Programma regionale sessie

Regionale sessie
Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de regionale werksessie betrekken van en
samenwerken met bewoners, partners en collega’s vanuit je regierol in de energietransitie.
Locatie: Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b. Beverwijk , Ruimte 0.2
Tijd: donderdag 27 juni van 9:00u-12:00u
Aanleiding
Als gemeente bent u ongetwijfeld bezig met het opstellen van de transitievisie warmte en misschien
wordt de eerste hand al gelegd aan de wijkuitvoeringsplannen. Dit alles ter voorbereiding van de
transitie om de gebouwde omgeving van het gas af te halen. Tijdens de vorige sessie hebben we
samen stilgestaan bij hoe je straks in de wijken aan de slag gaat met de realisatie van de
transitievisie. Inzichten voor een effectieve wijkaanpak zijn gedeeld en met de Reality Game hebben
we ervaren hoe verschillende belangen van de stakeholders en de complexiteit van de dynamiek in
het proces effect hebben om te komen tot realisaties in de energietransitie. Hoe neem je bewoners
(huurders én particulieren), samenwerkingspartners en je eigen organisatie, van collega ambtenaar
tot raad mee in deze transitie? En hoe krijg je ze in de actiemodus? Hoe zorg je ervoor dat de
energietransitie niet een opgave is die eenzijdig door jou wordt opgepakt? In een nieuwe reeks
sessies maken we een verdiepingsslag op de samenwerking met ‘de 3e succesfactor’ en geven we
handvaten hoe om te gaan met de verschillende belangen.
Doel
Het onderwerp voor een nieuwe reeks van twee sessies is ervaren hoe je bewoners, partners en
collega’s meeneemt vanuit je regierol in de energietransitie. In de eerste sessie richten we ons
op samenwerking vanuit de praktijk. In de tweede sessie richten we ons op hoe in de visievorming
rekening te houden met de praktijk, de 3e succesfactor’.
In de eerste sessie worden handelingsperspectieven geboden rondom de thema’s participatie,
communicatie, gedrag en het creëren van betrokkenheid. De stap in de energietransitie ‘opstellen
wijkuitvoeringsplannen’ staat hierbij centraal maar de sessie biedt ook inzichten voor de andere
stappen in de energietransitie zoals het opstellen van de RES en warmtetransitie plannen.
Omdat er geen blauwdruk voor de samenwerking bestaat, verkennen we vanuit het gedachtegoed
van de ‘3e succesfactor’, ontwikkeld aan de Nyenrode Business Universiteit door prof. dr. ir. Anke van
Hal, de perspectieven. In deze sessie gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden die ons leren
welke elementen we nodig hebben in de samenwerking. Met inzichten en lessen uit de praktijk
ervaren we het vormgeven van samenwerking in de energietransitie met behulp van vier op de
praktijk gebaseerde wijktypen.
Programma
• 09:00-9:15u Algemene inleiding en terugblik
Een korte toelichting op de actuele ontwikkelingen en uitdagingen inclusief een terugblik op de
vorige sessie.
•

9:15-9:45u Aan het werk met “de derde succesfactor’ (prof.dr.ir Anke van Hal & Maurice
Coen)
Prof van Hal heeft veel onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving
met bijzondere aandacht voor het gedrag van mensen; de zogenaamde ‘derde succesfactor’. Hoe
het gedachtegoed van de derde succesfactor in samenwerking vorm te geven licht zij toe.

•

9:45-10:30u Praktijk; omgaan met verschillende belangen in het opstellen van de
wijkuitvoeringsplannen
Praktijkvoorbeelden hoe samenwerking wordt vormgegeven en hoe deze verloopt bij het
opstellen van wijkuitvoeringsplannen, waarbij inzichtelijk wordt welke onderliggende dynamieken
een rol spelen.

Voorbeeld van praktijk casus:
Waalwijk. Een lokale woningcorporatie besteedt standaard een bepaald percentage van
woningrenovatie-opgaven aan leefbaarheid e.a. in de wijk waarbij inschrijvende aanbieders zelf
ideeën kunnen aandragen. Een aanbieder merkte dat er in het weekend veel parkeerdruk was in
een wijk doordat de sportvereniging te weinig parkeergelegenheid had. Ook was er een niet
gebruikte groenstrook. De aanbieder is met de gemeente overeengekomen dat als de aanbieder
gekozen zou worden voor de renovatie-opgave, de groenstrook als bouwplaats mocht worden
ingericht als de aanbieder na de grootschalige renovatie van de woningen de groenstrook als
parkeerplaatsen zou opleveren voor de sportvereniging.
Schiedam. De gemeente heeft ambitieuze energie-ambities evenals een lokale woningcorporatie
die van plan is een flink aantal woningen naar nul-op-de-meter te realiseren. Toch verliepen de
gesprekken moeizaam. Welstand vond dat de platte daken behouden moesten blijven terwijl de
ambities alleen gehaald konden worden als er schuine daken op de woningen werden geplaatst.
Het project heeft vertraging opgelopen en de corporatie heeft een derde partij ingeschakeld om
de onverenigbare / tegenstrijdige ambities binnen de gemeente te ontstroeven.
•

10.30-10.45 Pauze

•

10:45-11:45u Samenwerking in de energietransitie
In drie groepen gaan deelnemers aan de slag met het behulp van vier wijktypen om een aanpak
en handelingsperspectieven voor wijkaanpakken in de energietransitie op te stellen. Vanuit deze
fictieve wijksamenstellingen – gebaseerd op de praktijk – ervaren deelnemers dat rekening
houdend met de derde succesfactor, verschillende vormen van samenwerking nodig is.

•

11:45-12:00u Reflectie en vervolg
Aan het eind van de sessie reflecteren we op de meest opvallende observaties tijdens de sessie.
Daardoor krijgen deelnemers inzicht in waar zij zelf op moeten letten om vanuit hun regierol met
de verschillende samenwerkende partijen tot resultaat te komen in de ‘wijkuitvoeringsplannen’.
Ophalen van wensen en behoeften voor de tweede sessie (medio september 2019).

•

12:00-13:00u Lunch

In verband met de lunch ontvangen we graag voor 24 juni je aanmelding. Dit kan door een mail te
sturen naar Kathy Boomstra via kboomstra@odijmond.nl.
Wij hopen je te zien op donderdag 27 juni!

