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OVER DEZE 
PRESENTATIE

Gemeenten hebben een regie rol in het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving en het realiseren van 100% aardgasvrije wijken in 

2050. Stedin is een actieve partner in dit proces voor alle 

transitiepartners. Deze presentatie geeft inzicht in de hulpmiddelen en 

kennis die Stedin ter beschikking stelt om gemeenten te ondersteunen.

VOOR GEMEENTEN EN OVERIGE TRANSITIEPARTNERS
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REGIONALE

NETBEHEERDER
ONS VERZORGINGSGEBIED

• Stedin beheert en onderhoudt de energienetten in een 
groot deel van de Randstad, Utrecht en Zeeland. 

• In dit gebied worden 5,5 miljoen mensen en drie van 
de vier grootste steden van Nederland, de Rotterdamse 
en Zeeuwse haven en grote industrie en glastuinbouw 
van energie voorzien.

• In een deel van Noord-Holland en Friesland beheert 
Stedin het gasnet. 

• De taken van netbeheerder zijn gereguleerd. Stedin 
heeft in haar verzorgingsgebied een monopolie positie: 
klanten kunnen niet kiezen wie hun netbeheerder is.
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ONZE ROL IN DE

ENERGIEKETEN

Regionale 
netbeheerders

Transporteurs en distributie

• TenneT

• GasUnie

Landelijke 
netbeheerders

• Coteq

• Enduris

• Enexis

• Liander

• Rendo

• Stedin

• Westland Infra

Gereguleerd

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Gas

Producenten (energiebron)

• Centrale productie

• Decentrale productie

Energieproducenten

Vrije markt

• Centrale productie

• Decentrale productie

Vrije markt

Afnemers + teruglevering

Bijna 50 leveranciers 
in Nederland

Energieleveranciers

Elektriciteit

Gas
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INKOMSTEN EN

INVESTERINGEN
TRANSPORT- EN AANSLUITKOSTEN

• De inkomsten van Stedin komen voort uit de aansluit- en 
transportvergoedingen die klanten betalen.

• De maximale tarieven die we in rekening mogen brengen, 
zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. 

• Consumenten betalen de vergoedingen via de factuur van 
de energieleverancier. Zakelijke klanten ontvangen van 
Stedin een factuur.

• De inkomsten gebruiken we onder meer voor de aanleg 
en het onderhoud van de energienetten en de 
aansluitingen. Ook investeren we hiermee in de 
energienetten van de toekomst. 
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NETBEHEER

GEREGULEERD DOMEIN

• De taken van netbeheerder zijn gereguleerd: ACM 
bepaald welke taken netbeheerders uit mogen voeren en 
tegen welke tarieven

• Stedin heeft in haar verzorgingsgebied een monopolie 
positie: klanten kunnen niet kiezen wie hun netbeheerder is.

• Stedin mag alleen non-discriminatoir handelen; aan 
klanten dient onder gelijke voorwaarden dienstverlening 
aangeboden te worden. Wat voor de één geldt, geldt ook 
voor de ander. 

• Er geldt een aansluitplicht (m.u.v. gas in nieuwbouw): een 
aanvraag van een klant moet door Stedin gehonoreerd 
worden.
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DE MAATSCHAPPELIJKE

ROL VAN STEDIN

7

Betrouwbaar Betaalbaar Veilig Duurzaam

Onze maatschappelijke rol is om (1) te zorgen voor een betrouwbare, betaalbare, veilige en 
duurzame energievoorziening door doelmatige investeringen te doen en de energietransitie te 

faciliteren en (2) het faciliteren van de energiemarkt door onze elektriciteits- en gasnetten 
onder gelijke voorwaarden toegankelijk te maken voor iedere energieleverancier.
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WAT BETEKENT DE ENERGIE-

EN WARMTETRANSITIE

Traditioneel Toekomstig

Fossiel Duurzaam

Volume

Tijd

Aardgas

Elektriciteit

Decentraal

Vraag

gestuurd

Aanbod

gestuurd

Centraal
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AARDGAS IN DE

WARMTEVOORZIENING

Isoleren en 

energieverbruik 

verminderen

 Isolatie van 

woningen

 Kierdichting

 Energiereductie 

programma’s

Elektrisch verwarmen

 All electric | verwarmen 

met een warmtepomp

 Hybride oplossing | 

verwarmen met een 

combinatie van 

elektriciteit en aardgas 

om de winterpiek op te 

vangen

Warmtenet

 Hoge Temperatuur 

Warmtenet (bron is boven 

de 70 graden)

 Midden Temperatuur 

Warmtenet (bron is tussen 

de 50 en 70 graden)

 Lage Temperatuur 

Warmtenet (bron is tussen 

de 10 en 40 graden)

Duurzaam gas

 Groengas of biogas

 Groene of blauwe 

waterstof

TOEWERKEN NAAR EEN AARDGASVRIJE GEBOUWDE OMGEVING

Bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Door de CO2 reductie doelstelling zal het gebruik van aardgas naar nul 
teruggebracht moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een inzet de volgende strategieën:
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IMPACT VAN WARMTEOPLOSSINGEN

OP HET STEDIN NET

Het elektriciteitsnet verzwaren tot aan de woning (minder 

ingrijpend bij een hybride oplossing). Aansluiting in de 

woning moet vaak aangepast worden van 1-fase (1x35A) 

naar 3-fase (3x25A).

Als veel woningen overgaan, moet het elektriciteitsnet tot 

aan de wijk worden verzwaard (minder ingrijpend bij een 

hybride oplossing.

Mogelijk verzwaren voor centrale of decentrale 

warmtepompen in het warmtenet.

Mogelijk verzwaren door elektrisch koken.

Mogelijk plaatselijke uitbreiding nodig van het 

elektriciteitsnet voor gas-booster.

Mogelijk verzwaren door elektrisch koken.

ELEKTRANET GASNET

Dit betekent dat er geen gas wordt gebruikt in de woning en 

dat het gasnet uitgefaseerd wordt (bij een hybride oplossing 

blijft het gasnet in gebruik).

Uitfaseren gasaansluitingen woningen (als de verstap naar 

elektrisch koken wordt meegenomen).

Gasnet in stand houden voor huishoudens die niet 

aangesloten worden op het warmtenet.

Mogelijk gasnet in stand houden voor piek- en back-up 

voorziening warmtenet.

Blijft in gebruik. Bij toepassing van waterstof zijn enkele 

aanpassingen nodig.

All electric

Warmtenet

Duurzaam gas



Warmtebronnen hebben een verschillende afgifte temperatuur en passen bij verschillende eindoplossingen. Het is 
handig om aan te geven wat de verwachte temperatuur van het afgiftesysteem per type woning in een wijk wordt, 
zonder een eindoplossing te kiezen. Woningeigenaren kunnen dan beter inschatten hoe ver ze moeten gaan met het 
isoleren van hun woning. 
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WARMTEBRONNEN EN

AFGIFTE TEMPERATUUR

Afgifte temperatuur

Isolatiegraad gebouwen

Warmtebronnen

90

graden

10

graden

• Geothermie

• Duurzaam gas

• Biomassa

• Hoge temperatuur restwarmte

• Ondiepe bodemwarmte

• Duurzaam gas

• Biomassa

• Midden temperatuur restwarmte

• Aquathermie, incl. riothermie

• (Duurzaam opgewekte) elektriciteit

• Lage temperatuur restwarmte

All electric LT warmtenetMT warmtenetDuurzaam gasHT warmtenetDuurzaam gas
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STEDIN STAAT VOOR EEN

MAAKBARE WARMTETRANSITIE

Focus op het doel, niet 

op het middel

Alle warmteoplossingen 

zijn nodig om het doel te 

bereiken. Focus niet op 

één doelwarmtesysteem 

maar denk in 

energiesystemen waarin 

meerdere systemen 

samen komen in een 

gebied.

Start daar waar 

mogelijk

Begin bij een gebied 

waar de 

warmteoplossing 

robuust is en neem 

voorbereidende 

stappen in de 

overige gebieden 

Wees wendbaar

Niet in elk gebied 

staat het 

doelwarmtesysteem 

al vast. Zet in deze 

gebieden daarom 

alvast 'no-regret' 

stappen, waarbij zo 

min mogelijk 

doelwarmtesystemen 

uitgesloten worden.

Ga voor een 

stapsgewijze transitie

De warmtetransitie is 

groot en complex. Om 

CO2 reductie op korte 

termijn te realiseren 

moet de focus niet 

liggen op het 100% 

verduurzamen van een 

paar wijken, maar 

stappen zetten in alle 

wijken.

Maak een onderscheid 

tussen collectieve en 

individuele transities

Collectieve transities met 

woningcorporaties en 

overige transitiepartners

vergen een andere 

aanpak dan individuele 

transities voor 

particuliere 

woningeigenaren 
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BELANG VAN STEDIN

IN DE WARMTETRANSITIE

Planbaarheid 

uitvoeringsorganisatie

Ruimte in en boven de 

grond nodig voor 

werkzaamheden en 

uitbreidingen

Betaalbaarheid 

warmtetransitie
Uitbreidingen zijn 

langdurige processen

Alle plannen van de gemeente 

en andere transitiepartners in de 

gebouwde omgeving m.b.t. de 

warmtetransitie hebben een 

impact op het elektriciteits- en 

gasnet. De werkzaamheden 

voor de warmtetransitie zullen 

gespreid moeten worden over de 

komende jaren, om het schaarse 

technische personeel goed in te 

zetten.

Uitbreidingen op het 

elektriciteitsnet vergen een 

investering in ruimte. Ook het 

aanleggen van warmtenetten 

vergt een investering in ruimte 

waar nu bestaande leidingen 

liggen. Deze ruimte moet 

beschikbaar zijn.  

Het aanleggen van nieuwe 

infrastructuur vergt een lange 

doorlooptijd. Er moet grond 

aangekocht worden, 

vergunningen aangevraagd 

worden en daadwerkelijk 

uitgevoerd worden. 

De warmtetransitie vergt forse 

investeringen van Stedin. 

Stedin heeft een 

maatschappelijke functie en 

dient de investeringen zo 

doelmatig mogelijk te maken.
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HOOFDSTUK 02
ROL VAN STEDIN

IN DE WARMTETRANSITIE
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STEDIN IS EEN ACTIEVE

TRANSITIEPARTNER

Stedin heeft 

belang bij een 

doelmatige 

transitie

Stedin is een 

transitiepartner

Stedin is een 

actieve 

kennispartner

Als netbeheerder heeft Stedin veel expertise over het gas- en elektriciteitsnetwerk 

en brengt deze kennis graag in om gemeenten en andere transitiepartners te 

ondersteunen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Stedin is partner in de energietransitie en zal de gas- en elektriciteitsnetten in 

nauwe samenwerking met gemeenten en andere partijen verduurzamen om de 

warmtetransitie haalbaar te maken.

De investeringen van Stedin worden door de samenleving gedragen. Stedin 

maakt dan ook slimme keuzes om het net zo optimaal mogelijk in te zetten. 

Wanneer Stedin het net economisch en technisch maximaal kan benutten zijn 

investeringen te beheersen en kan Stedin optimaal bijdragen aan een betaalbare 

transitie
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WANNEER IN HET TVW PROCES

IS STEDIN BETROKKEN

Iteratief

Verkennen
Plan van 

Aanpak

Analyse Afstemmen

Afwegen

Opstellen Vaststellen

Definiëren scope Deliverables, 

tijdslijnen, 

stakeholders

Analyse van 

beschikbare bronnen

Prioritering van de 

volgordelijkheid van 

wijken

Opstellen TVW

Afstemmen met 

stakeholders

Vaststellen in 

gemeenteraad

Stedin informeert de gemeente 

over haar visie, belang en 

hulpmiddelen in de 

warmtetransitie

Stedin draagt bij aan de analyse van de 

haal-, maak- en betaalbaarheid van de 

warmtetransitie. Stedin ondersteunt de 

gemeente ook in het bepalen van de 

gewenste volgordelijkheid in de uitvoering 

van de transitie

Stedin wil op de hoogte 

gehouden worden en mogelijk 

ondersteunen bij de 

besluitvorming over de TVW en 

betrokken zijn bij de daaruit 

volgende uitvoeringsplannen
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WAT STEDIN VAN DE

GEMEENTE WENST

De TVW sluit aan 

op de RSW 

De RSW geeft inzicht in 

de regionale vraag en 

aanbod van mogelijke 

warmtebronnen. 

De analyses uit de RSW 

sluiten nauw aan bij de 

TVW van de gemeente

De TVW horizon is 

minimaal 10 jaar

De gemeente geeft een 

globaal inzicht in de 

warmte ontwikkeling in de 

gemeente voor de 

komende 10 jaar. 

Deze horizon biedt de 

mogelijkheid om de 

investeringsprognose te 

toetsen op het Stedin 

investeringsplan

Concrete invulling 

voor de komende 3 -

5 jaar

De TVW geeft een concreet 

beeld welke wijk of buurt 

trajecten doorlopen gaan 

worden de komende 3 - 5 

jaar. 

Hierdoor kan de Stedin 

uitvoeringsorganisatie de 

warmtetransitie planbaar

maken

Een voldoende 

onderbouwde TVW

De gemeente maakt keuzes 

in de TVW (en gerelateerde 

omgevingsplannen) op basis 

van haalbaarheidsstudies, 

afgewogen beleidskeuzes, 

en helder gedefinieerde  

randvoorwaarden. 

De TVW biedt alle 

transitiepartners een solide 

basis voor het 

uitvoeringsprogramma van 

de warmtetransitie

Een iteratief proces 

van afstemming  

De energietransitie is een 

langdurig en complex 

proces. Er is niet één pad, 

maar veel scenario’s 

Gemeente stemt continu af 

met Stedin en andere 

partners om samen het 

beoogde doel te bereiken

1 2 3 4 5
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HOOFDSTUK 03
HULPMIDDELEN VAN STEDIN

IN HET TRANSITIEPROCES
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HULPMIDDELEN VAN STEDIN

IN TOTSTANDKOMING TVW

Iteratief

Verkennen
Plan van 

Aanpak

Analyse Afstemmen

Afwegen

Opstellen Vaststellen

Definiëren scope Deliverables, 

tijdslijnen, 

stakeholders

Analyse van 

beschikbare bronnen

Prioritering van de 

volgordelijkheid van 

wijken

Opstellen TVW

Afstemmen met 

stakeholders

Vaststellen in 

gemeenteraad

Plannen 

WUP

Uitvoeren 

WUP

Lopende uitvoeringsplannen 

kunnen als input gebruikt 

worden voor de TVW, maar de 

TVW zal richting geven 

aan nieuwe uitvoeringsplannen

Handreiking 

Warmtetransitie

Openingsbod Kansenkaarten 

Warmtetransitie
Quick Scan 

Netimpact

Gemeentelijk proces Wijkuitvoeringsplan - voor elke wijk

Transitiepaden

Informatiekit
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HULPMIDDELEN VAN STEDIN

IN TOTSTANDKOMING TVW

Informatiekit

Openingsbod

Kansenkaarten 

Warmtetransitie

Quick Scan 

Netimpact

Transitiepaden

De Informatiekit bevat een scala aan informatie 

en hulpmiddelen die ingezet kan worden in het 

proces. Verder bevat het ook de visie, het 

belang en de uitleg over de rol van Stedin in 

het TVW proces.

Het Openingsbod is een startpunt voor een 

discussie over alternatieve warmtebronnen in 

een gemeente. Het Openingsbod biedt 

gemeenten inzicht in buurten waar een 

doelwarmtesysteem als robuuste oplossing 

wordt gegeven. 

De Quick Scan Netimpact biedt een globale 

analyse van de impact op het 

laagspanningsnet op basis van door de 

gemeente aangereikte transitieplannen met 

daarin specifieke warmtekeuzes. 

De Kansenkaarten Warmtetransitie geven 

inzicht in de ruimte op het huidige 

laagspanningsnet van Stedin. Dit hulpmiddel 

kan gebruikt worden door gemeenten om hun 

transitieplannen over de mogelijkheden op het 

elektriciteitsnet van Stedin te leggen.

Transitiepaden is een methode die gemeenten 

kunnen gebruiken om collectieve en individuele 

transitieplannen in een buurt vorm te geven. 

Door onderscheid te maken in de 

woningvoorraad, kunnen de daarbij behorende 

transitiepaden helpen om de fasering van 

transitieplannen in een buurt in kaart te 

brengen.

Handreiking 

Warmtetransitie

De Handreiking Warmtetransitie beschrijft het 

iteratieve analyse proces en doorloopt het 

proces vervolgens voor een fictieve gemeente. 

Deze handreiking biedt gemeenten 

ondersteuning in het vormgeven aan de 

warmtetransitie. 
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INFORMATIEKIT

VERKENNEN Informatiekit

WAT IS DE INFORMATIEKIT?

Het proces om tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen verschilt per 
gemeente. Sommige gemeenten werken samen, andere gemeenten hebben een 
eigen team opgesteld. 

De informatiekit bevat een scala aan informatie en hulpmiddelen die ingezet kan 
worden in het proces. Welke informatie en ondersteuning nodig is verschilt per 
gemeente en vergt dus maatwerk.

Stedin maakt graag afspraken met de gemeente om af te stemmen hoe we gaan 
samenwerken in de totstandkoming van de TVW en op welke momenten Stedin 
betrokken is. Dit om er voor te zorgen dat Stedin de door de gemeente gewenste 
aanpak kan ondersteunen en gemeenten toegang hebben tot de hulpmiddelen en 
informatie die zij nodig hebben van Stedin. 

Wat bevat de Stedin Informatiekit?

 Inzicht in de Stedin hulpmiddelen voor 

verschillende fasen in het TVW proces

 Achtergrond informatie over doelwarmtesystemen, 

warmtebronnen en technieken

 Stedin visie op de warmtetransitie

 Relevante onderzoeken en informatie van 

kennisinstituten en de overheid
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HANDREIKING WARMTETRANSITIE

PLAN VAN AANPAK
WAT IS DE HANDREIKING WARMTETRANSITIE?

De Handreiking Warmtetransitie beschrijft het iteratieve analyse proces en 
doorloopt het proces vervolgens voor een fictieve gemeente. Deze handreiking 
biedt gemeenten ondersteuning in het vormgeven aan de warmtetransitie.

Het verschilt per gemeente of er al vorm gegeven is een het analyse proces om 
tot gebieden te komen waar in de gemeente gestart gaat worden met de 
warmtetransitie. 

Deze handreiking biedt hulp voor gemeenten die nog geen analyse hebben 
uitgevoerd of voor gemeenten die willen toetsen of mogelijk beschikbare 
informatie over het hoofd is gezien.

Wat bevat de handreiking?

 Beschrijving van het iteratieve analyse proces om 

gemeente te laten zien welke beschikbare 

informatie gebruikt kan worden om keuzes te 

maken met welke gebieden te starten

 Aan de hand van een fictieve gemeente wordt 

getoond hoe het iteratieve analyse proces 

doorlopen kan worden

Handreiking 

Warmtetransitie
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OPENINGSBOD

ANALYSE, AFSTEMMEN, AFWEGEN
WAT IS HET OPENINGSBOD?

Het Openingsbod is een startpunt voor een discussie over alternatieve 
warmtebronnen in een gemeente. Het Openingsbod biedt gemeenten inzicht in 
buurten waar een doelwarmtesysteem als robuuste oplossing wordt gegeven. 

Een warmteoplossing wordt als robuust aangemerkt als de uitkomst volgens 3 
onderliggende modellen, en 3 energie toekomst scenario's het zelfde is. ‘Indicatief’ 
betekent dat het niet volgens alle modellen de zelfde uitkomst biedt, maar in de 
meeste gevallen. De gemeente kan met robuuste oplossingen starten. De 
uitdaging om in 2050 alle wijken aardgasvrij te krijgen is enorm en daarom is 
helderheid in buurten waar gestart kan worden essentieel. 

Stedin heeft het Openingsbod ontwikkeld samen met Quintel, Ecorys, en CE-
Delft.

Wat bevat het Openingsbod?

 Een analyse waarbij toonaangevende technisch en 

economische rekenmodellen over elkaar heen zijn 

gelegd en gecombineerd worden met toekomst 

modellen.

 Inzicht in buurten waar de modellen samen komen, 

en daardoor het doelwarmtesysteem in een wijk 

robuust is

 Inzicht in de buurten die volgens het Openingsbod 

nog niet robuust of indicatief zijn, maar waar al wel 

voorbereidende ‘no-regret’ maatregelen genomen 

kunnen worden

 Inzicht in beschikbare warmtebronnen en 

beschikbare warmtenetten

Openingsbod
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OPENINGSBOD

Openingsbod
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OPENINGSBOD

Openingsbod
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KANSENKAART WARMTETRANSITIE

ANALYSE, AFSTEMMEN, AFWEGEN

Wat bevat de Kansenkaart Warmtetransitie?

• Gemeente specifieke kansenkaarten met daarin 

inzicht in de beschikbare netcapaciteit om te 

toetsen hoe makkelijk een beoogde warmtetransitie 

inpasbaar is in het net.

• Inzicht in de inpasbaarheid van een combinatie van 

warmtetransitie, mobiliteit en opwek in een Stedin 

voedingsgebied van het elektriciteitsnet.

Kansenkaarten

Warmtetransitie

WAT IS DE KANSENKAART WARMTETRANSITIE?

Het Openingsbod en andere tools helpen de gemeenten om verschillende 
scenario’s naar een duurzame warmtevoorziening in hun gemeente te 
ontwikkelen. In hoeverre deze scenario’s makkelijk of moeilijk inpasbaar zijn in het 
elektriciteitsnet is een volgende stap.

Stedin biedt met de Kanskaarten Warmtetransitie een eerste toets om dit te doen: 
hoe inpasbaar is een warmtetransitie in de bestaande netinfrastructuur. Kan er 
snel gestart worden met een initiatief of zijn er additionele netinvesteringen nodig, 
die gepland moeten gaan worden, om dit mogelijk te maken?

Dit hulpmiddel helpt gemeenten om scenario’s naar een duurzame 
warmtevoorziening tegen elkaar af te wegen, maar vooral ook om de 
volgordelijkheid van de scenario’s vast te stellen.
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QUICK SCAN NETIMPACT

ANALYSE, AFSTEMMEN, AFWEGEN
WAT IS DE QUICK SCAN NETIMPACT?

De Quick Scan Netimpact biedt een globale analyse van de impact op het LS-net 
op basis van specifieke door de gemeente aangereikte transitieplannen.

Waar de Kansenkaarten Warmtetransitie een eerste beeld geeft van de 
mogelijkheden m.b.t. de inpasbaarheid van verschillende type warmtetransities in 
het net, gaat dit hulpmiddel een stap verder. Het geeft inzicht in de netimpact voor 
een scenario met daarin specifieke warmtekeuzes van de gemeente voor een 
hele reeks wijken (of delen daarvan).

De Quick Scan Netimpact is dan ook maatwerk en vereist een uitwerking met 
daarin welke warmteoplossing waar ingezet gaat worden. De Quick Scan 
Netimpact kan gebruikt worden om verschillende scenario's onderling te 
vergelijken op netimpact of om een eerste indruk te verkrijgen van de omvang 
ervan (doorlooptijd en kosten).

Wat bevat de Quick Scan Netimpact?

 Globale impact op het LS-net op basis van 

specifieke transitieplannen van de gemeente

 Analyse wordt afgestemd op de specifieke ambities 

van de gemeente

 De Quick Scan Netimpact geeft inzicht in de 

benodigde doorlooptijd en kosten voor de 

netbeheerder, zodat de gemeente 

transitiescenario's planbaar kan maken, rekening 

houdend met de (maatschappelijke) kosten

Quick Scan 

Netimpact
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TRANSITIEPADEN

WIJKUITVOERINGSPLAN
WAT IS DE TRANSITIEPADEN METHODIEK?

De stappen die een woningeigenaar neemt om te bewegen naar een duurzame 
warmtevoorziening heeft impact op verschillende transitiepartners. Wanneer welke 
stappen worden genomen geeft informatie over wanneer welke werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden door de gemeente, de netbeheerder, mogelijk het 
warmtebedrijf, installateurs etc.

Voor Stedin is de identificatie van transitiepaden noodzakelijk om te bekijken 
wanneer er welke impact op het elektriciteits- en gasnet is en daaruit volgend 
welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd moeten worden. Vervolgens wordt 
gekeken of de werkzaamheden te plannen zijn binnen de gewenste tijd 
(afgestemd met de andere partijen die werkzaamheden moeten uitvoeren). 

Wat bevat de Transitiepaden Methodiek?

 Transitiepaden is een methode die gemeenten 

kunnen gebruiken om collectieve en individuele 

transitieplannen in een buurt kaart te brengen.

 Door onderscheid te maken naar eigendom van 

woningen kunnen de daarbij behorende 

transitiepaden helpen om de fasering van 

transitieplannen in een buurt in kaart te brengen 

 Verschillende lessen die uit casuïstiek naar voren 

kwamen na het toepassen van Transitiepaden

Plannen 

WUP

Uitvoeren 

WUP

Gemeentelijk proces Wijkuitvoeringsplan - voor elke wijk

Transitiepaden




