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Geachte 
 
Het afgelopen jaar heeft De Bouwagenda op verzoek van het ministerie van BZK een aanpak voor ‘publieke ontzorging van 
particuliere woningeigenaren’ onderzocht. Dit tegen de achtergrond dat we met elkaar nog zoekende zijn hoe overheid en 
markt moeten samenwerken om een ontzorgend aanbod te realiseren binnen een aardgasvrije wijkaanpak, en dat 
gemeenten uiteindelijk behoefte zullen hebben aan beproefde aanpakken hiervoor. De volgende stap is om de voorgestelde 
aanpak in de praktijk te toetsen en door te ontwikkelen, met als doel een opschaalbaar model voor totaalontzorging binnen 
een wijkaanpak te creëren dat ook door andere gemeenten breed kan worden toegepast.
 
BZK geeft De Bouwagenda gevraagd hiervoor gemeenten/wijken te werven en een advies uit te brengen voor selectie van 
drie of vier gemeenten/wijken. In verband met de naderende deadlines voor de Decembercirculaire moest dit bijzonder snel 
en was er voor geïnteresseerde gemeenten weinig tijd om een voorstel in te dienen. Negen gemeenten dienden een volledig 
voorstel in. Inmiddels zijn de voorstellen beoordeeld en is de selectie gemaakt. Met deze mail informeer ik u graag over het 
beoordelingsproces en de uitkomst. 
 
Werving heeft plaatsgevonden via openbare aankondiging in de nieuwsbrief van het Programma aardgasvrije Wijken en 
vervolgens via eigen netwerken. De negen indieningen zijn door zeven experts beoordeeld op 14 harde en zachte criteria, 
welke omschreven waren in de notitie ‘werving voor experiment publieke ontzorging particulieren’. Ook zijn de voorstellen 
gescoord op motivatie, experimenteerruimte, ervaring en opschalingsperspectief. Hieruit is een shortlist van zes gemeenten 
ontstaan waarvoor extra informatie is opgevraagd over wijken, woningen en bewoners, over motivatie en ambitie alsmede 
over verwachtingen.
 
Komen tot een definitieve selectie bleek niet gemakkelijk: bij iedere gemeente waren valide argumenten voor en tegen 
opname in het experiment te geven. BZK heeft het advies van De Bouwagenda en betrokken haar partners voor de selectie 
overgenomen. Het zijn de volgende vier gemeenten geworden: Veldhoven, Leusden, Emmen en Weert (in willekeurige 
volgorde). 
 
Gefeliciteerd, uw gemeente is dus geselecteerd. Korte argumentatie van het team: 
 
Passende gemeentelijke strategie, ervaring en motivatie voor experimenteren, echter veel 2 onder 1 kap en vrijstaande 
woningen in Heiligenbuurt. Daarentegen zijn deze wel representatief voor Limburg. Er zullen nadere afspraken gemaakt 
moeten worden over het aantal verschillende woningtypen dat meegenomen kan worden in het experiment. 
  
Wij danken u nogmaals hartelijk voor de tijd en moeite die u in het voorstel heeft gestoken en wensen u veel succes bij de 
ontwikkeling en uitvoering van uw wijkaanpakken.  
 
Hartelijke groet, 
mede namens De Bouwagenda en betrokken partners, 
 

Directeur Bouwen en Energie 
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