Netwerkanalyse
Het OFL heeft in kaart gebracht welke partijen en organisaties in Nederland
werken aan participatie in de energietransitie.

In het schematisch overzicht vindt u een interactieve lijst van alle
initiatieven over het betrekken van bewoners in de energietransitie.
Op de pagina's erna worden de initiatieven toegelicht.

Deze netwerkanalyse is een momentopname van een aantal belangrijke initiatiefnemers en experts.
Dat betekent dat het geen representatieve weergave is van alles wat er speelt rond participatie en duurzaam wonen.
Kent u een initiatief wat niet mag ontbreken? Of heeft u opmerkingen op de netwerkanalyse?
Neem dan contact op via SecretariaatOFL-PAW@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

januari 2021
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In de Handreiking Participatie beschrijft het Programma Aardgasvrije Wijken vier fasen in een participatie- en communicatieaanpak: (her)oriëntatie, plan, uitvoering en gebruik. De initiatieven zijn op basis van deze fasering ingedeeld.
Let op: klikt u op het initiatief, dan wordt u doorverwezen naar de website.

Oriëntatie

Plan

Uitvoering

Gebruik

Samen Om [Huishouden | Buurt/wijk | Gemeente | Regio]
02025 [Buurt/wijk | Gemeente]
Handreiking participatie in duurzame energieprojecten [Nationaal]
Energielinq (Stroomversnelling) [Huishouden | Buurt/wijk | Gemeente | Regio]
Wijkentour warmtetransitie (Aedes) [Huishouden | Buurt/wijk | Gemeente]
Supporting the energy transition (STBY) [Huishouden]
De som der delen (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) [Regio]
Inspiratiegids Participatie omgevingswet (Aan de slag met de omgevingswet) [Nationaal]
Mens en energie [Buurt/wijk | Gemeente | Nationaal]
Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht Werken [Buurt/wijk | Gemeente | Regio | Provincie | Nationaal | Internationaal]
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (Topsector Energie) [Gemeente]
Versneller warmtetransitie (Energie Nederland) [Gemeente]
Warmtetransitie - Hoe Dan? (Bureau Buhrs) [Nationaal]
Warm aanbevolen (Raad voor leefomgeving en infrastructuur) [Nationaal]
Stichting Warmtenetwerk [Nationaal]
Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie (HIER Opgewekt) [Gemeente]
TRANSIT (DRIFT) [Internationaal]
Burgerparticipatie in de warmtetransitie (Platform 31) [Buurt/wijk | Gemeente]
Handreiking participatie (PAW) [Buurt/wijk | Gemeente]
Regie & organisatie (Kennis-/leerprogramma PAW) [Buurt/wijk | Gemeente]

Kosten & financiering (Kennis-/leerprogramma PAW) [Buurt/wijk | Gemeente]
Participatie & comm. (Kennis-/leerprogramma PAW) [Buurt/wijk | Gemeente]

Legenda

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland [Buurt/wijk | Gemeente]
Buurtwarmte (Energie Samen) [Buurt/wijk | Nationaal]
HIER Opgewekt [Nationaal]

Participatiecoalitie

Buurkracht [Buurt/wijk]
LSA bewoners [Buurt/wijk]

Overheid
Markt
Gemeenschap/samenleving

Energie Participatie (NP RES) [Gemeente | Regio]
Samen aan de slag met aardgasvrij (RVO/ECW) [Buurt/wijk | Gemeente]
PROSEU (DRIFT) [Internationaal]

Kennisinstellingen/
kennisnetwerken
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Overzicht projecten, initiatieven en netwerken
Naam organisatie
Aan de slag met de Omgevingswet

Titel projecten/initiatief/netwerk
Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Naam organisatie
Aedes

Omschrijving
Dit is een inspiratiegids om te informeren over de mogelijkheden van participatie
binnen de omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van
oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit
op tafel komen. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en
tijdwinst.

Titel projecten/initiatief/netwerk
Wijkentour warmtetransitie

Omschrijving
Bij de wijkentour wordt er langsgegaan bij praktijkvoorbeelden om professionals
uit de corporatie- en bouwsector antwoorden te geven op vragen zoals "Welke
partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt,
welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd?"

Website

Naam organisatie
Drift

Titel projecten/initiatief/netwerk
PROSEU

Titel projecten/initiatief/netwerk
TRANSIT

Website

Naam organisatie
Energie Nederland

Titel projecten/initiatief/netwerk
Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale
warmtetransitie - Succesfactoren voor samenwerking

Website

Omschrijving
Dit is een portal naar alle informatie over participatie bij duurzame energieprojecten
op land. U vindt hier algemene informatie over het traject dat deze energieprojecten
doorlopen en hoe burgerparticipatie daarin kan worden ingepast. Ook is er meer
gedetailleerde informatie vindbaar over het inbedden van participatie gedurende de
beleidsfase in aanloop naar een energieproject en over de verschillende vormen van
projectparticipatie zodra het project vorm begint te krijgen.

Website

Naam organisatie
Jonge Klimaatbeweging

Titel projecten/initiatief/netwerk
Jonge Klimaatbeweging

Omschrijving
De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties.
Ze proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van
campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en
bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad.

Website

Naam organisatie
Landelijk platform voor buurt- en wijkgericht werken (LPB)

Titel projecten/initiatief/netwerk
LPB

Omschrijving
Het LPB is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de
wijkaanpak. Regisseurs, pioniers, intermediairs, bruggenbouwers, voorlopers …
wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied – en die over de
grenzen heen kijken. De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van
vakgenoten en het uitwisselen van kennis over en ervaring met wijkgericht werken.

Website

Titel projecten/initiatief/netwerk
Versneller warmtetransitie

Omschrijving
In 2050 worden woningen en andere gebouwen niet meer met aardgas verwarmd. Terugrekenend
vraagt dat van gemeenten dat zij al voor 2025 keuzes moeten maken. Er moeten keuzes worden
gemaakt hoe wijken van warmte worden voorzien. Dit gaat over investeringskeuzes en beleidskeuzes
bij overheden, maar ook over welke impact de keuzes hebben op de burger. Deze positionpaper
presenteert een aantal actiepunten richting de rijksoverheid en gemeenten om de warmtetransitie te
versnellen.

Omschrijving
Het onderzoek brengt aan de hand van acht casestudies de kwaliteiten en de
toegevoegde waarde van de bewonersinitiatieven in kaart, het gemeentelijk
beleid rond de warmtetransitie en de belangrijkste onderwerpen die spelen zodra
de projectontwikkeling start. Op basis daarvan worden een aantal aanbevelingen
gedaan voor een succesvolle gezamenlijke aanpak.

Titel projecten/initiatief/netwerk
Handreiking participatie in duurzame energieprojecten

Website

Website

Naam organisatie
HIER Opgewekt (i.s.m. Platform 31)

Omschrijving
Buurtwarmte helpt bewoners en energiecoöperaties in de wijken en dorpen om de
nieuwe duurzame buurtwarmte zelf te organiseren. Het doel is dat bewoners
gezamenlijk eigenaarschap nemen voor de warmtetransitie en werken vanuit de
waarden die voor hun wijk van belang zijn. Naast betaalbaarheid, een eerlijke
verdeling van de kosten en duurzame energie kan het bijvoorbeeld gaan om
leefbaarheid of klimaatadaptatie.

Naam organisatie
Klimaatakkoord (website)

Omschrijving
Veel gemeenten blijken op zoek naar handvatten voor bewonersparticipatie en -communicatie.
Daarom hebben Bureau Buhrs, Squarewise en SAMR een aanpak voor particpatie bij de
warmtetransitie ontwikkeld. De basis van deze aanpak is beschikbaar en beproefd bij andere opgaven.
De methode maakt gebruik van inzichten in belevingswerelden van bewoners. De belevingswerelden
van alle inwoners in Nederland zijn in kaart gebracht en kunnen in combinatie met big ‘harde’ data en
randvoorwaarden zoals woningtype en – leeftijd, corporatiebezit, energieverbruik etc. worden gebruikt
om de volgorde en invulling van de wijkaanpakken van de warmtetransitie te bepalen.

Omschrijving
TRANSIT is een onderzoeksproject dat de rol van sociale innovaties ten opzichte van
sociale uitdagingen onderzocht. Het doel was om een theorie voor transformatieve
sociale innovatie te ontwikkelen. Een voorbeeld van een sociale innovatie is
TimeBank waar diensten worden verhandeld tegen uren (in plaats van geld).

Titel projecten/initiatief/netwerk
Buurtwarmte

Titel projecten/initiatief/netwerk
Warmtetransitie - Hoe dan?

Website

Naam organisatie
Drift

Omschrijving
PROSEU is een driejarig (2018 - 2021) project dat onderzoekt welke (Europese)
stimuleringsvormen kunnen worden gebruikt om energiegebruikers te motiveren
om duurzame energie zowel te consumeren als te produceren. Het onderzoekt kijkt
naar bestaand beleid, wetgeving, nieuwe business modellen, marktreguleringen en
meer. Bewonersparticipatie, inclusiviteit, transparantie zijn hierin ook onderwerpen.

Naam organisatie
Energie Samen

Naam organisatie
Bureau Buhrs

Website

Naam organisatie
Mens en energie

Titel projecten/initiatief/netwerk
Mens en energie

Omschrijving
De transitie naar aardgasvrij is complex, omdat er veel aspecten meespelen. Dit initiatief geeft
advies over een ontwerpaanpak waardoor verschillende paradoxen binnen de energietransitie
opgelost kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van het social design vakgebied zodat er
handelingsperspectieven geboden kunnen worden om de energietransitie te laten slagen. Het
doel is een transitie die bijvoorbeeld kwetsbare bewoners niet verder in de problemen brengt en
misschien zelfs helpt. Een transitie waarbij problemen in de wijk opgelost worden, een transitie
waar mensen en wijken beter van worden.
Website

Website
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Overzicht projecten, initiatieven en netwerken
Naam organisatie
NP RES

Titel projecten/initiatief/netwerk
Energie Participatie

Naam organisatie
Nationale Wetenschapsagenda

Omschrijving
Energieparticipatie.nl is de leeromgeving voor participatie bij het opwekken van duurzame energie.
De leeromgeving helpt gebruikers om: kennis op te doen over de mogelijkheden, vormen en doelen
van participatie; weloverwogen keuzes te maken bij het inrichten en organiseren van participatie;
met offlinediensten zoals de expertpool; te leren van ervaring uit de praktijk en elkaar te vinden voor
onderling contact.

Titel projecten/initiatief/netwerk
Smart & Liveable cities

Omschrijving
De transitie naar een toekomstbestendige smart city, die ook leefbaar zal zijn, stelt de wetenschap voor
interessante nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we nieuwe perspectieven, samenwerkingsverbanden
en paradigma’s, concreet toegepast krijgen in de stad; wat werkt wel en wat niet? Hiertoe is een vijftal
game-changers geformuleerd, (nieuwe) onderzoeksgebieden die zich tegelijk en in samenhang dienen
te ontplooien om de kansen van de smart city te benutten, en mogelijke bezwaren vroegtijdig te
onderkennen en te mitigeren. Één van de gamechangers waarover wordt geschreven is citizen
empowerment door middel van nieuwe technologieen.

Website

Naam organisatie
Platform 31

Titel projecten/initiatief/netwerk
Burgerparticipatie in de warmtetransitie

Titel projecten/initiatief/netwerk
Handreiking participatie wijkaanpak aardgasvrij

Omschrijving
Samen met gemeenten heeft het Programma Aardgasvrije Wijken de Handreiking Participatie
Wijkaanpak samengesteld. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de 27 proeftuinen
aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. De
handreiking biedt geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt gemeenten bij het maken van een
op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.

Website

Naam organisatie
Programma Aardgasvrije Wijken - Kennis & Leerprogramma

Titel projecten/initiatief/netwerk
Participatie en communicatie

Omschrijving
In het thema Participatie en Communicatie is er aandacht voor het samenspel met
bewoners (huiseigenaren en huurders) in de wijk bij het aardgasvrij maken van
woningen. De gemeente stelt samen met gebouweigenaren en andere stakeholders
een uitvoeringsplan op wijkniveau op. Dit thema helpt bij het opstellen van een
uitvoeringsplan met oog voor participatie.

Naam organisatie
Programma Aardgasvrije Wijken - Kennis & Leerprogramma

Titel projecten/initiatief/netwerk
Kosten en financiering

Omschrijving
Het thema kosten en financiering moet ervoor zorgen dat gemeenten weten hoe
de kostenstructuren van oplossingen opgebouwd kunnen zijn, hoe de oplossingen
voor hun wijken gefinancierd kunnen worden en hoe zij kunnen meedenken met
het inzetten van mogelijke financiële oplossingen voor de verschillende
doelgroepen.

Titel projecten/initiatief/netwerk
Warm aanbevolen

Omschrijving
De raad heeft onderzocht welke maatregelen de overheid moet treffen om te
zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De raad
beveelt daarom aan om nauw aan te sluiten bij de dynamiek in de wijk en dit een
verplicht onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke transitievisies warmte en
warmteplannen.

Website

Naam organisatie
Programma Aardgasvrije Wijken - Kennis & Leerprogramma

Titel projecten/initiatief/netwerk
Regie en organisatie

Omschrijving
Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak om te komen tot een aardgasvrije gebouwde
omgeving. Deze rol zorgt ervoor dat gemeenten er nieuwe taken bij krijgen. Maar wat betekent deze
regierol voor de gemeenten? Hoe moet de gemeente deze samenwerking organiseren en welk proces
moet de gemeente doorlopen om te komen tot een transitievisie warmte en uitvoeringsplan op
wijkniveau? En wat betekent deze nieuwe opgave voor de gemeentelijke organisatie? Binnen het
thema Regie en Organisatie wordt op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen.
Website

Naam organisatie
Provincie Zuid-Holland

Website

Naam organisatie
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Titel projecten/initiatief/netwerk
Warmte Transitie Atlas

Omschrijving
In de atlas kunt u per gebied zien wat de situatie is, bijvoorbeeld welke huizen er
staan, wat het energieverbruik is, of de leidingen aan vervanging toe zijn, welke
kansen er zijn voor duurzame energiebronnen. Die inzichten helpen u op weg bij
het maken van keuzes, het betrekken van andere partijen, de opmaat naar een
Warmtevisie of andere concrete projecten.

Titel projecten/initiatief/netwerk
De som der delen

Omschrijving
De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote
impact op deze regio zullen krijgen: de energietransitie, de voedseltransitie, de transitie naar een
circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Aan deze vier opgaven wordt door
verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering komt samen in de regio. Hier ontstaan de
raakvlakken, de overlap en de spanningsvelden, tussen de vier opgaven onderling maar ook met de
‘eigen’ regionale opgaven. De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta verkend wat dit betekent voor de
aanpak van de verduurzaming van Nederland.
Website

Omschrijving
De participatiecoalitie is opgericht door vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door
bewoners. Door deze coalitie proberen ze de kans groter te maken dat energieprojecten in
gemeentes of regio's slagen. Ze bieden een landelijk ondersteuningsprogramma aan tussen 2019
en 2021. De participatiecoalitie bestaat uit Buurtwarmte, HIER opgewekt, Buurkracht, LSA
bewoners en de Natuur & Milieufederaties. Deze laatste partij is niet opgenomen in de
netwerkanalyse, omdat deze partij niet binnen de scope van deze netwerkanalyse valt.

Website

Website

Naam organisatie
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Titel projecten/initiatief/netwerk
Participatiecoalitie

Website

Naam organisatie
Programma Aardgasvrije Wijken

Omschrijving
De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder actieve participatie van burgers. Zij
moeten hun gedrag en woon- en leefomgeving (helpen) aanpassen aan de nieuwe realiteit:
een CO2-neutrale en aardgasvrije samenleving in 2050. Er is sprake van wederzijdse
afhankelijkheid van overheid en burger om de warmtetransitie voor elkaar te krijgen. De
vraag voor de overheid is: hoe krijg je de burger in beweging en hoe kun je de al actieve
groepen bewoners ondersteunen? Deze publicatie wil handelingsperspectief bieden.

Naam organisatie
Participatiecoalitie

Website

Website

Naam organisatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Titel projecten/initiatief/netwerk
DuurzaamDoor

Omschrijving
DuurzaamDoor brengt partijen bij elkaar om samen te werken en van elkaar te leren. De aandacht
ligt op de groene en duurzame economie. We informeren en inspireren met succesvolle voorbeeldprojecten, visies op transitie naar duurzaamheid en bieden slimme werkmethodes aan. Zo
willen we duurzame projecten versnellen en opschalen. Een van de subthema's waar het platform
zich op richt is bevorderen participatie voor een succesvolle warmtetransitie.

Website
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Overzicht projecten, initiatieven en netwerken
Naam organisatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
Nationaal Expertisecentrum Warmte

Titel projecten/initiatief/netwerk
Samen aan de slag met aardgasvrij

Omschrijving
Dit is een inspiratie-uitgave bedoeld om de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrije toekomst. Er
wordt beschreven waarom we van het aardgas af gaan. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden
geschetst hoe het doel (aardgasvrij) bereikt kan worden. Er wordt bijvoorbeeld een een casus beschreven van de biowarmtecentrale in Puremerend. Ook wordt er een energieproducent (Eneco), netbeheerder (Stedin), woningcorporatie (Bo-Ex),een gemeente (Utrecht) en bewoners (Overvecht) aan het
woord gelaten. Tenslotte worden er twee gemeentes aan het woord gelaten die hun verhaal vertellen
over participatie en het financiele aspect.
Website
Naam organisatie
Stichting Warmtenetwerk

Titel projecten/initiatief/netwerk
Warmtenetwerk

Naam organisatie
STBY

Omschrijving
Dit initiatief is ontstaan vanuit betrokken burgers die hun energievoorziening weer in eigen handen
wilden nemen. Daarvoor hebben zij zich verenigd in lokale energiecoöperaties die hun omzet
teruggeven aan de deelnemers van de coöperatie en de maatschappij. Met dit geld ontwikkelt
Samen Om (zonder winstoogmerk) nieuwe lokale energieprojecten samen met burgers. Op de
website van Samen Om worden er verschillende lokale energie coöperaties gepresenteerd waar je
als consument/huishouden voor kan inschrijven. Als je in de buurt woont (op basis van
postcodegebied) van de energiebron kan je de groene certificaten kopen.

Omschrijving
Nederland moet van het aardgas af en er zijn al early adopters die dit op
innovatieve wijze zelf hebben gedaan. STBY heeft een design-studie uitgevoerd
zodat de Rijksoverheid van deze early adopters kan leren. Naast dit
onderzoeksproject voert STBY meerdere design-onderzoeken uit, die allemaal
gericht zijn op het betrekken van relevante stakeholders. Niet alle projecten zijn
gericht op de energietransitie.

Website

Naam organisatie
Stroomversnelling

Omschrijving
Stichting Warmtenetwerk is een platform voor de warmtesector waar spelers uit de hele
warmteketen (van gemeente tot leverancier) informatief met elkaar netwerken en zich
inzetten voor de energietransitie. De Stichting werkt o.a. samen met Jong Warmtenetwerk
dat zich richt op Young Professionals die zich bezighouden met het versnellen van de
energietransitie.

Titel projecten/initiatief/netwerk
Energielinq

Titel projecten/initiatief/netwerk
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Titel projecten/initiatief/netwerk
Basistraining energietransitie gemeenten

Titel projecten/initiatief/netwerk
Amsterdam, koploper schone energie in 2025

Omschrijving
02025 verbindt een community van koplopers in de Amsterdamse energietransitie
die elkaar helpen met het effectiever verduurzamen van hun stad. Als bewoners en
organisaties vinden we elkaar, leren we van elkaar en versterken we elkaar in de
realisatie van schone, eerlijke en veilige energie voor heel 020. In 2025.

Website

Omschrijving
Energietransitie Studies streeft er naar een Energietransitie Kennisplatform te zijn. Energietransitie
Studies ontwikkelt niet-technologische kennis (techno-economisch, socio-economisch, sociaal
wetenschappelijk), methoden en tools waarmee overheden, bedrijven en organisaties worden
ondersteund bij het implementeren van de technologische, economische en sociale innovaties die er
voor gaan zorgen dat de energietransitie plaatsvindt.

Website

Naam organisatie
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland

Omschrijving
Het doel van de training is het leveren van kennis over de transitie van onze
energie-infrastructuur voor betrokkenen vanuit de gemeente, zonder technische
achtergrond. Tijdens de training worden onderwerpen zoals het klimaatakkoord, (lokale)
belanghebbenden, warmte en de uitdagingen bij specifieke soorten infrastructuur besproken.
Daarnaast worden verschillende real-live casussen besproken, waaronder een casus over een
warmtenet vs. all-electric.

Website

Naam organisatie
02025

Titel projecten/initiatief/netwerk
Energietransitie Studies (Expertisegroep van TNO)

Website

Naam organisatie
VNG Academie

Omschrijving
Vaak wordt er naar regelgeving, financiering of de gebruiker (die niet wil) gewezen als de bottleneck
voor de realisatie van energie-innovaties. Dit kan ook worden omgedraaid. De maatschappelijke
omgeving, waarin energie-innovaties moeten landen, kan een katalysator zijn van de energietransitie.
Door in een vroeg stadium de juiste stakeholders te betrekken in innovatieprocessen, multidisciplinair
en stapsgewijs met voortschrijdende inzichten te werken, kunnen innovaties veel makkelijker
gerealiseerd worden. Het MVI-programma helpt hierbij.

Website

Naam organisatie
TNO

Omschrijving
Energielinq is een verzamelplaats van kennis, ervaring en experts opgedaan tijdens het
innovatieprogramma Energiesprong en Stroomversnelling. Stroomversnelling is een netwerk van
ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en
anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te
maken. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen
voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.

Website

Naam organisatie
Topsector Energie

Titel projecten/initiatief/netwerk
Supporting the energy transition

Naam organisatie
Samen Om

Titel projecten/initiatief/netwerk
Warmteparticipatiefonds

Omschrijving
Het Warmteparticipatiefonds (WPF) is een investeringsfonds met een primaire focus op
het ontwikkelen van een warmtemarkt in Zuid-Holland. Het WPF ondersteunt de
realisatie van warmteprojecten die bijdragen aan de regionale warmtemarkt als geheel.
De maatschappelijke doelstelling van het WPF staat centraal bij het verstrekken van
financiering en kapitaal. Voor het meten van het maatschappelijk rendement wordt de
reductie in CO2-uitstoot gehanteerd.

Website

Website

Naam organisatie
LSA bewoners

Naam organisatie
Buurkracht

Omschrijving
Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer,
BewonersBedrijven en coöperaties. Door de verbinding met elkaar te zoeken kan er
een landelijke stem worden gegeven aan bewonersinitiatieven richting de politiek.
Naast het samenbrengen van initiatiefnemers en bewonersgroepen is het netwerk
ook bedoeld om kennis te delen.

Omschrijving
Buurkracht heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken
waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Het doel is om mensen in buurten met
elkaar te verbinden en ze te ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is
onafhankelijk, heeft geen commerciële doelstellingen en maakt geen winst. Buurkracht
heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken waarbij
burgerparticipatie een belangrijke rol speelt.
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