
Convenant publieke ontzorging 
versie definitief 05-02-2021

Partijen,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze d , 
directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, 
hierna te noemen het Ministerie;

Pilotgemeenten
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen, 
handelend als bestuursorgaan, namens deze R. van der Weide, wethouder;
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden, 
handelend als bestuursorgaan, namens deze dhr. H.A.W. van Beurden , wethouder;
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, 
handelend als bestuursorgaan, namens deze dhr. Rooijakkers, wethouder;
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert, 
handelend als bestuursorgaan, namens deze dhr. Geert Gabriels, wethouder, 
hierna te noemen de Gemeenten;

Het consortium, 
bestaande uit Squarewise Transitions B.V., KvK 57094187 en handelend onder de naam 
Squarewise; Slimme Stappen VOF, KvK 75576481 en handelend onder de naam Paris Proof Plan; 
Technische Universiteit Eindhoven, KvK 51278871; ROM Regio Utrecht B.V., KvK 78171717, 
consortiumvoorzitter Newturall, KvK 62351265, namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Olivier Lauteslager en penvoerder Regionaal Energieloket B.V., KvK 76549003, namens deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur ,
hierna te noemen het Consortium;  

Overwegende dat:
 de opgave voor verduurzaming van de particuliere woningvoorraad richting een CO2-arme en 

aardgasvrije toekomst in 2050 een heel nieuwe markt van vraag en aanbod vergt van integrale 
renovaties (inclusief onderhoud); 

 woningeigenaren verleid en in staat gesteld moeten worden om stap voor stap of in één keer 
de woning vergaand te verduurzamen in lijn met de lokale Transitievisie Warmte. Dit onder 
andere door middel van totaalontzorging met sterke focus op de meerwaarde voor de 
woningeigenaar, waaronder kostenbesparing en een gezondere comfortabelere woning;

 er diverse vraag- en aanbodgestuurde initiatieven in ontwikkeling zijn op landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk schaalniveau die proberen in te spelen op de particuliere opgave, van waaruit 
nog veel geleerd kan worden;

 BZK streeft naar een select aantal landelijke opschaalbare aanpakken die bewezen effectief en 
kosten efficiënt zijn;

 naast vraag- en aanbodontwikkeling ook nog landelijk en lokaal beleidsinstrumentarium als ook 
financieringsinstrumentarium geoptimaliseerd dienen te worden; 

 ook de rijksoverheid de energietransitie in de koopsector probeert te versnellen zowel langs het 
individuele spoor als via de wijkgerichte aanpak, wat tot uitdrukking komt in het 
Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving; 

 decentrale overheden een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen in het opstellen van 
Transitievisies Warmte en het uitrollen van de aardgasvrij transitie in wijkwarmteplannen, 
waarbij zij zoeken naar hun rol in de ontzorging van hun bewoners, wat een technische én 
sociale opgave is;

 er bijvoorbeeld een meerjarig Programma Aardgasvrije Wijken is, inclusief een kennis- en 
leerprogramma, waarbinnen gemeenten proeftuinen uitvoeren voor het aardgasvrij maken van 
bestaande wijken;



 er behoefte blijkt te zijn bij publieke partijen aan een schaalbare en repeteerbare aanpak voor 
totaalontzorging van woningeigenaren en marktpartijen, om onduidelijkheden en onzekerheden 
met elkaar op te lossen; 

 er nog nauwelijks ervaring is opgedaan met totaalontzorging bij integrale verduurzaming van 
woningen gericht op een helder einddoel; 

 naar verwachting een stevige publieke rol nodig is om een werkwijze voor totaalontzorging 
binnen de wijkgerichte aanpak te ontwikkelen, en de exacte taak- en rolverdeling tussen 
publiek en privaat alsmede de intensiteit van inzet nader onderzocht dient te worden 
gedurende het experiment;

 de Bouwagenda een Consortium heeft gevormd van partijen die onderscheidende elementen 
voor totaalontzorging bieden en die het samenspel van deze elementen bereid zijn te 
onderzoeken met pilotgemeenten; 

 het Ministerie op voordracht van het Consortium de Gemeenten heeft geselecteerd voor het 
experiment waarin de effecten van een uniforme aanpak voor totaalontzorging in vier 
verschillende wijken en contexten kunnen worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en openbaar 
gedeeld;

 het Ministerie de Gemeenten een decentralisatie-uitkering heeft toegekend;
 het Ministerie aan het Consortium een aanvullende subsidie verstrekt voor drie jaar; 

Spreken af dat:

Artikel 1 Definities
 Wijken: de wijken in de vier gemeenten waar het leerexperiment zal plaatsvinden:

o Emmen: Rietlanden 
o Leusden: nader te bepalen (Alandsbeek of Groenhouten)
o Veldhoven: ’t Look
o Weert: nader te bepalen (Heiligenbuurt of Biest)

 Aanpak: de publiek-private aanpak voor het realiseren van totaalontzorging binnen een 
wijkaanpak die in 2020 door het consortium onder leiding van De Bouwagenda is voorgesteld;

 Totaalontzorging: de ondersteuning van eigenaar-bewoners gedurende de hele klantreis voor 
verduurzaming van hun woning, vanaf oriëntatie tot en met nazorg;

 Leerexperiment: het uitvoeren en evalueren van activiteiten in de praktijk op basis van een 
gestelde hypothese met als doel iteratief kennis te ontwikkelen en delen;

Artikel 2 Doel
De doelen voor het leerexperiment zijn: 
 De aanpak voor totaalontzorging van particuliere woningeigenaren die het Consortium heeft 

voorgesteld door te ontwikkelen, te testen en optimaliseren in vier verschillende wijken, met 
als doel een beproefde en opschaalbare aanpak voor totaalontzorging in de wijkgerichte 
aanpak, danwel bouwstenen daarvan, op te leveren die ook door andere gemeenten kan 
worden ingezet. 

 De lessen die gedurende het leerexperiment worden opgedaan en de ontwikkelde bouwstenen 
via het Programma Aardgasvrije Wijken delen met andere gemeenten. 

 Het experiment richt zich in ieder geval op de onderstaande leervragen. Deze kunnen in de 
loop van het experiment worden aangevuld of aangepast:

o Wat is er nodig aan data, informatie, instrumentarium om particulieren, marktpartijen 
en gemeentes effectief te helpen bij hun verduurzamingsopgave en –aanbod? 

o Hoe organiseer je op efficiënte en collectieve wijze de ondersteuning van de gehele 
klantreis vanuit een publieke rol, in lijn met lokale plannen (Transitievisie Warmte en 
wijkuitvoeringsplannen) en participatie initiatieven? 

o Op welke manier kunnen de lessen worden toegepast en gedeeld om tot een 
schaalbare en repeteerbare aanpak te komen voor andere wijken en gemeenten? 
Welke activiteiten van de totaalontzorging moeten publiek dan wel privaat 
georganiseerd worden?



Artikel 3 Aanpak op hoofdlijnen
De aanpak op hoofdlijnen is: 
Het creëren van een optimale leeromgeving met de volgende uitgangspunten: 
 Gemeenten hebben in lijn met het klimaatakkoord een belangrijke regie rol en zijn daarom een 

belangrijke partner in het experiment en stellen daarvoor ieder een toegewijde en ervaren 
projectleider aan met (makkelijk te organiseren) mandaat om aanpassingen te doen in de wijze 
van uitvoering (zolang er geen budgetconsequenties zijn); 

 Eigenaren worden nergens toe gedwongen en blijven zelf regie voeren en verantwoordelijkheid 
houden over de verduurzaming van hun eigen woning; 

 In vier wijken wordt een uniforme aanpak uitgeprobeerd voor zover als realistisch mogelijk, 
bestaande uit:
 Een zorgvuldige opname (nulmeting) van wijk, woning en wensen (breder dan energie)
 Het doorrekenen van maatregelen en stappenplannen
 Communicatie, participatie en bewonersondersteuning onder andere via een gemeentelijk 

energieloket 
 Vraagbundeling en prestatiegerichte uitvraag van stappenplannen
 Koppeling aan financieringsmogelijkheden
 Een daadwerkelijke aanbod aan de bewoners 
 Nazorg 

 Hierbij wordt aansluiting bij al bestaande lokale initiatieven en programma’s gezocht
 Het Consortium ontwikkelt deze uniforme aanpak met gemeentes op iteratieve wijze;
 Hiertoe wordt een gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt in Q1 2021, waarbij een verdeling 

gemaakt wordt in werkpakketten en rollen, met nadere specificatie van leervragen waarin de 
uitgangspunten aan de start zorgvuldig worden gepland en voor de vervolgstappen flexibiliteit 
wordt ingebouwd om iteraties te kunnen maken;

 Waarbij in het gezamenlijke plan van aanpak wordt vastgelegd dat er geen hoofdelijke 
aansprakelijkheid is binnen het consortium, ieder lid van het consortium is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor een deugdelijke uitvoering van haar werkpakketten en rol(len);

 Lessen en ervaringen worden tussentijds ontsloten via het Kennis en Leerprogramma 
Aardgasvrije Wijken, conform nader te bepalen communicatiestrategie uit het plan van aanpak;

 Minimaal twee keer per jaar ervaringen en lessen te delen in het daartoe meest geëigende 
gremium van stakeholders (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Energie Nederland, Netbeheer NL, de Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie, Vereniging Eigen Huis, het Expertise Centrum Warmte, het Nationaal 
Warmtefonds, Techniek NL, Bouwend Nederland, Aedes, Woonbond en IPO) ten behoeve van 
het ophalen van feedback en draagvlak.

Artikel 4 Inzet en acties van partijen

Inzet van Gemeenten
 De Gemeenten richten de aanpak voor de geselecteerde wijken dusdanig in dat die in lijn is 

met het leerexperiment;
 De Gemeenten spannen zich in als regisseur van hun wijkaanpak;
 De Gemeenten wijzen ieder een toegewijde en ervaren programmaleider aan die het 

leerexperiment in hun wijk ambtelijk trekt;
 De Gemeenten zorgen voor bestuurlijk commitment, ambtelijke procesoptimalisatie, lokale 

inbedding en het opheffen van tussentijdse belemmeringen voor zover redelijkerwijs van hen 
te verwachten;

 De Gemeenten dragen bij aan het openbaar delen van ervaringen en lessen gedurende het 
leerexperiment in de genoemde gremia;

 De Gemeenten dragen alle door het consortium benodigde informatie aan, voor zover deze 
beschikbaar is in de gemeente. Denk daarbij onder andere, maar niet uitsluitend, aan 
informatie over de woningen (BAG), wijk, sociale-demografische inzichten en informatie en alle 
andere informatie die het leerexperiment helpt c.q. het consortium helpt bij het uitvoeren van 
haar taken;

 De Gemeenten werken mee aan het sluiten van een data-uitwisselingsovereenkomst.



Inzet van Consortium
 Het Consortium stelt een multidisciplinair projectteam samen en voert het overall 

programmamanagement uit;
 Het Consortium brengt ervaring en expertise in met betrekking tot de voorgestelde uniforme 

aanpak;
 Het Consortium ontwikkelt de uniforme aanpak op iteratieve wijze in de vier wijkaanpakken en 

voert deze uit;
 Het Consortium monitort de werking van de uniforme aanpak en deelt de ervaringen en lessen 

met landelijke stakeholders;
 Het Consortium werkt mee aan het sluiten van een data-uitwisselingsovereenkomst.
 Het Consortium coördineert een periodieke gestructureerde uitwisseling tussen de vier pilot 

gemeenten.

Inzet van Ministerie 
 Het ministerie zorgt voor afstemming met andere beleidssporen in de particulieren aanpak, en 

inbedding in de uitvoering van het Klimaatakkoord;
 Het ministerie spant zich in om landelijke condities te optimaliseren en belemmeringen op te 

heffen die uit de lessen en ervaringen worden geconcludeerd indien redelijkerwijs van hen te 
verwachten;

 Het ministerie zorgt voor borging en opvolging van geleerde lessen na de periode van het 
leerexperiment, voor zover dat publieke taken en aanbevelingen betreft; 

 Het ministerie spant zich in als communicatiepartner en wijst belanghebbenden, waaronder 
(individuele) gemeenten, tijdens de periode van het leerexperiment op het bestaan van het 
Consortium en de lessen die tot dan toe zijn geleerd.

 Het ministerie spant zich in om relevante lessen rondom ontzorgingsinitiatieven die elders 
worden opgedaan met dit experiment te delen. 

Deliverables
Naast een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te leren, worden vooraf de volgende op te 
leveren resultaten met elkaar afgesproken: 
 Beschrijving van dienstverlening energieloket in relatie tot de getoetste totaalontzorging; 
 Doorontwikkeling light versie Rekenkern 3.0 voor maatadvies aan deelnemende woningen in de 

wijken;
 Geoptimaliseerde methodiek en lessen bij woningopname en stappenplannen in vier 

wijkaanpakken;
 Geoptimaliseerde methodiek en lessen bij straatplannen in vier wijkaanpakken;
 Geoptimaliseerde participatie- en communicatiemethodiek om tot (een) door de wijk / 

bewonerscollectieven gedragen plan(nen) en uitvoering te komen;
 Ervaring, voorbeelden en lessen bij het in de praktijk verbinden van vraag en aanbod;
 Beschrijving van financieringsaanbod en lessen bij ontwikkeling van gebouwgebonden 

dienstverlening.

Artikel 5 Bekostiging
1. Voor het experiment is in totaal 6,1 miljoen euro beschikbaar;
2. Het Ministerie en de Gemeenten bekostigen gezamenlijk het leerexperiment via een 

decentralisatieuitkering;
3. De Gemeenten verlenen het Consortium een subsidie met een incidentele subsidiebeschikking 

zonder wettelijke grondslag op basis van een collegebesluit;
4. Het Ministerie verleent het Consortium een subsidie van 1,1 miljoen euro per jaar gedurende 

drie jaar.

Artikel 6 Monitoring en verantwoording
 Partijen vormen samen een begeleidingsgroep onder leiding van het Ministerie dat de 

voortgang en resultaten van het leerexperiment volgt, knelpunten signaleert en oplost en 
voorlegt aan de stuurgroep;



 Partijen vormen een stuurgroep die tenminste drie keer per jaar bijeenkomt (of vaker als één 
van de partijen dit noodzakelijk acht). De stuurgroep beoordeelt of de doelen van het 
experiment worden gerealiseerd en stuurt bij indien nodig. De stuurgroep bestaat uit:

o de directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK
o de verantwoordelijke wethouders in de Gemeenten
o de voorzitter en penvoerder van het Consortium

 Minimaal twee keer per jaar worden ervaringen en lessen gedeeld  en inspiratie opgedaan bij 
het daartoe meest geëigende gremium van stakeholders (zoals bijv. VNG, Energie Nederland, 
Netbeheer NL, NVDE, Vereniging Eigen Huis, ECW, het Nationaal Warmtefonds, Techniek NL, 
Bouwend Nederland, Aedes en Woonbond) ten behoeve van het ophalen van feedback en 
draagvlak. In ieder geval wordt gedacht aan het overleg van de uitvoeringslijn ondersteuning 
eigenaar-bewoners, onderdeel van het uitvoeringsoverleg van het Klimaatakkoord Gebouwde 
omgeving. Uitgangspunt is om te voorkomen dat er op meerdere plekken door zelfde partijen 
overleg wordt gevoerd over dezelfde thematiek, namelijk het ontzorgen van woningeigenaren 
binnen een wijkgerichte of collectieve aanpak;

 De financiële verantwoording over de besteding van de decentralisatie-uitkering verloopt via de 
jaarrekening van de Gemeenten.

 In de wijken zal ook periodiek feedback opgehaald worden bij de lokale bewoners
(-initiatieven/-collectieven). 

Artikel 7 Wijziging 
 Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging 

behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.
 Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere 

Partij schriftelijk heeft meegedeeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd
Het leerexperiment start 1 maart 2021, met voorbereiding in januari en februari 2021, en loopt tot 
1 januari 2024. 




