
Terugkoppeling gemeente Utrecht naar de deelnemers aan de PWE  

Beste deelnemer,  

De Gemeente Utrecht wil u hartelijk bedanken voor deelname aan het experiment met de 
Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Ruim 600 bewoners van Utrecht hebben ons online hun 
advies gegeven. Daarmee heeft de PWE waardevolle informatie opgeleverd voor de transitievisie 
warmte, die we voor Utrecht opstellen. Het heeft ons de kans gegeven op een innovatieve manier 
een andere groep mensen te raadplegen dan wij tot nu toe hadden gesproken.  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas voor het 
verwarmen van onze gebouwen. Elke gemeente stelt daarvoor een zogenaamde transitievisie 
warmte op. Voor Utrecht staat hierin beschreven in welke wijken we gaan starten met de 
voorbereidingen op een aardgasvrije stad en welke alternatieven er zijn voor de warmtevoorziening 
in deze wijken.  

De transitie betekent voor iedereen een ingrijpende verandering. We vinden het daarom belangrijk 
daarbij diverse groepen mensen te betrekken. De Participatieve Waarde Evaluatie blijkt een 
waardevolle aanvulling op de bestaande vormen van participatie die we al inzetten. Met het 
experiment in Utrecht hebben we een jongere doelgroep bereikt dan we anders bereiken. Het bleek 
waardevol dat u kunt participeren op een moment dat u het beste uitkomt. Een ander pluspunt 
vinden we dat u als deelnemer veel ruimte krijgt voor opmerkingen en toelichting op antwoorden. 
Alle reacties en commentaren zijn voor ons waardevolle input voor het opstellen van de transitievisie 
warmte. Uit de reacties hebben wij echter ook geconcludeerd dat de PWE niet voor alle doelgroepen 
even toegankelijk is. Sommige bewoners geven de voorkeur aan (offline) bijeenkomsten waarin zij 
vragen kunnen stellen en kennis kunnen uitwisselen. De gemeente blijft dan ook op verschillende 
manieren bewoners raadplegen.  

De resultaten van het experiment helpen mee om een betere transitievisie warmte te maken. 
Eerlijkheid en betaalbaarheid zijn vaak genoemd als argument voor 
het bepalen waar we beginnen met de aardgasvrij-transitie. Bewoners blijken verschillend te denken 
over wat eerlijk is. Betaalbaarheid is en blijft een belangrijk uitgangspunt voor de transitievisie 
warmte. De verschillende beelden uit de PWE bevestigen dat we niet alléén naar de laagste 
maatschappelijke- en individuele kosten moeten kijken, maar ook andere criteria mee moeten 
nemen in onze afwegingen. We zullen in de transitievisie warmte duidelijk aangeven hoe we tot 
keuzes komen en hoe we verschillende argumenten hebben meegenomen.  

Komende decennia gaat er veel veranderen voor bewoners en bedrijven. Hoe en wat dat precies gaat 
betekenen, weten we nog niet. Ook de onderzoekers van de PWE constateren dat de energietransitie 
veel onzekerheden met zich meebrengt.  

In hun rapport adviseren zij daarom om in de keuze voor alternatieven flexibel te blijven. Dit advies 
onderschrijft de aanpak van de Gemeente Utrecht. Per wijk kijken we naar mogelijke oplossingen. 
Alleen samen kunnen we de overstap maken naar duurzame energie.  

Nogmaals dank voor uw medewerking. 
Meer informatie over de transitie naar een aardgasvrij Utrecht?  

Kijk op www.utrecht.nl/aardgasvrij.  


