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Betreft: Een responsieve overheid met bewonersparticipatie en ondersteuning van de 
beweging van onderop is nodig voor de klimaattransitie 
 
Geachte heer Samson, 
 
Sinds maart 2018 zijn er vijf klimaattafels actief om tot een klimaatakkoord te komen. 
Deelnemers zijn belangenorganisaties. Dit is de netwerkende overheid op haar best. Alle 
belanghebbenden bij elkaar brengen en samen afspraken maken. Maar deze manier van 
werken doet geen recht aan bij de dynamiek in de samenleving en wat bewoners 
belangrijk vinden. De klimaattransitie vraagt investeringen en gedragsverandering van 
mensen en slaagt daarom alleen wanneer we aan weten te sluiten bij de beweging van 
bewoners. Met deze open brief willen we de klimaattafel uitnodigen gericht vorm te 
geven aan de responsieve rol van de overheid en de dynamiek in de samenleving. 
 
Een beweging van onderop en vier rollen voor de overheid 
Er is de afgelopen jaren een beweging van onderop ontstaan. In wijken en dorpen 
organiseren bewoners zich. De urgentie en omvang van klimaattransitie vraagt sociale 
innovatie en gedragsverandering. Zeker wanneer huiseigenaren zelf in hun huis moeten 
gaan investeren. Dat lukt als deze transitie geworteld is in de dynamiek van de 
samenleving en de beweging van onderop.  
 
De beweging van onderop vraagt daarom een andere rol van de overheid. Veel gebruikt 
zijn de vier overheidsrollen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: de 
rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de 
responsieve overheid. Het idee is niet om te kiezen voor een rol, maar om te schakelen 
en te combineren. 
De rollen netwerkende en presterende overheid worden al lang beoefend en zijn daarom 
sterk aanwezig in het overheidshandelen. Die rollen kennen een logica van belangen & 
onderhandelen, en van efficiëntie, schaalvergroting en marktwerking. In die rol van 
responsieve overheid zijn we - overheid, ondernemers en burgers - samen aan het leren.  
 
Ontbreken responsieve rol aan klimaattafel 
Aan de klimaattafel ontbreekt de responsieve overheid die aansluit bij de dynamiek in de 
samenleving. Bewoners en hun initiatieven, sociale ondernemers en coöperaties zitten 
nauwelijks aan tafel. De inbreng van meer diverse publieke waarden en van wat er 
belangrijk is in het dagelijks leven, is daardoor beperkt. Het is nodig dat we de dynamiek 
van het dagelijks leven centraal zetten. Dat we van belangen naar belangrijk gaan, en 
van onderhandelen naar dialoog. 
 
Tijdens Nationale Energiedialoog moeite gedaan voor responsieve rol en 
inbreng bewoners 
Twee jaar geleden speelde hetzelfde dilemma. Tijdens de nationale energiedialoog 
meldden zich vooral de gevestigde belangen aan tafel. Bewoners deden amper mee met 
de gesprekken, met uitzondering van een aantal koplopers onder de energiecoöperaties.  
De Rijksoverheid heeft toen bewust moeite gedaan om wel de dynamiek van de 
samenleving te betrekken en gericht met bewoners te gaan praten. Wij hebben in 
opdracht van BZK naar verschillende soorten bewoners geluisterd met ‘Van de kook’-
sessies. We hebben bewezen dat het mogelijk is om bewoners op rijksniveau mee te 
laten denken. Niet alleen koplopers. Ook middengroepen en mensen met afstand tot het 
vraagstuk. 
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De responsieve rol en inbreng bewoners is cruciaal voor de rijksoverheid 
Wij snappen dat het wennen is voor de rijksoverheid om de responsieve rol te vervullen. 
Maar zeker voor de klimaattransitie, waar een actieve rol van alle bewoners nodig is, is 
het cruciaal om aan te sluiten bij de dynamiek in de samenleving. 
 
We geven daarom vijf mogelijkheden om de responsieve rol van de overheid op te 
nemen in het maken én uitvoeren van klimaatakkoorden: 
 

1. Ga op rijksniveau gericht het gesprek aan met verschillende soorten 
bewoners. Mensen willen meepraten en meebeslissen over de energietransitie in 
hun eigen leefomgeving. Ook de Rijksoverheid heeft directe, inhoudelijke 
bewonersparticipatie nodig. Dat is nodig bij het maken en bij vervolgprocessen 
van klimaatakkoorden.  

 
2. Neem energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven op in de 

landelijke processen. Naast de overheid, de markt en het geïnstitutionaliseerde 
middenveld (zorg, onderwijs ed) zijn de bewonerscoöperaties, -bedrijven en -
initiatieven een eigen segment van de samenleving.  

 
3. Neem een responsieve houding aan in de landelijke processen. Gebruik de 

klimaattafels en de vervolgprocessen als een plek om zelf de responsieve rol vorm 
te geven. Voer gesprekken waar mensen, het dagelijks leven en wat belangrijk is, 
centraal staan.  

 
4. Zorg voor een goed verhaal, heldere kaders en klimaatrechtvaardigheid 

Geef landelijke kaders, vertel een betekenisvol verhaal en vervul expliciet de 
rechtmatige rol. Energiearmoede en klimaatrechtvaardigheid zijn belangrijk. 

 
5. Als rijksoverheid de responsieve rol van andere overheden ondersteunen 

en waarderen. Erken de beweging van onderop, faciliteer het sociale proces en 
het veranderproces van bewoners. Dat maakt het mogelijk dat gemeenten en 
provincies hun responsieve rol kunnen vervullen.  

 
Geef de responsieve rol vorm en sluit aan bij de dynamiek in de samenleving   
Wij roepen u dan ook met klem op uw responsieve rol aan de klimaattafel vorm te 
geven. De klimaattransitie slaagt alleen wanneer we aan weten te sluiten bij de beweging 
van bewoners en de dynamiek in de samenleving. Laten we samen met bewoners op 
klimaatavontuur gaan.   
 
In de bijlage kunt u een uitwerking van deze punten lezen. Wij gaan hierover graag met 
u in gesprek. 
 
Met klimaatvriendelijke groet, 
Kirsten Notten,  
Zwolle 
Verhalenverteller  
 

Marianne Zuur,  
Den Haag 
Programmamaker  
 

Ariane Lelieveld, 
Rotterdam 
Ombouwer

Mede ondertekend door:  
LSAbewoners, Energiecommissie, Amsterdam 02025. Meer partijen kunnen volgen. 
http://www.klimaatavontuur.nl/single-post/2018/04/25/Open-brief-klimaattafel 
 
Bijlage:  
● uitwerking van voorgestelde maatregelen 
● onderbouwing voor een responsieve overheid bij de klimaattransitie
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Bijlage 1: uitwerking maatregelen 
De responsieve rol en inbreng bewoners is cruciaal voor de rijksoverheid 
We geven vijf mogelijkheden om de responsieve rol van de overheid op te nemen in het 
maken én uitvoeren van klimaatakkoorden: 
 

1. Ga op rijksniveau gericht het gesprek aan met verschillende soorten 
bewoners. Begin met het luisteren naar hun verhalen  

Mensen willen meepraten en meebeslissen over de energietransitie in hun eigen 
leefomgeving. Door te werken met verhalen over het dagelijks leven kunnen mensen van 
verschillende opleidingsniveaus en leefstijlen ook daadwerkelijk meepraten en beslissen. 
‘Van de kook’ heeft bewezen dat dit werkt. Ook de Rijksoverheid heeft directe, 
inhoudelijke bewonersparticipatie nodig. 
 
● Voor het maken van het klimaatakkoord kan de stem van bewoners niet 

ontbreken. Met drie kleinschalige bijeenkomsten van een avond (om een 
diversiteit van bewoners te bereiken) is al een begin gemaakt.  

● Voor de lange termijn zijn doorlopend bijeenkomsten met een raadgevende status 
nodig, verspreid over het land en met verschillende soorten mensen.  

 
2. Neem energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven op in de 

landelijke processen 
Naast de overheid, de markt en het geïnstitutionaliseerde middenveld (zorg, onderwijs 
ed) zijn de bewonerscoöperaties, -bedrijven en -initiatieven een eigen segment van de 
samenleving. Ode Decentraal en LSAbewoners kunnen bijvoorbeeld meepraten als 
netwerkpartners als koepels voor de coöperatieve initiatieven. Daarnaast kunnen 
koplopers, grote of innovatieve initiatieven ook direct betrokken worden. Dit geldt zowel 
voor het maken van het klimaatakkoord als voor de processen die er op volgen.   
 

3. Neem een responsieve rol aan in de landelijke processen 
Gebruik de klimaattafels als een plek om zelf de responsieve rol vorm te geven. Ook bij 
de vervolgprocessen vraagt een eigen responsieve rol gerichte aandacht en 
ondersteuning. 
Voer andere gesprekken waar mensen, het dagelijks leven en wat belangrijk is centraal 
staan. Er zijn vele beproefde werkwijzen als appreciative inquiry, dialoog en storytelling. 
Ga zelf voorbij de belangen en werk vanuit wat belangrijk is.  
 

4. Zorg voor een goed verhaal, heldere kaders en klimaatrechtvaardigheid 
Geef landelijke kaders en vervul expliciet de rechtmatige rol. De rijksoverheid moet de 
afzender van pijnlijke boodschappen zijn, zoals van het gas afgaan. Dan is het maar 
helder. Dan kunnen regionale en lokale overheden er mee aan de slag.  
 
Vertel daar een goed verhaal bij, dat aansluit bij het dagelijks leven van mensen en 
mensen oproept onderdeel te zijn van een van de grootste menselijke opgaves uit de 
geschiedenis. Mensen willen betekenisvol bezig zijn.   
 
Stel kaders op en organiseer oplossingen voor klimaatrechtvaardigheid. Dat mensen met 
lage inkomens relatief meer betalen dan de mensen met hoge inkomens en dat bewoners 
en kleine bedrijven meer betalen dan grote bedrijven, ondermijnt de betrokkenheid en 
zelfwerkzaamheid van de samenleving. 
https://milieudefensie.nl/actueel/ce_delft_7n38_indicatoren_verdeling_lasten_klimaatbel
eid_def_nieuw.pdf/view 
Er zijn aanvullende maatregelen nodig om mensen met lage inkomens, slecht geïsoleerde 
huizen en een laag energieverbruik te compenseren voor investeringen in hun huis. 
https://milieudefensie.nl/actueel/gasvrij-wonen-met-een-kleine-portemonnee/view 
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De lusten en de lasten van de klimaattransitie zullen rechtvaardig verdeeld moeten 
worden. Doe dat in overleg met bewoners en bewonersorganisaties. 
 

5. Als rijksoverheid de responsieve rol van andere overheden ondersteunen 
en waarderen.  

De rijksoverheid kan het andere overheden helpen in hun responsieve rol bij de 
klimaattransitie. 
 
● Het vaststellen van een breed scala van buurtrechten verhoogt de rechtmatige positie 

van bewonersinitiatieven. Hierbij hoort ook dat het rijk expliciet maakt dat er van de 
lokale en regionale overheden een coördinerende of regisserende rol verwacht wordt.  
Het kan behulpzaam zijn wanneer zij hiervan ook aansprekende verhalen ophaalt en 
verspreidt. 

● Erken de beweging van onderop, faciliteer het sociale proces, het veranderproces van 
bewoners en aandacht voor het thuisgevoel in de energietransitie. Vergroot het 
maatschappelijk organisatievermogen van woningeigenaren. Dat kan met 
doelstellingen, leerprocessen, kennis, geld, tijd en andere middelen. Ga bijvoorbeeld 
budgetten voor projecten anders inrichten zodat er middelen zijn voor 
bewonersparticipatie en het sociale proces. Laat buurtbewoners zelf een warmte- en 
uitvoeringsplan maken, ondersteund door professionals. Dat maakt het mogelijk dat 
gemeenten en provincies hun responsieve rol kunnen vervullen.  

● Kies niet tussen bottom up of top down, maar zorg voor ‘middle up down’. Het gaat 
om een nieuw samenspel tussen overheid, markt en samenleving.  
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Bijlage 2: onderbouwing 
Een responsieve overheid is nodig voor de klimaattransitie 
 
Sinds maart 2018 zijn er vijf klimaattafels actief om tot een klimaatakkoord te komen. 
Deelnemers zijn belangenorganisaties. De klimaattafel over de gebouwde omgeving kent 
een groot aantal deelnemers die de belangen behartigen van de overheid, de bouw- en 
energiesector, de vastgoedbezitters, vastgoedfinanciers, natuur & milieu en bewoners. 
 
Dit is de netwerkende overheid op haar best. Alle belanghebbenden bij elkaar brengen en 
samen afspraken maken. Maar deze manier van werken doet geen recht aan bij de 
dynamiek in de samenleving en bij wat bewoners belangrijk vinden. De klimaattransitie 
grijpt in op de leefwereld van mensen en slaagt daarom alleen wanneer we aan weten te 
sluiten bij de beweging van bewoners. Dit is een onderbouwing van onze open brief 
waarmee we de klimaattafel uitnodigen gericht vorm te geven aan de responsieve rol van 
de overheid en de dynamiek in de samenleving. 
 
Een beweging van onderop en vier rollen voor de overheid 
Er is de afgelopen jaren een beweging van onderop ontstaan. Dat is niet nieuw. 
Hoogleraar Tine de Moor laat zien dat onze geschiedenis een aantal bewegingen van 
onderop heeft gekend, zoals de gildes in de middeleeuwen en de opkomst van de 
woningbouwcorporaties eind 19e eeuw. Een deel van de gevestigde instituten, zoals 
ziekenhuizen, scholen, banken en woningbouwcorporaties, zijn ooit van onderop 
begonnen.  
https://www.uu.nl/medewerkers/MDeMoor/0 
 
In het hier en nu zien we deze beweging in een nieuwe context. Bezuinigingen en  
marktwerking in de publieke sector zorgden voor het ontstaan van initiatieven van 
onderop. Ook groeit het commitment in de samenleving aan het welzijn van de planeet. 
De opkomst van de social media zet de democratische structuren onder druk. Burgers 
leggen zich niet makkelijk neer bij top-down beslissingen. Individualisering en polarisatie 
maken dat mensen lokale gemeenschappen herwaarderen en nieuwe sociale structuren 
ontwikkelen.  
 
Nu toont zich deze beweging in de vele bewonersinitiatieven. In wijken en dorpen 
organiseren bewoners zich om buurthuizen te runnen, gezamenlijk energie op te wekken 
en te besparen en om onderhoud te plegen. Bewonersbedrijven staan dichtbij de mensen 
en versterken wijken zowel sociaal, economisch als fysiek. Wat deze bewonersbedrijven 
helpt is sociaal kapitaal, netwerksturing, en goed verdienmodel EN steun van gevestigde 
instanties.  
https://www.lsabewoners.nl/onderzoek-nieuwe-perspectieven-op-haagse-
wijkonderneming  
 
Deze integrale benadering van de leefomgeving, vanuit het dagelijks leven van de 
mensen, is nodig om klimaatvraagstukken aan te kunnen pakken. Een urgent probleem 
van wateroverlast, kan de aanleiding zijn om meteen daken te vergroenen en 
zonnepanelen te plaatsen. Het onderhoud aan het riool kan de aanleiding zijn om het net 
te verzwaren, zonnepanelen te plaatsen en huizen te isoleren.  
 
EN… De urgentie en omvang van klimaattransitie vraagt sociale innovatie en 
gedragsverandering. Iedereen heeft anders te leven, consumeren en wonen en toe te 
staan dat de leefomgeving verandert. Deze sociale innovatie en gedragsverandering lukt 
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als deze geworteld is in de dynamiek van de samenleving en de beweging van onderop. 
Zeker omdat huiseigenaren zelf in hun huis moeten gaan investeren. Het 
organisatievermogen van woningeigenaren moet versterkt worden.  
https://www.duurzameenergie.org/nieuws/2018-04-12-een-nieuw-transitiemodel-met-
woningbezitters-aan-het-roer  
 
De beweging van onderop daarom een andere rol van de overheid. Veel gebruikt zijn de 
vier overheidsrollen van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Nederlandse School 
voor Openbaar Bestuur: de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de 
netwerkende overheid en de responsieve overheid. Het idee is niet om te kiezen voor een 
rol, maar om te schakelen en te combineren. Dat valt in de praktijk niet mee en vraagt 
dat de overheid investeert in het leren hoe met deze rollen om te gaan. 
http://www.pbl.nl/publicaties/leren-door-doen-overheidsparticipatie-in-een-energieke-
samenleving 
 
De presterende en netwerkende overheid zijn dominant 
De overheid wil alle rollen vervullen. De rollen netwerkende en presterende overheid 
worden al lang beoefend en zijn daarom sterk aanwezig in het overheidshandelen. Die 
rollen kennen een logica van belangen & onderhandelen, en van efficiëntie, 
schaalvergroting en marktwerking. De rechtmatige overheid stelt regels op en ziet toe op 
rechtvaardige uitoefening.  
 
De rol van responsieve overheid zijn we - overheid, ondernemers en burgers - samen 
aan het leren. Zo spreekt bijvoorbeeld de overheid waardering uit voor de initiatieven 
van bewoners. In de praktijk vindt zij het nog moeilijk om invulling te geven aan die 
responsieve rol. Overheid, bewoners en ondernemers vragen zich in deze nieuwe setting 
af: Wat is onze rolverdeling? Welke verhalen vertellen we over een responsieve 
overheid? Welk handelingsperspectief biedt deze rol? Hoe kunnen we samen meer 
ondernemen, impact hebben en verder leren? 
 
Consequenties van het ontbreken van een responsieve rol 
Aan de klimaattafel ontbreekt de responsieve overheid die aansluit bij de dynamiek in de 
samenleving. Bewoners en hun initiatieven, sociale ondernemers en coöperaties zitten 
niet aan tafel. De inbreng van meer diverse publieke waarden en van wat er belangrijk is 
in het dagelijks leven, is daardoor beperkt.  
 
De Vereniging Eigen Huis en Woonbond vervullen aan de klimaattafel de rol van 
belangenbehartiger voor bewoners. Dat is namelijk waar een netwerkende overheid toe 
uitnodigt. Wij zijn blij dat deze partijen aan tafel zitten. Zij kunnen echter niet 
automatisch de dynamiek van de samenleving en de beweging van bewoners inbrengen. 
  
Een klein voorbeeld wat er gebeurd bij de nadruk op belangen. Een deel van de partijen 
van deze klimaattafel heeft voorgesteld rendementseisen voor verwarming per 2021 zo 
aan te scherpen dat de gewone cv-ketel niet meer verkocht zou mogen worden. Wel 
warmtepompen, ook de hybride in combinatie met de cv-ketel. De VEH reageerde terecht 
heel kritisch vanuit het belang van de bewoners.  
 
Er is meer nodig. Het is zaak om vanuit het dagelijks leven van de bewoner te 
redeneren. Dan nemen we het kostenvraagstuk serieus. Dan sluiten we aan bij vragen 
uit de buurt, zoals wateroverlast, het werkelijk energieverbruik, energiearmoede en de 
eigen inventiviteit van bewoners. Dan blijken er ook andere oplossingen mogelijk dan 
grootschalige renovaties met grootschalige private leningen, warmtepompen en 
warmtenetwerken. Mensen kunnen bv. bijvoorbeeld enkel hun leefruimte isoleren. 
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Het is nodig dat we de dynamiek van het dagelijks leven centraal zetten. Dat we van 
belangen naar belangrijk gaan, en van onderhandelen naar dialoog. Als we ons laten 
leiden door wat er belangrijk is, zetten we de urgente koers centraal: We hebben 
opwarming tegen te gaan. Dat geeft verbinding tussen ieders inbreng en rol. We hebben 
allen offers te brengen. Dat aankijken en onderkennen, is essentieel voor het succes van 
de Tafels. Dat maakt dat we verdergaande resultaten boeken, dat er eigenaarschap 
ontstaat aan de afspraken en eigen initiatief op de uitvoering ervan. 
 
Tijdens Nationale Energiedialoog moeite gedaan voor responsieve rol 
Twee jaar geleden speelde hetzelfde dilemma. Tijdens de nationale energiedialoog 
meldden zich vooral de gevestigde belangen aan tafel. Bewoners deden amper mee met 
de gesprekken, met uitzondering van een aantal koplopers onder de energiecoöperaties.  
 
De Rijksoverheid heeft toen bewust moeite gedaan om wel de dynamiek van de 
samenleving te betrekken en gericht met bewoners te gaan praten. Wij hebben in 
opdracht van BZK naar verschillende soorten bewoners geluisterd. Met ‘Van de kook’-
sessies kregen we veel betrokkenheid, goede gesprekken en nieuwe inzichten. We 
hebben bewezen dat het mogelijk is om bewoners op rijksniveau mee te laten denken. 
Niet alleen koplopers. Ook middengroepen en mensen met afstand tot het vraagstuk.  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/27/van-de-kook-verhalen-
voor-een-gas-t-vrije-wijk 
 
De resultaten hebben wij in vijf adviezen samengevat: 
1. Ondersteun bewoners in hun klimaatavontuur. Bewoners doorlopen een 

veranderproces bij het verduurzamen van hun huis. We hebben dat het 
klimaatavontuur genoemd. Verhalen over het klimaatavontuur thuis houden het 
perspectief van bewoners levend. Ondersteun bewoners in hun veranderproces. 

2. Het gaat om het thuisgevoel. Een huis zit mensen dicht op de huid. De verandering 
van ons energiesysteem grijpt in op het thuisgevoel. 

3. Het sociale proces is doorslaggevend. Mensen zijn onzeker over de noodzaak en het 
rendement van hun investering en gedragsverandering. Ze zijn hierin geholpen met 
een sociaal proces waarin mensen elkaar helpen en samen de stap zetten. 

4. Mensen aanspreken als burger en betrokken bewoners en niet als klant. 
5. Een meer rechtmatige en participerende overheid ondersteunt het sociale proces. Om 

het sociale proces te ondersteunen is zowel een rechtmatige als een participerende 
overheid nodig, die mensen aanspreekt als betrokken bewoner of burger en niet als 
klant. 

 
De responsieve rol en inbreng bewoners is cruciaal voor de rijksoverheid 
Een reactie van een ambtenaar van BZK op deze resultaten was toen dat die responsieve 
& participerende rol van groot belang is voor gemeenten en provincies maar niet voor de 
rijksoverheid. Het klopt dat gemeenten in het dagelijks functioneren bewoners en 
initiatieven tegenkomen en dus meer gedwongen worden zich daartoe te verhouden. 
Maar dat wil niet zeggen dat het voor ministeries niet nodig of niet mogelijk is. De 
klimaattafels bieden een nieuwe, noodzakelijke gelegenheid. Onze ‘van de kook’-sessies 
zijn een voorbeeld hoe dat vorm te geven is en onze resultaten bieden vijf manieren om 
deze participerende rol vorm te geven. Er kan nog veel meer. 
 
Wij snappen dat het wennen is voor de rijksoverheid om de responsieve rol te vervullen. 
Maar zeker voor de klimaattransitie, waar een actieve rol van alle bewoners nodig is, is 
het cruciaal om aan te sluiten bij de dynamiek in de samenleving. 
 
We geven daarom in de andere bijlage een aantal mogelijkheden om de responsieve rol 
van de overheid op te nemen in het maken én uitvoeren van klimaatakkoorden. 
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Sociale innovatie vormgeven 
Wij merken in ons werk dat de overheid er moeite mee heeft om de energietransitie in de 
woonomgeving vorm te geven. Zo was een grote gemeente voortvarend begonnen met 
een slimme marketingaanpak op basis van klantreizen om bewoners te ontzorgen. Ze 
ontwikkelde een pop-up winkel als wijk energieloket met het aanbod op een rij. Na een 
jaar moesten ze constateren dat ze alleen koplopers bereiken. Deze gemeente gaat nu 
met gebiedsregisseurs de wijk in om aan te sluiten bij wat speelt en leeft om vervolgens 
samen met de bewoners te kijken wat nodig is. 
 
Argumenten uit de logica van netwerkende en presterende overheden kunnen de 
responsieve rol ondermijnen. Het vormgeven van deze responsieve rol betekent een 
verandering van denken, rolneming, organiseren en handelingsperspectief. De 
responsieve rol vormgeven is het vormgeven van sociale innovatie.  
 
We horen vaak dat er geen geld is voor sociale processen omdat het geld al in de 
grootschalige projecten zit. Maar de kosten van de sociale processen zijn een fractie van 
de totale investeringen die nodig zijn. Bovendien verdienen partijen deze kosten aan de 
achterkant terug, omdat het kosten van vertraging, procederen of afstel uitspaart. Het 
gaat er om budgetten anders in te richten.  
We horen vaak dat er geen tijd is om met bewoners te praten en dat grootschalige 
processen nodig zijn. Maar door aan te sluiten bij de dynamiek en de eigen 
zelfwerkzaamheid van bewoners, ontstaat juist massale beweging. Bewoners die nu 
worden betrokken, komen bovendien straks ook op andere terreinen zelf in beweging. Er 
is geen tijd om niet met bewoners te praten. 
Wij horen vaak dat bewoners niet mee willen praten. Onze ervaring is dat de meeste 
bewoners wel mee kunnen en willen praten. Alleen samen met bewoners kunnen we 
gebouwde omgeving energieneutraal maken.  
 
Kortom: geef de responsieve rol vorm en sluit aan bij de dynamiek in de 
samenleving   
Het is mogelijk en nodig om de responsieve rol aan de klimaattafel en in het 
vervolgproces vorm te geven. Dat kan door aan tafel met deelnemers voorbij de 
onderhandeling gaan met dialoog. Daarnaast lukt dat door direct met bewoners te 
praten, de beweging van onderop te erkennen en bewonersinitiatieven te betrekken, de 
kaderstellende rol in te vullen en andere overheden in hun responsieve rol te 
ondersteunen. De klimaattransitie slaagt alleen wanneer we aan weten te sluiten bij de 
beweging van bewoners en de dynamiek in de samenleving. Laten we samen met 
bewoners op klimaatavontuur gaan. 
 
   


