
 

Factsheet 6.1 
 
 

Draagvlak bewoners voor energierenovatie 
 
 
Waarom is het draagvlak van bewoners voor energierenovaties belangrijk? 

 Gebrek aan draagvlak van bewoners voor energiebesparingsmaatregelen of 
renovatie is een knelpunt en resulteert in mislukte planvoorbereiding en soms 
tot hoge faalkosten.  

 Draagvlak raakt aan vertrouwen en communicatie, transparantie van plan-
vormingsprocessen en participatie. Deze aspecten spelen ook een belangrijke 
rol bij het gebruik van voorzieningen in de woning en bij bereidheid om woon-
gedrag aan te passen.  

 
Welke strategie kan worden gevolgd voor het vergroten van draagvlak? 

 De gangmakers en de sociaal actieve bewoners zijn de sleutel tot het ontwikke-
len van activiteiten die de interesse van medebewoners in verbeterplannen 
inclusief energiebesparingsplannen kunnen vergroten. 

 Samenwerking bij onderhoud en het verbeteren van de leefbaarheid in buurten 
gaat vooraf aan specifieke projectplannen. Draagvlak is het resultaat van 
samenspel, terwijl inspraak niet vroeg genoeg kan beginnen. 

 
Zijn er succesvolle voorbeelden van instemming van bewoners met 
renovatie? 

 Er zijn globaal twee soorten succesverhalen te onderscheiden: (a) projecten die 
dankzij goede communicatie, inzet van ieder, inclusief bewoners en gedeelde 
ambitie een succes worden en (b) projecten waarin de inspraak door een be-
trokken expert wordt georganiseerd en waarbij vaak sprake is van een goed 
getimede procedure, een sociaal contract en een procesaanpak die uitnodigt 
om mee te doen: omdat bewoners elkaar kunnen ontmoeten, omdat het 
interessant is en inbreng in de planvorming ertoe doet.  

 
Wat doen andere partijen aan het vergroten van draagvlak?  

 Het Energieteam van de Nederlandse Woonbond heeft een energie-adviesbus 
en stimuleert het Klimaatfestijn. Door het landelijke convenant te vertalen naar 
lokale convenanten, worden top-down en bottom-up met elkaar verbonden. 

 De SEV heeft het project “Energiesprong” met de mogelijkheid voor woning-
corporaties om pilotprojecten te formuleren.  

 De afgelopen jaren is het Klimaatstraatfeest georganiseerd, met deelname van 
wel 5000 straten. De campagne brengt buren bijeen die spelenderwijs energie 
besparen en ook nadenken over investeringen. 

 Er zijn velerlei lokale activiteiten, zoals het Energiecafé, Transition towns en 
gemeenten die voor energieneutraal gaan. Eigen lokale initiatieven vragen 
erkenning en actieve ondersteuning. 

 
Meer weten? 
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