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Abstract. Driven by the political goals and societal attention of mitigating the            
effects of climate change the municipality of Amsterdam set itself the goal of             
being natural gas free in 2050. In order to reach this goal, Amsterdam started in               
2005 with facilitating district heating networks as an alternative for natural gas.            
But, the current organisation of these networks is causing dissatisfaction under           
citizens which is leading to a trend towards decentralised civic initiatives that            
aim to develop alternative heat supply systems themselves. These decentralised          
initiatives are raising issues of organisation, governance and acceptance and          
different perspectives on these issues result in a complex organisational          
challenge. Therefore, this research aims to answer the following research          
question: “What kind of organisational structure is needed in order to           
implement an alternative heat supply system in Amsterdam and what is the role             
of information and communication in this organisation?”. To find out, a           
literature review has been done to understand urban heat supply and to            
understand the role of civic participation and transition theory. The eight, in            
this research identified, involved stakeholders have been questioned by nine          
semi-structured interviews about (1) the organisation, (2) their perspective, (3)          
the concept civic participation and (4) on the information and communication           
structures in order to define the problems of organisation, governance and           
acceptance. As a result, it appears indisputable that a civic initiative is            
significantly important during the organisation of this process. Therefore, an          
entity, consisting of a professional network operator in collaboration with a           
civic initiative such as a neighborhood cooperation, will result in positive           
effects in terms of time, efficiency and civic acceptance. To streamline this            
process it is of paramount importance that the involved parties demarcate the            
information and communication structures, to enable transparency and good         
collaboration. 

Keywords. Energy transition, sustainability, district heating, organisation,       
information management, communication structures, civic participation 

  

 

 

 



1 

 

 

1. Introduction 

Mitigating the effects of climate change is a tendency that has attracted a great deal               
of attention in recent years. This trend has resulted in implications in the domain of               
governance, technology, sociology and other areas and therefore has been given           
attention by many practitioners and academics (Johansson et al., 2012; Change I.C.,            
2007; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015). In terms of the mitigation            
of these effects the municipality of Amsterdam has set an ambitious goal:            
Amsterdam must be natural gas free in 2050. Currently, according to their published             
strategy (2016) towards a natural gas free city, ninety percent of the heat in              
commercial and residential buildings in Amsterdam is coming from natural gas.           
Driven by three reasons; i.e. (1) the tremendous carbon dioxide emissions by using             
all this natural gas for heating, (2) the dependency on the import of natural gas from                
unstable regions and (3) the decreasing availability of domestic natural gas           
resources, the municipality examines pathways for a more sustainable and renewable           
heat supply (Oei, 2016).  

One of the pathways is that the municipality of Amsterdam started with            
facilitating district heating networks in collaboration with amongst others Nuon          
since 2005. However, resistance towards this kind of district heating is rising            
because of (1) the costs compared to gas, (2) the inflexible connection, (3) no free               
choice in supplier, (4) no insight into the source of the energy, (5) the non-open               
structure of the network and (6) the waste heat primarily coming from fossil-fuel             
power stations (Zonneveld, 2014; Dekker, 2016; Damen & van Zoelen, 2017). 
 As a consequence related to this particular pathway, smaller, decentralised          
initiatives have emerged. In Culemborg, an active neighborhood cooperation         
stimulates the local residents to make a joint decision about the future of their heat               
supply (Horstink, 2018; Terpstra, 2018). In Amsterdam, community Nautilus         
opposed a centralised heat supply and launched a self-sustaining community          
(Boonstra, 2016). Another example is the data center Equinix located near Science            
Park in Amsterdam. The data center produces waste heat which is currently being             
blown into the air, while it could provide heat to 5000 households in the              
neighborhood Middenmeer. The data center is willing to deliver this waste heat for             
free, but it is currently unclear how the infrastructure and organisation of such a              
process should be organised and this organisational problem has not yet been            
extensively researched by academics.  
 Clearly, the heat supply structures are changing. Large and commercial          
companies used to take the lead, but currently smaller and decentralised initiatives            
are emerging. Civil society organisations, communities and citizens collaborate in          
order to attain a better grasp on their immediate environment and basic needs             
(Bosman et al., 2013; Hoffman et al., 2014). In this way, supply and demand is faced                
with an additional player: the citizen. These changes raise organisational,          
governance and acceptance concerns, because different stakeholders pursue different         
and conflicting interests (Radtke, 2014; Hoffman et al., 2014). The practical           
relevance of this paper is to inventory the topics that should be addressed in order to                
solve this problem while taking into account the perspectives of the involved            

1 



2 

stakeholders in this process. The scientific relevance of this paper is that it provides              
in a typology of an organisation structure that consist of multiple stakeholders that             
represent different interests.  

This thesis focuses on the organisational, governance and acceptance         
problems of the energy transition in Amsterdam between the involved stakeholders           
and therefore the key question that drives this research is “What kind of             
organisational structure is needed in order to implement an alternative heat           
supply system in Amsterdam and what is the role of information and            
communication in this organisation?”  
 
In order to answer this key question the following sub questions have arised: 

1) What does the energy transition entail? 
2) Who are the stakeholders involved in the process and what are their            

interests? 
3) What are the differences and similarities between the stakeholders’         

perspectives? 
4) What information and communication structures need to be incorporated to          

support the organisation of the energy transition? 
  
This thesis is organised as follows. The literature and practical examples in chapter 2              
will provide a background for the first and second sub question. The energy             
transition will be closer demarcated and examined in the scope of this thesis             
followed by the stakeholder analysis. Furthermore, the theoretical model in chapter 2            
will support the understanding of the concepts civic participation and transition           
theory. Chapter 3 will provide the methods of data collection and chapter 4 presents              
the analysis of nine interviews with the involved stakeholders. The results and            
discussion section in chapter 5 aims to answer the third and fourth sub question. The               
thesis concludes with a conclusion in chapter 6, limitations and future research in             
chapter 7 and lastly with the acknowledgements in chapter 8.  

2. Development of the theoretical model 

To further investigate the research topic a theoretical model will be developed.            
Literature about the organisational aspects of the energy transition is not yet widely             
available. Therefore, this thesis integrates two perspectives; a theoretical and a           
practical perspective. Theories, cases and practical experiences will collectively lead          
to the answer on the key question. 
 This chapter will focus on the theories that are available and are relevant in              
answering the key question. The course of the urban heat supply will be discussed,              
the different stakeholders will be identified, the concept civic participation will be            
further explored and transition theory will be presented in order to attain a better              
understanding of transition management. Paragraph 2.5 combines the knowledge         
gained in the theoretical model which functions as the starting point for the             
subsequent research.  
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2.1 Urban heat supply 

Natural gas for heat supply has been the standard in The Netherlands since 1950,              
when the national government set the ‘Commissie van Iterson ’. Partly thanks to or             
due to this initiative, the whole of The Netherlands is currently connected to the              
natural gas network (Chappin, 2016). The current use of natural gas as heat supply is               
disputable, because burning fossil fuels releases carbon dioxide, while the          
municipality of Amsterdam set itself as goal to be CO2-neutral and fossil fuel free in               
2050, in line with the Paris Agreement of 2015. 
 Since ninety percent of all our heat supply comes from burning natural gas,             
several alternatives for natural gas as heat source has been investigated in order to              
reach the aforementioned goal. The municipality of Amsterdam presented in 2016           
their strategy towards a natural gas free Amsterdam. This document distinguishes           
three alternatives: all electric, district heating and biogas. It advocates that an all             
electric solution works well in the classic terraced house, but in Amsterdam 80% of              
the houses are stacked houses, making this solution more difficult to implement.            
Biogas on the other hand, is not yet widely available. Therefore, according to this              
report district heating is considered as a feasible alternative at this moment to cut the               
city of Amsterdam of the gas, both for new urban regions and for existing urban               
regions.  
 District heating refers to a network that transports warm water from one or             
more sources towards residential, office and other buildings. Several studies and           
practical examples have shown that waste heat is an appropriate source for heat             
supply with district heating as an infrastructure (Skole, 1981; de Jong, 1990; Ajah et              
al., 2007; Patil et al., 2009). Next to this, the study of Persson and Werner (2011)                
argues that a district heating network is feasible in cities and their main conclusion is               
that the future estimated costs for district heat distribution will be relatively low in              
dense city areas. Therefore, district heating is expected to remain competitive in high             
heat density city districts and large city areas.  

In the report of Amsterdam’s strategy also comes forward that they strive            
for an open market and an open network. However, it is recognized in the report that                
at the moment this is not the case. This matches the resistance of residents towards               
district heating, that was found in daily newspapers. It is evident that in order to               
convince households in Amsterdam to adopt an alternative heat system, like district            
heating, they need to have a say. The changes associated with alternative heating,             
like removing the boiler, new radiators and another way of cooking will really             
impact the direct environment of the citizen. Precisely for this reason a top-down             
approach lacks success at the moment (Bosman et al., 2013)  
 In summary, Amsterdam set itself the ambitious goal of being natural gas            
free in 2050, in line with the Paris Agreement of 2015. District heating is at the                
moment the most obvious and feasible option to execute for the city of Amsterdam,              
both for new urban regions and for existing urban regions. However, negative            
messages from citizens about the current organisation of district heating are           
emerging and therefore it is necessary for the municipality to consider other ways of              
organising this pathway towards an energy transition.  
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2.2 Stakeholder analysis 

In order to explore other ways of organisational structures for alternative heating, it             
is needed to identify the involved stakeholders in the process of implementing a             
district heating network. To clarify their goals and interests the eight identified            
stakeholders have been consolidated in the following matrix. 
 

Table 1. Stakeholder matrix 

Stakeholder Goal Size Range Interest participant  Example 

Neighborhood 
cooperation 

To be recognised by other 
stakeholder sand to be actively 
involved  in decisions and 
actions 

Small - 
medium 

Local Independency, expressiveness, 
ownership 

MeerEnergie 
(Watergraafsmeer
, Amsterdam) 

Resident To be connected to a 
(sustainable) heat supply, 
lowest possible monthly costs, 
lowest possible investment  

Small Local Be thought of, be heard, 
minimal disruption of daily life 

Resident of 
district 
Middenmeer, 
Watergraafsmeer 

Heat supplier To obtain the most 
cost-effective possible option 
for supplying or giving away 
(waste) heat 

Medium Regional - 
local 

Be cost-effective, be efficient, 
gain an advantage, be of help 
for the regional/local 
environment 

Data center 
Equinix 

Network 
operator 

To implement and invest in an 
sustainable infrastructure that 
will be the main infrastructure 
for the coming years  

Medium - 
large 

National Own, manage and exploit the 
infrastructure 

Alliander 

Power 
company 

To be a long-lasting provider 
of heat and sell the source to 
households 

Large National Commercial interests, 
continuity, profit 

Nuon 

Government To be natural gas free in 2050 Large National Collaboration amongst 
stakeholders, but the 
government has control and is 
leading in decision-making 

Central 
government of 
The Netherlands 

Municipality To be natural gas free in 2050 Large Regional Collaboration amongst 
stakeholders, but the 
municipality leads within the 
established limits of the 
government 

Municipality of 
Amsterdam 

City district To be natural gas free in 2050 Medium Local Collaboration amongst 
stakeholders, but the city 
district leads together with the 
municipality 

‘Stadsdeel Oost’ 

  
The matrix shows conflicts of interests between the stakeholders. Every stakeholder           
wants to be heard, more than one aspires the ownership in the process and              
commercial considerations also take a part in the play. It is unclear how the              
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stakeholders should work together to establish the needed infrastructure towards a           
renewable energy system. In the next chapter, the concept civic participation is            
further explored as it can be resourceful to understand this concept better in order to               
learn more about the perspective of the neighborhood cooperation and of the            
residents.  

2.3 Civic participation 

Citizens are taking a more active role when it concerns the energy transition             
(Schwenke, 2012). Several initiatives as the before introduced examples from          
Culemborg, Nautilus and Middenmeer are characterizing a broader trend of          
self-organisation. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2011) even        
advices the government to look beyond a top-down approach in order to prevent an              
alienated society.  
 Avelino and Frantzeskaki (2012) have analysed different ways in which          
civil society is involved in the organisation of the energy infrastructure. As one of              
the results of this research, the paradox of self-management turns out to be an              
unanswered question. Avelino and Frantzeskaki (2012) frame this paradox as “a)           
self-organisation initiatives are dependent on the external factors that they in fact            
strive to be independent of; and b) self-organisation initiatives (willingly or           
unwillingly) reinforce and reproduce the very institutions and trends that they are            
aiming to change” (p. 31). This paradox has also been recognised in a similar way               
in the self-managing literature (Langfred, 2000; Muller, 2014).  
 Regardless this paradox, self-organisation attracted attention within       
sustainable development and is posed as an solution that can accelerate the energy             
transition. The United Nations developed a program in 2016 in order to promote             
sustainable development through civic participation. The program concludes that         
new information technology and social media platforms are essential tools for           
education in and public awareness about sustainable development. Next to that,           
multi stakeholder partnerships and dialogue platforms are necessary to improve          
environmental governance in the long term.  
 The study of Radtke (2014) argues that the effectiveness of decentralised           
initiatives, such as energy communities or cooperations, depends on (1) civic           
participation and engagement, (2) on the networks of relationships among the people            
involved and (3) on their interplay between the ever-changing landscape of energy            
policy and politics. The development of the social capital coming with this civic             
participation raises issues of organisational democracy and governance. Also, the          
transdisciplinary research of Hoffman et al., (2014) emphasizes that within self           
management and self governance in energy communities a problem of responsibility           
arises. It is not always clear which actors are responsible for which aspect of the               
energy transition. However, the study of Radtke (2014) has proven that the positive             
effect of civic engagement in energy initiatives are indisputable. The engagement of            
citizens contributes to more interest in common citizen participation and local           
community projects and to higher acceptance of renewable energy facilities.  

In short, civic participation is complex, because of the self-management          
paradox described by Avelino and Frantzeskaki (2012) and the wide range of            
diversity and complexity. But, new information technology and social media          
platforms can facilitate and even accelerate civic participation. Also, the more           
engaged citizens are the more likely it is that these citizens accept new forms of               
energy. The effectiveness of decentralisation depends on civic participation and          
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engagement, on the relationship between the involved stakeholders and their          
interplay with the ever-changing landscape of energy policy and politics, as           
indicated by Radtke (2014).  

2.4 Transition theory 

Studying the organisation of smaller initiatives in the energy transition is relevant,            
because smaller initiatives can be the drivers of innovation and change. Therefore,            
this paragraph elaborates on transition theory in order to understand what transition            
theory is and how smaller initiatives can contribute to the goal of reaching a natural               
gas free Amsterdam. 

Avelino and Frantzeskaki (2012) clarify transition theory as follows:         
“Transition theory refers to a field of research that focuses on ‘socio-technical            
transitions’, generally defined as non-linear processes of change in which a           
socio-technical systems is structurally transformed” (p.6). In this non-linear process,          
supporting and managing small initiatives is essential, because initiatives that start           
small can make a true difference. Transition theory involves the theory of managing             
smaller (technological) initiatives towards a more dominant way of thinking, doing           
and governance. The smaller initiatives are called niches and the dominant way of             
thinking, doing and governance are called regime .  

Kemp, Schot and Hoogma (1998) introduced Strategic Niche Management         
as a possible strategy for governments to manage a niche in the transition process to               
a different regime. For an actor, the strategy is valuable if he or she wants to push                 
new (sustainable) technologies to the market; the bottom-up approach. According to           
Kemp, Schot and Hoogma (1998), Strategic Niche Management goes beyond          
experimenting with innovation and new technologies. Its aim is making institutional           
connections and adaptations and the stimulation of the needed learning processes for            
further development and use of the innovation and new technology. In order to steer              
the regime, the niche needs to grow. One can manage and grow niches by network               
formation, learning and shaping expectations. In this way Strategic Niche          
Management contributes to a better understanding of how to construct niches           
appropriately, so that they can act as building blocks for broader societal changes             
towards sustainable development (Schot & Geels, 2008). 
 In 2001, the Fourth Dutch National Environmental Policy Plan adopted a           
transition management approach, wherein they claimed that environmental problems         
cannot be solved by intensifying current policies. Therefore, Kern and Smith (2008)            
researched to what extent the approach of Dutch policy makers in practice actually             
opens up possibilities for structural change in line with the Strategic Niche            
Management theory. Noteworthy is their conclusion that for a structural change           
there should be an interplay between dynamics of diversity creation at the niche             
level, changes in the selection environment at the regime level and concomitantly            
developments at landscape level. The Dutch plan of intensifying the current policies            
will therefore not solely contribute to a energy transition, because there should be             
smaller initiatives (niches) and a broader awareness trend about sustainability          
(landscape).  
 To summarize, transition theory contributes to the understanding of how a           
small initiative, a niche, interplays with the developments in the landscape and            
regime and in that way can grow into the regime in order to establish a system                
transition, or to be more specific the energy transition.  
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2.5 Theoretical model 

Since Amsterdam set itself the ambitious goal to be natural gas free in 2050              
the municipality is discovering pathways in achieving this goal. As a result, district             
heating is at the moment the most obvious and feasible option to execute for the city                
of Amsterdam, both for new urban regions and for existing urban regions. However,             
more negative messages from citizens about the current organisational structure of           
district heating are emerging and therefore it is necessary for the municipality to             
consider other ways of organising this transition and to examine different           
organisation structures. 

In the organisation of this transition there are eight defined stakeholders           
involved: the neighborhood cooperation, the resident, the heat supplier, the network           
operator, the power company, the government, the municipality and the city district.            
All the stakeholders are affected by the transition and all the stakeholders are             
involved in the process of transition. They face conflicts of interests in who the              
owner and responsible is, who the investor is, what the business model is and who               
should take care of the information and communication towards the residents. These            
issues complicate the organisation of the transition, because every stakeholder has a            
different view on the ambiguous and complex reality.  
 In order to understand the interests of the residents and the neighborhood            
cooperation the concept civic participation has been further explored. Smaller,          
decentralised initiatives are emerging in which citizens are actively engaging in           
cooperations and organisations in order to defend their interests in the energy            
transition. Civic participation is complex, because of its wide range of diversity and             
complexity it is raising issues of organisation, democracy, governance and          
responsibility. However worth to enhance, because the more engaged citizens are the            
more likely it is that these citizens accept new forms of energy. Also, according to               
transition theory, intensifying current policies will not solely cause an energy           
transition, therefore a civic initiative can act as a niche when it nurtures the              
relationship with the other involved stakeholders and broadens the awareness about           
sustainability in order to change the current regime and establish an energy            
transition.  
 But first, for this niche to successfully grow and cause a transition,            
difficulties that come with this organisation need to be overcome. The first difficulty             
is to reach consensus between the involved stakeholders with different interest and            
perspectives on the organisational structure of an alternative heat supply. Secondly,           
the citizen should be involved as well, because without them a transition cannot be              
fulfilled. This raises questions of information and communication towards the          
citizen and it raises questions of responsibility of this communication. At last, the             
organisation of an alternative heat system is new and therefore the division of roles              
in this organisation is unclear and current literature does not provide any assistance             
in this division.  

The earlier mentioned difficulties are complex and there is no standardised           
organisational solution for this relatively new problem. In order to address this a             
specific case is being researched in terms of four themes i.e. (1) organisation, (2)              
stakeholders’ perspective, (3) civic participation and (4) information and         
communication. The case involves the case of Middenmeer in Amsterdam where           
eight stakeholders are struggling to reach consensus about constructing, exploiting          
and organising a district heating network. Waste heat from the datacenter located            
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near Science Park needs to be transported to the households in Middenmeer. The             
division of roles with regards to responsibility, acceptance and execution is unclear            
and therefore qualitative research will identify the perspectives of the stakeholders           
about these roles. The continuation of this research will be guided by the four              
themes i.e. (1) organisation, (2) stakeholders’ perspective, (3) civic participation and           
(4) information and communication in order to create structure in those issues. These             
four themes have emerged from the identified difficulties and will be of guidance in              
the qualitative research.  
 
Figure 1. Schematic representation of the organisational problem in Middenmeer 

 

3. Methods of data collection 

During the course of the research, more focus was put on certain subjects on the               
basis of the information that had been gained. This method is known as inductive              
research. Hodkinson (2008) describes inductive research as research that should          
begin in an open-ended and exploratory fashion and, in this case, with the aim to               
explore and inventory different visions.  

This exploratory study was conducted from February till the end of June of             
2018 in the city of Amsterdam. This study focused more on word than on data and is                 
therefore qualitative of nature (Bryman, 2015). Because the subject of this thesis is             
an issue of multiple stakeholders with different perspectives, qualitative research          
methods were most suitable, because it helps researchers understand people and the            
social and cultural contexts within which they live (Myers, 1997). Next to that, the              
author started this research with the assumption that access to reality is only             
available through social construction such as language, consciousness and shared          
meanings; i.e. interpretive research (Myers, 1997). It is important to keep this            
epistemological assumption in mind, because it refers to how the author thinks            
knowledge can be obtained (Hirschheim, 1992). Within the interpretive research,          
focus is more on interpreting the meanings of in human behaviour than on             
generalising cause and effect relationships (Bryman, 2015).  

The technique used is simultaneously of qualitative nature, because during          
the conducted interviews the main focus was on the interviewee’s perspective and            
point of view. Also, besides the prepared question list (Appendix A), new questions             
were asked during the interviews in order to gain rich, detailed answers about these              
perspectives (Bryman, 2015). Therefore, the technique used for collecting empirical          
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materials during this research was conducting semi-structured interviews, also         
referred to as in-depth interviews.  
 There have been nine stakeholders interviewed during this research. The          
interviewees were sampled in a strategic way, to ensure that those sampled were             
relevant to the research question posed, and therefore the sampling can be defined as              
purposive sampling (Bryman, 2015). The strategy was to hear at least one            
representative of every stakeholder involved in the concerned transition process.          
Because purposive sampling is a non-probability sampling approach, purposive         
sampling does not allow the researcher to generalise to a population (Bryman, 2015).             
Thanks to snowball sampling interviewee 3 and 4 have been reached, because they             
were suggested by interviewee 2. The interviewees were approached via email and            
without response they received either a reminder email or a phone call.  

The interviews were held to gain insights about the perspectives of the            
stakeholders on the organisation, on the role of citizens and on the information and              
communication structures in the energy transition. The same list of questions           
(Appendix A) has been maintained through the first seven interviews in order to             
warrant the internal validity. Interview 8 and 9 (Appendix I and J) with the citizens               
contained different questions, because of a different level of knowledge about the            
topic. The questions aim to gain insight in the four themes of this thesis i.e.               
organisation, stakeholders’ perspective, civic participation and information and        
communication.  

The ecological validity has been warranted by conducting all nine          
interviews in the interviewee’s natural atmosphere, in their office or their homes            
(Bryman, 2015). There has been discussion on the assessment criteria of qualitative            
research. Guba and Lincoln (1994) argue that qualitative research should be assessed            
differently than quantitative research, so they introduced assessment upon         
trustworthiness and authenticity. In order to increase the trustworthiness of this           
research, respondent validation has been applied. The interviewees did not provide           
any comments on the transcripts of the recordings, so we can confirm that the              
findings and impressions are congruent with the view of the interviewees. In order to              
increase the authenticity of this research, all the involved stakeholders have been            
heard. So the research fairly represents different viewpoints among members of the            
social setting. Next to that, it contributes to educative authenticity, because the            
research can help members to better appreciate the perspectives of other members.  

After conducting the interviews, the recordings of the interviews were          
directly transcribed. To analyse the outcomes of the interviews the tool Atlas.ti was             
used. Open coding was done to make sense out of the collected data. Code groups               
were created to create structure in the codes. These groups are the four themes that               
are the guideline in this research; organisation, stakeholders’ perspective, civic          
participation and information and communication. The themes were used as          
paragraphs in Chapter 4 in order to create transparency in the method of analysing              
the outcomes of the interviews. All the transcripts and coding tables can be found in               
Appendices B until K. In Chapter 5 the connection to the found theory is made as it                 
discusses what the results of the interviews mean in terms of this research.  
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4. Analysis 

This chapter provides an overview of the outcomes of the qualitative research,            
structured in the four themes introduced in chapter 2.5. The following table shows             
which components make up the four themes. The components are based on the codes              
that have been used to analyse the transcripts of the nine interviews. In Appendix K               
the total overview of the outcomes of the interviews are provided. Below the table              
the results of the components will be aggregated under the theme in order to obtain a                
systematic overview of the results of the qualitative research. The themes are            
divided in keywords to make the analysis scannable.  
 
Table 2. Theme structure of qualitative research outcomes 

Theme Components 

1. Organisation Organisation, Responsibility, Investor, Business model, 
Relations, Role, Stakeholders 

2. Stakeholders’ perspective Stakeholders’ perspective, Opportunities, Risks 

3. Civic participation Civic participation, Convince neighborhood 

4. Information and communication Communication structure, Information provision 

 

4.1 Organisation 

Pre-financing. As a result of the interviews, it emerged that the           
municipality has gradually made a choice about how to deal with the energy             
transition in the built environment of Middenmeer. Stadsdeel Oost, the Municipality           
of Amsterdam and the project director revealed that within this case the municipality             
is willing to pre-finance a district heating network for this neighborhood. This will             
imply that after several years the municipality will look for a network manager that              
is going to handle the organisation of this district heating network and takes over this               
investment. All other stakeholders asked (Citizen 1, Citizen 2 and Alliander DGO)            
agreed upon the feasibility of this option. The stakeholders asked (Citizen 1, Citizen             
2 and Alliander DGO) were however not fully aware of this option and that this has                
been discussed within the municipality and the city district.  

Responsibility. All asked stakeholders argue that the municipality has the          
directional role in the first place. After, the responsibility of the process can be at               
any party or a mix of parties. The citizens diverge from the other stakeholders              
opinions, because they emphasise that MeerEnergie the trigger is of the whole            
process. Citizen 2 thinks that the municipality can take a somewhat more central             
role. 

Business model. Four out of nine spoke about the business model after the             
municipality pre-finances the network. They argue that another entity should take           
over this network after a short period of time. This entity is not yet specified but                
“This party does not have to be a commercial party. This can also be in another                
form ” (Interview 5, Nuon Vattenfal ) and “This can be a company or a new entity                
that exists out of different stakeholders ” (Interview 2, Stadsdeel Oost). The           
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stakeholder Alliander DGO says that there are countless forms of a business model             
in this situation. And Interviewee 7, Municipality, argues: “So far we have            
MeerEnergie and Alliander DGO who can run this .” Citizen 1 clarifies that he has              
faith in the neighborhood cooperation MeerEnergie. The project director         
(interviewee 4) clarifies that the municipality cannot take this role, because it will             
end at the V&OR department, which is currently in a reorganisation. Interviewee 5             
(Nuon Vattenfal) emphasises three times that the organisation of the process only            
works if all the parties work closely together. However, interviewee 7 (municipality)            
explains that only once in two months there is a steering committee with the board               
of the involved parties.  

Citizens. Alliander DGO (Interview 6) emphasises the importance of the          
citizens during the organisation: “We are striving to ensure that citizens have the             
highest possible say. However, the precondition is that the representation of these            
residents must be supported in a sufficiently professional manner .” Next to that, he             
argues that a cooperation can take responsibility. At the same time he says: “I think               
that a cooperation cannot deal with all the financial aspects nor the executional             
aspects. Well, then can Alliander DGO come into the picture. ” and “It is better to set                
up a party that is already working on this than can reuse the knowledge again. This                
could be a qualitative leap and increase investor confidence. In principle,           
MeerEnergie can the commissioner, but as executor I find that inefficient. ”. Citizen            
2 (Interview 9) says: “For now I have the most confidence in MeerEnergie ”. He adds               
nevertheless: “It does not seem wrong to me for Alliander to take over the role of                
invoicing and delivery. Alliander may be better in the routine things after the             
cooperation set everything in motion .”  

Conflicts. Several conflicts are appointed by the interviewees. Interviewee         
1, MeerEnergie, argues that the municipality should make more use of all the             
information that already has been collected by MeerEnergie. Next to that, this            
interviewee argues that Alliander DGO and MeerEnergie should be grow more           
towards business partners. Interviewee 3, Stadsdeel Oost, emphasises that there is a            
dilemma between a neighborhood initiative and a party that can take over the             
investment. The collaboration between public and commercial parties are described          
as a conflict by interviewee 4, project director, and by interviewee 5, Nuon             
Vattenfal.This conflict can be overcome by “an open dialogue and intensive           
collaboration ” (Interview 6, Alliander DGO). Interviewee 6 also argues: “citizens          
should have decision power in this process. Although, the cooperation that represent            
these citizens does not have many resources and time to complete this transition in              
opposition to Alliander DGO” . This interviewee sees MeerEnergie as originator and           
Alliander DGO as executor. Next tot that, he sees the energy cooperation as “an              
ideal platform for bridging the differences between residents and other parties ”.           
Interviewee 7, Municipality, raises two other conflict. He thinks the national           
government should come with a plan that less wealthy citizens can also afford the              
transition. Secondly, he is concerned with the current plans of the organisation,            
because the solution with Alliander DGO, MeerEnergie and municipality still does           
not result in an open network.  

Relations and collaboration. Interviewee 5 (Nuon Vattenfal) describes the         
relations as: “The national government sets goals. Top down. But in practice you can              
see that some local things go faster, so then those proportions change a bit .”              
Interviewee 2 (City District) argues that: “This does not necessarily have to be set up               
from above. ” For the project director (Interview 4) the biggest challenge in relations             
is that public and commercial parties have to cooperate.  
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4.2  Stakeholders’ perspective 

Pre-financing. The City District (Interview 2 and 3) and the project           
director (Interview 4) argue that when the municipality pre-finances the district           
heating network, that the process will be accelerated, so the whole process will be              
finished in a shorter period of time. At the same time Interviewee 3 says: “You do                
give people the space and time to choose what they want. They can stay on the gas                 
for a while until they want to replace it and switch.”. The project director (Interview               
4) claims furthermore that other, commercial parties will be more interested when            
the municipality pre-finances the network, because these parties face less risk in that             
case. In accordance, the network should then match the requirements of parties like             
Nuon and Alliander, to ensure that these parties can take over eventually.  
 Governance. Another subject raised by Interviewee 6 (Alliander DGO) and          
Interviewee 7 (Municipality) is a cost-related. Interviewee 6 claims that the national            
government is legislating laws in order to make natural gas less attractive by             
increasing taxes on natural gas. Interviewee 7 hopes that the national government            
comes with special arrangements for less wealthy citizens by means of           
compensation or allowances. However, Interviewee 2 (City District) and Interviewee          
4 (project director) believe that the project of Middenmeer can be a blueprint for              
other public space projects and that the parties involved will learn a lot during the               
process.  
 Risks. The interviewed stakeholders identified risks as well. These risks          
can be divided in six subjects: (1) information provision risks, (2) civic risks, (3)              
organisational risks, (4) financial risks, (5) time risks and (6) governance risks. 1:             
The citizens (Interview 8 and 9) both see an information problem. Citizen 1 is not               
aware of the consequences for his house during the energy transition. Citizen 2             
thinks there is a lack of information and that there is contradictory information. He              
thinks it is hard to find out what alternatives are available. 2: Involving and              
convincing the citizens is perceived as a problem or a risk by interviewee 6              
(Alliander DGO) and 7 (Municipality). 3: Regarding organisational risks         
Interviewee 6 (Alliander DGO) says: “MeerEnergie represents of course the          
neighborhood, but they might not have time and resources. We do.” and “for the              
cooperation, the limiting factor is power of action. Both manpower and financial”.            
In Interview 4 and 5 the emphasis is on good collaboration to minimise risks, but               
“Collaboration is time costly” according to Interviewee 5 (Nuon Vattenfal). 4:           
Regarding financial risks, Interviewee 1 (MeerEnergie) says: “It is a problem that an             
alternative is more expensive than stay on the gas.” . So as Interviewee 2 says:              
“Everything will cost a lot of money, also for the citizens. But you have to start                
once.” . It is also confirmed by Interviewee 6 (Alliander DGO) who agrees that the              
price of gas should change in order to make alternatives more attractive. He claims              
that it should be made clear that “the gas network is finite”. Also Citizen 2 indicates                
that he thinks prices are very uncertain and can change tremendously within the next              
years. 5: As for time risks, the municipality (Interview 7) recognises concerns about             
manpower and the time consequences when there is lack of manpower. Interviewee            
5 (Nuon Vattenfal) says that the collaboration consumes much time and that this             
process never have been done before, which makes it also more time consuming.             
Interviewee 4 (project director) agrees that this project takes a lot of time. 6:              
Alliander DGO (Interview 6) argues that the law needs to change, because currently             
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everyone has the right on natural gas. He thinks this needs to change in order to                
frame. 
 Opportunities. The stakeholders that have been interviewed agreed upon at          
least one point: they want a more sustainable alternative for heating. Next to that,              
every stakeholder appoints the importance of the residents. To incorporate their           
interests, but also to minimise the inconvenience for them. The residents say that             
they have “most faith in MeerEnergie” and that they have the feeling that             
“MeerEnergie operates decisively”. Citizen 1 admits that he would prefer          
transparency over being part of the process.  

4.3 Civic participation 

Point of view. Civic participation has been discussed in the nine           
interviews. The neighborhood cooperation MeerEnergie is called “unique”        
( Interview 4) and “crucial ” (Interview 2). Interviewee 2 (City Districts) adds that the             
crucial role of civic participation does not say anything about the form of the entity               
where he spoke about earlier. One critical sound is coming from Interviewee 3 (City              
District) who argues that civic participation is “not always the fastest option ”. Nuon             
Vattenfal (Interview 5) emphasises that the municipality should take civic          
participation seriously. The municipality says: “citizens are the decisive factor” and           
“it is necessary to listen to citizens”. He says that they do this via ‘key actors’ in the                  
neighborhood. 
 Citizens’ perspective. The two citizens (Interview 8 and 9) feel like they            
have been heard, because they were questioned by a survey. Citizen 1 says to prefer               
transparency in the process over being part of the process. But, citizen 2 is willing to                
take responsibility in this process, by attending workshops. Citizen 2 says: “I feel             
that I can make a contribution to the process, thanks to the cooperation. I do not just                 
have to wait and see” .  
 Convince neighborhood. In order to convince the neighborhood of this          
transition several opinions were shared. Bespoken topics can be subdivided in: a            
good offer, clarity in information and costs, communication to make people           
conscious about the urgency of change, co creation and participation, the time that is              
needed to let people get used and prepare to and for the transition, faith that needs to                 
grow and the need to make people aware of that soon there will be no other option.  

4.4 Information and communication 

Lacking. Concerning the provision of information the interviewees clarify         
that information is lacking in some ways. Interviewee 1 (MeerEnergie), Interviewee           
7 (Municipality) and the two citizens face unclarities regarding the financial figures            
in this process. Interviewee 7 says that “we are working on the calculations and then               
you can give each stakeholder a clear picture of the situation.” Regarding other             
alternatives there is unclarity for Interviewee 5 and 9. Also, Citizen 1 and 2 and               
Alliander DGO were not aware of the municipality plans of pre-financing the            
network. This particular lack of information and communication also relates to           
transparency.  
 Transparency. The citizens talked a lot about the information in this           
process. Both citizens say that MeerEnergie was the only party that provided them             
with information. Also, they agree upon that the transparency is not optimal at this              
moment. Citizen 1 says: “I do not know what this all is going to mean for my                 
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situation. I would like to know the steps that will change my house.” . He thinks that                
at this moment there is not much information available. He would prefer to have              
more insight in the current process, via a website. Citizen 2 is in need of good,                
independent information about alternatives, costs and impact.  

Communication structures. Concerning the communication structures      
towards the neighborhood there are different beliefs how it should be done in the              
future. Hereafter specified. Interviewee 1 (MeerEnergie) thinks the municipality         
should take responsibility for the general communication, MeerEnergie should         
communicate about the offer; Interviewee 2 and 3 (City District) says the            
communication should be a mixed and joint responsibility for the City District and             
MeerEnergie; Interviewee 4 (Project director) thinks the communication towards the          
citizens should be done by the municipality and MeerEnergie; Interviewee 5 (Nuon            
Vattenfal) tends towards that the municipality should take the communication role in            
this process; Interviewee 6 (Alliander DGO) thinks that MeerEnergie is responsible           
for creating engagement in the neighborhood. He thinks that MeerEnergie should           
take upon the communication. But, he emphasises, the cooperation might not have            
the time and resources, so then Alliander can step in; Interviewee 7 (Municipality)             
says that the municipality and MeerEnergie organise the workshops together;          
Interviewee 8 (Citizen 1) says he only received information and communication           
from MeerEnergie. It does not matter to him who communicates with him, if he just               
receives communication; Interviewee 9 (Citizen 2) clarifies to expect all information           
to come from MeerEnergie, because MeerEnergie is the trigger of it all. He thinks              
that MeerEnergie can keep on fulfilling the communication role. 

Collaboration structure. Alliander DGO (Interview 6) also mentioned that         
there was not an organised communication structure between the involved          
stakeholders. After the declaration of intent, the municipality promised to organise           
such a structure. Interviewee 7 (Municipality) says that once in the two months there              
is a steering group with the direction of parties involved in order to maintain the set                
strategy. 

5. Results and discussion 

In this chapter the results of the found literature and the qualitative research will be               
presented and discussed. The aim is to discuss the four identified themes, concerning             
(1) the organisation, (2) the stakeholders’ perspectives, (3) civic participation and (4)            
the information and communication structures on the basis of the theory and the             
executed qualitative research.  

5.1 Organisation 

During the research period, the municipality and the city district agreed upon the             
pre-financing of the district heating network in Middenmeer. This means that a            
district heating network will be constructed at the same time that the sewage system              
will be replaced and the electricity network is maintained, to speed up the process              
and to minimise inconvenience for residents. In this way, the municipality takes            
upon the directional role in the transition process. However, the municipality does            
not intent to exploit this network themselves. Therefore, they will look for other             
stakeholders to take over this network and to exploit this network.  
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 So, a certain entity that can run the exploitation process is needed. Based             
upon the qualitative research three things can be said about the form of the              
organisation of this entity. Firstly, the entity that will exploit the network can be a               
commercial party or a non-commercial party or a mix between them. Secondly, the             
stakeholders emphasise the importance of the residents within the formation of this            
entity, while the citizens have expressed their faith in the neighborhood cooperation.            
Thirdly, there is skeptical noise coming from other stakeholders about letting the            
neighborhood cooperation exploit the network. Their arguments are that a          
non-professional organisation as MeerEnergie does not have the time and resources           
to operationalise the organisation within time. The network operator, Alliander          
DGO, adds that it is better to let them exploit the network, because they have more                
professional in-house knowledge, which can, above all, be reused again in other city             
districts. Also the citizen sees the professional added value of letting Alliander DGO             
run the routine tasks in the exploiting process. 
 A dilemma between a neighborhood initiative and a party that can take over             
the municipality’s investment have risen. Nevertheless, the importance of citizens in           
this process is underlined within the qualitative research and is above all emphasised             
in the literature as the study of Radtke (2014) has proven that the positive effects of                
civic engagement in energy initiatives are indisputable.  

Therefore, it is advisable that the entity that takes responsibility in the            
take-over of the network and the exploitation of the network is a mixed form that               
represents the stakeholders involved. Professionality mixed with a neighborhood         
cooperation will be in favour of the process with regards to time, efficiency and              
civic acceptance. This, with the annotation that the parties in the entity closely             
collaborate with the directional lines of the municipality.  

5.2 Stakeholders’ perspective 

The stakeholders agreed upon two points. All involved want a more sustainable            
alternative for heating. Next to that, every stakeholder appoints the importance of the             
residents. In order to reach this joint goal there have been mentioned conditions by              
the stakeholders. A condition for the project director is that the network should meet              
the requirements of parties like Nuon and Alliander, because otherwise you can not             
let them be part of the organisation. Another condition, mentioned by the            
municipality and Alliander DGO, is that the national government should adjust laws            
in order to make natural gas for heating less attractive. When costs rise for natural               
gas, citizens are more willing to adopt alternatives. Next to that, there should be a               
regulation for compensation or allowances for citizens who cannot afford alternative           
heating otherwise.  
 The stakeholders perceive risks as well. The risks mentioned are concerned           
with civic risks, financial risks, time risks, organisational risks, governance risks and            
information provision risks. The next paragraph will further elaborate on these risks            
and on the possible mitigation of these risks on the basis of theory or qualitative               
insights.  

Firstly, Civic risks can be limited by engaging the residents. As indicated            
by Radtke (2014) the engagement of citizens contributes to more interest in common             
citizen participation and local community projects and to higher acceptance of           
renewable energy facilities. The more engaged and involved the citizen is, the more             
likely he is to accept new energy structures. Engaging the citizens can and is been               
done via a neighborhood cooperation, whereas the interviewed citizens themself say           
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they feel “heard ”. The preservation of the neighborhood cooperation is therefore an            
important part of mitigating civic risks. Secondly, financial risks are related to            
governance risks. As mentioned in the conditions above, the law concerning natural            
gas supply needs to change. The responsible for this action is the national             
government. Nonetheless, transition theory learns that a niche initiative can impact           
the regime. In this way, a decentralised initiative like in Middenmeer can stimulate             
the national government to change legislation. To continue with the project is            
therefore important, because it can stimulate regime changes. Thirdly, two          
stakeholders expressed their concerns with regard to time. The intensive          
collaboration that is needed between the involved stakeholders is time consuming           
and might slow down the transition process. What is needed is a clear and tight               
planning with set moments of gathering in order to streamline the collaboration            
process. Fourthly, organisational risks have been discussed in chapter 5.1. Lastly, the            
risks coming with the organisation of the information and communication structures           
have been discussed during the interviews as well. More extensive elaboration on            
this theme can be found in chapter 5.4.  
 Therefore, it is advisable that when the network is constructed that it meets             
the requirements of other network operators while at the same time there need to be               
lobbies for change in laws to make heating with natural gas less attractive. Next to               
that, the neighborhood cooperation should be preserved in order to mitigate the risk             
of non acceptance by citizens. Also, based on transition theory, the project should             
continue in order to stimulate governance change. To mitigate the time concerns, it             
is necessary to establish a clear and transparent planning for all stakeholders with set              
moments in order to streamline the collaboration process.  

5.3 Civic participation 

The concept civic participation was both addressed in the literature review and in the              
qualitative research. All the interviewees confirmed the importance of civic          
participation in a drastic process like the energy transition. Both citizens clarified            
that they are feeling empowered and heard thanks to the neighborhood cooperation            
MeerEnergie. Since all parties are congruent on this, it is evident that the             
neighborhood cooperation should be taken seriously, as literally proposed by          
Interviewee 5.  

The neighborhood cooperation MeerEnergie originated from self       
organisation. In the literature review it is cited that self organisation can positively             
contribute to the acceleration of the energy transition (United Nations, 2016). In            
reality, MeerEnergie did contribute to the acceleration of the energy transition,           
because with this self organisation they have started a tendens towards looking            
beyond natural gas for heating. Next to self organisation, MeerEnergie is also a             
decentralised initiative. The study of Radtke (2014) argues that the effectiveness of            
decentralised initiatives, such as energy communities or cooperations, depends on          
(1) civic participation and engagement, (2) on the networks of relationships among            
the people involved and (3) on their interplay between the ever-changing landscape            
of energy policy and politics. So, in order to be an effective initiative, MeerEnergie              
should ensure that citizens are involved in the cooperation, that they carefully            
nurture the relationships with other stakeholders and that they react on the evolving             
landscape trends. In order to tackle Hoffman et al., (2014) who argues that within              
self management and self governance in energy communities a problem of           
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responsibility arises, MeerEnergie should also ensure that within the collaboration          
with other stakeholders the responsibilities are clearly demarcated.  
 Next to this, it is important to note that when people are participating, they              
are more likely to accept alternative energy systems Radtke (2014). The concerns of             
the interviews about the acceptance of the neighborhood can be faded by a strong              
and prominent neighborhood cooperation. Next to that, to convince the          
neighborhood it is important that there is clarity in information, consequences and            
costs for households. Paragraph 5.4 will further elaborate on that topic.  

Lastly, the neighborhood is a niche according to transition theory. It is            
important to keep in mind that argued by Kern and Smith (2008) intensifying current              
policies will not solely contribute to an energy transition. There should be smaller             
initiatives (niches) and a broader awareness trend about sustainability (landscape). In           
order to grow this niche Strategic Niche Management can contribute to a better             
understanding of how to construct this niche properly, so that they can act as              
building blocks for broader societal changes towards sustainable development         
(Schot & Geels, 2008).  

Therefore, it is advisable that civic participation and the neighborhood          
cooperation should be taken seriously. Decentralised initiatives, such as an          
neighborhood cooperation, can accelerate the energy transition by convincing         
citizens provided that citizens are truly involved in this cooperation, that the            
cooperation nurtures relationships with other stakeholders and that the cooperation          
reacts on landscape trends. It is important to consider that the niche, the             
neighborhood cooperation, should interplay with the regime and landscape trends in           
order to be successful.  

5.4. Information and communication 

Clear information and communication appears to be crucial in this transition process.            
Both of the citizens struggle with the access of up-to-date information about the             
current affairs of the process. Both find it difficult to find solid, independent             
information about alternative heat systems. Both citizens do clarify that          
MeerEnergie was the only party from who they did receive information and            
communication and argue that it can stay this way in the future.  

The other stakeholders involved propose that the information and         
communication should be a joint responsibility for the municipality/city district and           
the neighborhood cooperation. Only Alliander DGO thinks that the information and           
communication should be a joint task for Alliander DGO and MeerEnergie, because            
they state that MeerEnergie lacks time and means for professional communication.  
 In theory it was found that it is necessary for a decentralised initiative to be               
effective that there is a network of relationships between the stakeholders involved.            
Next to that, the program of the United Nations (2016) has concluded that new              
information technology and social media platforms are essential tools for education           
and public awareness. Multi stakeholder partnerships and dialogue platforms are          
necessary to improve environmental governance in the long term. Based on this, a             
regular meeting with the municipality, city district, neighborhood cooperation and          
network operator is required to succeed in a well-established organisation with a            
solid information and communication structure. Information technology and social         
media platforms are effective tools to support these relationships and meetings.  

Therefore, it is advisable that the neighborhood cooperation, the         
municipality and the network operator demarcate clearly who is responsible for the            
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information and communication about which aspects. Then, with the help of           
information technology and social media platforms, citizens can easily access clear           
and unambiguous information to provide them an overview of the current process.            
This will improve transparency in the process, which is in favor of the citizens,              
according to the interviews.  
 
Figure 2. Schematic representation of the above-discussed organisational structure for case Middenmeer 

 

6. Conclusion 

In this paper, the organisational, governance and acceptance concerns of the           
involved stakeholders of the energy transition in Amsterdam are researched. In order            
to find out “What kind of organisational structure is needed in order to implement an               
alternative heat supply system in Amsterdam and what is the role of information and              
communication in this organisation” a literature review in combination with          
qualitative research has been done.  

District heating is considered the most feasible alternative at this moment to            
cut the city of Amsterdam of the gas, both for new urban regions and for existing                
urban regions while waste heat is proven to be an appropriate heat source on a               
district heating system (Skole, 1981; de Jong, 1990; Ajah et al., 2007; Patil et al.,               
20009; Persson & Werner, 2011). The eight involved stakeholders to organise a            
district heating network are: the neighborhood cooperation, the residents, the heat           
supplier, the network operator, the power company, the government, the          
municipality and the city district.  

Concerned the organisation between the stakeholders it is advisable that          
there should raise an entity that takes responsibility in the take-over of the district              
heating network and takes the lead in the exploitation of this network. This entity              
would function best when it represents the stakeholders involved. Professionality, in           
the form of a professional network operator, mixed with a neighborhood cooperation            
will be in favour of the process with regards to time, efficiency and civic acceptance.               
This, with the annotation that the parties in the entity closely collaborate within the              
directional lines of the municipality.  

During this process it is a prerequisite that the network is constructed in a              
way that it meets the requirements of this entity and other network operators in order               
to mitigate the risk that no entity can take over the network from the municipality.               
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Also, the entity, the municipality and the city district need to lobby for change in               
laws to make natural gas less attractive as a heat source for citizens.  
 The neighborhood cooperation plays a significant role in this transition          
process and the importance of this cooperation to the citizens should not be             
underestimated. This civic initiative stimulates the acceptance by citizens of          
renewable energy systems in their neighborhood. In this way, the neighborhood           
cooperation can accelerate the energy transition. For this to succeed, the           
neighborhood cooperation should: (1) make sure that citizens are involved in the            
cooperation; (2) nurture relationships with other stakeholders and (3) react on           
landscape trends. In this way the neighborhood cooperation, which is a niche, can             
act as a building block for broader societal changes towards a more renewable             
energy system.  
 To streamline this process it is advisable that the neighborhood          
cooperation, the professional organisation and the municipality demarcate clearly         
who is responsible for the information and communication about which aspects.           
With the help of information technology and social media platforms, citizens should            
be able to easily access clear and unambiguous information to improve the            
transparency of the process, which is in favour of the citizen. In order to realise this                
it is necessary that the entity and municipality work together to establish a clear and               
transparent planning for all stakeholders with set moments in order to streamline the             
collaboration process.  

Thanks to the mountain of experience that has now been gained, this            
research can be an example for other neighborhoods that are concerned with the             
organisation of the transition to an alternative heat supply.  

7. Limitations and future research 

Several limitations have to be denoted when embracing this research. Due to time             
constraints only nine involved stakeholders were interviewed. It would have benefit           
the research if more interviews were conducted in order to enrichen the perspectives             
of the stakeholders. Two of the nine interviews were telephone interviews, which            
made it harder to control those conversations. For future research it would be             
interesting if the economical and technical aspects of this transition would be            
researched. Also, it would be insightful to conduct this research in other city districts              
in The Netherlands with equal characteristics to test whether the results of this thesis              
are also applicable elsewhere. In the context of information management it could be             
investigated which systems could be of value during this process.  
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Appendix A: Interview questions  

Since the interviews are held with native Dutch speakers, the questions in this             
appendix are in Dutch as well. For the English translations, please reach out to the               
corresponding author. 
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
6. Zijn er nog meer rollen in het proces? 
7. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            

deze transitie?  
8. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           

partijen om deze transitie te volbrengen?  
9. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
10. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 

 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen dit proces? 

 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           

volgens u? 
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Appendix B: Summary Interview 1 

Here, a summary of Interview 1 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Bart Teulings 
Role: Board member MeerEnergie 
Date: 09-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
Bart Teulings is a board member of the neighborhood cooperation MeerEnergie. His            
expertise is political science and he focuses on issues in financial settings. Currently,             
he is an advisor and program manager and since one year he is actively involved in                
the energy transition and the governance of this transition. He advocates that within             
the energy transition many professionals are focusing on the technique, but change            
management is currently underrepresented although he believes this is very          
important. 

 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Bewoners, eigenaren van woningen en vastgoed, woningcorporaties, scholen en         
bedrijven, aanbieder van warmte (in dit geval equinix, maar dit kunnen ook anderen             
zijn). Wie ook een belangrijke rol spelen zijn de technici die een alternatief wil              
bieden. 
Daarnaast zijn warmtenet bedrijven: zoals Alliander, Eneco, Nuon grote partijen          
waarmee we rekening moeten houden, mede omdat zij ook investeerders kunnen           
zijn. En dan de Gemeente... Als ik eerlijk ben denk ik dat wij als MeerEnergie te                
veel naar het Stadsdeel hebben gekeken, terwijl de gemeente uiteindelijk          
verantwoordelijk zal zijn voor het trekken van dit proces. Het is dus wel erg              
belangrijk dat de Gemeente Amsterdam actief betrokken wordt. Het Rijk is ook een             
stakeholder, maar op een ander niveau. “Momenteel benadert de overheid de           
energietransitie heel top-down” (10:03.14) Terwijl je eigenlijk per wijk zou moeten           
kijken waar de energie zit en daarop een plan maken. Nu wordt er op Rijksniveau               
onderhandeld over het Energieakkoord, maar dit is echt een typisch Nederlands           
polder proces. Wiebes is dan verantwoordelijk met vijf transitiepaden onder zich en            
rond elk ‘pad’ zitten weer vijf sub tafels onder en daar zitten weer werktafels              
onder… Alle belangen zitten dus aan tafel en iedereen duwt op zijn eigen belang.              
Dit maakt het erg onoverzichtelijk.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren? 
Het Stadsdeel moet meer een bondgenoot zijn, een voorpost voor stappen richting de             
Gemeente. Om deze vraag te beantwoorden moet er een verschil zijn tussen vragers             
en aanbieders. De vragers zijn de partijen in de wijk die eigenaar zijn, dus              
woningeigenaren, corporaties, bedrijven en scholen. De Gemeente is meer de          
publieke kant. Aan de andere kant heb je aanbieders. Die aanbieders leveren            
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technische kennis en kapitaal, dus daarom ook erg belangrijk. Het is wel belangrijk             
dat uitelkaar te houden. Het is wel goed om je bewust te zijn van het feit dat                 
Alliander ons ‘gebruikt’. Zij zijn natuurlijk bewust naar ons toegekomen, zodat zij            
zich kunnen verbinden aan bewoners, zodat zij het netwerk kunnen aanleggen.  
  

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Ik denk dat het verstandig is dat de gemeente de regie mag hebben. De gemeente kan                
opereren namens de wijk en daarbij zoveel mogelijk energie gebruiken die in de             
wijk beschikbaar is. En dat aanbieders nadenken over hoe dit efficiënt moet            
verlopen. Dit is eigenlijk een spel van vraag en aanbod. En als vrager hoef je niet                
alles te weten, maar de aanbieder moet wel goed inspelen op de vraag. De gemeente               
moet het speelveld maken, zodat vraag en aanbod bij elkaar kan komen. Om de              
energietransitie uiteindelijk voor elkaar te krijgen, geloof ik absoluut dat de           
gemeente hierin een trekkende rol moet spelen. De Gemeente moet zorgen dat er in              
elke wijk een proces gaat lopen. Maar in principe moet er een aanbieder komen.              
Uiteindelijk wordt het een mengverhouding in verantwoordelijkheid. Dit zou dus de           
coöperatie kunnen zijn in samenwerking met een netwerkaanbieder. Momenteel lijkt          
het erop dat Alliander het net wil aanleggen en dat MeerEnergie de aflevering en de               
facturering aan bewoners verzorgd. Dat zou een tussenmodel kunnen zijn.  
 

4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
De netbeheerder legt het net aan, maar de coöperatie kan zorgen voor de levering. 
 

5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
Alliander zou de investeerder moeten zijn voor het aanleggen van het net. Hiernaast             
zou de gemeente ook een gedeelte moeten dichten. Maar als Alliander 30, 40             
miljoen gaat investeren in het aanleggen en onderhouden van het net dan spelen er              
twee grote risico’s. Enerzijds is dat technisch, dat ze niet goed weten hoe het werkt               
en dat een pijp door een dijk ineens veel moeilijker is dan we dachten, waardoor de                
kosten anders uitvallen. Het andere risico is markttechnisch, en dat is misschien nog             
wel een groter risico. Dan zouden wij een rekensom maken dat 80% van de              
bewoners meedoet, terwijl uiteindelijk maar 60% van de bewoners meedoet. “Ik           
vraag me af wie dan het risico draagt... Er is een verschil tussen vastrecht en flexibel                
recht. Ik denk dat het zo gaat werken, in het model dat Alliander nu in zijn hoofd                 
heeft, dat het vastrecht naar Alliander gaat en dat zij op die manier hun investering               
terug kan verdienen en dat het flexibel recht naar MeerEnergie gaat, zodat de             
warmtepomp en elektriciteit betaald kan worden” (28:51.11).  
 

6. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

De voornoemde risico’s zie ik als onderliggende problemen, maar dat is typisch mijn             
invalshoek. Een andere belangrijke vraag is hoe krijgen we de bewoners mee? Ik             
denk dat je dit in enthousiasme moet waarmaken. Het rondrekenen… Dat is ook een              
probleem. Op dit moment is het nog duurder dan aan het gas blijven. Je vraagt dus                
wel erg veel idealisme van mensen om mee te doen als het financieel niet uit kan en                 
uiteindelijk haken dan misschien veel mensen af. Ik denk wel dat het dan logisch is               
dat het verschil dan moet worden opgevangen door de gemeente. Het gaat wel om              
enorm veel geld, in Amsterdam is daar nog wel draagvlak voor, maar bijvoorbeeld             
in Den Haag zie ik dat niet zo snel gebeuren. Verder denk ik dat het wel een goed                  
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idee is dat vanuit Het Rijk de prijzen tussen fossiele en duurzame bronnen meer in               
balans gebracht zouden worden.  
 

7. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Wat we besproken hebben zou ik het nu zien als volgt: De Gemeente faciliteert het               
speelveld van vraag en aanbod dat verschilt per wijk, waarbij in dit geval Alliander              
aanbod verzorgt in vorm van netbeheerder, MeerEnergie zorgt voor de levering en            
afrekening, Equinix is de warmtebron. Alliander en de gemeente zullen moeten           
investeren in het warmtenet, waarbij Alliander het vastrecht krijgt, MeerEnergie het           
flexibel recht en bewoners eventueel aansluitkosten betalen.  
 

8. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
De twee voornaamste risico’s die we hebben besproken, technisch en          
markttechnisch. Hoe krijg je het business model rond? 
 

9. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
Zoals hierboven beschreven. 
 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Bestuurslid MeerEnergie, belangen behartigen van de bewoners.  
 

2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
Ik wil gewoon een warmtenet. En dat dat er komt op een manier dat het voor                
bewoners hier goed te doen is. En daarmee bedoel ik financieel gezien, maar ook dat               
zij zo min mogelijk overlast ervaren. Ik vind het ook belangrijk dat we eigenaar zijn               
van het proces, als bewoners zijnde. Maar ook moeten we wel bij ons eigen expertise               
blijven. Iedereen die in het proces zit moet wel in zijn eigen expertise blijven. 
 

3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen het proces? 
Om dit te bereiken moeten er twee belangentegenstellingen overwonnen worden.  
Een is dat de gemeente mee gaat doen en gebruik moet maken van wat er al is en                  
niet met hun eigen blauwdrukken verder gaan. Ik vind dat dit nog te aarzelend gaat,               
momenteel.  
De andere belangentegenstelling is met Alliander. We moeten zakenpartners         
worden, er moet een kosten en opbrengsten verdeling gemaakt worden en ook een             
risico verdeling. 
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Een goed verhaal. Cocreatie. Mensen onderdeel laten voelen van het proces. Dan            
moeten er ook wel middelen zijn als zoals een website. Daarnaast moet het aanbod              
aantrekkelijk zijn. We moeten duidelijkheid geven over wat er bij mensen in huis             
gebeurt. Maar volgens mij als we dit samen met bewoners gaan maken, dan hebben              
zij ook het gevoel dat wij van hun zijn en komt dit beter over. 
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
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Ik denk dat we tijdens de werkgroepen van de coöperatie ook een paar hoofdvragen              
proberen te beantwoorden. Verder denk ik dat het ook belangrijk is om nog meer              
technische informatie in te winnen, maar dat is misschien meer zaak voor Alliander.             
Dat technische verhaal is toch wel een ding. Financieel denk ik dat we een              
onderzoek met doen waarbij we de cijfers van Alliander door een onafhankelijke            
partij laten toetsen. Ik denk dat we meer informatie nodig hebben over het financiële              
plaatje, anders kunnen we geen zakendoen. Daarnaast denk ik dat we misschien wel             
een goed communicatiebureau nodig hebben om de bewoners mee te krijgen.  
 

3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Ik denk dat het goed is dat de Gemeente in de algemene zin van dit proces                
communiceert, maar ik denk over het aanbod dat MeerEnergie zou moeten           
communiceren. MeerEnergie is zeg maar de ‘Vandebron’ van deze wijk. Wij zouden            
moeten promoten dat mensen zich moeten aansluiten bij MeerEnergie. MeerEnergie          
is tegelijkertijd van de wijk en dat we niet losraken van die wijk. 
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Appendix C: Summary Interview 2 

Here, a summary of Interview 2 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Rick Vermin 
Role: Daily Operator Stadsdeel Oost 
Date: 09-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 
 

Rick is responsible for implementing the policies made by the national government            
and the municipality. He is primarily concerned with social and sustainability issues.  

 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Bewoners en ondernemers in het gebied. Netbeheerder, potentiële netbeheerders.         
MeerEnergie, dus een buurtcoöperatie. Finacierende partijen. En misschien wel,         
maar dat is een soort gedachtesprong van mij, een Vandebron of Current. Of een iets               
ideeler en groene gestoelde energiemaatschappijen. Want… het is nog al wat. Ik            
denk dat je dus die kennis kunt gebruiken. Woningcorporaties.. maar in deze buurt             
zijn dat er niet zoveel. Een klein blokje Alliantie, maar verder zou ik moeten laten               
uitzoeken wie dat nou precies zijn. Het Stadsdeel, de gemeente.. Het Rijk weet ik              
niet zo. Ja, het Rijk heb je misschien uiteindelijk nodig, maar die hoef ik niet perse                
aan tafel.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
Bewoners/huiseigenaren zouden in dit verhaal het meest gehoord moeten worden.          
Hierna denk ik dat MeerEnergie en het Stadsdeel op dezelfde plek staan. Daarna de              
gemeente, dan de netbeheerder, dan energiebron en dan de financiële partijen en            
ideële energiebedrijven.  
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Dat is denk ik een bepaald bedrijf dat in samenspraak met al deze partijen moet               
worden opgericht. Ik denk dat er een juridische entiteit moet komen die zegt wij              
leveren en beheren energie en die draagt de verantwoordelijk. Dit zou Alliander            
kunnen zijn, maar ook iemand anders. Of een mengeling, maar hier heb je altijd een               
entiteit voor nodig. In dit geval zou zo’n entiteit zomaar uit mensen van             
MeerEnergie kunnen bestaan, dus dan zou het lokaal zijn. Die entiteit hoeft wat mij              
betreft niet van bovenaf te worden opgezet. Als overheid moeten we gewoon zorgen             
dat de energietransitie kan plaatsvinden met zo min mogelijk overlast voor bewoners            
en het proces zelf kun je meer aan de markt overlaten. En die markt hoeft niet alleen                 
uit commerciële partijen te bestaan.  
 

4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
Het kan niet anders dan dat dit samen moet. De gemeente gaat erover of de straat                
opengaat en het proces zelf is ook afhankelijk van de financiering van het net.              
Daarnaast.. de bewoners zijn natuurlijk eigenaar over wat er in hun huis gebeurt.             
Dus ja, iedereen moet samenwerken hierin. De overheid heeft een regierol om de             
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neuzen dezelfde kant op te krijgen hierin. Mijn voorkeur zal zijn dat het Stadsdeel              
dit oppakt, maar in de praktijk zal de gemeente hierin ook belangrijk zijn.  
 

5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
Nou, ik heb een idee om bijvoorbeeld partijen als Triodos, ASN erbij te betrekken.              
Want zij zijn op zoek naar duurzame beleggingen. Wellicht zouden we met deze             
partijen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente financiert dan nog            
een deel voor huishoudens, want ze subsidiëren 5000 euro als je van het aardgas af               
gaat. Maar belangrijk is hier dat deze regeling uitgaat van individuele huishoudens.            
In de wijk waar we over praten gaan we dat niet doen. Het is collectief en niet                 
individueel van het aardgas af. Het is wel een interessant rekenmodel, want als 5000              
huishouden van het gas af gaan, maal 5000 euro.. dan hebben we ineens miljoenen              
beschikbaar voor zo’n project. Je kan dan zeggen we geven als gemeente 10 miljoen              
in het project, waarbij dat geld dan collectief gebruikt kan worden. In de pijpen zelf               
zijn er een aantal opties die kunnen investeren… Dit kan de gemeente zijn als het te                
langzaam gaan. Anders kan dit de netbeheerder zijn. Persoonlijk denk ik dat de             
gemeente het misschien wel moet doen. Want als wij dit besluiten kunnen we een              
planning aanhouden, een planning van herinrichting die erg belangrijk is. Als we het             
hele proces in veel samenspraak moet uitwerken dan kan dit wel eens te lang gaan               
duren. Nu is het voor investeerder nog te onzeker om een ‘bak met geld in de grond                 
te stoppen’ zonder te weten wat er uitkomt (19:37.20) en daarom is het bij uitstek               
een mogelijkheid voor de overheid om hier een stap in te zetten.  
 

M: Maar als de gemeente een netwerk in de grond gaat leggen… hoe neem              
je de bewoners dan mee? 

Je moet het gesprek aangaan. Je moet duidelijkheid bieden. En het voordeel hier is              
dat bewoners er al veel mee bezig te zijn. Als je het doet dan heb je meer                 
draagkracht om te zetten dat we het netwerk nu al aanleggen, maar de gaskraan nog               
niet dichtgaat. Dan zou je een model hebben waarbij je mensen eerst nog de vrijheid               
laat om nog niet direct over te gaan, maar langzaam aan. De kunst is om genoeg                
comfort te bieden aan mensen en duidelijk te maken dat er genoeg rek in zit. Je moet                 
ze verleiden om over te gaan. 
  

M: En als de gemeente dan de investeerder is, hoe zorgt de gemeente dan              
dat  
 zij echt achter de deur komen bij de mensen? 
Ik denk dat dat met dat verleiden te maken heeft. En omdat we over een hoge                
temperatuur warmtenet praten zijn de verandering niet zo groot als je dit vergelijkt             
met all-electric bijvoorbeeld. Het is de kunst van verleiden en een goed alternatief             
neerzetten ten opzichte van het gas.  

En al de gemeente het net neerlegt is dit niet met de bedoeling dat de               
gemeente netbeheerder en leverancier gaat worden. Ik denk dat na het aanleggen een             
vervolgstap komt van het in gesprek gaan met die stakeholders om een entiteit te              
kunnen creëren die dat wel op zich kan nemen. De gemeente doet zegmaar meer de               
voorfinanciering. Daarna ga je opnieuw in gesprek en ‘verkoop’ je het netwerk,            
zonder winstdoelstelling. Maar op die manier stimuleer je de transitie en versnel je             
het wellicht.  
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6. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

De urgentie is nog niet doorvoeld door de partijen. En dat zit hem in trage processen.                
De realiteit en planning liggen ver uiteen. Dat dichter bij elkaar brengen is wel de               
kunst. Wat daarnaast nog wel moeilijk is, is dat je een grote desinvestering gaat              
krijgen. Want als je het warmtenet gaat aanleggen, moet er daarnaast nog een tijdje              
gas zijn. Die gasleidingen moeten nu vervangen worden… maar over tien jaar            
worden die dan ineens niet meer gebruikt. Dat is echt een desinvestering. Maar dat is               
er een die maatschappelijk niet echt geaccepteerd wordt, maar ja, als je over 30 jaar               
van het gas moet dan ga je absoluut die desinvesteringen hebben.. die kosten worden              
niet transparant.  
 

7. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Er is een entiteit die is ontstaan in samenspraak met alle betrokken partijen.             
Bewoners nemen dan de warmte af via die entiteit. Die entiteit maakt gebruik van              
het netwerk dat er ligt, je moet dan wel uitzoeken of die entiteit dan              
‘transportkosten’ betaald om gebruik te mogen maken van het netwerk of dat zij dit              
netwerk kunnen overnemen oid.  
 

8. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
mogelijkheid: je gaat hier onwijs veel van leren in deze wijk. en mogelijkheid is tijd.               
je moet mensen vinden die het de moeite waard vinden.  
begrenzing: wil je stad er 10 miljoen tegenaan gooien of niet? Alles gaat geld              
kosten, ook voor de bewoners. Maar je moet een keer beginnen.  
 

9. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
Gemeente doet voorfinanciering voor het netwerk. Hierna wordt er gekeken wie het            
netwerk wil overnemen en in welke vorm. Dit kan een apart bedrijf zijn of een               
entiteit, die bestaat uit verschillende stakeholders. 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
In de eerste instantie dat het gesprek gevoerd wordt. Ik wil beweging creëren in de               
ambtelijke organisatie. Anderzijds is het draagvlak creëren en bestuurlijk bewustzijn          
creëren. Verder zorg ik voor meer handjes voor deze energietransitie, of eigenlijk            
meer tijd en capaciteit. Ik wil een oplossing bieden die ik kan presenteren aan het               
college, zodat zij willen financieren. 
 

2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
De hele buurt gewoon om. Op een alternatieve warmtevoorziening. En wat zo leuk             
is aan dat we hiermee bezig zijn, is dat de ambtenaren die de ruimtelijke planning               
maken voor andere buurten in Oost nu ook steeds meer energietransitie plannen in             
hun rapporten opnemen, omdat zij weten dat hier aandacht aan besteed wordt. Ja, dat              
is eigenlijk al grote winst. Anders werken en denken is zeer belangrijk, maar ik kijk               
ook uit naar een tastbaar resultaat. 
 

3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen het proces? 
Om dit voor elkaar te krijgen moeten we zorgen dat de bewoners niet teveel gedoe               
krijgen. Je vraagt namelijk nogal wat van bewoners.  
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Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

We moeten praten, praten en verleiden. Er zijn voor de bewoners. Ik denk ook dat ik                
later in het proces gewoon letterlijk zou gaan aanbellen (38:35.04). Het is ook een              
collectief proces, daarom ben ik ook blij met MeerEnergie. Het is een club die              
enthousiaste mensen om zich heen heeft en daar moeten we gebruik van maken in              
het begin. Ik denk dat burgerparticipatie een cruciale rol heeft, en dat zegt niet iets               
over de vorm van de entiteit. Maar in mijn perspectief, ik wil van het gas af en hoe                  
we dat doen, maakt me niet uit.  
 

2. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Stadsdeel in nauwe samenwerking met Meerenrgie. De kracht van deze case is dat             
we nu een buurtcooperatie hebben. De grootste fout van de gemeente zou zijn om              
daar nu overheen te klappen. Maar omdat de overheid de regierol heeft, dragen zij              
wel de verantwoordelijk. Maar dit moet je wel in nauwe samenwerking doen met             
MeerEnergie, omdat zij de enthousiasme bezitten en al veel voorwerk hebben           
gedaan.  
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Appendix D: Summary Interview 3 

Here, a summary of Interview 3 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Anonymously 
Role: Project Principal (opdrachtgever) Middenmeer  
Date: 14-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
Anonymously is project principal of the project Middenmeer. This means he is            
responsible for the communication between the municipality and the team that is            
really executing the project. He is the connector of the different interests and             
determines and guards the scope of the project. The project of Middenmeer entails             
not only the question whether there should be an heat network infrastructure, but             
also the planning of replacing the sewage network and the electricity network. He             
emphasizes that when the municipality decides to dig the streets open that this is a               
multi-year plan with many stakeholders. 
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Bewoners en ondernemers in de buurt. MeerEnergie is een onderdeel ervan, zij zijn             
van de bewoners. Zij hebben al specifiek een oplossing. Wat mij betreft is het meer               
dan MeerEnergie, het gaat om alle bewoners. En het Stadsdeel zelf is natuurlijk een              
betrokken partij en wij weer onderdeel van de Gemeente.  
 M: Hoe verhouden het Stadsdeel en de Gemeente zich tot elkaar in dit  
 vraagstuk? 
Nou, ik denk dat het een gemeentelijk vraagstuk gaat worden. Daar waar het project              
tot voor kort een stadsdeel project was, een onderhoudsproject. Waternet en Liander            
waren in het begin gewoon de partners van het Stadsdeel en we zouden de leidingen               
vervangen en dit is iets waar het Stadsdeel gewoon verantwoordelijk voor is. Maar,             
de gemeente heeft toch gezegd dat we het aardgasvrij worden van de wijk moeten              
onderzoeken. En dat zijn we dus nu aan het doen. Onze gedachte gaan steeds meer               
uit naar het meenemen van de energietransitie. De beweging wordt steeds groter en             
ik denk dat dit soort projecten daarom steeds meer gemeentelijk worden in plaats             
van als stadsdeel. Daar waar het een Stadsdeel project was wordt het nu toch breder               
dan dat.  
stadsdeel zelf. en is weer onderdeel van de gemeente.  
 M: En wat zijn de andere betrokken partijen? 
Nou, Waternet. Waternet is onze partner wat betreft groot onderhoud. Zij moeten het             
riool vervangen en de drinkwaterleiding. De planning was dat we dat snel zouden             
doen, maar Waternet wordt er nu mee geconfronteerd dat we het project veel later              
gaan uitvoeren. Waternet moet zijn riool tijdig vervangen, maar in onze beslissingen            
om de straat open te gooien zit nu vertraging door het energievraagstuk. Waternet             
heeft eigenlijk geen tijd om te wachten. Maar de gedachte achter het project is dat               
we alles in een keer zouden doen, in een keer de straat open, het drinkwater, riool,                
elektriciteit, gasleiding, zodat bewoners zo min mogelijk overlast hebben en we           
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weer 30 jaar klaar zijn. We waren al heel ver in de samenwerking, maar nu moet                
daar een partij aan worden toegevoegd, zonder dat duidelijk is wie die partij dan is… 
Verder is Liander dus ook een belangrijke partij want zij moeten ook die gasleiding              
vervangen en dat moet tegelijkertijd met Waternet, omdat ze dan beiden moeten            
graven.  
Als laatste zie ik ook nog het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij zouden ook in                
het project meedraaien omdat ze de waterkering zouden moeten ophogen.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
Ehmm ja. Ik denk dat uiteindelijk de bewoners de belangrijkste partij zijn. Daar doe              
je het voor als politiek. En wil je de transitie laten slagen, dan moet je het met de                  
bewoners doen. Je moet ze meenemen, dus ik denk dat zij de belangrijkste             
stakeholders zijn. Daar valt of staat een project ook mee. Als het negatief uitpakt kan               
het namelijk ook heel negatief uitkomen in de media... 
Waternet en Liander zie ik als bedrijven, waar je ook problemen mee kunt hebben.              
Maar eigenlijk is het overleg daar best wel simpel mee. Verder vind ik dat de               
gemeente een regierol moet hebben.  
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Ik heb daar nog geen antwoord op. Dat wordt voor mij ook de komende jaar, jaren                
een zoektocht, wie is nou precies waar verantwoordelijk voor? Wat ik net zei,             
gemeente als regierol zeg ik, omdat ik vond dat dat de laatste jaren wel ontbrak.               
MeerEnergie is bijvoorbeeld best wel aan zijn lot overgelaten. Ze hebben misschien            
wel wat geld gekregen, maar ik vind dat je als overheid een bewonersgroep niet zo               
aan zijn lot moet overlaten. Het was natuurlijk beleid om inwoners zelf met de              
transitie aan de gang te laten gaan, maar ik denk niet dat dat de snelste optie is. Ik                  
vind dat je als overheid niet meer achterover kunt leunen en het aan de burgers               
overlaten. Ik denk wel dat de gemeente keuzes moet maken. Er moeten nou eenmaal              
knopen worden doorgehakt in deze energietransitie. Misschien is het uiteindelijk wel           
een gemengde verantwoordelijkheid. Want de overheid moet ook weer niet overal de            
verantwoordelijkheid voor nemen. Zoals bij mensen achter de deur… Dat zie ik de             
overheid niet bepalen. Maar hoe die verdeling moet.. daar heb ik het antwoord nog              
niet op. Dat is wel echt een dilemma. Want ja, je kunt niet bepalen wat mensen                
achter de deur moeten doen…  
 

4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
Hmm, in dit project gaan we nu een keuze maken. Maar wat mij betreft niet de                
ideale keuze. Kijk, in dit project willen we zo min ogelijk vertraging oplopen. Ons              
advies is dus laten we een warmtenet vooruit aanleggen. Dus als we dat riool enzo               
gaan vervangen leggen we dus buizen aan voor een toekomstig warmtenet. Hierbij            
weten we dus nog niet wie de leverancier gaat worden… Wij als gemeente leggen              
dan die buizen aan en dan gedurende dat aanleggen gaan we dan ingesprek met              
partijen die die buizen willen overnemen.. Dat kan MeerEnergie zijn, of Liander, of             
Nuon.. Dat doen we om zo snel mogelijk aan de gang te gaan. Want we willen echt                 
volgend jaar gaan uitvoeren. In de ideale situatie zou je normaal eerst            
onderhandelen, maar dat is nu niet het geval. Want op heden is er nog geen partij                
geweest die zegt wij gaan dit wel doen. Nouja, MeerEnergie wil het misschien wel,              
maar dat gaat niet snel genoeg voor ons. Zij hebben nu niet alles binnen een halfjaar                
geregeld. Terwijl vanuit ons project de tijd toch wel erg belangrijk is.  
 M: Wat is dan het andere scenario dat je bedoelde? 
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In de ideale situatie zouden we in andere wijken eerst het gesprek met de buurt aan                
willen gaan. Om samen tot de beste oplossing te komen. Dan ga je dus eerst kijken                
of het überhaupt wel een warmtenet moet zijn. Want dat verschilt nogal per wijk.              
Maar in ieder geval kun je dan in beter overleg te werk gaan.  
 

5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
In de situatie die we nu schetsen zien we de gemeente dus eerst als financierder.               
Maar goed, de gemeente heeft niet alle kennis voor het aanleggen. Dus alsnog zit je               
met engineers aan tafel en partijen als Liander… Op die manier worden zij toch nog               
wel betrokken in het proces. En het zijn dan ook potentiële overnemers. Of ze in de                
rij staan.. ik weet het niet. We moeten deze ideeën eerst ook delen. Wie weet komt er                 
nog een ander aanbod dat weet ik nog niet. Maar… in dit scenario valt MeerEnergie               
wel weg. En eigenlijk nu ik daarover nadenk is dat wel een dilemma. Als gemeente               
waarderen we MeerEnergie, maar het zou zomaar kunnen dat een andere partij er             
mee aan de haal gaat. Ik kan me voorstellen dat MeerEnergie echt niet blij is dan. Ik                 
denk dat de politiek het daar nog best moeilijk mee krijgt. Want MeerEnergie is een               
bewonersinitiatief die je eigenlijk wel wilt steunen. Het is een dilemma tussen het             
buurtinitiatief en een partij die de investering wil overnemen.  
 

6. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

Ik ben op dit moment best wel positief. Ik ben mischien wel bang dat binnen de                
Amsterdamse organisatie iemand gaat opstaan en zegt: dit moeten we niet willen of             
niet zo snel willen. Want we gaan versnellen en daarin neem je risico’s mee. Het kan                
zijn dat collega’s dan zeggen van ja, dit en dit heb je nog niet onderzocht. Dan                
worden we misschien afgeremd, dus dat is wel een gevaar. Maar de projectleider,             
Mark Brattinga, heeft echt enorm veel energie gestoken in het meekrijgen van alle             
collega’s, dus ik zie het opzich wel positief in.  
 M: Is dit gevaar dan vooral binnen het Stadsdeel of in Gemeente            
Amterdam? 
Nee, wel ook echt in de Gemeente. We zitten op dit moment wel echt op dat level                 
ook. 
 
Maar een andere zorg die ik heb op meer langere termijn is over de buurt. Ik vraag                 
me af wat de buurt hiervan gaat vinden. Ik bedoel, we gaan ineens een beslissing               
maken voor een warmtenet. We zijn hier wel in uitgedaagd, het kan positief             
uitpakken. Maar het kan bewoners ook overrompelen.  
 

7. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Ik ben het wel eens met het scenario dat de gemeente het netwerk misschien moet               
voorfinancieren. Want op die manier kunnen we wat meer tempo brengen. Dan hoeft             
de straat maar een keer open en kan alles tegelijk en ligt er een gasnetwerk naast een                 
warmtenetwerk. Maarja, dit scenario is wel heel gefocust op een warmtenet…           
Terwijl wat als een bewoner zegt ik wil helemaal geen warmtenet? Ook al lijkt              
onderzoek nu uit te wijzen dat het warmtenet wel de beste en goedkoopste optie is..               
Maar het kan natuurlijk dat een individuele burger daar heel anders over denkt.  
 

8. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
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Je geeft mensen wel de ruimte in tijd om te kiezen wat ze willen. Ze kunnen dan nog                  
een tijdje op het gas blijven totdat ze willen vervangen en overstappen. 
Aan de andere kant je kiest dan wel direct voor een warmtenet terwijl mensen dat               
misschien niet willen. Daarnaast we weten nog niet of dit een open netwerk kan              
worden.. wat je misschien wel zou willen, want anders hebben mensen nog steeds             
geen keuzevrijheid in leverancier.  
 

9. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
Hmm ja, als de gemeente eerst heeft gefinancierd en een andere partij gaat het              
netwerk overnemen zouden zij er op een of andere manier winst uit moeten kunnen              
halen… Tsja, de gemeente neemt een risico door het voor te financieren. Ik weet nog               
niet goed op welk punt het aantrekkelijk is voor andere partijen.. laat ik daar maar               
eerlijk in zijn. Ik weet het niet.  
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Mijn rol is een team verzamelen en deze aansturen. Ook bepaal ik de scope van het                
project en behoud ik deze. En ik ben de verbinding tussen de bestuurder en het               
projectteam.  
  

2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
Ik zou willen dat we over 4 jaar een warmtenetwerk hebben. Deze hoeft nog niet               
perse te werken als de basis er maar ligt. En dat in de jaren daarna mensen steeds                 
meer overgaan op een andere vorm van warmte. Voor de andere wijken in de              
toekomst wil ik wel meer samenwerken met bewoners om tot een oplossing te             
komen. Voor Middenmeer-Noord voelt het meer als we iets opleggen. Het project            
van Middenmeer-Noord is nu al te ver. We zitten al middenin de afhandelingen             
tussen Waternet ed. We zitten in de fase dat we een aannemer kiezen. De buurt is in                 
dat proces wel meegenomen, maar toen was van het aardgas af nog helemaal geen              
ding.  
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Je moet het niet uit te weg gaan. Je moet hier open over communiceren. Je moet                
intensief contact zoeken in de buurt, door bijvoorbeeld bewonersavonden en andere           
manieren. Informeren is hierin erg belangrijk.  
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
Nou, volgens mij is er voor Middenmeer-Noord al erg veel uitgezocht. Dus daar mis              
ik niet direct heel veel. Maar ik mis wel duidelijk een visie en een plan van aanpak                 
vanuit de Gemeente Amsterdam. Ik vind dat we dat nu heel erg aan het uitvinden               
zijn voor Middenmeer-Noord. Want als ik luister naar de media staan we voor een              
enorm vraagstuk, maar het verbaast me dan dat Amsterdam nog geen duidelijk plan             
heeft. Ze zijn er al jaren over aan het nadenken, maar het plan ontbreekt. Ik geloof er                 
heel erg in dat wanneer dat er niet komt we ook niet tot daadkrachtige uitvoering               
over kunnen gaan. Dus in Middenmeer-Noord is ons dat ook overkomen. Eigenlijk            
verbaasd me dat wel… Waarom heeft niet iemand binnen het grotere geheel gezegd:             
Daar moeten we aan de gang gaan? Omdat we dus geen plan hebben. 
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3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Stadsdeeltaak. We kunnen wel samen oplopen naast MeerEnergie. Ik vind ook niet            
dat het Stadsdeel die taak moet overnemen, maar je moet minimaal hetzelfde doen             
als MeerEnergie. Je hoeft er niet voor te staan, maar ook zeker niet achter. 
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Appendix E: Summary Interview 4 

Here, a summary of Interview 4 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Mark Brattinga 
Role: Project director Middenmeer 
Date: 22-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
Mark is project director of projects in Watergraafsmeer in Amsterdam and therefore            
the project director of the project Middenmeer Noord. Mark is responsible for the             
project that initially was concerned with Waternet, City District Oost and Liander.            
That project was almost ready for the call of tenders. But, in May 2017 the project                
was confronted with the natural gas free plans of Amsterdam. Because of this, the              
team was assigned to also incorporate the possibilities of this transition. Therefore,            
Mark designed three scenarios. The first scenario was that they would not change the              
current project at all and neglect the energy transition. The second scenario would             
include the space for a district heating network, but would not yet really place it               
there. The third and last scenario was to supsense the project and only continue              
when the energy transition issue was incorporated in the whole project. At the             
moment of interviewing, the project is stopped and the third scenario is now being              
explored in order to complete this scenario.  
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Stadsdeel Oost en de Gemeente Amsterdam. Maar in het initiële project zeker            
Waternet, Liander… Nu ook Alliander DGO en MeerEnergie.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
Ik denk dat het belangrijkste is dat er geen overlast is voor bewoners. Want we               
willen niet de straat opentrekken en dat alles er netjes bij ligt en dat we over 5 jaar                  
weer die net nieuwe mooie straat moeten opentrekken. 
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Ik heb hier veel over gesproken en ik denk uiteindelijk dat de gemeente de regierol               
heeft. Ook ik heb hierin een regierol. Rick van Stadsdeel Oost is voor het dagelijks               
bestuur en hij moet hierin een stap naar achter zetten, zodat hij degene kan zijn die                
kan escaleren wanneer dit nodig is. Nu is dit project van ‘mij’. Dit gaat wel om het                 
project van de ruimtelijke indeling van Middenmeer. De invulling verder van wie            
dan netbeheerder enzo is dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat komt later pas.             
Misschien een commerciële partij of niet.. Zelf vind ik dat MeerEnergie best een             
kans verdient want het is toch een bewonersinitiatief en dat is best uniek. Het zijn               
mensen die vrijwillig hiermee bezig zijn en daarom hebben zij bij mij wel drie              
streepjes voor.  

 
4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
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5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
De Gemeente zou dit warmtenet moeten voorschieten. Je gaat er ook echt kosten             
mee besparen, want de straat hoeft maar een keer open.  
 

6. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

Als je een een energietransitie in Middenmeer echt helemaal rond krijgt, daarvoor            
moet je financiering krijgen, je moet de wijk in, je moet achter mensen hun deuren               
komen enzovoorts. Nou, met in Middenmeer Noord al 2600 woningen is dit echt 5              
tot 10 jaar werk. En sneller kan dat niet. En dat is wel een probleem, want we zijn al                   
10 jaar bezig met dit project. Dus, het moest anders. Nu zijn we met het idee bezig                 
om die 10 miljoen die we nodig hebben voor het warmtenet te gaan voorschieten als               
Gemeente. En dit voorstel hebben we nu net gedaan. Daarmee winnen we tijd en we               
besparen kosten want we hoeven de straat maar een keer open te halen. De grap is                
dat doordat ik dit ging roepen dat ineens commerciële partijen ook rechtop gingen             
zitten. Die partijen willen toch sneller praten als de gemeente het heeft            
voorgeschoten en het net er al ligt.  
  

7. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Hmm.. ik vind het belangrijk dat dit net de komende vijf jaar bij de gemeente blijft.                
Dus ik moet voor de komende vijf jaar een beheerder vinden die dat net gaat               
beheren. Ik heb daar wel een idee over, en dat gaat hem waarschijnlijk ook worden,               
en dat is Waternet. Want je moet je voorstellen dat als je een pijp in de grond legt                  
dat iemand daar verantwoordelijk voor moet zijn. Nou, Waternet legt daar ook            
riolering aan en is ook een partner in deze samenwerking, dus ik heb gewoon eens               
rondgevraagd of zij hier iets voor voelen. En de kans is groot dat dit een logische,                
neutrale partij kan zijn.  

M: En is het geen optie dat de Gemeente verantwoordelijk gaat zijn? 
Nou ik heb dat met mijn opdrachtgever besproken en dan komt het bij V&OR              
terecht, dat is Verkeer en Openbare Ruimte, ehmm dat zou ook kunnen. MAar die              
zitten nu in een zware reorganisatie. Dus daar krijg je op dit moment niet de handen                
voor op elkaar… Je kunt je voorstellen in tijden van reorganisatie zijn mensen daar              
niet klaar voor. Ja, en Waternet beheert ook de riolering van de Gemeente, dus in die                
zin.. En ze hebben van de Gemeente de vraag gekregen of zij zich willen              
bezighouden met een rol in de energie. En als ik zelf kijk… Waar moet dit net in                 
beheer? Ik vind zelf dat er een net wordt aangelegd dat goed genoeg is voor de Nuon                 
en Alliander, qua eisen. Want zij gaan het in de toekomst misschien wel overnemen.              
Ik heb zelf.. dat ik het heel mooi zou vinden als het een open net zou worden. Dat is                   
in Nederland nog niet heel veel vertoont, meestal zijn het gesloten netten. Dat er              
meerdere bronnen kunnen worden aangesloten zou ik erg interessant vinden. Want           
met een gesloten net heb je maar een leverancier en een eigenaar, dit terwijl mensen               
juist aangeven meer keuzevrijheid te willen.  
 M: Zie je kansen in Middenmeer Noord dat er andere energiebronnen  
 toegevoegd kunnen worden behalve het datacenter? 
Ja, ik denk aardwarmte. Dat is wel een langere termijn potentie.  

M: Dus zou je rekening moeten houden met het toevoegen van andere  
 warmtebronnen ten tijde van het aanleggen van het net? 
Ja, als je het als open net ontwerpt kan er eerst een leverancier op en ga je gewoon.                  
Maar, dan kan er altijd nog eentje bij.  
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M: Oke, dus dit zou jij het liefste zien als scenario voor het net. Maar wat                
zou  
 je dan het liefste zien als samenwerkingsvorm? Want uiteindelijk zou het           
wel  
 op een bepaalde manier georganiseerd moeten worden, want iemand zou          
het  
 proces moeten beheren en moeten besluiten welke warmtebronnen worden  
 aangesloten en wie gaat er over het afrekenen met de bewoners? Hoe zie jij              
dit  
 voor je?  
Ja, dat is een interessante vraag. Daar ben ik zelf nog niet over uit. Ik heb hem voor                  
mezelf afgebakend dat wij dat warmtenet meenemen in dat project. Uhmm.. Maar            
dan ben je er inderdaad nog lang niet. Want je moet alles achter de voordeur nog                
organiseren, je moet energie naar het net toe krijgen. Het is de vraag hoe je dat gaat                 
doen en wie welke rol heeft.  
 M: Wat is jouw persoonlijke visie of voorkeur hierop? 
Ja, ik denk dat de gemeente hierin wel een belangrijke rol in kan vervullen. En dat je                 
dit projectmatig per wijk moet oppakken. Met de partners. Maar als gemeente moet             
je tijdens dat organiseren een regierol op je nemen. Het heeft ook wel een nadeel,               
want de gemeente is een overheid en heeft misschien een niet altijd te best imago.               
Mensen zullen kritisch zijn naar de gemeente toe. Zeker als je naar een private plek               
toe gaat, bij mensen in hun woning. Feitelijk is het zo dat alles wat je achter een                 
voordeur doet degene wie dat betreft die moet daar eigenlijk opdrachtgever voor            
zijn. Alles achter de voordeur daar is de eigenaar van de woning opdrachtgever. En              
voor de voordeur dan is de gemeente de opdrachtgever. En die mensen moet je denk               
ik weer met een collectief ondersteunen. Want het is niet alleen een unit plaatsen,              
maar er zijn meerdere dingen die gedaan moeten worden in zo’n huis. Een collectief              
kan daar een oplossing voor zijn. Dat collectief kan een marktpartij zijn.  
 

8. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
mogelijkheid is dan dat liander en nuon dit kan overnemen. andere warmtebronnen.  
 
tijd.. 2019 graven. najaar 2019 straat openhalen 
 
Ik denk ook dat het energie gaat opleveren als het er al ligt, want dan willen mensen                 
er ineens iets mee gaan doen. Maar goed, dat is natuurlijk Middenmeer. Dan zijn we               
er nog niet. Vervolgens moet je wel gaan zitten met allerlei partijen om te zorgen dat                
het dan uiteindelijk echt gaat lukken.  
 
het zou wel eens een blauwdruk kunnen zijn hoe je nieuwe energie meeneemt in een               
project van openbare ruimte.  
 

9. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Ik heb toen ik hoorde van de aardgasvrije plannen van de gemeente contact gezocht              
met het programmateam daarvan. Koen van Gulik (Nuon) en Bram van Beek            
(Gemeente) zijn uiteindelijk de personen met wie ik goed contact heb hierover.  
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2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
overlast minimaal. het combineren van de projecten.  
 

3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen dit proces? 
Commerciële partijen en publieke partijen werken wel samen… maar ik vind dat            
nog wel ingewikkeld. Maar dit heeft er misschien ook mee te maken dat ik er zelf                
nog niet zoveel mee te maken heb gehad. Normaal ontwikkel ik iets wat ook direct               
in beheer komt en nu ga je iets doen wat uiteindelijk in beheer komt bij een private                 
partij, een bewonerscoöperatie, een Nuon of een Alliander. Ja, dat is anders. Daar is              
nog geen draaiboek voor. En als je het juridisch bekijkt zou je het recht op dat een                 
commerciële partij het pakt dan moet je het aanbesteden. Nou, hoe doe je dat dan?               
Al dit soort dingen moeten we wel hebben uitgezocht voordat we naar de             
Gemeenteraad gaan en om die 10 miljoen gaan vragen. 
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Ja, bewustwording. Mensen bewust laten worden van de noodzaak om zelf iets te             
gaan doen. Waar ik ook aan denk is dat mensen zich bewust worden van het feit dat                 
er een momentum is ontstaan. Nu is gewoon het moment om dit te kunnen doen. Je                
wil niet twee keer in 5 jaar de straat open. En het zou dan ook duurder worden                 
natuurlijk.  
Verder moet je ook dat wantrouwen van mensen wegnemen. Je moet het zo             
communiceren dat mensen er vertrouwen in hebben. Je moet ze verzekeren dat ze             
niet duurder uit zijn uiteindelijk.  
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           

volgens u? 
Ik denk dat er een projectteam georganiseerd moet worden met de Gemeente en             
MeerEnergie. Ik denk ook dat zij moeten samenwerken om de buurt te overtuigen             
om deel te nemen aan het collectief overgaan op een warmtenet. De Gemeente heeft              
ook de middelen en bestuurlijke kracht om dat in werk te zetten.  
 
  

39 



40 

Appendix F: Summary Interview 5 

Here, a summary of Interview 5 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Anonymously  
Role: Senior Project Manager Vattenfall / CityDeal 
Date: 23-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 
 

Anonymously works for Nuon Vattenfal and joined the CityDeal program where           
different stakeholders that deal with the energy transition are collaborating. Within           
the energy transition his perspective is mainly the perspective of CityDeal, which            
goal it is to achieve a energy neutral living climate in The Netherlands and              
Amsterdam. 
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Pfoe, dat zijn er nog al wat. Dat zijn de inwoners, de bewoners, maar ook de                
particulieren en de coöperaties en de beleggers. Ja, en dan heb je nog Het Rijk of de                 
Gemeente..  
 M: Hoe verhoudt het Stadsdeel zich tot de Gemeente en de Gemeente tot             
het  
 Rijk? 
Ja, nou Het Rijk komt bijvoorbeeld met die doelstellingen. En dan gaat dat zeg maar               
van boven naar beneden. Maar in de praktijk zie je nu ook wel dat sommige lokale                
dingen ineens sneller gaan dan Het Rijk bedacht had, dus dan veranderen die             
verhoudingen misschien een beetje.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
Ik vind de Gemeente toch wel het belangrijkst. De Gemeente heeft de regierol. Ze              
hoeven niet perse overal de leiding over te hebben, maar zonder de Gemeente kun je               
dit proces niet opstarten.  
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Nou, nu lijkt het alsof dat maar een partij is die de verantwoordelijkheid moet              
dragen. Ik denk dat dit meer een samenwerking moet en zal zijn. Dus meerdere              
partijen dragen de verantwoordelijkheid en gaan ervoor zorgen dat dit proces           
uiteindelijk volbracht wordt. Maar alsnog heeft de Gemeente hierin dus een           
belangrijke rol, omdat zij die regierol gaan vervullen. Dus in die zin zijn ze wel               
verantwoordelijk om het speelveld te creëren. En de partijen die moeten           
samenwerken zijn de partijen die hier allemaal mee te maken hebben. Want ja, als              
Waternet niet meewerkt bijvoorbeeld zou het betekenen dat je de straat misschien            
twee keer gaat opentrekken. Dat is geen optie. Je moet ervoor zorgen dat dat soort               
plannen samengaan om ook op die manier de overlast te beperken.  
 

4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
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Ik denk dat dat wel een commerciële partij kan zijn, bijvoorbeeld Nuon of Alliander              
DGO. Maar daarnaast zie ik ook geen probleem in dat de Gemeente dit misschien              
eerst legt en dat het later nog verkocht wordt ofwel aan een private partij of een soort                 
coöperatie ofzo. Dat is beiden prima, denk ik. Ik zie het niet als een probleem, ik                
denk dat dit vanzelf invulling gaat krijgen, zo lang het speelveld er maar is. 
 

5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
Dat ligt dan weer totaal aan wie de eigenaar wordt. De eigenaar of uitvoerder. En               
dan zijn er allerlei constructies te bedenken hoe dat precies in zijn werk moet gaan.               
Dat verschilt heel erg per situatie en dat wordt naarmate het proces duidelijk.  
 

6. Zijn er nog meer rollen in het proces? 
Ehm… Nou ik denk dat je de bewoners hun kant zeker niet moet vergeten. Want dat                
is iets wat je niet over het hoofd kunt zien. Uiteindelijk moet je toch bij hen achter                 
de deur komen.  
 

7. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

Nou als ik dat zo moet zeggen… Is dat denk ik de rolbeschrijving. Het is nog niet zo                  
duidelijk wie wat moet doen en dat is nog wel ingewikkeld de komende tijd. We zijn                
goed bezig en zetten veel stappen, bijvoorbeeld met CityDeal komen we samen en             
spreken we hierover. Maar ja, nogmaals het is nog niet altijd duidelijk. Dat komt              
omdat het een complex speelveld is waar we over spreken met al die verschillende              
betrokken partijen die we ook genoemd hebben net. 
 

8. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Ja, ik heb daar wel een visie op. Ik ben het er erg mee eens dat de gemeente een                   
regierol heeft. Verder is het van groot belang dat alle partijen met elkaar dit aangaan.               
Niemand kan dit alleen en ik denk dat je iedereen nodig hebt om het tot een goed                 
proces te brengen.  
 

9. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
Ja, dit met elkaar is natuurlijk niet altijd eenvoudig of duidelijk. En dat kost ook tijd.                
Maar het is wel de enige manier denk ik. Het is daarnaast ook zo dat je de                 
‘bovengrondse’ partijen en de ‘ondergrondse’ partijen met elkaar moet laten          
samenwerken. En er zijn juridische aspecten, maar ook sociale aspecten. Dat maakt            
het toch wel tot een complex probleem.  
 

10. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
Nou, ik denk wel dat er misschien commerciële partijen zijn die dit willen oppakken.              
En het is natuurlijk niet zo dat ze die warmte van bijvoorbeeld Equinix zo maar               
gratis krijgen en verder niets. Er moet waarschijnlijk een warmtepomp komen die de             
temperatuur van 30 graden naar 70 graden brengt, daarnaast moet die warmte ook             
vastgehouden worden enzo. Daarom maken ook die commerciële partijen veel          
kosten. Het zal uiteindelijk een rekensom zijn of dat het waard is. De partij die dat                
wil doen die gaat dit doorberekenen aan de bewoners, natuurlijk. Maar goed, ik denk              
niet dat dit perse alleen een commerciële partij hoeft te zijn. Dat kan ook in een                
andere vorm. En de Gemeente kan natuurlijk ook wat tegemoet komen in het een of               
ander.  
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Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Ik vertegenwoordig Nuon, maar ik zit ook in CityDeal. Dus ik probeer samen met              
andere partijen tot passende besluiten te komen wat betreft de energietransitie.  
 

2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
Ik wil dat de stad aardgasloos wordt. Dat is uiteindelijk wat ik wil bereiken. En dat                
het in samenspraak gaat met alle partijen.  
 

3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen dit proces? 
*onverstaanbaar (23:06.45)* Wel merk je ook dat het een proces is wat nog niet              
eerder is gedaan. Hoe partijen moeten samenwerken is totaal nieuw. Het moet heel             
anders aangepakt worden, want bij het gasnet werd iedereen aangesloten en dat was             
een soort landelijke uitrol. Nu speelt het ook lokaal en je merkt dat niemand nog               
precies weet hoe het moet. 
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Nou het is ten eerste belangrijk dat de bewoners heel vroeg worden betrokken. Dat              
ze weten wat er speelt en dat ze ook meedoen in het proces. Participatie dus. Ik denk                 
dat de gemeente dit moet ondersteunen en serieus moet nemen. Maar dat niet alleen,              
ik denk dat die partijen dus moeten samen komen om erover te praten. Op die               
manier neem je de burgers ook echt mee. 
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
Nou, ik denk soms wel dat er beter onderzocht kan worden wat de alternatieven zijn.               
Ik bedoel voor Middenmeer praten we nu wel over een warmtenet, maar voor andere              
gebieden is er misschien wel een beter alternatief. Ik vind het nu nog niet altijd               
duidelijk wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn van all-electric. Er zijn ook weinig            
partijen die dit echt goed weergeven vind ik. Dat ontbreekt dus soms wel.  
 

3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Ik vind dat communicatie vooral vanuit de Gemeente moet worden opgezet. Het is             
hun taak om duidelijkheid te creëren naar de burgers toe. En tussen die andere              
partijen hebben ze dus die regierol, dus dat is ook een soort communicatierol. Verder              
is het nog nooit gedaan, dus protocollen ofzo zijn er nog niet echt. Wel werken we                
dus met CityDeal meer projectmatig. In de buurt zelf zou je denk ik ook zoiets op                
willen zetten om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen.  
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Appendix G: Summary Interview 6 

Here, a summary of Interview 6 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Roelof Potters 
Role: General Manager Alliander DGO 
Date: 24-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 
 

Alliander DGO is since five years a subsidiary of Alliander. Recognising the energy             
transition, Alliander DGO stands for sustainable area development within the built           
and unbuilt environment.This company focuses on alternative ways of heating with a            
high priority on sustainability. They operate nationwide and acknowledge that          
within the energy transition there should be space for local initiatives, because the             
new way of heating will not be organised as the current natural gas structures.              
Roelof Potter is the founder and general manager of the company. 
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Bewoners allereerst. En de vastgoedeigenaren, maar toch zeker de bewoners. Andere           
belangrijke stakeholder is de gemeente en het stadsdeel. Zij houden zich bezig met             
de publieke belangen en de openbare ruimte en infrastructuur. Ja en met die publieke              
belangen komen ook de netbeheerder en de netwerkbedrijven om de hoek kijken. En             
daarnaast de energieleveranciers, bijvoorbeeld Equinix.  
 M: Kunnen dat ook meerdere energieleveranciers zijn? 
Ja, ja, tuurlijk. Graag zelfs.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
Ja, ik zou zeggen de bewoners. Maar eigenlijk ben ik blij met een coöperatie, zoals               
MeerEnergie. Zij representeren dan die bewoners. Die hele dynamiek gaat ontstaan           
vanuit die bewoners en wat zij willen. Draagvlak is toch de politieke trigger om met               
die transitie aan de slag te gaan. Ik denk dat veel bewoners zich niet eens beseffen                
hoeveel invloed ze hebben hierin. Dat geldt voor zowel de keuze van hoe je het wil                
doen, hoe je het wil organiseren, hoe je het gaat financieren… Al die rollen zijn wel                
afhankelijk van wat de burger wil.  

M: En hoe worden die burgers op dit moment gehoord? 
Nouja, ze worden natuurlijk gehoord doordat.. Ja wij zij naar hun op zoek gegaan.              
Dat was ons uitgangspunt om hun serieus te nemen. Het blijkt ook wel dat ze door                
het Stadsdeel gehoord worden en daarnaast ook door de Gemeente, via de CityDeal.             
Eerst was CityDeal vooral bezig met een B2B omgeving, ze focusten op            
woningbouwcorporaties, maar zij kwamen er toen achter dat dat niet werkte in een             
wijk met veel particuliere woning. Inmiddels zijn ze bij uitstek bereid om ook meer              
met bewoners in gesprek te gaan. Ik zie het ook voor me als een participatieladder en                
dat je moet bedenken hoe hoog de burgers staan op die ladder. De onderste sport is                
informeren en de allerbovenste spot is dat je mensen echt laat beslissen. Wij denken              
dat de energietransitie gebaat is bij de burgers zo hoog mogelijk op die             
participatieladder te laten staan. En daar zit wat spanning op, want de onderstelling             
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is dat dat slecht zou zijn voor het tempo. Dat het sneller zou zijn wanneer de                
Gemeente een beslissing maakt en doorvoert. Maar als bewoners daar nu massaal in             
opstand tegen komen dan ga je uiteindelijk alleen maar vertraging krijgen. Dus wij             
streven naar een zo hoog mogelijke zeggenschap. De randwaarde is echter wel dat             
de vertegenwoordiging van die bewoners wel voldoende professioneel ondersteund         
is.  
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Ehm, nou het zou heel goed zijn als een sterke energiecoöperatie deze            
verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Om voor een bepaalde energievoorziening         
te staan en die te realiseren. En afhankelijk van hoe stevig en hoe gefund zo’n               
organisatie is kunnen zij dat dan in meerdere of mindere mate waarmaken. Een             
andere partij die qua openbare ruimte hierover gaat is natuurlijk de Gemeente            
Amsterdam. Dus zij zouden over die ruimte moeten gaan… Ik denk dat zo’n             
coöperatie niet perse in staat in om dat te regelen evenmin als de financiering of het                
echt aanleggen. Uhmm, ja. Dan zou ik denken dat Alliander DGO wel in beeld zou               
kunnen komen.  
 

4. Wie moet volgens u de uitvoerder zijn van het proces? 
Nou, uiteindelijk hebben wij hier als Alliander DGO verstand van. Dat is waarvoor             
we er zijn. Kijk, er komt enorm veel kennis bij kijken. En vanuit zo’n wijk is het iets                  
wat je eenmalig doet. Het zou wel inefficient zijn om in zo’n wijk alle kennis op te                 
bouwen die je nodig hebt om zo’n netwerk aan te leggen om vervolgens die kennis               
nooit meer te gebruiken. Dan kun je er beter een partij opzetten die hier al meer mee                 
bezig is en die die kennis weer kan hergebruiken. Dat kan een kwaliteitssprong             
betekenen en het vertrouwen voor investeerders vergroten. In principe kan          
MeerEnergie wel de opdrachtgever zijn maar als uitvoerder vind ik dat inefficient.  
 M: Ik heb in andere gesprekken ook de mogelijkheid van Waternet als  
 uitvoerder gehoord, hoe denk je daarover? 
Ehm.. Ik denk niet dat zij alle kennis nu hebben die ze nodig hebben om dat                
werkelijk uit te voeren. Ik denk dat je dan beter kan kijken naar partijen die ook                
beschikbaar zijn en al langer in dit veld opereren.  
 

5. Wie moet volgens u de investeerder zijn in het proces? 
Nou, de Gemeente heeft gezegd dat zij hooguit financieren of subsidiëren waar            
knelpunten zitten. Tja, dan zijn er eigenlijk twee logische partijen. De een is een              
partij die gewend en bekend is met het investeren in energienetten, wij dus. Of een               
energiecoöperatie zelf. Kijk, op zichzelf is het wel denkbaar dat bewoners           
certificaten, aandelen, obligaties kopen om geld op te leggen voor zo’n financiering.            
Maar dat kan ook in een mengvorm. Een deel voor MeerEnergie en een deel voor               
ons. Het gaat er uiteindelijk ook om dat je het geld op tafel krijgt.  
 

6. Zijn er nog meer rollen in het proces? 
Ja ehm, dat kun je eindeloos lostrekken. Deel rollen.. Maar ik denk dat dit het wel is.                 
En nou ja een opdrachtgever kan weer iemand anders zijn dan de uitvoerder. Zoiets. 
 

7. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

ehm, ik zie er op dit moment twee. De eerste is dat de business case voor                
alternatieve energie ten opzichte van gas nog slecht is. Gas is nog steeds erg              
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goedkoop. Daar moet iets veranderen. Daar gaat ook iets veranderen. De           
Rijksoverheid is daar verantwoordelijk voor. die zij bezig met regels te scheppen om             
gas minder aantrekkelijk te maken, onder andere door de energiebelasting op gas te             
verhogen.  
Het andere probleem is van hele andere orde. Dat is draagvlak, betrokkenheid van de              
buurt. En ik ben natuurlijk blij met de 20% response rate in de buurt, maar eigenlijk                
wil je dit nog hoger zien. Je wil dat het leeft in de buurt. Dat is een vergaand doel,                   
maar essentieel.  

M: heb je een idee hoe je dat laatste doel kunt bereiken? 
Ja, in die zin zijn die twee problemen aan elkaar gekoppeld. Mensen gaan ervaren              
van ‘He mijn gasvoorziening is eindig of heel duur’ en dat besef begint dan door te                
dringen dan gaan mensen kijken wat andere opties zijn en wat de buren aan het doen                
zijn. Om die betrokkenheid te creëren denk ik wel dat MeerEnergie daarvoor            
grotendeels verantwoordelijk is. Maar wij zijn daar wel voor om daarbij te helpen.             
Dat zou denk ik een samenwerkingsvorm moeten zijn. Er is nog geen echte agenda.              
Maar wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met OmOns. Dat is een platform om de buurt te                
activeren om online te laten inzien wie in welke buurt al betrokken is bij de               
energietransitie en wat het oplevert enzo. We zijn daar nu nog wel mee aan het               
experimenteren. Dat platform is ontwikkeld door Alliander DGO.  
 

8. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  

Ik denk dat in stadium… Ja, dat MeerEnergie, de gemeente, Alliander en Equinix             
gaan proberen om een compleet plaatje te maken. Organisatorisch, technisch,          
financieel… Een gelijkwaardige positie voor iedereen lijkt me de juiste start.           
MeerEnergie is dan meer verantwoordelijk voor de communicatie, maar als zij           
middelen te kort komen dan zouden wij daarbij graag ondersteunen.  
 M: En bedoelde je met Gemeente de Gemeente Amsterdam of het           
Stadsdeel? 
Ja, dat ligt heel erg aan hun. Voor mij maakt dat minder uit maar zij moeten zelf                 
kijken hoe ze dat organiseren. CityDeal heeft daar dan ook weer mee te maken en               
dat is weer meer gemeentelijk.  
 

9. Welke mogelijkheden en welke begrenzingen zitten er aan deze optie? 
Het voordeel is dat de sleutel bij de bewoners ligt. Want zij zitten in het centrum van                 
deze hele organisatie, doordat ze vertegenwoordigd zijn in een coöperatie.  
De begrenzende factor is de slagkracht. Zowel manskracht als financieel… Voor           
zo’n cooperatie. Er wordt hard gewerkt door dit bestuur, maar het blijft            
vrijetijdswerk. Daar moet je wel keuzes in maken. Vanuit onze kant is er misschien              
zekere voorzichtigheid. Want wij willen niet zomaar alles overnemen van          
MeerEnergie. En vanuit de Gemeente zie ik dat ze nog tegen twee dingen aanhikken.              
Of ze gaan vooral voorrang geven aan die publieke ruimte of gaan ze nu ook die                
energietransitie meenemen… Dat lijkt mij in afzienbare tijd wel op te lossen. 

M: Heb je zelf een tijdlijn in je hoofd voor dit proces? 
Haha ja, maar die tijdlijn is wel extreem optimistisch. Maar kijk, in 2018 moet er               
veel mogelijk zijn om het plan samen te schrijven. En in 2019 financieren en 2020               
gaan uitvoeren. Maar ik zie ook dat er veel dingen kunnen gebeuren waardoor het              
zou vertragen. 

M: Maar als de straten toch al opengaan in 2019, wat zou je er van vinden                
als  
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 de Gemeente de structuur gaat voorschieten om daarna te bekijken welke  
 partij dit eventueel zou kunnen overnemen? 
Nouja, dat is in feite een van de routes waarover we nu in gesprek zijn met de                 
Gemeente om zoiets te realiseren samen. Ik vind wel dat dat opzich goed past, maar               
ik zie wel bedenkingen. Zoals dat je toch wel een gasnet aanlegt. Ik zou denken dat                
je als gemeente misschien eerder dit gasnet zou moeten financieren want dat is een              
loze investering. Dat warmtenet is de toekomst… Maar je zult uiteindelijk toch op             
lange termijn een prikkel moeten creëren waardoor mensen uiteindelijk gebruik          
willen maken van dat warmtenet, anders is het weggegooid geld.  

M: Heb je er vertrouwen in dat het warmtenet überhaupt rendabel gaat zijn             
als  
 Alliander DGO deze bijvoorbeeld gaat aanleggen in samenwerking met de  
 Gemeente?  
Ehm nou, er zijn wel voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het gasnet              
onaantrekkelijk gemaakt moet worden. En het gasnet moet eindig zijn. dat is nu             
allemaal nog niet geregeld. Die onzekerheid zorgt ervoor dat het nog niet            
aantrekkelijk is voor partijen om dit op hun te nemen.  
 

10. Welk business model zou er achter dit proces moeten zitten volgens u? 
Ja er zijn wel talloos structuren te bedenken die een businessmodel zouden kunnen             
zijn. Maar ik denk wel dat je er voor moet zorgen dat dat business model el de                 
verduurzaming stimuleert. Je wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat hoe minder energie            
mensen gebruiken hoe minder kosten er zijn. Dat je er zeg maar aan werkt om meer                
te verdienen als er minder energie wordt verbruikt. 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Ik ben altijd bezig met de strategie van het bedrijf en met de plannen voor morgen.                
Ik ben met deze ideeën zeer nauw betrokken en binnen onze eigen organisatie ben ik               
dan ook de opdrachtgever voor dit project.  
 

2. Wat is het minimale (doel) dat u wilt bereiken tijdens dit proces? 
 

3. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen dit proces? 
Ja, elk project dat je aanbiedt zijn er belangentegenstellingen. De kunst van het             
ontwikkelen van gebiedsplannen en plannen met vele stakeholders is dat je een            
mechanisme inbouwt die die belangrijkste tegenstellingen overbruggen. Ik denk dat          
een energiecoöperatie het ideale platform is om tussen die bewoners de tegenstelling            
te overbruggen. Ik denk ook dat je ziet dat het intensief samenwerken ook helpt bij               
het overbruggen van de andere tegenstellingen. Dat vraagt best wel wat. De            
vertegenwoordigers van de bewoners zou echt open moeten staan voor het dialoog.            
Je moet ook eerlijk zijn over welke oplossingen je kan bieden. Net zoals CityDeal,              
zij hebben nu ook toegegeven dat ze niet precies weten hoe ze zo’n project tot stand                
moeten laten komen in een wijk met veel particulier bezit. Ja en in deze dialogen kan                
het er best stevig aan toe gaan, maar tot nu toe is deze wel productief. Het                
belangrijkste is dus om belangentegenstellingen tegen te gaan is dat er een open             
dialoog is en dat iedereen zich richt op dat die wijk van het gas af moet.  
 
Communication and information structure 
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1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Wij geloven niet in het opleggen van energiesystemen van bovenaf. Je zult            
uiteindelijk grote groepen van die eigenaren mee moeten krijgen. Nouja en ik denk             
niet dat we ze hoeven te overtuigen want ze gaan er onderdeel van zijn. Maar dat                
moet dan onder de overtuiging dat doorgaan met gas geen optie is. Of wordt het te                
duur of het is niet meer mogelijk. Dus het perspectief dat je van het gas af gaat moet                  
echt geschapen worden. Het probleem is wel dat het kader ontbreekt, want de wet              
schrijft nu nog voor dat iedereen recht heeft op een gasaansluiting. Er is daar te               
weinig ruimte. Het is nog onvoldoende duidelijk voor mensen dat gas duurder gaat             
worden en dat het eindig is. Ik denk dat de buurt uiteindelijk moet kiezen voor wat                
het beste alternatief is. 
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
Ehm, nee, nee, niet in het algemeen. 
 

3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Nou ik denk een combinatie van MeerEnergie en ons. MeerEnergie          
vertegenwoordigt natuurlijk de buurt, maar zij hebben misschien niet de middelen en            
tijd. Wij hebben dat wel.  
 

4. Hoe communiceren al die partijen nu samen? 
Ja, tot nu toe was er wel weinig structuur. Maar na die overeenkomst voorziet de               
Gemeente als het goed is in een structuur. In stuurgroepen en werkgroepen enzo.             
Zodat het overleg ook op een regelmatige basis gaat plaatsvinden. Dat is wel nodig              
want je moet die logische belangentegenstellingen wel besproken worden.  
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Appendix H: Summary Interview 7 

Here, a summary of Interview 7 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Bram van Beek 
Role: Municipality representative in CityDeal 
Date: 28-05-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
CityDeal is bedoeld om samen met verschillende partijen zoals Nuon, Alliander, de            
Gemeente, corporaties een programmateam te hebben dat projecten realiseert in          
Amsterdam van het gas af krijgen. Het is een project wat over heel Amsterdam              
speelt. Daarbinnen zijn nu 14 wijken in verschillende stadia waar het project ‘van             
het gas af’ lopende is.  
 
Organisational scenario 

1. Welke partijen spelen volgens u allemaal een rol in deze transitie? 
Dat zijn alle partijen in de buurt waarmee je te maken krijgt als je dat gasnet gaat                 
vervangen. Dat zijn alle gebouweigenaren, dat zijn alle corporaties, maar ook           
particulieren, particuliere verhuurders, maar ook maatschappelijke gebouwen. Je        
gaat eigenlijk die hele wijk door. De gemeente heeft dan weer te maken met de               
bankjes in de openbare ruimte, de stoeptegels, alle wegen, daar heb je allemaal mee              
te maken. En dan kom je onder de grond en daar kom je uit bij iedereen die daar iets                   
heeft liggen. Van KPN tot Waternet tot Liander tot Nuon. Die heb je ook allemaal               
nodig.  
 M: En in het gebied van Middenmeer? Zijn hier nog andere partijen? 
Nou, daar ligt nu nog geen netwerk van Nuon. Ja, als je hier een warmtenet wil                
leggen kan feitelijk iedereen dit nog doen. De Gemeente heeft ook nooit gezegd dat              
aardgasvrij gebonden is aan stadswarmte of een partij…. Dus het is een            
techniekvrije keuze.  
 

2. Kunt u het belang (volgens u) van deze betrokken partijen prioriteren?  
De bewoner. Want als een bewoner niet mee wil, dan houdt alles op. En als we de                 
bewoner maar deels meekrijgen dan gaat het ons ook meer geld kosten. Dus zorgen              
dat we veel draagvlak krijgen voor deze transitie is ook van belang voor de kosten.               
Wat weer in het belang is van de bewoner.  
 

3. Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid over het transitieproces? 
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als de Gemeenteraad nu gaat zeggen dat het idee                
goed is… Dan pakt de Gemeente die rol eigenlijk. Eigenlijk is het niet eens zo               
interessant wie die verantwoordelijkheid heeft. Eigenlijk is het interessant welke          
eindsituatie je nastreeft. Hoe komt het er nou uit te zien als die woningen zijn               
aangesloten?  

M: Hoe zie je dat voor je? 
Ja, vooralsnog hebben we MeerEnergie en Alliander DGO die dat willen doen. Dan             
moet je dus nadenken over een manier waarop je zo’n warmtenet over kunt dragen.              
Uhmm… Nog even een stapje terug. Je hebt eigenlijk twee fasen. Als de Gemeente              
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toch die voorfinanciering niet wil doen, ja wat gebeurt er dan… Gaan we dan zeggen               
dat we die wijk vijf jaar lang niet aanpakken en wachten we dan af totdat een andere                 
partij iets heeft ondernomen? Of gaan we gewoon beginnen en zeggen we ‘sorry,             
gepasseerd station’? Als de gemeente dus dit besluit maakt maken ze wel veel los. Je               
komt namelijk in een keer tot een oplossing voor die wijk en dat is wel een                
risicovolle en actieve rol die je dan draagt. Ik vind dat wel interessant en ook               
schaalbaar. Stel je voor dat dat warmtenet in een keer neergelegd wordt, dan moet je               
ook zorgen dat dat geld weer terugkomt. Dus wie moet dat dan gaan doen. En               
ehm… voordat we dat gaan doen, moeten we al een proces hebben bedacht voor het               
terugzetten van dat net in de markt. In Watergraafsmeer heb je dan MeerEnergie en              
DGO. Maar je moet ook nadenken over een back-up scenario. De Gemeente wil wel              
samenwerken met MeerEnergie, maar als de bewoners ineens iets anders willen…           
Ja, daar moet dan ook naar geluisterd worden.  

M: En het proces van de vorming van rolverdeling na het aanleggen van het  
 net zelf, hoe ga je voor dat proces zorgdragen? Heeft de Gemeente daar nog  
 een rol in of ligt dat bij de markt? 
Ik denk dat dat verpakt zit in… Ja ligt eraan wie die 10 miljoen waard vindt. Want                 
dan weet je heel zeker dat zo’n partij er goed over nagedacht heeft anders ga je dat                 
risico niet dragen. Elke bank die daar ook geld in moet stoppen die wil dat ook                
helder. Ik denk als Gemeente dat je dit niet helemaal hoeft af te dwingen, maar je                
vraagt daar natuurlijk wel naar. Je hoeft die voorkant niet af te dwingen, maar je wil                
wel transparant zijn.  

M: Hoe kan de bewoner hier nog iets in te zeggen hebben? 
Ik denk dat die bewoner heel bepalend is. Je hoopt natuurlijk dat ze vertrouwen              
hebben in de gekozen oplossing.  
 

4. Wat is het voornaamste probleem dat u voorziet tijdens het organiseren van            
deze transitie?  

Ja, er zijn verschillende knelpunten. Ten eerste, fysiek. Als we dit tempo moeten             
halen, 2040, dan moeten we in heel veel wijken gaan graven. Dat gaat betekenen dat               
Amsterdam minder goed bereikbaar wordt. En een ander ding is dat het op dit              
moment in de markt moeilijk is om überhaupt alle handen bij elkaar te krijgen. De               
economie raakt langzamerhand een beetje overhit… Dus ja genoeg monteurs krijgen           
is een uitdaging. En dan gaan de kosten omhoog. En verder, ja het draagvlak. Je               
moet die Amsterdammer goed meekrijgen. Zonder Amsterdammer gaan we dit niet           
doen.  
 M: hoe schat je die kansen in wat betreft draagvlak? 
Ik moet zeggen, het valt me niet tegen. We praten regelmatig met Amsterdammers.             
Bijvoorbeeld tijdens een beurs enzo. Over het algemeen hebben mensen best een            
positieve houding. En natuurlijk hebben mensen ook zorgen. Maar als je die vragen             
goed kunt beantwoorden dan ben ik er best wel positief over. 

M: Heb je het idee dat jijzelf en mensen genoeg informatie hebben om al              
die  
 vragen te beantwoorden? 
Ja, daar zijn we aan het werken. Ik zie dat we nu heel veel informatie verzamelen in                 
al die wijken. We maken nu echt rekensommetjes en dan kun je iedere stakeholder              
een goed beeld geven over die situatie.  
 

5. Wat is de meest ideale samenwerkingsvorm volgens u tussen de betrokken           
partijen om deze transitie te volbrengen?  
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In theorie zie ik wel potentie in de oplossing dat de Gemeente het project van               
Middenmeer gaat voorschieten. Als je dan de openbare ruimte openhaalt en je legt er              
tegelijkertijd een net in dat de Gemeente voorfinanciert waarna je het kwijtraakt aan             
een andere netbeheerder en op die manier dat geld weer terugkrijgen… Dan zou je              
een soort van balletje kunnen laten rollen door de gemeente. Ik vind het in theorie               
een mooi verhaal. Je moet wel het gevoel hebben dat het vastgoed dat in een               
bepaalde wijk staat over zou kunnen gaan op een warmtenet. En je moet dan wel               
echt animo hebben. Kijk, in Middenmeer zijn niet zo veel alternatieven. Het enige             
serieuze alternatief is nu lage temperatuur warmte, maar dan moet er zoveel            
geïsoleerd worden. Dat is nu niet echt een optie. En vanuit die gedachte denk ik dat                
dit scenario best een goede, gewaagde suggestie is.  
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw rol binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Ik ben onderdeel van het programma Aardagvrij Amsterdam. Ik werk daarnaast aan            
het overzicht Energietransitie. Het afgelopen halfjaar hebben we daarbij gekeken          
wat de energietransitie betekent voor de stad. Ik werk samen met Koen van Gulik              
(Nuon) om de eerste bestaande wijken in Amsterdam aardgasvrij te maken.           
Watergraafsmeer is een van de 14 wijken waarmee we bezig zijn. Ik ben dan              
toegevoegd door de Gemeente aan de CityDeal waarbij we samen wijken van het             
gas af willen halen. Koen en ik trekken daarbij het eerste stuk, we doen de               
verkenning en bekijken wie er betrokken zijn en die proberen we bij elkaar te              
brengen. Hierna komt het organisatie stuk en het plan van aanpak maken. Wij vanuit              
CityDeal trekken voornamelijk dat eerste stuk en hierna dragen wij dat over aan             
collega’s van ons die dat dan per gebied verder gaan brengen.  
 

2. Welke belangentegenstellingen ziet u binnen dit proces? 
Hmm ja, de bewoner mag niet meer gaan betalen. Terwijl we uiteindelijk weten dat              
de bewoner uiteindelijk altijd de rekening betaald. We kunnen zeggen we           
subsidiëren wel, maar ja dat komt ook van de bewoners. Ik vind dat wel een               
ingewikkelde. Ik hoop heel erg dat er vanuit Den Haag ook goed nagedacht wordt              
over een regeling voor mensen die echt krap zitten, dat zij daar een soort              
compensatie of toeslag voor kunnen krijgen.  
Daarnaast heeft de Gemeente in zijn strategie opgenomen dat het belangrijkste in de             
transitie is dat het net open, betaalbaar en duurzaam is. Maar als dit plan doorgaat               
van MeerEnergie en DGO, dan is het nog geen open net… Die discussie zie je ook                
met Nuon, dat moet ook een open net worden.  
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk om de buurt te overtuigen van de             
aankomende veranderingen? 

Toen we begonnen, ongeveer een jaar geleden, toen hadden we vaak vraagstukken            
als ‘hoe moet dat dan en wat kost het dan?’. Dat zijn een beetje de               
technisch/financiële vragen. En nu zijn we een jaar verder en zeggen we eigenlijk             
dat we dat hele proces met die bewoners belangrijker vinden. Belangrijker dan het             
technisch/financiële vraagstuk, want dat kunnen we wel oplossen. Maar die bewoner           
meenemen, dat is een grote opgave. We hebben het programmateam nu ook zo             
ingericht dat we mensen hebben die voornamelijk aan het technisch/financiële          
proces denken, maar we hebben nu ook mensen die participatie en communicatie            
doen en dat moet eigenlijk een continue communicatie tussen die twee zijn.  
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M: Op welke manier wordt er dan gecommuniceerd met die bewoners? 
We hebben diverse manieren, we hebben een opzet waarbij we in de wijken             
sleutelfiguren zoeken. Dat betekent dat je een aantal mensen in een wijk spreekt om              
te vragen of zij actief mee willen doen. En daarnaast hebben we middagen waarbij              
we de hele buurt uitnodigen om langs te komen en over het onderwerp te praten. En                
mensen zijn over het algemeen best positief, als ze maar begrijpen waar ze aan toe               
zijn.  

M: En gebeurt dit informeren in alle stadia van het transitieproces? 
Daarna, hebben we nog niet zoveel ervaring mee. Maar daarvoor, daar zitten we nu              
middenin. Nu zijn we samen aan het onderzoeken wat het dan gaat betekenen voor              
die mensen. Dat kost gewoon 1.5 jaar om zo’n hele buurt mee te nemen en te                
bereiken.  
 

2. Welke informatie is onmisbaar tijdens dit proces? 
Nou, er ontbreekt altijd wel wat informatie. Of nou, in veel situaties ook geld…  
 

3. Wie zou de communicatie rondom dit proces op zich moeten nemen           
volgens u? 

Ligt er een beetje aan. Dat kan per wijk verschillen. Er zijn bijvoorbeeld buurten              
waar een corporatie eigenaar is van de gebouwen in die wijk, ja dan heeft de               
Gemeente een minder grote rol. Dan is de corporatie aan zet. Maar zodra er              
meerdere eigenaren in zo’n buurt zijn dan wordt de gemeente meer een facilitator of              
regisseur in zo’n proces. Want dan moet je ze op een lijn krijgen.  

M: Wat hebben jullie tot nu toe ondernomen in Middenmeer wat betreft  
 communicatie? 
Nou, eigenlijk als ik zeg we zijn met 14 wijken bezig, dan hebben we eigenlijk 13                
wijken waarin ook corporaties meespelen. En we hebben Watergraafsmeer,         
Middenmeer, met weinig corporatiebezit. En met MeerEnergie die in principe de           
link naar de bewoner is. Tot nu toe organiseren we die workshops samen. En ehm, ja                
ook weer met al die andere partijen erbij. En wat daar natuurlijk nu nog meer speelt                
is dat het werk in die wijk al snel zou beginnen. Stadsdeel Oost heeft nu een scenario                 
voorgesteld van het nader onderzoeken hoe die energietransitie meegenomen moet          
worden in de openbare ruimte planning die eigenlijk snel al zou beginnen.  
 

4. Je werkt, in CityDeal, samen met allerlei partijen om de wijk over te laten              
gaan. Hoe gaat dit in zijn werk? 

Ik werk dus dagelijk samen met de mensen van CityDeal en we hebben een keer in                
de week een uur waarin we met het team afstemmen. En een keer in de twee                
maanden hebben we een stuurgroep, waar bij de directie van die partijen            
samenkomen en dan bespreken we verschillende agendapunten. 

M: Hoe worden de bewoners betrokken? 
Dat gebeurt in de echte wijkprojecten. De wijkaanpak. Hierin worden de bewoners            
wel betrokken. Dat doen we dus door die sleutelfiguren te selecteren. Op die manier              
proberen we een actieve commissie per wijk te organiseren. Daarnaast gaan we            
geregeld de wijk in op de momenten dat er iets te vertellen valt.  
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Appendix I: Summary Interview 8 

Here, a summary of Interview 8 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Citizen 1 
Role: Citizen 
Date: 04-06-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
Citizen 1 is living in his personal owned home Middenmeer-Noord since two years.             
In his daily life he is working in the healthcare where he is concerned with autistic                
children. Personally he is interested in the energy transition as he reads about it in               
the newspapers.  
 
Organisational scenario 

1. Wat weet u over het plan om van het aardgas af te gaan in uw wijk en wat                  
vind u hier van? 

Nou, wat ik heb begrepen is dat ze sowieso gaan graven, want er moeten leidingen               
vervangen worden. Dus wat ik had begrepen van MeerEnergie is dat er nu een ideaal               
moment zou zijn voor onze buurt om iets nieuws aan te leggen. Ja, en van het gas                 
af… Nou bij ons stond het dus in de VVE ook al langer op het programma. En al die                   
plannen ik vind het wel interessant en mooi.  

M: Sta je zelf ook achter deze plannen? 
Ja, je ziet natuurlijk wat er gebeurt in Groningen. En ja voor het milieu lijkt het me                 
zeker niet het beste. Dus ik ben absoluut voorstander dat we naar oplossingen gaan              
zoeken die duurzamer zijn. 
 

2. Wie neemt er nu de verantwoordelijkheid in dit proces in uw wijk? 
Het enige waar ik contact mee heb en waar ik bericht van heb gekregen is               
MeerEnergie. Ja, misschien een andere brief ofzo, maar ik zou niet weten van wie              
dan.  
 

3. Heeft u voorkeur voor welke partij deze verantwoordelijkheid zou moeten          
nemen? 

Voor mijn gevoel ligt er toch ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij de             
Gemeente… Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wie ons dit alles op de hoogte moet                
brengen. Voor mijn gevoel de Gemeente dan, denk ik. 
 

4. Zou u zelf verantwoordelijkheid willen nemen in dit proces? In welke           
mate? 

Meer inspraak dan nu? Nou ja, volgens mij zijn we al gepolsd. En dat is voor mij                 
persoonlijk wel voldoende. Ik bedoel, je moet er ook maar de tijd voor hebben. Ik               
zou liever meer transparantie willen dan onderdeel zijn van het hele proces. Nouja,             
als ze echt mensen nodig hebben. Maar wekelijks, maandelijks, dat hoeft van mij             
niet. 
 

5. In welke partij heeft u het meeste vertrouwen tijdens dit proces? 
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MeerEnergie denk ik dan. Ik heb er wel een goed gevoel over. Maar ik moet zeggen                
dat ik niet weet wat hun doel precies is. Of zij alles op zich nemen of niet. Ik denk                   
wel absoluut dat een buurtcoöperatie zonder al te veel inmenging dit voor elkaar kan              
krijgen. 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw positie en visie binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Nouja, ik ben wel van mening dat die gaskraan dichtgedraaid moet worden. Dat we              
daarin wel stappen moeten zetten. Kijk, persoonlijk vind ik op gas koken heerlijk.             
Maar het zal vast wennen. Tsja, en ik heb al wel eens gekeken naar andere opties.                
Cv-ketels op elektriciteit enzo, maar dan ben je echt veel duurder uit. Maar ik weet               
er ook het fijne niet van. Ik vind wel dat er voor iedere situatie gekeken moet                
worden naar wat de kosten gaan worden. 
 

2. Waar ziet u een probleem in dit proces? 
Nou, wat betreft informatie. Ik zou wel meer willen weten wat het nu gaat inhouden               
voor mijn huis.  
 

3. Bent u ergens bang voor tijdens dit proces? 
Nee, ik was eigenlijk meteen wel enthousiast toen ik het hoorde.  
 

4. Op welke voorwaarde zou u zelf besluiten van het gas af te gaan? 
Ik vind het niet echt een probleem om meer te betalen. Maar ik vind wel dat als je                  
iets meer gaat betalen dat het ook wel echt duurzamer moet zijn.  
 

5. Heeft u zich gehoord gevoeld/voelt u zich gehoord tijdens dit proces? 
Ja absoluut. 

M: en hoe komt dat? 
Nou, ik heb bericht gekregen. Ik heb meegedaan aan een enquete. Dus ik mijn              
mening wel kunnen geven. 
 

6. Heeft u het gevoel dat u bepalend bent in dit proces? 
Ja, volgens mij hebben ze aan de hand van die enquête een soort poll gemaakt               
waarmee ze dan weer naar de Gemeente zijn gestapt. Dus ja, mijn stem zit daar in.  

M: Heb je angst dat er uiteindelijk beslissingen genomen gaan worden waar            
je  

uiteindelijk niet mee eens bent? 
Nee hoor, ik heb mijn mening gegeven en ik ben ten slotte voorstander dus.. nee.               
Misschien als je tegen bent. Maar ja goed, het is een democratisch proces. Ik heb               
niet het gevoel dat me er dingen worden opgedrongen.  
 

7. Heeft u vertrouwen in het proces dat de wijk van het aardgas af gaat? 
ja, dat heb ik 
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk u te overtuigen om van het aardgas af te               
gaan? 

Ehm, duurzaamheid en betaalbaarheid. Dat moet wel soort van in balans zijn. Ik             
denk ook dat dat de belangrijkste zijn. Ik denk daarnaast dat mensen wel tijd nodig               
hebben om het ook voor te bereiden.  
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2. Van wie verwacht u communicatie tijdens dit proces? 

Maakt mij eigenlijk niets uit, als het maar gebeurt. Misschien ligt die            
verantwoording wel bij de Gemeente, maar ik kan me voorstellen dat zij het dan              
weer bij een andere partij ofzo neerleggen.  
 

3. Hoe en door wie bent u tot nu toe geïnformeerd? Wat vind u hiervan? 
Ehm nou, naar mijn idee… Ik heb die enquête van MeerEnergie gekregen. En dat er               
dan wel spoed bij was, omdat binnenkort dan de straat opengaat. Ik weet wel dat het                
positief klinkt, we hebben nu natuurlijk ook GroenLinks aan de macht. Maar ik weet              
niet precies of er al knopen zijn doorgehakt enzo.  
 

4. Hoe zou u in de toekomst geïnformeerd willen worden? 
Nou, ik zou wel meer transparantie willen. Mijn cv-ketel is bijna aan vervanging toe              
en ik zit dan wel met vragen van hoe moet ik dit nou aanpakken met die nieuwe                 
ontwikkelingen? 
 

5. Op welke manier heeft u toegang tot informatie en communicatie rondom           
dit proces? 

Op dit moment wacht ik nog wel af tot informatie… Er is nog niet zoveel. En ja.. als                  
ik nu iets zou willen weten zou ik toch bij MeerEnergie uitkomen. Ik zou hen dan                
benaderen met vragen op dit moment. 
 

6. Hoe zou je die informatie dan willen ontvangen? Hoe zou je toegang willen             
tot die informatie? 

Nou, online vind ik wel prettig voor het terugvinden. Ja, een website. Dan heb je een                
adres waar je terecht kunt.  

M: Heb je voorkeur voor wie die website beheert? 
Hm nee, als ik de informatie maar heb.  
 

7. Is er informatie die ontbreekt? 
Nou, ik weet gewoon nog niet zo goed wat het gaat inhouden. Wat er nou precies                
gaat gebeuren?  
 M: Zou je overzichtelijker willen kunnen inzien welke stappen er zijn in dit  
 proces? 
Ja, ja. Ik gebruik nu gas om te koken en warm water. Dus nouja, hoe gaat dat? Ik wil                   
wel gewoon die stappen weten die in mijn huis misschien gaan veranderen.  
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Appendix J: Summary Interview 9 

Here, a summary of Interview 9 will be given. Since the interview was held in               
Dutch, the responses on the questions and the course of the interview is summarised              
in Dutch. The recordings can be retrieved on request, so as the English translations.  
 

Interviewee: Citizen 2 
Role: Citizen 
Date: 04-06-2018 
Interviewer: Marilise Boeve 

 
Citizen 2 is in his daily life the director of an ICT advisory company. The energy                
transition has his personal interest and he is aware of the need of embracing more               
sustainable options. A while ago he has researched if it was possible for his house to                
switch to all-electric, but he concluded that it was not that suitable for his home. 
 
Organisational scenario 

1. Wat weet u over het plan om van het aardgas af te gaan in uw wijk en wat                  
vind u hier van? 

Ik weet dat het initiatief van MeerEnergie begon met de Jaap Edenbaan… En nu dan               
met het datacenter. Maar dat kost best wel veel tijd. Voor ons eigen huis hebben we                
besloten dat we dat nog even gaan afwachten. Het lijkt nu trouwens wel wat sneller               
te gaan, dat hoorde ik tijdens de bijeenkomst hier van MeerEnergie. Daar is toen ook               
een intentieverklaring getekend door die leverancier. Ik weet verder dat er een soort             
onderzoek is gedaan naar alternatieven en dat dat allemaal veel duurder is dan dat              
warmtenet. Maar daar was ik zelf al mee bezig geweest en dat is niet echt een optie.  
 

2. Wie neemt er nu de verantwoordelijkheid in dit proces in uw wijk? 
Nou de Gemeente zou dit proces wel moeten stimuleren. Ook financieel bedoel ik.             
Misschien wel subsidiëring. De eerste projecten zijn natuurlijk erg risicovol. Dus als            
de Gemeente wil helpen die risico’s af te dekken, dan kan het heel stimulerend              
werken om dat project uit de startblokken te krijgen. Dat zou weer goed zijn voor               
nieuwe projecten. Zo is het bij de windmolens zeg maar ook een beetje gegaan. 

M: Wat zou je er van vinden als de gemeente het warmtenet zou  
 voorfinancieren? 
Dat zou echt fantastisch zijn. Ik kan me wel voorstellen dat het wel zijn beperkingen               
heeft… het moet wel eerlijk blijven tegenover de andere buurten. Maar goed, in het              
begin kan de Gemeente wel risico’s afdekken door mee te investeren in zo’n eerste              
project. Maar… Als de Gemeente dan investeert.. kan ik me voorstellen dat ze niet              
willen dat de coöperatie dan ineens de eigenaar wordt. Maar goed, dat moet worden              
uitgezocht. 
 

3. Heeft u voorkeur voor hoe dit proces georganiseerd moet worden? 
Nou, zo’n cooperatie. Dat vind ik hartstikke mooi dat dat nu in gang is gezet. Maar                
ik zeg niet dat dat altijd zo moet blijven. Dat de coöperatie het net moet exploiteren                
en de facturen gaat versturen. Het lijkt mij niet verkeerd als een Alliander zo’n rol               
weer gaat overnemen. Dat de cooperatie eerst alles op zet, maar daarna de             
routinematige dingen dat kan Alliander dan misschien beter doen.  

M: Wat zou het voordeel zijn als Alliander dat oppakt? 
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Nou, ik denk wel dat zij daar schaalvoordelen in kunnen bereiken. Ze hebben wel              
voordeel misschien ten opzichte van een relatief kleine cooperatie.  
 

4. Zou u zelf verantwoordelijkheid willen nemen in dit proces? In welke           
mate? 

Ja, ik heb me ook al opgegeven voor werkgroepen van MeerEnergie.  
 

5. In welke partij heeft u het meeste vertrouwen tijdens dit proces? 
Voorlopig heb ik het meeste vertrouwen in MeerEnergie. Want daar zie ik ook de              
meeste activiteit. Ik vind dat ook niet verkeerd dat een burgerinitiatief leidend is.             
Maar ik weet niet in hoeverre de Gemeente en andere partijen als Alliander             
meebewegen of juist niet meebewegen. De rol van Alliander is me trouwens ook niet              
helemaal helder. Ik zou zeggen die missen business als het gas weg is.. dus het lijkt                
me niet onlogisch als zij investeren in die warmtenetten. Het is me alleen nog niet zo                
duidelijk wat ze precies doen.  
 

6. Hoe transparant vind je het proces tot nu toe? 
Nou, die transparantie is niet optimaal. Ik kan me wel voorstellen dat het op dit               
moment nog in ontwikkeling is. Ze weten misschien nog niet wie welke rol krijgt…              
Maar ja je zou ook als vorm van transparantie kunnen zeggen dat je zegt van we zijn                 
er nog niet uit. Dus ik vind het niet abnormaal dat die transparantie er nog niet is,                 
maar die moet wel komen. 
 
Stakeholders perspective 

1. Wat is uw positie en visie binnen het proces om van het aardgas af te gaan? 
Nou, ik vind het duidelijk dat we dit zo snel mogelijk moeten doen. En niet in                
moeten afwachten. Maar tegelijkertijd, alles is zo snel in beweging. Je moet wel             
zeker weten dat je de goede keuze maakt. Want als ik bijvoorbeeld vorig jaar voor               
elektrische verwarming had gekozen en nu kwam er ineens een warmtenet… Ja,            
daar ga je. Alle verschillende opties die er zijn en hoeveel dat dan kost, dat is                
gewoon heel erg onduidelijk. Misschien verschillen de prijzen over een paar jaar wel             
heel erg… Dus ik vind dat wel een lastige afweging, omdat alles zo in beweging is.                
Ik denk wel dat de meest reële optie nu de optie van MeerEnergie is.  
 

2. Waar ziet u een probleem in dit proces? 
Nou, ik vind het lastig om goede, onafhankelijke informatie te vinden. Ik vind dat de               
overheid daar best initiatief in mag tonen om daar een meer centrale rol in te spelen.  
 

3. Bent u ergens bang voor tijdens dit proces? 
Nou, bang is een te groot woord. Maar wel dat ik dacht toen die subsidie was                
aangekondigd… We dachten wel van nou nog even afwachten. Want er was gebrek             
aan informatie of tegenstrijdige informatie. En je wil het uiteindelijk niet koud            
hebben. We hebben besloten dan maar af te wachten. 
 

4. Op welke voorwaarde zou u zelf besluiten van het gas af te gaan? 
Nou, dat het een goed alternatief is. Dat je niet minder comfort hebt. Ik vind het niet                 
erg als het iets duurder is. Maar ik snap ik algemene zin wel dat dit belangrijk kan                 
zijn voor andere mensen. Daarom ben ik ook wel voor subsidiëring. Want dan gaan              
mensen die meer belasting betalen daaraan ook meer meedragen, dus dan wordt het             
wat meer gelijk. Verder denk ik dat we niet overhaast moeten beslissen. Dus, tijd is               
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in die zin belangrijk. Maar als alles duidelijk zou zijn dan heb je die tijd niet meer                 
nodig.  
 

5. Heeft u zich gehoord gevoeld/voelt u zich gehoord tijdens dit proces? 
Ja, nou het enige is binnen die cooperatie. Daar heb je inbreng en wordt er gepraat.                
Maar die bijeenkomsten waren goed. Je merkt wel dat ze hun weg nog aan het               
zoeken zijn, maar ik ben bereid door middel van de werkgroepen daar wel aan bij te                
dragen. Ja verder is er nog een enquête geweest. Die was wel van de Gemeente               
dacht ik.  
 

6. Heeft u het gevoel dat u bepalend bent in dit proces? 
Ja, dat denk ik wel. Mede bepalend dan. En dat komt voornamelijk door de              
coöperatie. Wat dat betreft sta ik zeker achter MeerEnergie. Want anders moet je             
voornamelijk afwachten waar de Gemeente of Liander mee komt.. Die zijn over het             
algemeen niet zo bereid om de buurt te betrekken.  
 M: Welk gevoel krijg je erbij dat je meer betrokken wordt door de             
coöperatie? 
Ik heb het gevoel dat ik meer invloed heb. Daarmee kan ik misschien toch een               
bijdrage leveren en hoef je niet slechts af te wachten.  
 

7. Heeft u vertrouwen in het proces dat de wijk van het aardgas af gaat? 
Ja, dat heb ik wel ja. Ik vind dat de coöperatie best doortastend opereert. En ik heb                 
het gevoel dat Alliander ook wel bijdraagt door zijn kennis te delen.  
 
Communication and information structure 

1. Op welke manier is het mogelijk u te overtuigen om van het aardgas af te               
gaan? 

Ja er moet duidelijkheid zijn. Over wat je krijgt en over wat het kost. Wat ik tot nu                  
toe heb gehoord is dat het warmtenet wel een goede oplossing is. Dat er niet zoveel                
impact is op je huis. Maar ik wil wel eerst wat financiële informatie voordat ik echt                
over zou gaan.  
 

2. Van wie verwacht u communicatie tijdens dit proces? 
Ik verwacht dat vanuit de coöperatie. Die zijn nu de trekker van het geheel.  

M: op welke manier zou je geïnformeerd willen worden? 
Nou, op dit moment misschien over het proces. Weten waar de vorderingen zijn             
ofzo. En dan iets vaker dan één keer per jaar. Ik zou wel een bijeenkomst willen en                 
dat er tussentijds kwartaalberichten zijn.  
 

3. Hoe en door wie bent u tot nu toe geïnformeerd? 
Alleen door MeerEnergie.  
 

4. Hoe zou u in de toekomst geïnformeerd willen worden? 
Nou, het lijkt me dat MeerEnergie dit gewoon kan blijven doen. Ik ben wel              
benieuwd wat het beleid van de Gemeente is wat betreft dit project. Een soort visie               
of beleid…  
 

5. Op welke manier heeft u toegang tot informatie en communicatie rondom           
dit proces? 
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Ik zou denk ik nu het bestuur van MeerEnergie contacten. Ik kan me wel voorstellen               
dat dit voor andere mensen een wat hogere drempel kan zijn. Dan zou het misschien               
handig zijn als er website is met meer informatie. Dat op die website dan meer               
informatie staat over veel gestelde vragen of over waar het proces is op dat moment.  
 

6. Welke informatie ontbreekt er? 
Nou er is nog geen sommetje van de investeringen en exploitatiekosten. Dus je weet              
nog heel weinig over het kostenplaatje. En… Het is moeilijk om er achter te komen               
wat de alternatieven zijn. Er zijn misschien wel partijen, maar dat zijn dan weer              
partijen die er commercieel belang bij hebben. Ik heb wel behoefte aan            
onafhankelijke informatie over alternatieven en hoe het nou precies zit.  
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Appendix K: Outcomes of interviews 

Theme 1: Organisation 
 

Interview nr. + 
perspective 

Business 
model 

Conflict Investor Organisatio
n 

Relations Responsibility Role Stakeholde
rs 

1. MeerEnergie  “De 
Gemeen
te moet 
meer 
gebruik 
maken 
van wat 
er al 
is.” 
 
“Allian
der en 
MeerEn
ergie 
zouden 
meer 
zakenpa
rtners 
moeten 
worden
” 

 “Momenteel 
lijkt het erop 
dat Alliander 
het net wil 
aanleggen 
en dat 
MeerEnergie 
de aflevering 
en de 
facturering 
doet. Dat 
zou een 
tussenmodel 
kunnen 
zijn.”  
 
“De 
Gemeente 
moet het 
speelveld 
faciliteren.” 
 
 
 

“Het 
Stadsdeel 
moet een 
bondgeno
ot zijn, 
een 
voorpost 
voor 
stappen 
richting 
de 
Gemeente.
”  
 
“Het is 
wel goed 
je bewust 
te zijn van 
dat 
Alliander 
ons 
‘gebruikt’
”.  

“De 
Gemeente is 
verantwoorde
lijk voor het 
trekken van 
het proces.”  
 
“De 
Gemeente 
mag de regie 
hebben.” 
 
“De 
Gemeente 
moet het 
speelveld 
maken.” 
 
“Gemeente 
moet een 
trekkende rol 
hebben.”  
 
“Uiteindelijk 
zou de 
coöperatie in 
samenwerking 
met een 
netwerkbehee
rder de 
verantwoorde
lijkheid 
kunnen 
dragen.” 

“MeerEner
gie 
behartigt 
de 
belangen 
van de 
bewoners.”  
 
 

“Bewoners
, eigenaren 
van 
woningen 
en 
vastgoed, 
woningcor
poraties, 
scholen en 
bedrijven, 
aanbieder 
van 
warmte, 
technici, 
warmtenet 
bedrijven, 
Alliander, 
Eneco, 
Nuon, 
Gemeente, 
MeerEnerg
ie, 
Stadsdeel, 
Het Rijk.” 

2. Stadsdeel Oost “Gemeen
te doet 
voorfinan
ciering. 
Hierna 
kijken wie 

“In dit 
proces 
wordt er 
veel 
gevraag
d van 

“Ik denk 
dat de 
gemeent
e dit 
moet 
doen.” 

“De 
Gemeente 
moet ervoor 
zorgen dat 
de 
energietrans

“Bewoner
s en 
huiseigen
aren 
zouden in 
dit 

“Verantwoor
delijkheid ligt 
bij een 
bepaalde 
entiteit.”  
 

“Ik vind 
het 
belangrijk 
dat het 
gesprek 

“Bewoners
, 
onderneme
rs, 
netbeheerd
ers, 
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het 
netwerk 
wil 
overneme
n in 
welke 
vorm. Dit 
kan een 
bedrijf of 
een nieuw 
entiteit 
zijn, die 
bestaat 
uit 
verschille
nde 
stakehold
ers.” 

bewoner
s.” 

 
“De 
gemeent
e kan het 
voorfina
ncieren. 
Daarna 
kun je 
het 
netwerk 
;verkope
n, 
zonder 
winstdoe
lstelling.
”  

itie kan 
plaatsvinden 
met zo min 
mogelijk 
overlast voor 
de bewoners 
en het 
proces 
zoveel 
mogelijk aan 
de markt 
over laten. 
Die markt 
hoeft niet 
perse uit 
commerciële 
partijen te 
bestaan.”  
 
“De 
Gemeente 
gaat erover 
of de straat 
opengaat.”  
 
“De 
overheid 
heeft een 
regierol om 
de neuzen 
dezelfde kant 
op te 
krijgen.”  
 
“Het is niet 
de bedoeling 
dat de 
Gemeente 
netbeheerder 
en 
leverancier 
gaat worden. 
We moeten 
een entiteit 
creëren die 
dit op zich 
kan nemen.” 
 

verhaal 
het meest 
gehoord 
moeten 
worden.”  
 
“Die 
entiteit 
hoeft van 
mij niet 
perse van 
bovenaf te 
worden 
opgezet.”  

“De overheid 
heeft wel de 
regierol.”  
 
 

gevoerd 
wordt.”  
 
“Ik wil een 
beweging 
creëren in 
de 
ambtelijke 
organisatie
.”  
 
“Ik wil een 
oplossing 
bieden die 
ik kan 
presentere
n aan de 
gemeente, 
zodat zij 
willen 
financieren
.”  

potentiële 
netbeheerd
ers, 
MeerEnerg
ie, 
Financiere
nde 
partijen, 
Stadsdeel, 
gemeente, 
Het Rijk, 
maar het 
Het Rijk 
hoef ik niet 
aan tafel.” 
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“Meest 
ideaal is een 
entiteit die is 
ontstaan uit 
samenspraak 
met alle 
betrokken 
partijen.” 

3. Stadsdeel Oost “Ik weet 
nog niet 
goed op 
welk punt 
het 
aantrekke
lijk is 
voor 
andere 
partijen. 
Laat ik 
daar 
maar 
eerlijk in 
zijn.” 

“Water
net 
wordt 
geconfr
onteerd 
met dat 
het 
project 
uitloopt.
Waterne
t heeft 
eigenlijk 
geen 
tijd om 
te 
wachten
” 
 
“MeerE
nergie 
is best 
aan zijn 
lot 
overgel
aten.” 
 
“Je kunt 
niet 
bepalen 
wat 
mensen 
achter 
de deur 
moeten 
doen.” 
 
“Het is 
een 
dilemma 
tussen 

“In de 
huidige 
situatie 
zien we 
de 
gemeent
e eerst 
als 
financier
der.” 

“Wij als 
Gemeente 
leggen dan 
die buizen 
aan en dan 
gedurende 
dat 
aanleggen 
gaan we in 
gesprek met 
partijen die 
die buizen 
willen 
overnemen.”  
 
“In de ideale 
situatie 
zouden we in 
andere 
wijken eerst 
het gesprek 
met de buurt 
willen 
aangaan.” 
 
“Ik ben het 
er mee eens 
dat de 
Gemeente 
het netwerk 
moet 
voorfinancie
ren. Op die 
manier 
kunnen we 
meer tempo 
brengen.” 

“Ik denk 
dat het 
uiteindelij
k een 
gemeentel
ijk 
vraagstuk 
gaat 
worden.” 
 
“De 
beweging 
wordt 
steeds 
groter en 
ik denk 
dat dit 
soort 
projecten 
daarom 
steeds 
meer 
gemeentel
ijk worden 
ipv als 
stadsdeel.
”  
 
“Ik denk 
dat de 
bewoners 
de 
belangrijk
ste partij 
zijn.  

“Ik heb geen 
antwoord op 
wie de 
verantwoorde
lijkheid moet 
dragen.” 
 
“Ik denk wel 
dat de 
gemeente 
keuzes moet 
maken.” 
 
“Misschien is 
het 
uiteindelijk 
wel een 
gemengde 
verantwoorde
lijkheid.” 

“Mijn rol 
is een team 
te 
verzamelen 
en deze 
aan te 
sturen.” 
 
“Ik ben de 
verbinder 
tussen 
bestuurder 
en 
projecttea
m.”  

“Bewoners
, 
onderneme
rs, 
MeerEnerg
ie, 
Stadsdeel, 
Gemeente, 
Waternet, 
Liander, 
Waterscha
p.  
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een 
buurtini
tiatief 
en een 
partij 
die de 
investeri
ng wil 
overnem
en.”  

4. Project director   “Comm
erciële 
partijen 
en 
publieke 
partijen 
moeten 
samenw
erken.” 

“De 
gemeent
e zou dit 
netwerk 
moeten 
voorschi
eten.” 

“We zijn nu 
bezig met het 
idee dat die 
10 miljoen 
die we nodig 
hebben voor 
het 
warmtenet te 
gaan 
voorschieten 
als 
Gemeente. 
Dit voorstel 
hebben we 
net gedaan.” 
 
“Ik moet 
voor de 
komende vijf 
jaar een 
beheerder 
vinden die 
dat net gaat 
beheren. 
(...). 
Waternet 
kan hierin 
een logische, 
neutrale 
partij in 
zijn.”  
 
“Als het bij 
de Gemeente 
terecht zou 
komen komt 
het bij 
V&OR 

“Voor mij 
is het nog 
maar de 
vraag hoe 
je dat 
gaat doen 
en wie 
welke rol 
heeft.”  
 
“Commer
ciële 
partijen 
en 
publieke 
partijen 
werken 
wel 
samen, 
maar ik 
vind dat 
nog wel 
ingewikkel
d.” 

“Ik denk dat 
de Gemeente 
de regierol 
heeft.”  
 
“Zelf vind ik 
dat 
MeerEnergie 
wel een kans 
verdient want 
het is een 
bewonersiniti
atief.” 

 “Stadsdeel 
Oost, 
Gemeente, 
maar 
initieel 
gezien 
Waternet, 
Liander. 
Nu ook 
Alliander 
DGO en 
MeerEnerg
ie.” 
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terecht. Die 
zitten in een 
reorganisati
e. Dus daar 
krijg je op 
dit moment 
niet de 
handen op 
elkaar.” 
 
“De 
Gemeente 
moet de 
regierol 
hebben.”  
 
“De 
Gemeente en 
MeerEnergie 
moeten 
samenwerke
n om de 
buurt te 
overtuigen.” 
 
 
 

5. Nuon Vattenfal “De 
partij die 
dit hele 
exploitati
eproces 
op zich 
wil 
nemen 
moet 
uitrekene
n of het 
het waard 
is. Ik 
denk niet 
dat dit 
perse een 
commerci
ële partij 
hoeft te 
zijn. Dat 
kan ook 

“Ik 
denk dat 
je de 
bewoner
s hun 
kant 
zeker 
niet 
moet 
vergeten 
of over 
het 
hoofd 
zien.” 
 
“Hoe 
partijen 
moeten 
samenw
erken is 

“Het ligt 
eraan 
wie de 
eigenaar 
wordt.” 

“Iedereen 
moet 
samenwerke
n om de 
overlast te 
beperken.”  
 
“De 
uitvoerder 
kan best een 
commerciële 
partij zijn.” 
 
“Niemand 
kan dit 
alleen en ik 
denk dat je 
iedereen 
nodig hebt 
om dit 
uiteindelijk 

“Het Rijk 
komt met 
doelstellin
gen. En 
dat gaat 
van boven 
naar 
beneden.”  
 
“Maar in 
de 
praktijk 
zie je wel 
dat 
sommige 
lokale 
dingen 
sneller 
gaan, dus 
dan 
verandere

“Zonder de 
Gemeente kun 
je dit proces 
niet 
opstarten.” 
 
“Meerdere 
partijen 
dragen 
verantwoorde
lijkheid en 
gaan ervoor 
zorgen dat dit 
proces 
uiteindelijk 
wordt 
volbracht.”  
 
“Alsnog heeft 
de Gemeente 

 “Inwoners, 
particuliere
n, 
corporaties
, beleggers, 
Het Rijk en 
Gemeente.
” 
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in een 
andere 
vorm.” 

totaal 
nieuw.” 

te laten 
slagen.” 

n die 
verhoudin
gen een 
beetje.”  
 
“We 
moeten de 
bewoners 
niet over 
het hoofd 
zien.” 

wel de 
regierol” 

6. Alliander DGO “Er zijn 
talloos 
structure
n te 
bedenken 
die een 
business 
model 
zouden 
kunnen 
zijn.” 

“MeerE
nergie 
vertegen
woordig
t 
natuurli
jk de 
buurt, 
maar zij 
hebben 
niet de 
middele
n en de 
tijd. Wij 
hebben 
dat 
wel”  
 
“De 
veronde
rstelling 
is dat 
het 
sneller 
gaat als 
de 
Gemeen
te een 
beslissin
g maakt. 
Maar 
wij 
denken 
dat 
burger 
zoveel 
mogelijk 

“Voor 
zover ik 
weet 
financier
t de 
Gemeent
e alleen 
waar 
knelpunt
en zitten. 
Dus dan 
zijn er 
nog twee 
logische 
partijen. 
De ene 
is die 
bekend 
is met 
investere
n in 
energien
etten, wij 
dus. De 
ander is 
de 
energiec
oöperati
e zelf. 
Het kan 
natuurlij
k ook in 
een 
mengvor
m.”  

“De hele 
dynamiek 
gaat 
ontstaan 
vanuit 
bewoners en 
wat zij 
willen.” 
 
“Wij streven 
naar een zo 
hoog 
mogelijke 
zeggenschap 
voor 
burgers. De 
randwaarde 
is echter wel 
dat de 
vertegenwoo
rdiging van 
die bewoners 
voldoende 
professionee
l 
ondersteund 
moet 
worden.” 
 
“Ik denk dat 
een sterke 
energiecoöp
eratie deze 
verantwoord
elijkheid zou 
kunnen 
nemen.” 

“Ik denk 
dat veel 
bewoners 
zich niet 
beseffen 
hoeveel 
invloed ze 
hierin 
hebben.” 
 
“Ook 
CityDeal 
gaat nu 
meer met 
die 
bewoners 
in 
gesprek.”  
 
“Wij 
zouden 
MeerEner
gie graag 
ondersteu
nen.”  

“Het zou 
goed kunnen 
dat een sterke 
energiecoöper
atie de 
verantwoorde
lijkheid gaat 
nemen.” 
 
Ik denk dat 
zo’n 
cooperatie 
niet perse in 
staat is om 
dat te regelen, 
evenmin 
financiering 
of echt het 
aanleggen. 
Ja, dan zou ik 
denken dat 
Alliander 
DGO wel in 
beeld zou 
komen.” 

“Ik ben 
bezig met 
de 
strategie 
van het 
bedrijf en 
met de 
plannen 
voor 
morgen.” 

“Bewoners 
sowieso. 
Vastgoedei
genaren. 
Gemeente 
en 
Stadsdeel. 
Energielev
eranciers. 
MeerEnerg
ie.”  
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mee 
moeten 
beslisse
n. De 
randvoo
rwaarde 
is echter 
wel dat 
de 
vertegen
woordig
ing van 
die 
bewoner
s 
voldoen
de 
professi
oneel 
onderste
und is” 
 
“In 
principe 
kan 
MeerEn
ergie 
wel de 
opdrach
tgever 
zijn, 
maar 
als 
uitvoerd
er vind 
ik dat 
inefficië
nt.” 
 
“Ik 
denk dat 
een 
energiec
oöperati
e het 
ideale 
platform 
is om 
tussen 

 
“Ik denk dat 
zo’n 
cooperatie 
niet perse in 
staat is om 
dat te 
regelen, 
evenmin 
financiering 
of echt het 
aanleggen. 
Ja, dan zou 
ik denken 
dat Alliander 
DGO wel in 
beeld zou 
komen.”  
 
“Je kunt er 
beter een 
partij 
opzetten die 
hier al meer 
mee bezig is 
en die de 
kennis weer 
kan 
hergebruike
n. Dat kan 
een 
kwaliteitsspr
ong 
betekenen en 
het 
vertrouwen 
voor 
investeerder
s vergroten. 
In principe 
kan 
MeerEnergie 
wel 
opdrachtgev
er zijn, maar 
als 
uitvoerder 
vind ik dat 
inefficiënt.” 

65 



66 

die 
bewoner
s de 
tegenste
llingen 
te 
overbru
ggen.” 
 
“Je 
moet 
intensief 
samenw
erken.” 
 
“Open 
dialoog 
met 
iedereen 
eenzelfd
e doel.” 

 
“MeerEnerg
ie is 
verantwoord
elijk voor 
betrokkenhei
d creëren. 
Maar wij 
willen daar 
wel bij 
helpen. Het 
zou een 
samenwerkin
gsvorm 
moeten 
zijn.”  
 
“intensief 
samenwerke
n helpt bij 
het 
overbruggen 
van 
tegenstelling
en.” 
 
“Wij geloven 
niet in het 
opleggen 
van 
energiesyste
men van 
bovenaf.” 

7.Municipality 
(CityDeal) 

“Voorals
nog 
hebben 
we 
MeerEne
rgie en 
Alliander 
DGO die 
dat willen 
doen.” 
 
“Als je 
dan de 
openbare 
ruimte 

“De 
economi
e raakt 
langzam
erhand 
een 
beetje 
overhit, 
het is 
moeilijk 
de 
handen 
opelkaa
r te 

“Ik zie 
wel 
potentie 
dat de 
Gemeent
e dit 
project 
gaat 
voorschi
eten.” 

“De 
Gemeente 
wil wel 
samenwerke
n met 
MeerEnergie
, maar als de 
bewoners 
ineens iets 
anders 
willen…. 
Daar moet 
dan naar 
geluisterd 
worden.”  

 “De 
Gemeente 
moet die rol 
wel pakken.”  
 
“Daarna 
hebben we 
Alliander 
DGO en 
MeerEnergie 
die dat willen 
doen.”  

“Wij doen 
het eerste 
stuk, de 
verkenning
. We 
proberen 
alle 
partijen bij 
elkaar te 
brengen.” 

“Gebouwei
genaren, 
corporaties
, maar ook 
particulier. 
Gemeente. 
Bewoners.
”  
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openhaalt 
en je legt 
er 
tegelijker
tijd een 
net in dat 
de 
Gemeente 
voorfinan
ciert 
waarna je 
het 
kwijtraak
t aan een 
andere 
netbeheer
der en op 
die 
manier je 
geld weer 
terugkrijg
t…”  

krijgen.
” 
 
“De 
bewoner 
mag 
niet 
meer 
gaan 
betalen. 
Ik hoop 
dat Het 
Rijk met 
een 
regeling 
komt.” 
 
“Als dit 
plan 
met 
Alliande
r DGO 
en 
MeerEn
ergie 
doorgaa
t, is het 
nog 
geen 
open 
net.” 

 
“Ik zie wel 
potentie dat 
de Gemeente 
het net 
voorschiet. 
Dat je het 
daarna 
kwijtraakt 
aan een 
andere 
netbeheerder 
en op die 
manier het 
geld 
terugkrijgt.” 
 
“Ik werk 
dagelijks 
samen met 
de mensen 
van CityDeal 
en we 
hebben een 
keer in de 
week een 
meeting met 
het team. 
Een keer in 
de twee 
maanden 
hebben we 
een 
stuurgroep. 
 
 

8. Citizen 1 “Ik denk 
wel 
absoluut 
dat een 
buurtcoö
peratie 
zonder al 
te veel 
inmengin
g dit voor 
elkaar 

  “Ik denk wel 
absoluut dat 
een 
buurtcoöper
atie zonder 
al te veel 
inmenging 
dit voor 
elkaar kan 
krijgen.” 
 

 “Het enige 
dat ik weet is 
dat ik contact 
heb gehad via 
MeerEnergie.
” 
 
“Voor mijn 
gevoel ligt er 
toch wel een 
stuk 
verantwoorde

“Het enige 
dat ik weet 
is dat ik 
contact heb 
gehad via 
MeerEnerg
ie.” 
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kan 
krijgen” 

“Ik heb niet 
het gevoel 
dat er 
dingen 
worden 
opgedrongen
.” 

lijkheid bij de 
Gemeente.” 

9. Citizen 2  “Als de 
Gemeen
te dan 
investee
rt… kan 
ik me 
voorstel
len dat 
ze niet 
willen 
dat de 
coöpera
tie 
ineens 
eigenaa
r 
wordt.” 

“De 
Gemeent
e moet 
dit 
proces 
stimuler
en. Ook 
financiee
l.”  
 
“Het zou 
echt 
fantastis
ch zijn 
als de 
Gemeent
e dit 
voorfina
nciert.”  
 

“De 
gemeente 
zou dit 
proces 
moeten 
stimuleren, 
ook 
financieel.” 
 
“Het lijkt 
mij niet 
verkeerd als 
Alliander de 
rol van 
factureren 
en leveren 
weer gaat 
overnemen. 
Dat de 
coöperatie 
alles in gang 
zet, maar 
daarna 
routinematig
e dingen dat 
kan 
Alliander 
misschien 
beter doen.” 
 
“Voorlopig 
heb ik het 
meeste 
vertrouwen 
in 
MeerEnergie
.” 
 
“Ik vind het 
ook niet 
verkeerd dat 

Het lijkt 
mij niet 
verkeerd 
als 
Alliander 
de rol van 
factureren 
en leveren 
weer gaat 
overneme
n. Dat de 
coöperatie 
alles in 
gang zet, 
maar 
daarna 
routinema
tige 
dingen dat 
kan 
Alliander 
misschien 
beter 
doen. 

“De 
Gemeente 
moet dit 
proces 
stimuleren.” 
 
“Ik vind het 
ook niet 
verkeerd dat 
een 
buurtinitiatief 
leidend is.” 
 
“De 
cooperatie is 
de trekker van 
het geheel.” 
 
“Ik vind het 
lastig om 
goede, 
onafhankelijk
e informatie 
te vinden. Ik 
vind dat de 
overheid daar 
best initiatief 
in mag tonen 
en een meer 
centrale rol in 
mag spelen.”  

“Voorlopig 
heb ik het 
meeste 
vertrouwen 
in 
MeerEnerg
ie.” 
 
“De rol 
van 
Alliander 
is me ook 
niet 
helemaal 
helder.” 
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een 
buurtinitiatie
f leidend is.”  

 

 
Theme 2: Stakeholders’ perspective 
 
 

Interview nr. + 
perspective 

Opportunities Risks Stakeholders’ perspective 

1. MeerEnergie  “Het ene risico is dat het technisch 
moeilijker is aan te leggen dan we 
dachten.”  
 
“Het andere risico is markt 
technisch, dat niet iedereen mee wil 
doen.”  
 
“Een andere belangrijke vraag is 
hoe krijgen we de bewoners mee?” 
 
“Het rondrekenen is ook een 
probleem. Op dit moment is het 
duurder dan op gas blijven.” 

“Ik wil gewoon een warmtenet” 
 
“Ik vind het ook belangrijk dat we 
eigenaar zijn van het proces, als 
bewoners zijnde.” 
 
“Iedereen die in het proces zit 
moet wel in zijn eigen expertise 
blijven.”  

2. Stadsdeel Oost “Door de gemeente te laten 
voorfinancieren stimuleer je 
de transitie en versnel je het 
wellicht.”  
 
“Van deze wijk ga je onwijs 
veel leren.”  

“Als we het hele proces in 
samenspraak moeten uitwerken kan 
dit nog wel eens lang gaan duren.” 
 
“Het is voor investeerders nog 
onzeker.” 
 
“De urgentie is nog niet doorvoeld 
door alle partijen. En dat zit hem in 
trage processen.” 
 
“De realiteit en planning liggen ver 
uiteen.” 
 
“Alles gaat geld kosten, ook voor 
de bewoners, maar je moet een keer 
beginnen.” 

“De hele buurt gewoon om. Op een 
alternatieve warmtevoorziening.” 
 
“Ik wil van het gas af, hoe maakt 
me niet uit”  

3. Stadsdeel Oost “We kunnen op deze manier 
meer tempo brengen. Dan 
hoeft de straat maar een keer 

“De Gemeente heeft niet alle kennis 
voor het aanleggen. Ik weet niet of 
andere partijen ervoor in de rij 

“We moeten alle partijen 
betrekken als de straat opengaat.” 
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open en kan alles tegelijk en 
ligt er zowel een gasnetwerk 
als een warmtenetwerk.” 
 
“Je geeft mensen wel de 
ruimte en tijd om te kiezen 
wat ze willen. Ze kunnen dan 
nog een tijdje op het gas 
blijven totdat ze willen 
vervangen en overstappen.”  

staan.” 
 
“Er is een dilemma tussen het 
buurtinitiatief en een partij die de 
investering wil overnemen.” 
 
“Een langere termijn zorg die ik 
heb is wat de buurt hiervan gaat 
vinden.” 
 
“De Gemeente neemt een risico 
door het voor te financieren.”  

“MeerEnergie gaat niet snel 
genoeg voor ons. Terwijl dat voor 
ons project toch wel erg belangrijk 
is.” 
 
“Ik zie het positief in” 
 
“Voor de andere wijken in de 
toekomst wil ik wel meer 
samenwerken met bewoners om tot 
een oplossing te komen.” 

4. Project director “We besparen tijd en kosten 
want we hoeven de straat 
maar een keer open te 
halen.”  
 
“Andere partijen willen toch 
sneller praten als de 
gemeente het heeft 
voorgeschoten en het net er al 
ligt.”  
 
“Waternet kan een logische, 
neutrale partij zijn om het net 
de komende vijf jaar te 
beheren.”  
 
“Ik vind zelf dat het net goed 
genoeg moet zijn voor Nuon 
en Alliander, qua eisen. Want 
zij gaan het in de toekomst 
misschien wel overnemen.” 
 
“Dat er meerdere bronnen 
kunnen worden aangesloten 
zou ik erg interessant vinden. 
Bijvoorbeeld aardwarmte.” 
 
“Dit project zou wel eens een 
blauwdruk kunnen zijn hoe je 
nieuwe energie meeneemnt in 
een project van openbare 
ruimte.” 

“Je moet financiering rond 
krijgen.” 
 
“Je moet de wijk in. Je moet achter 
mensen hun deuren komen.” 
 
“Snel kan dit niet en dat is wel een 
probleem, want we zijn al 10 jaar 
bezig met dit project.” 
 
“Er moet wel voor de komende 5 
jaar een beheerder vinden die dat 
net gaat beheren.” 
 
“Bij de gemeente zou het nu bij 
V&OR terecht komen, maar die 
zitten nu in een zwarte 
reorganisatie, dus daar krijg je op 
dit moment de handen niet op 
elkaar.” 
 
“Er is nog een draaiboek voor een 
proces als deze.” 

“Het belangrijkste is dat er geen 
overlast is voor bewoners.” 
 
“Ik vind het belangrijk dat dit net 
de komende vijf jaar bij de 
gemeente blijft.”  

5. Nuon Vattenfal  “Als Waternet niet meewerkt 
bijvoorbeeld zou het betekenen dat 
je twee keer de straat moet 

“Je moet er voor zorgen dat die 
plannen samen gaan om de 
overlast te beperken.” 
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opentrekken.”  
 
“Het is nog niet duidelijk wie wat 
moet doen en dat is nog wel 
ingewikkeld de komende tijd.” 
 
“Het samenwerken kost tijd.” 
 
“Het is een proces dat nog niet 
eerder is gedaan.” 

 
“Je moet de bewoners niet 
vergeten.” 
 
“Ik wil dat de stad aardgas loos 
wordt.” 

6. Alliander DGO “Rijksoverheid is bezig met 
regels te scheppen om gas 
minder aantrekkelijk te 
maken, onder andere door de 
energiebelasting op gas te 
verhogen.” 
 
“Het voordeel is dat de 
sleutel bij de bewoners ligt. 
Want zij zitten in het centrum 
van de hele organisatie.” 

“De veronderstelling is dat het 
slecht is voor het tempo om burgers 
hoog op de participatieladder te 
hebben staan. Maar als de 
bewoners uiteindelijk in opstand 
komen ga je uiteindelijk alleen 
maar vertraging oplopen, dus wij 
streven naar een zo hoog mogelijke 
zeggenschap.” 
 
“De business case voor alternatieve 
energie ten opzichte van gas is nog 
slecht. Gas is goedkoop, dat moet 
veranderen.” 
 
“Een ander probleem is draagvlak, 
betrokkenheid van de buurt (...) dat 
is essentieel.” 
 
“Voor de coöperatie is de 
begrenzende factor slagkracht. 
Zowel manskracht als financieel.”  
 
“Gas moet onaantrekkelijk gemaakt 
worden. Het gasnet moet eindig 
zijn.” 
 
“Het kader ontbreekt, nu schrijft de 
wet nog voor dat iedereen recht 
heeft op een gasaansluiting.” 
 
“MeerEnergie vertegenwoordigt 
natuurlijk de buurt, maar zij hebben 
misschien niet de middelen en tijd. 
Wij wel.” 
 

“De hele dynamiek ontstaat uit 
bewoners en wat zij willen.” 
 
“Hoe de Gemeente tot het 
Stadsdeel verhoudt maakt mij 
weinig uit.” 
 
“Wij geloven niet in het opleggen 
van energiesystemen van bovenaf.” 

7. Municipality “Draagvlak is van belang “Ik zie een fysiek probleem. Als we “De bewoner is het belangrijkst.” 
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(CityDeal) voor de kosten, wat weer in 
het belang is van de 
bewoners.” 
 
“Ik denk dat dit scenario best 
een goede, gewaagde 
suggestie is.” 
 
“Ik hoop heel erg dat er 
vanuit Den Haag ook goed 
nagedacht wordt over een 
regeling voor mensen die echt 
krap zitten, dat zij daar een 
soort compensatie of toeslag 
voor kunnen krijgen.  

in 2040 aardgasvrij moeten zijn dan 
moeten we veel graven. Dat 
betekent dat Amsterdam minder 
goed bereikbaar gaat zijn.” 
 
“Een ander probleem is mankracht. 
Monteurs krijgen is een uitdaging 
en dan gaan de kosten omhoog. “ 
 
“En verder, het draagvlak. Je moet 
de Amsterdammer meekrijgen.”  

8. Citizen 1  “Ik zie een probleem wat betreft 
informatie. Ik zou wel willen weten 
wat het nu gaat inhouden voor mijn 
huis.”  

“Ik vind absoluut dat we meer 
duurzame oplossingen moeten 
zoeken.” 
 
“Ik zou liever meer transparantie 
willen dan onderdeel zijn van het 
hele proces.” 
 
“Ik vind wel dat er voor iedere 
situatie gekeken moet worden naar 
wat de kosten gaan worden.” 
 
“Ik vind het niet echt een probleem 
om meer te betalen, maar het moet 
wel echt duurzamer zijn.” 

9. Citizen 2  “Misschien verschillen de prijzen 
ineens wel heel erg volgend jaar. 
Dat vind ik een lastige afweging.”  
 
“Er is gebrek aan informatie of 
tegenstrijdige informatie.”  
 
“Ik vind het moeilijk om erachter te 
komen wat de alternatieven zijn.” 

“Voorlopig heb ik het meeste 
vertrouwen in MeerEnergie.” 
 
“Ik vind het niet verkeerd dat een 
burgerinitiatief leidend is.” 
 
“ik voel me mede bepalend, vooral 
door de cooperatie.” 
 
“Ik heb het gevoel dat de 
coöperatie doortastend opereert. 
En ik heb het gevoel dat Alliander 
ook wel bijdraagt door zijn kennis 
te delen.”  

 
 
Theme 3: Civic participation 
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Interview nr. + 
perspective 

Civic participation Convince neighborhood 

1. MeerEnergie “Als we dit samen met de bewoners maken, 
hebben zij ook het gevoel dat wij van hun zijn en 
dan komt dit beter over.” 

“We can convince the neighborhood by a good, solid 
story.” 
 
“Co Creation is important. People should feel part 
of the process.”  
 
“Therefore we need resources, as a website.”  
 
“Furthermore, the offer should be attractive.” 
 
“We have to provide clarity.”  

2. Stadsdeel Oost “Ik denk dat burgerparticipatie een cruciale rol 
heeft, en dat zegt niets over de vorm van die 
entiteit.” 
 
“De kracht van deze case is dat we nu een 
buurtcoöperatie hebben.” 
 
“De grootste fout van de gemeente zou zijn om 
daar nu overheen te klappen.” 

“Je moet het gesprek aangaan.” 
 
“Je zou een model kunnen hebben waarbij mensen 
langzaamaan over kunnen gaan.” 
 
“De kunst is genoeg comfort te bieden en duidelijk 
maken dat er rek in zit.”  
 
“Ik denk ook dat het met verleiden te maken heeft.” 
 
“En een goed alternatief bieden.” 
 
“Het is een collectief, daarom ben ik ook blij met 
MeerEnergie.”  

3. Stadsdeel Oost “Het was natuurlijk beleid om inwoners zelf met 
de transitie aan de gang te laten gaan, maar ik 
denk niet dat dit de snelste optie is.”  

“Je moet het niet uit de weg gaan, je moet open 
communiceren.” 
 
“Je moet intensief contact zoeken in de buurt, door 
bijvoorbeeld bewonersavonden.”  
 
“Informeren is hierin belangrijk.” 

4. Project director “Zelf vind ik dat MeerEnergie een kans verdient 
want het is een bewonersinitiatief en dat is best 
uniek.”  

“Bewustwording. Mensen bewust van laten worden 
dat er iets moet gebeuren.” 
 
“Bewust laten worden van het feit dat er een 
momentum is ontstaan.” 
 
“Je moet het zo brengen dat mensen er vertrouwen 
in hebben.” 

5. Nuon Vattenfal “Bewoners moeten weten wat er speelt en “Het is belangrijk dat mensen er vroeg in worden 
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meedoen in het proces.”  
 
“Ik denk dat de Gemeente burgerparticipatie 
moet ondersteunen en serieus moet nemen.” 

betrokken.”  
 
“Mensen moeten weten wat er speelt en dat ze ook 
meedoen. Participatie dus.”  

6. Alliander DGO De hele dynamiek gaat ontstaan vanuit de 
bewoners en wat zij willen.” 
 
“Wij denken dat burgers zo hoog mogelijk op de 
participatieladder moeten staan.” 
 
“Bewoners gaan onderdeel zijn van het hele 
proces.”  

“Mensen moeten zich bewust worden van dat hun 
gasvoorziening eindig is en/of heel duur.”  
 
“Meer energie en Alliander DGO kunnen dit samen 
doen.”  
 
“We hoeven niet echt te overtuigen, want ze gaan 
onderdeel zijn.” 
 
“Gas moet gewoon geen optie zijn. Eindig en duur.” 

7. Municipality 
(CityDeal) 

“Er moet geluisterd worden naar de bewoners.” 
 
“Ik denk dat de bewoner heel bepalend is.” 
 
“Wij zoeken sleutelfiguren, dit zijn mensen die 
actief meedoen in het proces.” 

“Als je de vragen van bewoners goed kunt 
beantwoorden zijn ze over het algemeen best 
positief.”  
 
“Wij zoeken sleutelfiguren, dit zijn mensen die actief 
meedoen in het proces. Daarnaast hebben we 
middagen waarbij we de hele buurt uitnodigen om 
erover te praten.” 

8. Citizen 1 “We zijn gepolsd middels een enquête. Voor mij 
is dat wel voldoende.” 
 
“Ik zou liever transparantie willen dan onderdeel 
zijn van het hele proces” 
 
“Ik heb me gehoord gevoeld in dit proces. Omdat 
ik bericht heb gekregen en meegedaan aan een 
enquête.” 
 
“ik heb niet het gevoel dat mij dingen worden 
opgedrongen.” 

“Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn voor mij de 
belangrijkste voorwaarden om over te stappen.” 
 
“Daarnaast heb je tijd nodig om het voor te 
bereiden.” 

9. Citizen 2 “Ik ben wel bereid zelf verantwoordelijkheid te 
nemen in dit proces.”  
 
“Ik voel me gehoord door de coöperatie.”  
 
“Ik sta achter MeerEnergie, want daardoor voel 
ik me mede bepalend.” 
 
“Door de coöperatie kan ik een bijdrage leveren 
en hoef ik niet slechts af te wachten.” 

“Ik vind het belangrijk dat ik niet minder comfort 
heb.” 
 
“Ik vind het niet erg als het iets duurder is.” 
 
“Het hoeft ook niet te snel. Dus tijd is wel 
belangrijk.” 
 
“Er moet ook duidelijkheid zijn. Over wat je krijgt en 
wat het kost.”  
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“Ik wil ook graag financiële informatie.” 

 
 
Theme 4: Information and communication 
 

Interview nr. + 
perspective 

Information provision Communication structure 

1. MeerEnergie “In de werkgroepen gaan we een aantal 
hoofdvragen beantwoorden.”  
 
“Ik denk dat we ook nog een financieel onderzoek 
moeten doen, waarbij we de cijfers van Allianders 
door een onafhankelijke partij laten toetsen.” 
 
“We hebben meer financiële informatie nodig, 
anders kunnen we geen zaken doen.” 

“Ik denk dat het goed is dat de Gemeente in de 
algemene zin van het proces communiceert.”  
 
“Over het aanbod zou MeerEnergie moeten 
communiceren” 
 
“MeerEnergie moet communiceren zodat mensen 
zich willen aanlsuiten bij ons.” 

2. Stadsdeel Oost “Ik mis nu even niets.” “Het Stadsdeel moet communiceren in samenwerking 
met MeerEnergie.”  

3. Stadsdeel Oost “Ik mis een visie en plan vanuit de Gemeente 
Amsterdam.” 

“De communicatie is een stadsdeeltaak. We kunnen 
wel samen oplopen met MeerEnergie.”  

4. Project director “Ik denk dat er een projectteam georganiseerd 
moet worden met de Gemeente en MeerEnergie.” 

“Ik denk dat er een projectteam georganiseerd moet 
worden met de Gemeente en MeerEnergie.” 

5. Nuon Vattenfal “Bewoners moeten geïnformeerd worden.” 
 
“Ik denk soms wel dat er beter onderzocht moet 
worden wat de alternatieven zijn.”  
 
“De Gemeente moet duidelijkheid creëren naar de 
bewoners toe.” 
 
“Verder is het nog nooit gedaan, er zijn geen 
protocollen ofzo.” 

“Ik vind dat de communicatie vooral vanuit de 
Gemeente moet worden opgezet. Het is hun taak om 
duidelijkheid te creëren naar de bewoners toe.”  

6. Alliander DGO “Ik denk wel dat MeerEnergie verantwoordelijk is 
voor die betrokkenheid creëren.” 
 
“Je moet een perspectief schapen dat je echt van 
het gas af moet.”  
 
“Het is nog onvoldoende duidelijk voor mensen 
dat gas duurder gaat worden en dat gas eindig 
is.”  

“MeerEnergie is verantwoordelijk voor 
betrokkenheid creëren.”  
 
“MeerEnergie is meer verantwoordelijk voor de 
communicatie. Maar als zij middelen tekort komen 
willen we graag ondersteunen.”  
 
“Een combinatie van MeerEnergie en ons. 
MeerEnergie vertegenwoordigt natuurlijk de buurt, 
maar zij hebben misschien niet de middelen en tijd. 
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Wij hebben dat wel.” 
 
“Tot nu toe was er weinig structuur in de 
communicatie tussen alle betrokken partijen.”  
 
“Na de getekende overeenkomst voorziet de 
Gemeente als het goed is in een structuur. In 
stuurgroepen en werkgroepen enzo.” 

7. Municipality 
(CityDeal) 

“We zijn bezig met de rekensommen en dan kun je 
iedere stakeholder een goed beeld geven over de 
situatie.”  
 
“We hebben middagen waarbij we de hele buurt 
uitnodigen om langs te komen en over het 
onderwerp te praten.” 
 
“Gemeente en MeerEnergie organiseren die 
workshops samen.” 

“MeerEnergie en de Gemeente organiseren die 
workshops samen”  
 
“Ik werk dus dagelijks met mensen van CityDeal, 
waarbij we eenmaal per week een uur met het team 
afstemmen. Een keer in de twee maanden hebben we 
een stuurgroep, waar bij de directie van die partijen 
samenkomen en dan bespreken we verschillende 
agendapunten.”  

8. Citizen 1 “Het enige waar ik contact mee heb en waar ik 
bericht van heb gekregen is MeerEnergie.”  
 
“Ik wil wel meer informatie voor wat het inhoudt 
voor mijn huis.” 
 
“Ik zou wel meer transparantie willen.” 
 
“Er is op dit moment nog niet zoveel 
informatie…” 
 
“Ik zou wel online toegang willen vinden tot 
informatie.” 
 
“Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat het 
allemaal gaat inhouden. Ik wil wel gewoon die 
stappen weten die in mijn huis misschien gaan 
veranderen.” 

“Het enige waar ik contact mee heb en waar ik 
bericht van heb gekregen is MeerEnergie.” 
 
“Het maakt mij niet zoveel uit van wie ik de 
communicatie krijg, als ik het maar krijg.” 
 
“Als ik vragen heb zou ik op dit moment 
MeerEnergie  benaderen.”  
 
“Als er een website is met meer informatie, maakt het 
mij niet uit wie deze beheert. Als ik de informatie 
maar heb”  

9. Citizen 2 “Ik krijg informatie via MeerEnergie.” 
 
“De rol van Alliander is me niet helemaal 
duidelijk.” 
 
“De transparantie is niet optimaal.” 
 
“Alle opties die er zijn en hoeveel die kosten, dat 
is allemaal erg onduidelijk.” 
 

“Ik verwacht de communicatie vanuit MeerEnergie. 
Die zijn nu de trekker van het geheel.”  
 
“Ik krijg informatie via MeerEnergie.” 
 
“Het lijkt me dat MeerEnergie deze rol kan blijven 
vervullen.” 
 
“Ik zou misschien wel een visie of plan van de 
Gemeente willen zien”  
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“Ik vind het lastig om goede, onafhankelijke 
informatie te vinden. Ik vind dat de overheid daar 
meer initiatief in mag tonen” 
 
“Ik wil eerst wat financiële informatie voordat ik 
echt over ga.”  
 
“Ik wil duidelijkheid over wat je krijgt en wat het 
kost” 
 
“Ik wil informatie over het proces. Waar 
vorderingen zijn bijvoorbeeld. En dan per 
kwartaal ofzo.” 
 
“Ik ben tot nu toe alleen door MeerEnergie 
geïnformeerd. En het lijkt me dat zij dit ook 
gewoon kunnen blijven doen.”  
 
“Het zou misschien wel handig zijn als er een 
website is met informatie.”  
 
“Ik mis ook informatie over investeringen en 
exploitatiekosten.”  
 
“Ik vind het moeilijk om erachter te komen wat de 
alternatieven zijn.Ik heb wel behoefte aan 
onafhankelijke informatie.”  

 
“Ik zou dan denk ik het bestuur van MeerEnergie 
contacten.”  
 
“Het zou misschien handig zijn als er een website is 
met meer informatie.”  
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