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Aardgasvrije wijken als doel uit
het klimaat akkoord

De maatschappij vraagt om de verduurzaming van de gebouwde omgeving en
woningvoorraad. Een schone, flexibele en gezonde leefomgeving voor iedereen en
een toekomstbestendige plek om te wonen, werken,
leren en recreëren. Ambitieuze nationale en regionale doelstellingen,
zoals 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen in 2030 en een compleet
circulaire bouw in 2030 zijn hierbij leidend. Een doeltreffende transitie naar een
toekomstbestendige gebouwde omgeving is noodzakelijk. Dit vereist een efficiënte
en integrale gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau waarin duurzaamheid en
circulariteit centraal staan.

Om tot een concrete uitvoering te komen van het klimaatakkoord worden nu op regionaal
niveau de Regionale Energiestrategieën opgesteld (RES) . Daarna volgt per gemeente de
Transitievisie Warmte (TVW) en dan volgen per wijk de WijkUitvoeringsPlannen (WUPs)
waarin concreet staat omschreven hoe en wanneer de wijk van het aardgas af gaat. WDW
maakt een wijkplan dat naadloos aansluit op of vooruitlopend is op het Wijkuitvoeringsplan.
Ons wijkplan gaat verder dan maatregelen per gebouw. In ons wijkplan combineren we
gebiedsgebonden en gebouwgebonden maatregelen tot één duurzaam geheel met een
duidelijke visie op de participatie van de hele wijk.

De wijkaanpak van WDW is een cyclisch proces met een
on en offline omgeving.
De online omgeving bestaat uit een site en een app waarmee iedere
vastgoedeigenaar of gebruiker, inzicht krijgt in de opgave en de maatregelen om
zijn of haar vastgoed aardgasvrij te maken. De online omgeving wordt gekoppeld
aan de offline omgeving via modelwoningen in de wijk waar de aangeboden
maatregelen worden gepresenteerd.

De 5 fases van de wijkaanpak

4. Uitvoering
In Fase 4 voeren we de maatregelen uit. Waar mogelijk op
basis van prestatiegaranties op het gebied van de energie en
onderhoud en gekoppeld aan financiering.

1. Inventariseren en analyseren
In Fase 1 inventariseren we het huidige energielandschap
van de hele wijk. We achterhalen het totale energiegebruik
van de wijk met een onderverdeling naar gas, elektriciteit en
opwek. Met netwerkbedrijven onderzoeken we de kwaliteit van
het netwerk en bepalen we potenties en knelpunten. Daarnaast
brengen we het energielabel, de typologie en eigendomssituatie
van het vastgoed in beeld.

5. Monitoring
We monitoren de maatregelen
en de route naar het uiteindelijke
doel; de aardgasvrije wijk. De
voortgang is voor iedereen inzichtelijk
en de route is aan te passen aan
actuele ontwikkelingen.

2. Ontwerpen
Op basis van de output van Fase 1
ontwikkelen we in Fase 2 een set aan
maatregelen om de wijk aardgasvrij te
maken. De set aan maatregelen is een
combinatie van gebouw- en gebiedsgebonden
maatregelen. Deze maatregelen worden in de
tijd geplaatst en per vastgoedeigenaar inzichtelijk
gemaakt.

3. Communicatie en participatie
Fase 3 gaat over het ontwikkelen van een
visie op de communicatie en participatie over
de duurzaamheidsopgave. We onderzoeken en
onderbouwen wie we moeten benaderen en hoe
en wanneer. Daarbij gaan we in op de mogelijke
instrumenten en geven aan welke koppelkansen
we kunnen benutten.

Integraal verduurzamen
Voor een toekomstgerichte wijkoplossing zoeken we altijd naar de juiste verhouding tussen
gebiedsgebonden en gebouwgebonden maatregelen. Zo maken we de wijk (uiteindelijk) op
een slimme manier aardgasvrij. Het maken van een tijdspad is belangrijk om maximaal te
profiteren van verduurzamingsmomenten en desinvesteringen te voorkomen.
We zoeken afstemming tussen de belangen en doelstellingen van de stakeholders in de
wijk en de ingrepen om het ultieme doel te bereiken. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een
aanbod aan alle vastgoedeigenaren in de wijk. Denk aan de woningcorporaties, particuliere
woningbezittters, maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed.

De integrale wijkaanpak richt zich op technische en niet-technische oplossingen voor
alle type gebouwen. We brengen technologische, organisatorische, financiële en
maatschappelijke vraagstukken in relatie tot energie, duurzaamheid en circulariteit in beeld
en formuleren een antwoord op de vraagstukken.

Kansen voor iedereen
In één wijk komen veel partijen samen.

Samen brengen we de kansen in beeld.

Van huurders en particuliere

Dit doen we door onze expertise te

woningbezitters tot woningcorporaties,

koppelen aan de lokale kennis.

gemeenten en (lokale) energiecoöperaties.

Via woningcorporaties en gemeenten

Allemaal hebben ze hun eigen wensen en

kunnen wij het voortouw nemen in de wijk.

belangen als het gaat om verduurzaming.

Wij zijn in staat om inwoners, gemeenten en

Wij geloven dat verduurzaming alleen slaagt

energiecoöperaties samen te brengen en

als je het samen aanpakt en belangen

tot actie over te gaan. Verduurzaming biedt

zorgvuldig afweegt.

kansen voor iedereen!

Voor wie is de integrale wijkaanpak

Woningcorporaties
Zij hebben een aanzienlijk woningbezit en
daarmee ook invloed in de wijk. Corporaties
spelen als startmotor een belangrijke rol om
veduurzaming van de wijk in gang te zetten.

Gemeenten
Enerzijds vanuit de verplichting om de
Wijkuitvoeringsplannen te maken; anderzijds
om de transitie in de wijk te faciliteren.
Bijvoorbeeld door burgers te stimuleren en
verduurzaming met regelgeving en financiën te
ondersteunen.

Energiecoöperaties
De (lokale) energiecoöperaties kunnen een
belangrijke rol spelen in het samenbrengen van
de met name de particuliere woningbezitters.

Waarom de integrale wijkaanpak van WDW?

Eén integraal plan met een balans tussen
de belangen.
De juiste verhouding van gebiedsgebonden
en gebouwgebonden maatregelen.
Wij maken realistische plannen met
zekerheid op prijs en uitvoering.
Bewezen innovatieve partner in
verduurzaming van vastgoed.

WDW is 100% dochterbedrijf van Van Wijnen Groep, actief in
nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud. Via Van Wijnen
heeft WDW toegang tot grote landelijke productiecapaciteit en de
bijbehorende netwerkorganisatie. Met een innovatieve blik kijkt
Van Wijnen naar de woonwijk van de toekomst.

Benieuwd naar onze aanpak en toegevoegde waarde?
Neem contact met ons op:
Christiaan Logtenberg
T 0570 633 333
M 06 199 77 189
christiaan@wdwontwikkelendbeheer.nu

Hendrik van Zantvoort
T 0570 633 333
M 06 291 07 158
hendrik@wdwontwikkelendbeheer.nu

www.wdwontwikkelendbeheer.nu

Visbystraat 5
7418 BE Deventer
0570 63 33 33
info@wdwontwikkelendbeheer.nu

