
Uitgangspunten	voor	de	aanpak	in	de	Hilversumse	Meent	

 
De inbreng van bewoners is cruciaal om te komen tot een goede transitieaanpak. Via 
meerdere bewonersavonden is opgehaald welke vragen er leven, wat voor risico’s mensen 
zien, waar ze zich zorgen over maken en wat hun wensen zijn ten aanzien van de nieuwe 
energievoorziening zijn. De wensen van bewoners zijn verzameld in de boodschappenlijst 
voor de warmtetransitie in De Meent (zie bijlage). De booschappenlijst en de centrale 
doelstelling om De Meent aardgasvrij te maken, leiden te samen tot de centrale 
uitgangspunten die de werkgroep hanteert om het projectdoel en de bewonersbelangen te 
verenigen. 
 
De uitgangspunten voor de warmtetransitie in De Meent zijn: 
 

1. Beschikbare duurzame energie-/warmtebronnen (in de regio) worden optimaal 
ingezet om tot een zo goedkoop mogelijke totale energiemix te komen voor de gehele 
regio. 

 
2. De nieuwe energieoplossingen gaan uit van hernieuwbare energie en zijn milieu -en 

mensvriendelijk: o.a. geen CO2, geen fijnstof en in goede arbeidsomstandigheden 
gemaak. Per oplossing worden de financiële, duurzaamheid en comfort prestaties 
beschreven, evenals de consequenties en benodigde aanpassing in woning en wijk. 

 
3. Bewoners (eigenaren en huurders) worden in het proces continu vertegenwoordigd 

en op essentiële momenten breed betrokken om het draagvlak in de wijk te toetsen.  
 

4. Er wordt duidelijke, eerlijke en begrijpelijke informatie verschaft over het proces, 
zodat bewoners afgewogen keuzes kunnen maken en actief kunnen meedoen. 

 
5. Prijzen voor aardgas gelden als uitgangspunt voor woonlasten van bewoners en als 

referentie voor nieuwe oplossingen. Prijsverschillen (tijdelijk of structureel) worden 
(landelijk) eerlijk verdeeld. Het streven is om woonlasten op termijn te verlagen ten 
opzicht van het blijven gebruiken van aardgas. 

 
6. Door natuurlijke momenten te benutten en stap voor stap te werk te gaan worden 

transitiekosten geminimaliseerd en kan gewerkt worden met bewezen technologieën. 
 

7. Koplopers worden extra gestimuleerd en ondersteund. 
 

8. Er zijn financieringsoplossingen nodig zodat alle partijen kunnen meedoen. 
 

9. Er moet een aanbod komen voor tussentijdse oplossingen (aanpassingen die voor 
2030 moeten worden gedaan), zoals: goede informatie over no-regret maatregelen, 
leaseconstructies of terugkoopregelingen. 

 
Deze uitgangspunten zijn tijdens een klankbordgroepbijeenkomst met bewoners uit De 
Meent getoetst. De uitgangspunten zijn positief ontvangen door de klankbordgroep. 


