samenvatting

Themaplan
Regie en organisatie
Hoe kunnen gemeenten de regierol invullen en de organisatie inrichten zodat zij effectief
invulling kunnen geven aan het aardgasvrij maken van de gemeente (wijken, dorpen,
buurten)?
Gemeenten hebben de regierol in het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Dat is een nieuwe
taak. Essentieel is op welke wijze gemeenten die regierol gaan invullen richting alle stakeholders die betrokken
zijn bij de wijkgerichte aanpak. En hoe gemeenten daartoe hun gemeentelijke organisatie inrichten. Primaire
doel van het thema Regie en organisatie is om de gemeenten te faciliteren en ondersteunen bij het invullen
van de regierol.

Leervragen
1.

Wat houdt de regierol in? Welke rollen zijn er? Op welke verschillende manieren kan de gemeente daar
invulling aan geven gedurende de verschillende fases van het proces? Zijn de huidige instrumenten en
komende bevoegdheden toereikend?

2.

Hoe ziet het proces met stakeholders zoals netbeheerders, woningcorporaties er uit?

3.

Welke stappen kunnen gemeenten zetten om te komen tot de Transitievisie Warmte en hoe komen
gemeenten tot een uitvoeringsplan per wijk of buurt?

4.

Hoe kan de (interne) gemeentelijke organisatie worden vormgegeven? Welke capaciteit, kennis en kunde is
nodig? Is er verschil in grote, middelgrote en kleine gemeenten?

5.

Welke (nieuwe) rol heeft de gemeenteraad? Hoe kunnen raadsleden daarbij ondersteund worden?

Activiteiten van het themateam Regie en organisatie
•

Verdiepend (extern) onderzoek naar de invulling van regie en organisatie bij de huidige proeftuinen en
nog te selecteren proeftuinen uit de tweede ronde

•

Analyse hoe gemeenten tot besluitvorming komen in relatie tot politiek, stakeholders en
bewoners(initiatieven)

•

Leerkring met Gemeentesecretarissen

•

Interviews met gemeenten over de transitievisie warmte en uitvoeringsplannen

•

Stappenplan uitvoeringsplan op wijk- en buurtniveau doorontwikkelen met onder andere een beslisboom

•

Verkennen rol van gemeenten in de uitvoeringsfase

Kennis delen, hoe doen we dat?
Bij de bovengenoemde onderzoeken worden proeftuinen uit zowel de eerste als tweede ronde betrokken. Zij
worden bevraagd en de ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten. Het themateam Regie en
organisatie verzorgt kleinschalige kennissessies met gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders en
organiseert een landelijke bijeenkomst voor gemeenteambtenaren over de transitievisie warmte. Voor
raadsleden is er een digitaal ondersteuningsplatform en worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd over
hun kaderstellende rol, kennisbehoefte etc.
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