DE GROENE TRANSITIE
voor het stapsgewijs ontwikkelen,
uitvoeren, financieren èn bijsturen van
Wijk UitvoeringsPlannen ( WUP).

De Groene Transitie is een coöperatieve samenwerking tussen vier gerenommeerde
adviesbureaus op het gebied van energietransitie, financiering, burgerparticipatie en
regionaal beleid. Een samenwerking van professionals met veel vakkennis, ervaring
en waarvan de leden elkaar zeer goed aanvullen voor wat betreft hun deskundigheden. De Groene Transitie wil een open coöperatie zijn, dit betekent dat we samen
willen werken met iedere gemotiveerde en ervaren partner.
De vier deelnemende bureaus zijn:
Segon BV
Buurtwerk Nederland BV
ZuinigWonen Dwarsdenkers
United (DDU)
en nieuwe partners wanneer we doorgroeien
Tezamen bieden we een gefaseerde aanpak aan, die kan resulteren in een realistisch
en breed gedragen WUP. Dit betekent dat we veel energie steken in echte betrokkenheid van bewoners, buurtorganisaties en ondernemers. Deze betrokkenheid kan
versterkt en beloond worden door het organiseren van een lokaal Energie Handels
Platform (EHP).

WAT KAN "DE GROENE TRANSITIE" VOOR U BETEKENEN?
We denken met u mee over het opzetten van een plan van aanpak voor een lokaal
gedragen energietransitie. Welke aanpak past het beste bij uw buurt/wijk/dorp? Is
het een integrale aanpak met of zonder EHP? Welke doelgroepen spelen een rol bij
de energietransitie van de wijk? We nemen alle doelgroepen mee: woningeigenaren, verhuurders, ondernemers, winkels, agrariërs, organisaties en overheden.
We betrekken de doelgroepen er vanaf het begin bij door de informatie achter de
voordeur op te halen. We trommelen de wijk op!
We maken samen met de doelgroepen hun customer journey van de energietransitie. Voor woningeigenaren, VVE's en industrieterreinen hebben we al een beproefde routekaart naar energieneutraal wonen/werken klaarliggen waar we gelijk
gebruik van kunnen maken in de buurtaanpak.
We beginnen bottum up en nemen alle
facetten van de energietransitie mee.
Van gezondheid tot klimaatadaptie en
van infrastructuur tot landschap.
We werken met prestatieafspraken, deze
worden gemeten en kunnen langjarig
worden overeengekomen. Zo helpen we
de doelgroepen naar beheersbare huisvestingslasten.
We zorgen voor de noodzakelijke cofinanciering van onze activiteiten vanuit de
publiek-private samenwerking. Zowel burgers, bedrijven, energiecoöperaties, de
gemeente, de provincie en waar mogelijk Europese fondsen worden betrokken bij
de aanpak. We zullen het samen moeten doen!
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