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Opgave 3 Aardgasvrije wijken
14

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• politieke bindingen tussen de gemeente en bewoners en daarover
informatie uit tekst 4
• cognitieve bindingen tussen de gemeente en bewoners en daarover
informatie uit tekst 4
voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de overgang naar aardgasvrije wijken zijn politieke bindingen
tussen de gemeente en bewoners te herkennen. In tekst 4 staat
namelijk dat de keuzes die gemeenten maken bij de overgang naar
aardgasvrije wijken van invloed zijn op de wijze waarop mensen koken
en verwarmen (r. 12-19)
• Bij de overgang naar aardgasvrije wijken zijn cognitieve bindingen
tussen de gemeente en bewoners te herkennen. In tekst 4 staat
namelijk dat bewoners specifieke expertise inbrengen die kan helpen
bij het maken van keuzes (r. 59-61)
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Een juist antwoord bevat:
• individualisering of rationalisering en informatie uit tekst 4 om het
gekozen kernconcept te illustreren
• een redenering dat in het advies van Platform31 aan gemeenten om
bewoners te betrekken een gevolg van het gekozen
veranderingsproces individualisering of rationalisering te herkennen is,
met een toepassing van het gekozen kernconcept
voorbeeld van een juist antwoord:
• In het advies van Platform 31 aan gemeenten om bewoners te
betrekken is een gevolg van individualisering te herkennen. In het
advies van Platform31 aan gemeenten staat namelijk dat bewoners
minder aannemen van de overheid (r. 48-49) en dat ze beter dan
vroeger in staat zijn om zelf oplossingen te vinden en initiatieven te
ontplooien op het gebied van energie (r. 55-58)
• Uit het minder aannemen van de overheid en zelf actie ondernemen
blijkt dat volgens Platform31 de zelfstandigheid van bewoners ten
opzichte van de overheid is toegenomen bij het regelen van de wijze
van warmtevoorziening
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In het advies van Platform 31 aan gemeenten om bewoners te
betrekken is een gevolg van rationalisering te herkennen. In het advies
van Platform31 aan gemeenten staat namelijk dat bewoners mede
dankzij goede online informatie-uitwisselingen beter dan vroeger in
staat zijn om zelf oplossingen te vinden op het gebied van energie
(r. 53-57)
Uit die efficiënte informatie-uitwisselingen voor het vinden van
oplossingen blijkt dat bewoners volgens Platform31 beter dan vroeger
doelgericht informatie over energie kunnen ordenen en kunnen
inzetten voor het aardgasvrij maken van wijken
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Een juist antwoord bevat:
• de oplossingenstroom en de partijenstroom, met per stroom informatie
uit tekst 4
• een beschrijving van het ontstaan van een ‘window of opportunity’ voor
gemeentelijke besluitvorming over aardgasvrije wijken, met een
omschrijving van ‘window of opportunity’
voorbeeld van een juist antwoord:
• De oplossingen die zowel bewoners (r. 56) als marktpartijen aanreiken
(r. 70-73) voor het vervangen van aardgas in wijken kan herkend
worden als een oplossingenstroom. Daarnaast kan een partijenstroom
worden herkend in de overtuiging van politieke beslissers om het
vervangen van aardgas in wijken aan te pakken. Naast de gemeenten
hebben namelijk ook de provincie en het Rijk de opgave hoog op hun
agenda staan (r. 63-68)
• Wanneer de politieke beslissers uit de verschillende bestuurslagen het
probleem van het vervangen van aardgas in wijken koppelen aan de
aangereikte oplossingen door burgers en de markt ontstaat er een
‘window of opportunity’ en zal volgens het stromenmodel gemeentelijke
besluitvorming over aardgasvrije wijken tot stand kunnen komen
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Een juist antwoord bevat:
a
• een redenering dat in het Haarlemse pilotproject groepsvorming
plaatsvindt, met een toepassing van het kernconcept groepsvorming en
daarover informatie uit tekst 5
b
• een redenering dat de Haarlemse bewonersorganisatie in de
uitvoeringsfase of ordefase van groepsvorming zit, met een toepassing
van de gekozen fase en daarover informatie uit tekst 5
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• In het Haarlemse pilotproject komt binding tussen bewoners tot stand,
doordat de bewoners elkaar beïnvloeden met informatie (r. 36-37) en
adviezen (r. 25-27) over het aardgasvrij maken van woningen. Dus
vindt in het Haarlemse pilotproject groepsvorming plaats
b
• Uit tekst 5 blijkt dat de samenwerking ongestoord verloopt, omdat de
gemeente weinig hoeft te doen aan het Haarlemse pilotproject. Er staat
namelijk dat de actieve bewoners bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten
organiseren (r. 22) en dat de gemeente daar weinig aan hoeft bij te
dragen (r. 27-28), wat duidt op de uitvoeringsfase van groepsvorming.
of
Uit tekst 5 blijkt dat er regels zijn voor de manier van samenwerking,
omdat de bewoners taken hebben. Er staat bijvoorbeeld dat de actieve
bewoners twintig energiecoaches in de wijk aansturen om bewoners te
adviseren over energiemogelijkheden (r. 24-27) en dat er een bewoner
projectleider is (r. 31), wat duidt op de ordefase van de groepsvorming
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Een juist antwoord bevat:
a
• actieve steun van de Haarlemse bewoners voor het aardgasvrij maken
van hun wijk, met een toepassing van actieve steun en daarover
informatie uit tekst 5
• een verklaring van het gekozen type steun in de Haarlemse wijk met
cultureel kapitaal of sociaal kapitaal van de bewoners, met een
toepassing van het gekozen kapitaal en informatie uit tekst 5 om
cultureel of sociaal kapitaal te illustreren
b
• passieve steun van de Rotterdamse bewoners voor het aardgasvrij
maken van hun wijk, met een toepassing van passieve steun en
daarover informatie uit tekst 5
• een verklaring van het gekozen type steun in de Rotterdamse wijk met
het economische kapitaal van de bewoners, met een toepassing van
economisch kapitaal en informatie uit tekst 5 om economisch kapitaal
te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Bewoners uit de Haarlemse wijk nemen actief deel aan het politieke
proces om de wijk aardgasvrij te maken, bijvoorbeeld door samen met
ambtenaren deel te nemen in het kernteam (r. 42-43). Uit de politieke
participatie van de bewoners blijkt hun actieve steun voor
besluitvorming over het aardgasvrij maken van hun wijk
• Cultureel kapitaal van de Haarlemse bewoners kan een verklaring
geven voor deze steun van bewoners voor het aardgasvrij maken van
hun wijk. Er zijn namelijk veel hoger opgeleiden in deze wijk (r. 13-14),
wat kan betekenen dat deze bewoners kennis en kunde hebben die
nodig is voor het aardgasvrij maken van hun wijk.
of
Sociaal kapitaal van de Haarlemse bewoners kan een verklaring geven
voor deze steun van bewoners voor het aardgasvrij maken van hun
wijk. De bewoners hebben namelijk korte lijnen met de
warmtetransitieregisseur en andere ambtenaren van de gemeente
(r. 38-42), wat kan betekenen dat deze bewoners een netwerk hebben
dat nodig is voor het aardgasvrij maken van hun wijk
b
• Bewoners uit de Rotterdamse wijk lijken de besluitvorming te
accepteren, bijvoorbeeld omdat zij verwachten dat de gemeente een
alternatief voor aardgas regelt (r. 63-65). / Bewoners uit de
Rotterdamse wijk lijken geen behoefte te hebben aan protest of actie
tegen de besluitvorming, bijvoorbeeld omdat weinig bewoners
interesse toonden tijdens een informatiebijeenkomst (r. 67-70). Uit de
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acceptatie/het gebrek aan protest van de bewoners blijkt hun passieve
steun voor besluitvorming over het aardgasvrij maken van hun wijk
Economisch kapitaal van de Rotterdamse bewoners kan een verklaring
geven voor deze steun van bewoners voor het aardgasvrij maken van
hun wijk. Bewoners zitten namelijk qua inkomen gemiddeld net onder
modaal (r. 59-61). Dit kan leiden tot andere prioriteiten, zoals werk en
inkomen, dan het aardgasvrij maken van de wijk (r. 74-75)

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
a
• een uitleg dat de verhouding tussen bewoners en gemeente in het
Haarlemse pilotproject meer gedemocratiseerd is dan in het
Rotterdamse pilotproject, met een toepassing van
inspraak/zeggenschap en machtsverhoudingen uit het kernconcept
democratisering en daarover informatie uit tekst 5
b
• als kanttekening bij democratisering bij het Haarlemse pilotproject dat
er geen sprake is van een representatieve afspiegeling van de
bevolking of dat er sprake is ongelijke verdeling van machtsbronnen in
het Haarlemse pilotproject en daarover informatie uit tekst 5
voorbeeld van een juist antwoord:
a
• Volgens tekst 5 opereren de bewoners in het Haarlemse pilotproject
als een professionele bewonersorganisatie (r. 17-19) waar de
gemeente weinig aan hoeft bij te dragen (r. 27-28). Onder de bewoners
in het Rotterdamse pilotproject zijn geen initiatiefnemers en is heel
weinig belangstelling (r. 77-80). Dat wil zeggen dat Haarlemse
bewoners doordat zij inspraak hebben in het aardgasvrij maken van
hun wijk een gelijkwaardigere machtsverhouding hebben met hun
gemeente dan de Rotterdamse bewoners. Dus is de verhouding tussen
bewoners en gemeente in het Haarlemse pilotproject meer
gedemocratiseerd dan in het Rotterdamse pilotproject
b
• Bij het Haarlemse pilotproject is de kanttekening bij democratisering te
maken dat de deelnemers aan het pilotproject geen representatieve
afspiegeling van de bevolking vormen. In tekst 5 staat namelijk dat de
bewoners uit het Haarlemse pilotproject die actief deelnemen aan het
project veelal hoger opgeleid zijn (r. 13-14), terwijl het moeilijk is voor
de gemeente om in contact te komen met lager opgeleide
Haarlemmers (r. 44-49)
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