
Agendanummer 13 Motie 4 

M O T I E  

 

Versterk buurtinitiatieven in de warmtetransitie 
 

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 4 oktober,  

gezien het voorstel Bouwstenen Transitievisie Warmte 2.0 gehoord de beraadslaging, 

 

overwegend dat 

• In buurten waar een collectief warmtesysteem niet haalbaar is en geen sprake is van  

bovengemiddelde energiearmoede, particuliere woningeigenaren en verhuurders zelf  

verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van hun woningen en het realiseren van een 

warmteoplossing; 

• De gemeente deze buurten in een lichte rol ondersteunt bij het opzetten en versterken van 

buurtinitiatieven, met name gericht op de collectieve inkoop en ontzorging bij de realisatie 

van verduurzamingsmaatregelen; 

• Er door diverse lopende buurtinitiatieven is ingesproken op 12 september 2022, waarin zij 

aangeven dat de reeds aangeboden ondersteuning, met name op het gebied van  

informatievoorziening en lerend vermogen, ontoereikend is; 

• Structurele samenwerking tussen de diverse buurtinitiatieven veelal nog ontbreekt; 

• Er in de meeste buurten nog geen collectieve start is gemaakt met de warmtetransitie en 

nieuwe buurtinitiatieven weer dreigen vanaf 0 te moeten beginnen. 

• Buurtinitiatieven van essentieel belang zijn om de warmtetransitie te doen slagen; 

• Het wenselijk is om het lerend vermogen van buurtinitiatieven te borgen en samenwerking 

tussen buurten te bevorderen; 

• Met het borgen van het lerend vermogen van buurtinitiatieven onnodig uitzoekwerk kan 

worden voorkomen en initiatieven herhaalbaar en schaalbaar worden; 

• Samenwerking tussen buurtinitiatieven kan zorgen voor kruisbestuiving tussen buurten; 

• Het wenselijk is dat buurtinitiatieven via een netwerk kunnen samenwerken met elkaar en 

partners zoals adviseurs, leveranciers en de gemeente; 

• Buurtinitiatieven zelf het beste weten waar exact behoefte aan is en het daarom wenselijk is 

om het eigenaarschap bij hen te beleggen; 

spreekt uit dat  
Er een platform nodig is waar ontzorging centraal staat en waar buurtinitiatieven elkaar en 
de benodigde kennis, ervaring en ondersteunende contacten kunnen vinden. 

 

verzoekt het college 

• Een platform voor en door buurtinitiatieven op te richten waar kennis kan worden gedeeld 
en waar de buurtinitiatieven met elkaar en met partners in verbinding worden gebracht; 

• Te helpen bij de oprichting van het platform, waarna het beheer van het platform bij de  
belanghebbenden komt te liggen, met gebalanceerde participatie van partners zoals naast de 
gemeente, ook adviseurs en leveranciers. 
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