN GOOREN 
Achtergrond geïnterviewde 
Werkt al vier jaar bij de gemeente Gulpen-Wittem, heeft hiervoor bij verschillende overheidsinstellingen gewerkt en 
een woningstichting. Van oorsprong is de heer Gooren facility manager. 

Kennis ontbreekt binnen de gemeentelijke organisatie om te komen tot stappen tot een CO2-neutrale gemeente. De 
heer Gooren heeft een adviserende rol en geen kaderstellende rol. 

Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente moet er binnen de gemeente een grote cultuuromslag plaatsvinden en 
het gebruiksproces van de gemeente moet goed naar de medewerkers worden gecommuniceerd en worden 
gemonitord. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
De heer Gooren geeft aan dat CO2-neutraal ook voor een groot gedeelte komt uit het gebruiksproces en de 
gedragsverandering van gebouwgebruikers. Bij het ontwerp van een gebouw, moet ook worden nagedacht worden 
over het gebruik. Situeer bepaalde functie van het gebouw niet aan de zuid zijde en andere juist wel, om optimaal 
gebruik te kunnen maken van de warmte die komt vanuit het zuiden. 

Hier is geen visie of beleid voor vastgesteld, alle aanpassingen zijn ad hoc. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 
In samenwerking met omringende gemeenten kunnen verschillende duurzame energie projecten worden opgestart. 
Het is niet mogelijk om als gemeente Gulpen-Wittem CO2-neutraal te worden, wel met alle gemeenten die omringend 
zijn. 

Er zijn over verschillende zaken nagedacht, deze zijn allemaal persoonsgebonden en niet geregeld vanuit een beleid. 
Een visie of een beleid op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling is niet aanwezig bij de gemeente Gulpen-
Wittem. Er is meer capaciteit nodig om dit op de rit te krijgen. 

De rol die voor de gemeente is weggelegd is regisseur, faciliterende en af en toe subsidieverlenend. Niet zozeer 
investeerder, sommige projecten wel. 

Transitieproces 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Nee, dit zal in een te korte tijd gerealiseerd moeten worden en de omslag van generatie is 
waarschijnlijk te groot. De investeringen zijn vaak te hoog, om de investering in één keer te kunnen 
doen. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Nee, de gemeente moet als initiatiefnemer fungeren naar burgers en bedrijven. Hierbij is wel hulp 
nodig vanuit de overheid. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Ja. 

Afsluiting 
De heer Gooren geeft aan dat hij een digitale versie wilt ontvangen van het onderzoek als het definitief is. 
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L.2.8 BELEIDSMEDEWERKER RUIMTE – RALF DEFAUX 
Achtergrond geïnterviewde 
De heer Defaux is beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen 
van bestemmingsplannen, projecten gebiedsontwikkeling en afhandelen van vergunningsaanvragen (niet standaard). 
Daarnaast volkshuisvestiging, waarbij hij overlegd met corporaties en prestatieafspraken maakt met corporaties. 
Deelnemen aan het regionaal overleg, hoe er omgegaan wordt met de woningen. 

De rol die meneer Defaux voor zichzelf ziet om tot een CO2-neutrale gemeente te komen, kan hij niet expliciet 
benoemen. Ruimtelijke ordening is een van de aspecten die ene belangrijke rol spelen in duurzame 
gebiedsontwikkeling. Binnen de gemeente wordt zo veel mogelijk integraal gewerkt. Bij 
gebiedsontwikkelingsprojecten zit de afdeling RO vaak aan tafel. Vanuit milieu zal input moeten komen over hoe er 
CO2 gebouwd moet worden. De expertise zit dus bij de beleidsmedewerker milieu.  

De heer Defaux geeft aan dat het proces om te komen tot een CO2-neutrale gemeente een lang proces is en er geld 
voor nodig is. De gemeenten wilt zich ook graag profileren als groene gemeente, hier liggen veel kansen. De raad is 
hier inmiddels ook van bewust en gaan concrete acties uitzetten met aanverwante middelen. Bij gebiedsontwikkeling 
kunnen water, zonne-energie, materiaalgebruik, biomassa, geothermie een rol spelen. Vanuit de gemeente kan niet 
afgedwongen worden, maar de gemeente kan wel sturen. Dit gebeurd dan op basis van een wilsovereenstemming. Op 
het moment dat iets verplichtend opgelegd moet worden, dan moeten er juridische stukken worden aangeleverd. 
Deze stukken zijn momenteel niet aanwezig binnen de gemeente. Het is ook aan de raad om hierover te beslissen. 

Op het gebied van kennis over duurzaamheid, is er te weinig kennis en expertise binnen de gemeente. Iedereen heeft 
een mening, maar het is niet duidelijk wat mogelijk is technisch en kostentechnisch. In de organisatie van de 
gemeente hoeft niet iedereen kennis te hebben van duurzaamheid. Als er integraal gewerkt wordt binnen de 
gemeente, wordt de discipline duurzaamheid altijd meegenomen. 

De raad heeft een basis nodig, maar geen specifieke kennis. Dit wordt aangedragen door de medewerkers van de 
gemeenten. 

Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Op dit moment wordt er niet gewerkt vanuit de people, profit, planet gedachte. Bij gebiedsontwikkeling komen 
meerdere beleidsvelden samen, hierbij hoort ook duurzaamheid. Bij het thema duurzaamheid is het probleem dat het 
heel erg klein is en dat er weinig aandacht aan wordt besteed. De andere beleidsvelden zijn groter en hier wordt dan 
ook meer aandacht aan besteedt. De eerste bezuinigingen vinden plaats bij het thema duurzaamheid. 

Er is veel meer profijt te halen uit de stromingen in gebieden. In de praktijk worden bestaande wijken niet aangepakt. 
De gemeente heeft geen dwingende rol in projecten, de gemeente toetst voornamelijk en is zelden aan zet om hun 
mening door te duwen. Deze dwingende rol kan volgen uit het klimaatbeleidsplan, deze moet wel nog uitgewerkt 
worden. 

In het kader van de prestatieafspraken wordt er samengewerkt met woningcorporaties. De woningcorporaties zijn wel 
bewust dat er toekomstbestendig gebouwd moet worden. De woningcorporaties kijken verder dan alleen naar 
duurzaam bouwen.  

De belangrijkste fase is de initiatieffase en de ontwerpfase. Op het moment dat het gebouw dan daadwerkelijk staat, 
moet er ook actie worden genomen om het rendement te blijven halen in het gebouw. De gebruikers moeten alert 
worden gemaakt op hun gebruiksgedrag. Bij gebiedsontwikkeling kan een bijdrage leveren aan een CO2-neutraal 
gebouw en het gebouw is weer onderdeel van de gebiedsontwikkeling.  

In bestaande wijken is het vrijwel niet mogelijk om met gebiedsontwikkeling energetische verbeteringen te doen, 
zonder enorme kosten te maken. Alleen als de overheid het oplegt, zullen er daadwerkelijk acties ondernomen 
worden. 
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De rol die de gemeente zal altijd vergunningen verstrekken en plannen moet goedkeuren. De gemeente is een van de 
actoren binnen gebiedsontwikkeling en heeft de luxe dat zij (harde) eisen kunnen stellen, mits er niet gedacht wordt 
aan de kosten. De rol van de gemeente is om mensen bij elkaar te brengen en te enthousiasmeren. De rol van de 
gemeente is ook het proces in gang te brengen en voort te trekken en toezicht en handhaving. 

De gemeente moet altijd een belangenafweging maken waarbij duurzaamheid een van de thema’s is. Daarbij spelen 
de financiële consequenties van duurzame ontwikkelingen een belangrijke rol. Projecten (ook projecten van derden) 
moeten wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven. Vaak wordt daarom bezuinigd op te dure c.q. duurzame 
oplossingen. 
 
De gemeente heeft geen dwingende rol in projecten omdat wij geen grondposities hebben. Daarom kunnen we alleen 
in goed overleg proberen duurzame ontwikkelingen te genereren en deze niet als verplichtend op te leggen. Het 
klimaatbeleidsplan kan hiervoor wel een kader bieden om bepaalde aspecten meer verplichtend op te leggen, mits dit 
in de verdere uitwerking juridisch goed geborgd wordt.  
 
Transitieproces 
Weggelaten, vanwege functie en achtergrond persoon. 
 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Het streven is om als gemeente zelf, de gemeentelijke accommodaties naar CO2-neutraal te krijgen, 
het moet wel betaalbaar blijven. Als de gemeente haar ambities wilt waarmaken, is dit wel 
belangrijk. Als er gesproken wordt over alle gebouwen, dan is dit een utopie. 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
De gemeente heeft hier een rol in, voor de mensen die geen eigen initiatief nemen bewust te maken 
dat dit wel nodig is en voordelen heeft. Voornamelijk in communicatie en faciliterende zin. 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Ja, uitleg zie onderdeel ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. 

Afsluiting 
Graag een digitale versie van het eindproduct aanleveren. 



 

 

181 Afstudeerverslag Joyce Bongers 

L.2.9 CONCLUSIE 
Uit de interviews kunnen de volgende punten worden opgemerkt: 
 
CO2-neutraal gebouwde omgeving: 

- Een gebouw wordt CO2-neutraler als het gebruiksproces wordt aangepakt (Bormans, Van den Esschert en 
Gooren); 

- Het ontwerp is belangrijk bij een CO2-neutraal gebouw (nieuwbouw) (Bormans, Van den Esschert en Gooren); 
- De gemeente heeft meerjaren onderhoudsplannen laten opstellen voor hun gebouwen, daarnaast heeft de 

raad besloten om één gemeentelijk gebouw jaarlijks te voorzien van zonnepanelen of gelijkwaardig 
(Hendriks); 

- Mogelijkheden tot energetische verbetering van gemeentelijke gebouwen moeten in kaart worden gebracht 
(Van den Esschert en Gooren); 

- Er is geen structurele visie of beleid voor (gemeentelijke) gebouwen om duurzamer te worden (Van den 
Esschert en Gooren); 

- Vanuit de gemeente is het initiatief tot een klimaatkrant geweest naar bewoners en andere 
belanghebbenden binnen de regio, terugkoppeling op dit eenmalig krantje is niet gedaan (Hendriks). 
 

Organisatie 
- Binnen de gemeente Gulpen-Wittem wordt integraal samengewerkt (Bormans en Defaux); 
- Top-down benadering, meets buttom-up bendering (Bormans); 
- Initiatief tot duurzaamheid moet komen vanuit de ambtenaar (Bormans); 
- De huidige organisatie functioneert goed om duurzaamheid te integreren (Bormans); 
- Er is te weinig capaciteit en middelen om duurzaamheid binnen de organisatie te kunnen uitwerken 

(Jeurissen); 
- Er is geen kwantitatief beleid voor duurzaamheid (Jeurissen); 
- Medewerkers zijn generalisten bij de gemeenten Gulpen-Wittem, duurzaamheid is één van hun gebieden en 

wordt vaak ondergeschoven ten opzichte van de dagelijkse werkzaamheden (Jeurissen); 
- Er is een tekort aan kennis bij de Raad, B&W en de ambtenaren over het algemeen (Jeurissen). 

 
Duurzame gebiedsontwikkeling 

- Er is geen structurele visie of beleid voor duurzame gebiedsontwikkeling. (allen); 
- Er worden wel overleggen gevoerd met actoren binnen de gemeente, aangestuurd vanuit de gemeente. Deze 

overleggen zijn adhoc (Bormans en Defaux); 
- Geen gebiedsontwikkeling in bestaande bouw (allen); 
- De kosten om bestaande gebieden met behulp van duurzame gebiedsontwikkeling te verbeteren zijn 

extreem hoog (Defaux); 
- De huidige rol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling is toetsend in de initiatieffase (Defaux); 
- De gemeente is bezig om de dorpen Ingber en Nijswiller te activeren in de participatie van het opstellen van 

beleid voor hun kern. Dit is een experiment (Hendriks). 
 

Stellingen 
De stellingen werden als volgt beantwoord: 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
Ja 4x 
Nee 2x 

2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
Ja 1x 
Nee 5x 

3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Ja 5x 
Nee 1x 
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L.3. GEMEENTE LUDWIGSBURG (D) 

In dit hoofdstuk wordt de casestudie Ludwigsburg uitgewerkt. Er is reeds al een casestudie verricht naar de 
gemeente Ludwigsburg, deze is uitgevoerd door Stuttgart University of Applied Science in opdracht voor 
project Annex 51. Grote delen van de hieronder uitgewerkte hoofdstuk zijn afkomstig van deze casestudie. 
Deze casestudie wordt gebruikt om inzicht te verschaffen in het proces van reorganisatie van administratie, 
betrekking van burgers en andere belanghebbende bij het vormen van strategieën en de lessen die geleerd 
kunnen worden uit het gehele proces. 

L.3.1 TOWN HISTORY AND LOCAL IDENTITY 
The city of Ludwigsburg was founded comparatively late in the 18th century as a baroque residency and centrally 
planned city. After the residency was relocated to Stuttgart, it developed into a garrison town. With the beginning of 
the 20

th
 century, it was transformed by industrialization. Due to the numerous barracks, Ludwigsburg became a 

central military base for the US army after the Second World War. In the Southeast of the city, the large garrison 
Pattonville was built that comprised an army high school and housing . 
 
Due to growth and housing shortages, low priced housing was quickly been built after the war. Today, these housing 
estates are in urgent need for energy-efficient renovation. During the 1960s and 70s, functional office buildings, 
schools and administrational buildings emerged. Because of its history, Ludwigsburg features many listed buildings 
and post war housing estates that place special demands on energy-efficient renovation. 
 
After withdrawal of the military in the 1990s, the inner city barracks were converted and various uses settled there 
(music school, film and media centre, start-up centre, art and culture). Due to monument protection, energy-efficient 
renovation only took place partly. In 1995, the former barrack site “Krabbenlochkaserne” was converted into the 
housing area “Rotbäumlesfeld” that features nature-oriented rainwater management and roof greening. At present, 
the last military site in Ludwigsburg, the “Flakkaserne” is turned into a modern housing area called “Hartenecker 
Höhe”. With almost 18 hectares, it is the largest barrack site in town. 
 
Ludwigsburg has 86.000 inhabitants, the citywide population density is 2.014 inhabitants/km

2
. The city of Ludwigsburg 

has an area of 43 km
2
. Ludwigsburg is one of three secondary centre’s in the country. It is part of a regional 

development axis and, according to the regional plan, a regionally import growth pole for industry, commerce, service 
and housing. 
 

L.3.1.1 ORGANISATION AND RESTRUCTURING OF ADMINISTRATION 
The city administration of Ludwigsburg is divided into three departments: Department I: economy, culture, 
administration (head: Lord Mayor); department II: education, sports, social affairs (head: First Mayor); department III: 
building, technology, environment (head: Building Mayor). The Lord Mayor is responsible for the overall direction of 
administration. 

Before the reform, a classical administrational structure existed: spearheaded by the Lord Mayor, the departments 
were responsible for four to six fields of work. 

Department for sustainable development 
The Department for sustainable development is an interdepartmental unit that was established in 2004. It is directly 
subordinate to the Lord Mayor. In the unit, the grown activities in sustainable urban development are tied tighter and 
organized in processes in order to link them with all areas of administrative action. The department’s workforce 
comprised of 17 persons (including head of unit and assistant) who work in the areas economic development, 
integrated urban development, Europe and energy. The interdepartmental unit breaks the existing linear structure of 
administration. The current structure of administration is the outcome of a consequent reform that was imitated by 
the head of administration and has been implemented since 2004. 
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Figuur L.5: Structure and responsibilities of the Department of sustainability [Ludwigsburg, 2011] 

 
Reorganization 
The city administration was reorganized while primarily drawing from its own human resources. The head of 
administration opted for a process of change that directly included the persons affected by it. The staff’s immense 
knowledge about their fields of work was used to develop specific solutions that respond to the local conditions. 

The entire project “restructuring of administration” was divided into nine subprojects; each of them devoted to the 
reorganization of one field of work. For each subproject, the head of administration had devised a project charter. It 
contained central goals for the development of a new structure: shorter decision-making paths and a faster and more 
flexible administration. 

Individual responsibility was encouraged and became an important motivational factor. The creation of the new 
subdivisions “art and culture”, “economy, media, tourism”, “community volunteer service” and “education, families, 
sports” was a major change. 

Project groups and the urban development process 
The development of the structure of the municipal administration was combined with the Urban Development 
Process. At the beginning in 2004 the “Agency Urban Development Strategy” with two experienced employees was 
arranged close to the mayor’s office. This agency was in charge of steering the whole process and the integration 
within the administration. 
 
The process was accompanied by intense participation that was supported by a new “Department for Active 
Citizenship”. Another task of the department is an effective combination of paid work and volunteering.  
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Figuur L.4: New structure of administration after process of reorganization [Ludwigsburg, 2011] 

When the urban development strategy was determined about in 2006, the tasks of the “Agency Urban Development 
Strategy” were re-integrated into the line and staff organization. Planning tasks like the work on master plans and 
indications were in the responsibility of the “Department Urban Planning and Surveying”. For administrative themes, a 
new department “steering assistance” close to the mayor was funded soon, the daily experience made clear that 
steering of processes and contents had to be combined again. The new steering unit acts as driver of the 
administration to steer and activate sustainability themes. 

The new basic conditions and increasing complex tasks demand a further development of the work process. 
Therefore, comprehensive tasks should be completed conjointly, e.g. in “project groups”, outside of the linear 
structure. 

The principle of “project groups” was first implemented in Ludwigsburg in 1995 with the redevelopment of the former 
barrack Krabbenlochkaserne. A comprehensive “project group” with staff members from different departments like 
housing, urban planning, civil engineering and finances was set up. A “project group” is responsible for the whole 
content of the project and is authorized to make decisions, The “project group” is controlled by the “project steering 
group” that defines the project aims and the superior direction of the project.. Constant members of the “project 
steering group” are the mayor, heads of the concerned departments and the project manager. 

This principle was also followed during the reorganization of the dormer building law department and building 
administration to the “citizen building bureau” in 2000. The concept of “one-stop building services” follows the 
integration of different task areas. 

At the same time, the former organization structure was changed to a flat hierarchy with a management level and 
several teams without division manager. 

Political constitution 
In Germany, the municipal council is the main political body of a city and is elected by citizens. The city councils have 
to act entirely independent form the municipal administration or the mayor. Their meetings are public. The municipal 
council of Ludwigsburg has 40 members. It is chaired by the Lord Mayor, Werner Spec (no party affiliation), who has 
directly elected in 2003 and again 2011 for a term of eight years. In figure L.6 the parties of the municipal are shown. 
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Figuur L.5: Parties of municipal council and seating [Ludwigsburg, 2011] 

 
Participation strategies, involvement of interest groups 
In 2002, a study group “climate protection and energy” was founded that had developed from local Agenda 21 
activities in Ludwigsburg. The study group documented a collection of best practices in energy efficiency.  
 
Experts and interested citizens from different backgrounds are part of the climate protection and energy group, such 
as the real owners association “Haus and Grund”, energy suppliers, the solar initiative, the cycling initiative and many 
others. In 2004, architects and engineers of the working group founded the “Bauberatung Energie”, a free-of-charge 
advisory service for homeowners offered by volunteers. 
 
Members of the climate protection and energy group are involved in the municipal decision-making and participation 
processes of, for example, The Urban Development Strategy of the district energy concept or “Hartenecker Höhe”. 
 
During the development of the Citywide Energy Strategy, comprehensive citizen participation took place: 

• Regular expert monitoring by representatives; 

• Roundtable discussion, with more than 50 experts from the business world, organizations and local 
stakeholder. 

• Future conference energy with 70 to 90 citizens. 
 
By incorporating the subject of “climate protection and energy” into the Urban Development Strategy and into the 
administrative structure, it gained particular importance. As a matter of course, it has become a vital part of the 
political discussion and is cross-linked to other themes (mobility, economy, etc).  
 
Since 2004, a subdivision “Active citizenship” exists within the city administration. This contact point acts as a broker 
and consultant for voluntary services while cross-linking the fields of education, culture, environment and ecology. It 
also takes care of citizens working groups when district development plans are being worked out. 
 
From the urban development processes, the City of Ludwigsburg concludes that citizen participation is a reasonable 
and essential instrument that has to be cultivated. 
 

L.3.2 CITYWIDE ENERGY STRATEGY 
Ludwigsburg’s Citywide Energy Strategy (CES) has been developed by the Institute of Energy Economics and Rational 
Use of Energy (IER) at Stuttgart University.  
 
The CES gives priority to a holistic, citywide perspective. Heat, electricity and the transport sector were analyzed to 
their present and future contribution to energy efficiency, potential renewable and climate protection. The CES does 
not contain specific benchmarks but is aligned with the goals of the Urban Development strategy. Results and 
proposed measures were discussed during the citizen participation process. 
 
The goal is to develop an integrated strategy for energy efficiency and climate protection in Ludwigsburg. By analyzing 
the energy systems of an entire city, various existing measures and technologies are specified within the Urban 
Development Strategy. 
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Figuur L.6: Structure of Energetikom [Ludwigsburg, 2011] 

 

L.3.3 PLANNING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 
On the basis of an integrated Urban Development Strategy, Ludwigsburg worked out a municipal energy and climate 
protection concept (citywide energy Strategy), which is currently implemented via numerous projects. for the 
realization of the SeK, the entire municipal administration was reorganized. an interdepartmental unit for sustainable 
urban development was founded and put under the control of the Lord Mayor, and energetikom, a “competence 
centre for energy, climate protection and eco-design” was created. Moreover, several national and european research 
projects on energy and climate protection are conducted. In the following, the numerous activities in the course of the 
Urban Development Strategy are briefly introduced.  
 
The intense urban development process was triggered in 2004 by a formal council resolution for the mayor’s initiative. 
already in the beginning, it was clear that an interdepartmental coordination of the important social, economic, 
ecological and spatial development processes was necessary. Therefore, a staff unit close to the Lord Mayor’s office 
was established. 
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Figure L.7: City development concept "Perspectives for Ludwigsburg" [Ludwigsburg, 2011] 

 
In a joint effort between administration, the municipal council and citizens, a vision of the future should be developed. 
Rather than devising a wish list, the city aimed for identifying priorities and proactively – at least partly – easing the 
municipal budget, which contributes to fairness among generations. 
 
The process of participation started in 2005 when staff members collected opinions by the help of 80 guided 
interviews with stakeholders from all fields. In this way, the public opinion could be retraced while key actors were 
prepared for the upcoming process and motivated for collaboration. 
 
For the whole process of participation, it was of great importance that the municipal council was involved already at 
an early stage. Citizens were always informed that their results were made available to the municipal council that yet 
remained the decision-making authority. 
 
During the kick-off in May 2005, more than 200 citizens discussed the topics of »economy, culture and housing«. The 
event informed about the goals, stakeholders and course of action of the Urban Development Strategy (SEK) and 
campaigned for proactive participation. A so-called »summer of dialogue 2005« was triggered. During numerous 
events on culture, mobility and education, neighborhood walks or children and youth conferences, citizens were 
activated and informed. From these events, useful proposals were derived and integrated into the Urban 
Development Strategy. 
 
The first future conference in 2005 was a participation milestone. 128 persons from all kinds of urban spheres 
developed visions, goals and ideas for eleven themes (compare figure 28). With 96 persons, citizens formed a majority 
among the participants that also included the municipal council and the city administration. For more than two days, 
they worked together in changing groups and led a constructive, open and sometimes controversial discussion. 
 
In spring 2006, the collected ideas were classified into key projects and measures during the second part of the future 
conference. Networks for implementation were formed. The broad participation procedure shall ensure well-balanced 
results that find support among citizens. With a vast majority, the municipal council adopted the guiding principles 
and strategic objectives for eleven thematic fields in June 2006. In the concept, themes are not outlined in isolation, 
but mutually interlinked in an integrated perspective. 
 
The Urban Development Strategy is the dynamic groundwork for a long-term development of Ludwigsburg that is fair 
for all generations. The guiding principles and objectives form the conceptual framework for sustainable urban 
development. In the course of a process, the strategy is permanently adjusted, developed further and updated. 
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Figure L.8: Themes of the Urban Development Strategy (SEK) [Ludwigburg, 2011] 

 
The cross-departmental unit »Referat Nachhaltige Stadtentwicklung« (founded in December 2008) constitutes the 
intersection to energy and climate related subjects. It ties together the grown activities in sustainable urban 
development and organizes processes to link them with all areas of administrative action. The utmost importance of 
the sustainability strategy is expressed by the unit’s direct assignment to the Lord Mayor. 
 

L.3.4 LESSONS LEARNED 
Transferable results of this case study are summarized here. Which of Ludwigsburg’s approaches may be applied to 
other cities, what has to be taken into account, what has to be avoided? The lessons: 
 

1. A sustainable citywide Urban Development Strategy provides the perfect framework for energy efficiency 
concepts; 

2. Municipal energy efficiency project can be coordinated by a Citywide Energy Strategy; 
3. Energy strategies require a more ambitious implementation strategy; 
4. Energy efficiency requires regional integration; 
5. Public utilities and services are important municipal steering tools; 
6. The use of renewable energy potentials should be extended; 
7. Energy efficiency can only be attained it the traffic sector is targeted; 
8. For consistent implementation of sustainable planning, strong vertical and horizontal links between political 

levels have to be established; 
9. Sustainability and energy efficiency have t be positioned within the administration structure; 
10. Sustainable urban development and energy efficiency goals have to be backed up by an implementation 

strategy; 
11. Citizen participation is a success factor for sustainable and energy efficient urban development; 
12. Publicity and consulting services for energy efficiency contribute to success; 
13. National and international funding programs are of high added value; 
14. The renovation and construction of municipal buildings are occasions for establishing energy standards; 
15. There is a lack of binding superregional certifications for crafts and trade; 
16. Energy efficiency will become a locational and economic factor; 
17. Compact, mixed-use developments have a more energy efficient infrastructure and supply structure than 

dispersed settlement structures. 
18. Energetic optimization of existing neighborhoods is an important task for the future. 
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L.4. BRONVERMELDING 

L.4.1 GULPEN-WITTEM 
Afdelingsplan 2012, afdeling beleid en projecten 
Accommodatiebeleid Gulpen-Wittem 2010, leefbaarheid van iedere kern telt 
Gemeentegids 2012-2013 
Intergemeentelijke structuurvisie, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de geul, deel BELEID, 2011 
Klimaatbeleidsplan, 2012-2015, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de geul 
Milieubeleidsplan Gemeente Gulpen-Wittem, samen op weg naar een duurzame samenleving, 2009-2012 
Milieujaarverslag Gemeente Gulpen-Wittem, 2008 
Onderzoek “millenniumgemeente campagne” Gulpen-Wittem, R.J.F. Hoogers, 23 juni 2009 
Strategisch Huisvestigingsplan onderwijs Gulpen-Wittem 2008-2019 
Woonplan 2010-2020, gemeente Gulpen-Wittem 
 

L.4.2 LUDWIGSBURG 
Case study Energy Efficient City Ludwigsburg – Annex 51, 2011 
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INTERVIEW PROTOCOL – CASESTUDIE INTERVIEWS 
 
In deze bijlage wordt het interview protocol dat gebruikt is tijdens de casestudie interviews weergegeven. 
Tijdens de interviews heeft dit protocol als leidraad gediend. Er is gebruik gemaakt van een 
semigestructureerde interview methode. Naast de opgeselde vragen in dit protocol is verder ingegaan op 
aanvullende onderwerpen. Getracht is om zo veel mogelijk interviews plaats te laten nemen op de werklocatie 
van de geïnterviewde. 
 

Inleiding interview 

Voorstellen:  Afstudeeronderzoek aan de TU/e – bouwtechniek. Onderwerp: invloed van  
gebiedsontwikkeling op het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw. 

Doel van het interview: Na inzicht uit literatuur de praktijksituatie onderzoeken door middel van casestudie  
interviews en hiermee inzicht verkrijgen in de rollen die vanuit de gemeente zorgen voor 
een invloed vanuit het gebied op het gebouw om te komen tot een CO2-neutraal gebouw. 
Aandachtspunt ligt op bestaande bouw. 
Ontwikkelen van een instrument voor gemeenten die niet werken vanuit duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

Beschikbare tijd:  +/- 1 uur. 
Geluidsopname:  Met behulp van dictafoon gesprek opgenomen. 
 
Probleemschets 

- Om te komen tot een CO2-neutraal gebouw moet op meerdere manieren gestuurd worden vanuit een 
gemeente. Hierbij zal door middel van gebiedsontwikkeling een transitieproces bij bestaande gebouwen op 
gang gezet moeten worden.  

- Uit analyse blijkt dat veel gemeenten geen idee hebben welke stappen ze moeten nemen in het komen tot 
een CO2-neutrale gemeente en welke rollen er ingevuld moeten worden door de gemeente.  
 

Opbouw interview 

Algemene vragen, ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw, gebiedsontwikkeling, transitieproces, huidige en gewenste 
situatie. 
 
Algemene vragen 

1. Kunt u (kort) beschrijven wat uw werkzaamheden zijn? 
2. Kunt u beschrijven wat uw rol is binnen deze gemeente om te komen tot een CO2-neutrale gemeente. 
3. Wat is uw mening voor het komen tot een CO2-neutrale gemeente? 
4. Bent u van mening dat gebouwen CO2-neutraal kunnen zijn/worden? 

 
Ontwikkelproces CO2-neutraal gebouw 

1. Kunt u toelichting geven over het huidige ontwikkelproces van een bestaand gebouw? 
2. Bent u van mening dat er één of meerdere processen zijn om te komen tot een CO2-neutraal gebouw, licht 

toe. 
3. Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente, moeten systeemgrens dan gelegd worden op gebouw, wijk, 

buurt, stadsdeel? Wat is uw mening? 
4. Welke veranderingen moeten er, volgens u, plaats vinden in huidige proces? 
5. Als de voorafgaande vragen uitsluitend over de eigen gebouwen zijn gegaan: 

a. Hoe zorgt de gemeente er momenteel voor dat alle andere gebouwen in de gemeente ook CO2-
neutraal worden? Zijn hier voorzieningen voor getroffen? 
 

Duurzame gebiedsontwikkeling 

1. Wordt er bij de gemeente gewerkt vanuit duurzame gebiedsontwikkeling? (PPP) 
2. Kunt u mij een beschrijving geven hoe uw beleid wordt gevormd? 
3. Bij gebiedsontwikkeling zijn verschillende fasen te onderscheiden, welke kunnen invloed hebben op het 

ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw? 
4. Hoe denkt u dat gebiedsontwikkeling invloed kan hebben op het ontwikkelproces van een CO2-neutraal 

(bestaand) gebouw? 
5. Welke rol zou de gemeente volgens u moeten vervullen? 
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Transitieproces 

1. Het transitiemanagement model beschrijft verschillende rollen, kunt u beschrijven welke rollen er binnen uw 
gemeente worden uitgeoefend en hoe? 

2. Zijn er voorheen binnen de gemeente acties opgezet om een CO2-neutrale gemeente te worden? 
3. Was u hierbij betrokken? 

 
Stellingen 

1. Het is haalbaar om bestaande gebouwen voor 2050 CO2-neutraal te krijgen. 
2. Het behalen van een CO2-neutrale gemeente is goed haalbaar zonder ‘hulp’ van de gemeente. 
3. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft grote invloed bij het komen tot een CO2-neutraal gebouw. 

 
Afsluiting 

Geïnterviewde bedanken voor medewerking 
Wil geïnterviewde zelf nog iets kwijt? (aanvullingen / opmerkingen) 
Zal indien gewenst het eindrapport aan geïnterviewde toezenden.  
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BIJLAGE M – VERSMELTING VAN PROCESSEN 
In deze bijlage wordt de versmelting van de drie processen van transitiemanagement [Rotmans, 2003], duurzame 
gebiedsontwikkeling [Nijhoff, 2010] en het ontwikkelproces van een CO2-neutraal gebouw [Beckers, 2008] 
weergegeven. Op basis van deze versmelting is het stappenplan ontworpen en zijn de fasen vormgegeven. In figuur 
M.1 is de complete versmeting weergegeven. Belangrijk is ‘meten en monitoren’ en ‘backcasting’, naast het 
traditionele gebiedsontwikkelingsproces. 
 

 
Figuur M.1: Versmelting van drie processen 

Fase 1 
 
Fase 2 
 
Fase 3 
 
Verankering 
 
Monitoring 
 
Uitvoering 

Legenda 
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Voor het ontwerp van het stappenplan zijn de fasen geclusterd. De eerste fase betreft de voorbereiding- en 
verkenningsfase. Dit betreft de linkerzijde van het figuur (zwart weergegeven) en een deel van ‘meten en monitoren’. 
De tweede fase (donker blauw weergegeven) betreft de begrippen ‘moeten’, ‘willen’ en het proces voor de vorming 
van de visie voor het gebied. Te zien is dat de aanleiding voor de vorming van de visie zich in de tweede fase bevind. 
De derde fase betreft meerdere onderdelen. Het eerste onderdeel is de ontwikkeling van de deelprojecten (licht 
blauw weergegeven), deze deelprojecten worden verwoord in de roadmap. In deze fase bevindt zich ook het 
onderdeel verankering (rood weergegeven). Verankering zorgt voor de continuering van het proces. Monitoring en 
meten wordt in het stappenplan verwoord als de laatste stap van het stappenplan. In deze figuur is meten en 
monitoren weergegeven met oranje en is zichtbaar duidelijk dat meten en monitoren gedurende het hele proces 
plaatsvindt. Meten en monitoren vindt plaats vanaf de eerste fase (voorbereiding) tot en met de laatste fase 
(ontwikkeling roadmap). De roadmap wordt ontwikkeld om daadwerkelijk deelprojecten in de toekomst uit te voeren. 
Één van deze projecten is het renoveren van gemeentelijke gebouwen, met behulp van het ontwikkelproces voor CO2-
neutrale gebouwen kan gekomen worden tot de gevraagde energiereductie. Dit proces is gesplitst in gebouwproces 
en gebruiksproces (weergegeven in groen). 
 
In het ontwerpproces van de ontwikkeling van het stappenplan zijn enkele wijzigen aangebracht op basis van de 
versmelting van de drie processen. De grote lijnen van de fasen zijn gehandhaafd gebleven. 


