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Introductie
• TU Delft
• Meer 1.000 onderzoekers bezig met energie en klimaat

• Delft Energy Initiative

• Korte lijnen met Topsector Energie

• Platform ‘Sociale Innovatie en de Energietransitie’

• Thomas Hoppe
• Universitair hoofddocent aan de TU Delft sinds april 2015

• Bezig met onderzoek naar bestuurlijke vraagstukken rond de  energietransitie sinds 

2005.

• Bestuurskundig kennisnetwerk rond dit thema (NIG).

• Onderzoeksthema’s: lokaal klimaatbeleid, energiecoöperaties, regionale 

samenwerking, energietransitie bestaande g.o., city branding.

• Verschillende projecten (RVO, H2020, Interreg, NWO)
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Sociale innovatie en de energietransitie

• Naast technische innovatie ook sociale innovatie
nodig.

• Definitie: innovaties met een sociaal karakter in zowel hun
middelen als doelstellingen, en die bijdragen aan
ondersteuning maatschappelijke initiatieven,en die bijdragen
aan zowel energietransitie-doelstellingen als het welzijn van 
gemeenschappen.  

– Voorbeeld: energiecoöperaties die initiatieven lanceren en 
draagvlak genieten voor die initiatieven in lokale 
gemeenschappen.
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Energiecooperaties

• Door burgers geinitieerde maatschappelijke initiatieven.

• Doel: verduurzaming van energiesystemen op (vooral) lokaal
niveau en genereren van meerwaarde van welzijn onder
lokale gemeenschappen.

• Flinke groei sinds 2010.
– Inmiddels meer 500 in NL.

• Onderzoek Friesland (Dr. Beau Warbroek) naar factoren die 
prestaties en ‘success’ energiecooperaties verklaren:

– Belang van sociale en instituionele inbedding in omgeving;

– Energiecooperaties redden het niet alleen; hebben steun overheden
nodig.

– Maar overheden zijn niet altijd welwillend. 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 696084

REScoop Plus-project
• Energy trilemma, Paris agreement.

• Urgent need to lower energy consumption patterns.

• REScoop = renewable energy cooperative.

• Several reasons to assume that REScoops are well-positioned to influence
household energy conservation and investment in RE technology.
– Embedded in local social structures.

– Therefore, more likely to engage with local households.

– REScoop membership entails multiple spheres of influence. 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 696084

Results
Item Enercoop Ecopower

% of respondents who indicate to consume less energy since obtaining REScoop membership. 32.2 64.7

% of respondents who indicate that one’s REScoop has contributed to an increased knowledge level on 

renewable energy issues among ones' household members. 40.8 45.2

% of respondents who indicate to be completely satisfied with energy services offered by their REScoop. 80.1 91.2

% of respondents who indicate that energy services offered by REScoops are better than those offered by other 

energy suppliers. 44.6 67.7

% of respondents  who agree to the statement that ones’ REScoop has contributed to energy savings in ones’ 

household. 18.2 36.9

% of respondents who agree with the statement that after obtaining REScoop membership energy savings have 

become more important to him/her. 33.1 46.9

Number of energy saving actions respondents engage in (out of a total of 9). 7.7 7.7

% of respondents who indicate to have friends or family members who are also REScoop members. 13.5 20.1

% of respondents who indicate that energy savings actions they engage with can be attributed to REScoops. 29.7 32.7
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Co-creatie

– Samen met burgers en/of lokale stakeholders beleid 

ontwikkelen.

– Ladder van Lansink: burgers alleen informeren/raadplegen 

of ook echt laten mee-ontwerpen? 

– Rol en perceptie van burgers

• Opkomst populistische partijen en weinig draagvlak 

voor duurzaamheids-maatregels!

– Omgang met weerstand.

– Ontwikkeling van nieuwe tools zoals de Participatieve 

Waarde Evaluatie (PWE).
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Participatieve Waarde Evaluatie

Dr. Niek Mouter
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Onderzoek naar co-creatie in 

warmtetransitie in SHIFFT-project

• Verschillende co-creatievormen

• 8 pilots, waaronder:

– Middelburg

– Brugge (B)

– Mechelen (B)

– Fourmies (F)

– Haute de France (F)

– Norwich (VK)
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Co-creatie met scholen

• Rol voor scholen
– Als onderdeel van gedragsmatige interventies om 

bewustzijn, houding en gedrag scholieren te 

beïnvloeden.

– Als energieambassades in de wijk.

– Ook gericht op stakeholders in de wijk en ouders.

– RVO-project ‘Scholen als energieambassade in de 

wijk’.
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SCHOLEN ALS 
ENERGIEAMBASSADE 

IN DE WIJK
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8 deelnemende scholen

Tuinwijk, Utrecht Bijlmermeer, Amsterdam

Overvecht, Utrecht

Bijlmermeer, Amsterdam Kanaleneiland, Utrecht

Hoograven, Utrecht Overvecht, Utrecht

6 basisonderwijs

2 voortgezet onderwijs

6 in Utrecht

2 in Amsterdam
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Participatory Action Research

68 interviews 10 focusgroepen 17 initiatieven
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Overheden en bestuurskracht
• Onderzoek PBL

• Bestuurskracht is een aansprekend concept bij beleidsmakers, maar is in 

wetenschappelijke studies niet tot nauwelijks als omgevingsfactor vast te 

stellen.

• Bestuurskracht suggereert een drievoudige capaciteit bij overheden die 

hen in staat stelt de taken naar de burger en mede-overheden succesvol 

uit te voeren.

• Deze drievoudigheid bestaat theoretisch uit:

1. uitvoeringscapaciteit

2. besliscapaciteit

3. verantwoordingscapaciteit

• Een (gebrek aan) bestuurskrachtvermogen wordt van cruciaal belang 

geacht voor de beleidsprestaties van lokale overheden.

• Zie voor publicatie PBL: https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-

bestuurskracht-en-de-energietransitie

https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-bestuurskracht-en-de-energietransitie
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Resultaten PBL-onderzoek

Bestuurskracht

• Voortgang energietransitie verschilt sterk per gemeente.

• Gemeentegrootte belangrijk, maar niet de belangrijkste 

bepalende factor voor beleidsprestaties gemeente.

• Gemeenten hebben behoefte aan kennis, geld en 

mandaat van het Rijk en van de politiek. 
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Goede voorbeelden van lokaal bestuur

• Onderzoek naar wat gemeenteambtenaren goede voorbeelden van 

lokaal klimaatbeleid vinden

– Goede benadering van doelgroepen (met o.a. ambassadeurs);

– Ondersteuning energie cooperaties;

– Interdepartementale samenwerking binnen de gemeentelijke

organisatie;

– Opzetten van consortia en vitale coalities;

– Samen ontwikkelen van projecten.

• Kortom, vooral vormen van faciliterend bestuur.
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Wat betekent dit voor de gemeentelijke

organisatie?

• Intra-organisationele vraagstukken 

– Nieuwe vorm van bestuur vraagt om nieuwe invulling 

van gemeente als uitvoerende organisatie, maar hoe?.

– Behoefte aan ‘ambtenaren 3.0’?

– Met nieuwe competentieprofielen.

• Leiderschap 

• Politiek-bestuurlijk balanceren
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Warmtetransitie

• Warmtetransitie: wat kan er worden geleerd?

– Bestuursarrangementen voor warmtetransitie.

– Barrières in bestaande wet- en regelgeving.

– Belangrijke intermediaire rol voor gemeenten.

– Integrale planningsbenaderingen gemeenten: 

warmtevisies, omgevingsvisies, afstemming met regio 

a.d.h.v. RES.

• Behoefte aan afstemming.

– Inzichten uit buitenlandse steden.
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Discussie, Q&A
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Naar een nieuw sturingsarrangement voor lokaal 

klimaatbeleid?

Vragen:

• Wat gaat er nu goed en fout?

• Welke lessen kunnen we trekken?

• Zijn er bewezen aanpakken (evidence-based policy)?

• Kunnen we leren van aanpakken in andere landen?

• Hoe regionale/gebiedsgerichte aanpak in te vullen?

Mogelijke bestuurlijke oplossingen:

• Een ‘Deltacommissie’-aanpak voor klimaatbeleid?

• Behoefte aan netwerk- en procesmanagement.

• Ruimte laten en condities creëren om te experimenteren.

• Co-creatie en coproductie met burgers (met energiecoöperaties).

• Hervorming van een intergouvernementele regeling ter ondersteuning van lokaal 

klimaatbeleid?


