Samen werken aan duurzame oplossingen voor energie in onze buurt
- 115 laagbouwwoningen van de
Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef -
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Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 29 juni 2019
Wij willen een goed alternatief voor aardgas. Dat past bij onze mooie buurt. Dat duurzaam,
betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar is voor ieder huishouden. En waar we als buurt samen JA
tegen zeggen. Nieuwe Energie voor de Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt1 .
Veel bewoners zetten zich hiervoor in. Wij willen aan de slag om ons eigen buurtwarmteplan te
maken. Door samen te werken hebben we meer en betere kansen. Samen staan we sterker. En zo
is het ook gemakkelijker om de nodige steun krijgen, als één van de eerste buurten in Utrecht die
van het gas af gaat. Als we deze klus samen als buurt weten te klaren, geeft dat ons ook positieve
energie en meer verbinding met elkaar.

Beste buurtgenoten,
Op 29 juni 2019, tijdens ons buurtfeest, presenteren we het Buurtmanifest Nieuwe Energie voor
de Vechtzoom. Daarin staat hoe we de komende tijd willen werken aan een duurzaam alternatief
voor aardgas in onze buurt. Op de volgende pagina’s kunt u het buurtmanifest lezen. En er is een
uitgebreide toelichting. Het buurtmanifest is opgesteld door de kerngroep Nieuwe Energie voor de
Vechtzoom. Verderop vindt u onze namen en contactgegevens. Na 29 juni zal het buurtmanifest
bij ieder adres in de buurt bezorgd worden. Het buurtmanifest is in deze vorm een CONCEPT. Daar
gaan we komende tijd over praten met de buurt. Om te horen wat u er van vindt. En om te horen
waar aanvullingen of verbeteringen gewenst zijn. Dit verwerken we en dan maken we in oktober
een definitieve versie. Die wordt dan weer bij ieder adres in de buurt bezorgd.
In november gaan we alle huishoudens vragen of ze JA willen zeggen tegen het buurtmanifest.
Als u JA zegt, geeft u aan dat u het voorstel om een buurtwarmteplan te gaan maken ondersteunt.
U stemt dan ook in met de uitgangspunten en de globale stappen die in het manifest (op pagina 3)
worden benoemd. En u geeft aan dat u samen met uw buurtgenoten wilt werken aan stappen die
we als buurt nog moeten zetten.
Wij willen dat minimaal 40% van de huishoudens het manifest steunt. Alleen dan kan de kerngroep
verder om - samen met de gemeente en anderen - een buurtwarmteplan uit te werken.
Uw steun is belangrijk!
Hoe gaan we het manifest in de buurt verspreiden, bespreken en om instemming vragen
1.
Presentatie en korte toelichting op buurtfeest (29 juni 2019)
2.
Bezorging concept buurtmanifest bij alle huishoudens (kort na 29 juni)
3.
Toelichting en bespreking met de buurt (juli t/m september)
a. Kleinschalige gesprekavonden (maximaal 10 personen per keer)
b. Individuele vragen en suggesties (via mail, telefoon of in persoon)
4.
Verwerking vragen en suggesties door de kerngroep (oktober)
5.
In een stemming kan ieder huishouden zijn goedkeuring geven (november)
Namens de kerngroep Nieuwe Energie voor de Vechtzoom
Gerbert Hengelaar, Leonieke Boogaard, Ad Tourné, Peter Vuijst, Jaap van Leeuwen
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De 115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef
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Het Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom
We maken ons eigen buurtwarmteplan met de volgende vijf uitgangspunten:
1.
Wij willen duurzame warmte voor onze woningen die voldoet aan onze (acht) voorwaarden
2.
Als er een plan ligt dat aan alle voorwaarden (zie punt 1) voldoet, dan zijn wij bereid om dit uit
te voeren tussen 2025 en 2030
3.
Om een breed draagvlak te garanderen, zal de hele buurt zich in drie stappen over het plan
kunnen uitspreken. Bij voldoende deelnemers tekent iedereen die mee wil doen uiteindelijk
individueel een contract met de gekozen leverancier
4.
Wij vinden het belangrijk dat meerdere mogelijkheden worden verkend en worden
beoordeeld of ze voldoen aan onze voorwaarden
5.
Wij kunnen dit plan alleen waarmaken als we voldoende steun krijgen van de gemeente,
de provincie of de rijksoverheid. Die steun verdienen we ook als koplopers gezien de lessen
die de rest van de stad kan trekken uit de ervaring die wij opdoen.

Toelichting per uitgangspunt
1.

Onze voorwaarden
De acht voorwaarden waar onze oplossing in elk geval aan moet voldoen zijn:
1
de woonlasten stijgen niet
2
wie dat wenst kan met gunstige voorwaarden lenen
(onafhankelijk van persoonlijke financiën)
3
de risico’s voor bewoners zijn beperkt
4
comfort en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd
5
we blijven zo flexibel dat we ook kunnen verhuizen
6
we hebben, in geval van een warmteleverancier, blijvende invloed
7
het is ook haalbaar als niet iedereen deelneemt
8
we maken een grote stap op weg naar zo snel mogelijk klimaatneutraal wonen.

2.

Ons commitment
Als er een oplossing ligt die voldoet aan onze acht voorwaarden (zie punt 1) en waar we als
buurt achter staan (zie punt 3), dan zijn wij bereid die uit te voeren en daarmee onze huizen
voldoende te isoleren en onze verwarming aan te passen.
Dat is dan een afspraak die we als buurtgenoten met elkaar maken. Dat bedoelen we met
‘commitment’. We gaan hier immers als buurt de nodige tijd en energie in steken. Het is nog
geen contract met een aanbieder, dat volgt later (zie ook punt 3).

3.

Samen besluiten
In de volgende drie stappen krijgt de buurt de gelegenheid om zich uit te spreken:
(1) over de uitgangspunten van dit buurtmanifest (najaar 2019)
(2) over de gekozen oplossing (+/- 2021)
(3) over het concrete aanbod (+/- 2023).
Bij stap 1 willen we dat minimaal 40% van de huishoudens het manifest steunt.
Bij stap 2 en 3 willen we de steun van minimaal 60% van de huishoudens.
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4.

Verschillende oplossingen verkend
Wij willen in elke geval de volgende vier mogelijkheden verkennen:
(1) individuele oplossingen
(2) een buurt warmteoplossing
(3) aansluiten op de stadsverwarming
(4) een duurzaam gas door het gasnet.
Daarbij willen we ook verkennen hoe het verschil tussen lage en hoge temperatuur uitpakt voor de
verschillende mogelijkheden. In de toelichting leggen we uit wat wij met deze mogelijkheden
bedoelen.

5.

Ondersteuning die we als buurt nodig hebben
Wij hebben in elk geval het volgende nodig:
• ruimte en tijd om met overtuiging te kiezen wat ons beste duurzame alternatief voor gas is
• middelen voor technisch onderzoek en professionele procesondersteuning
• subsidie voor het deel van de investering dat we niet kunnen terugverdienen
• een mogelijkheid om gunstig te lenen onafhankelijk van persoonlijke financiën.

Dit buurtmanifest en de uitleg daarbij is opgesteld door de kerngroep Nieuwe Energie voor de
Vechtzoom:
• Gerbert Hengelaar
06 835 47 950
gerbert.hengelaar@gmail.com
• Leonieke Boogaard
06 190 92 557
leonieke@versatel.nl
• Ad Tourné
06 435 35 671
adtourne@gmail.com
• Peter Vuijst
06 285 26 659
petervuijst@gmail.com
• Jaap van Leeuwen
06 868 11 800
vanleeuwen.jaap@gmail.com

Wij presenteren het buurtmanifest voor het eerst aan de buurt op ons buurtfeest van 29 juni 2019.
Daarna wordt het huis aan huis verspreid. Dit is een eerste (concept) versie. De kerngroep hoort
graag uw reacties. Komende tijd gaan wij in gesprek met de buurt, om te horen of iedereen het
eens kan zijn met wat er in het manifest staat. Om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden. En om ideeën of suggesties voor aanvullingen of verandering te horen. Met die inbreng kan
het buurtmanifest nog aangepast worden. In november kan de buurt zich uitspreken over het
(dan mogelijk aangepaste) deﬁnitieve buurtmanifest.

5

Uitleg bij de onderdelen van het buurtmanifest
1.
1.1.

Ons buurtinitiatief: Nieuwe Energie voor de Vechtzoom
Wie of wat is “Nieuwe Energie voor de Vechtzoom”?
Nieuwe Energie Vechtzoom is een initiatief van bewoners uit onze buurt. Wij willen een goed
alternatief voor aardgas, dat past bij onze buurt. Dat duurzaam, betrouwbaar is en haalbaar en
betaalbaar voor ieder huishouden. En waar we als buurt JA tegen zeggen. Veel bewoners uit de
buurt zetten zich hier voor in. Bijvoorbeeld als lid van de kerngroep. Die is vooral bezig met plannen, coördinatie, de buurt informeren en contact met de gemeente. Er zijn ook buurtgenoten
bezig met praktische samenwerking voor isolatie of zonnepanelen. En we organiseren van een
buurtfeest. Want we zijn trots op ons buurtje, dat dit jaar precies 50 jaar bestaat!

1.2.

Kunnen we dit als buurt aan?
Wij kunnen veel als buurt en wij hebben vertrouwen in elkaar als bewoners. Veel bewoners
zetten zich in. En veel bewoners hebben laten weten dat ze het belangrijk vinden om samen
te werken. Toch zullen we ook hulp nodig hebben. Van de gemeente en de partners die nodig
zijn voor energie in onze wijk in de toekomst. Als buurt zijn wij in beeld en er is veel waardering
voor wat wij in onze buurt doen. Dat is al een groot winstpunt. Maar de oplossingen liggen niet
op een presenteerblaadje klaar. Als we samenwerken kunnen we veel bereiken.

1.3.

Kan ik meedenken en meedoen?
Iedereen in onze buurt kan meedenken en meedoen. En niet iedereen hoeft dat op dezelfde
manier te doen. Dat kan meer of minder intensief. En als je daar geen tijd voor of zin in hebt,
is dat ook goed. Het is fijn als je onze nieuwsbrieven leest. Als je een keer op een bijeenkomst
komt. Of gewoon laat horen wat je ervan vindt of als je een vraag hebt. Of als je iets doet om in
de buurt meer contacten met elkaar te hebben. Of meehelpt bij het organiseren van het buurtfeest. Met elkaar hebben we veel kwaliteiten!

1.4. Wat kan ik nu zelf al doen aan mijn woning?
Het belangrijkste is uw woning goed isoleren. Bij alle warmte oplossingen die er kunnen komen levert dat besparing op. Besparing in energie en in uw portemonnee. Een goed geïsoleerd
huis is beter klaar voor de toekomst. Doe wat past bij uw mogelijkheden en als daar een natuurlijke aanleiding voor is. Zo kan een verbouwing van de zolder een kans bieden om het dak
goed te isoleren. Denk ook aan spouwmuurisolatie of vloerisolatie, of het vervangen van enkel
glas door goed isolerend HR++ glas. Vraag vooral advies aan een energieadviseur. Die houden
regelmatig spreekuur in de aardgasvrije voorbeeldwoning ‘Gasvrij Thuis’ (Costa Ricadreef 183).
1.5.
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Wat moet ik vooral niet doen aan mijn woning?
Ons advies is om nog geen grote ingrepen te doen voor een andere manier van verwarmen. We
weten nog niet wat voor soort warmteoplossing er over een paar jaar voor onze buurt aangeboden wordt. Het is niet nodig om nu al te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtepomp. Bovendien
vraagt dat altijd eerst een goede isolatie. Wat hierboven staat geldt ook als uw CV ketel het
begeeft. Dan kan het een oplossing zijn om die nog een keer te vervangen of om een CV ketel
te huren. Een Energieadviseur kan u op weg helpen om de juiste keuze te maken.

2.
2.1.

Het buurtmanifest
Kan ik nog suggesties doen of vragen stellen?
Vragen, ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Mensen van de kerngroep horen het graag. We
gaan graag in gesprek met iedereen uit de buurt die dat wil, om dingen toe te lichten of vragen
te beantwoorden. Dat willen we doen in de periode juli - september 2019 met kleinschalige gespreksavonden in de buurt. U kunt ook altijd mailen, bellen of een afspraak maken met een van
ons. Hieronder vindt u de contactgegevens.
De kerngroep Nieuwe Energie voor de Vechtzoom bestaat uit:
• Gerbert Hengelaar
06 835 47 950
gerbert.hengelaar@gmail.com
• Leonieke Boogaard
06 190 92 557
leonieke@versatel.nl
• Ad Tourné
06 435 35 671
adtourne@gmail.com
• Peter Vuijst
06 285 26 659
petervuijst@gmail.com
• Jaap van Leeuwen
06 868 11 800
vanleeuwen.jaap@gmail.com

2.2. Wat betekent het als ik JA zeg tegen het buurtmanifest?
Als u JA zegt tegen het buurtmanifest geeft u aan dat u het voorstel om een buurtwarmteplan
te gaan maken ondersteunt. U stemt ook in met de uitgangspunten en de globale stappen die
in het buurtmanifest worden benoemd. U geeft aan dat u samen met uw buurtgenoten wilt
werken aan stappen die we als buurt nog moeten zetten. Dit is pas de eerste stap. Door ondertekening verbindt u zich nog niet aan een bepaalde warmteoplossing en stemt u ook nog niet
in met een aanbod. U sluit ook geen contract af. Dat zijn stappen die later komen. Alleen als
voldoende bewoners JA zeggen kan de kerngroep verder om (samen met gemeente en anderen) een buurtwarmteplan uit te werken. Uw steun is dus wel belangrijk!
2.3. Wat als ik NEE zeg?
Als u NEE zegt geeft u geen steun aan het voorstel. Als veel bewoners NEE zeggen kan de
kerngroep niet verder om een plan uit te werken. Dan zullen we moeten afwachten waar de
gemeente mee gaat komen. Als u nu nee zegt, blijven we toch graag met u in gesprek. Over
wat er aan plannen en initiatieven in onze buurt ontstaan. Wij hebben begrip en respect voor
ieders mening. En wie weet, verandert uw mening over een tijdje en kunt u later alsnog uw
steun geven.
3.
3.1.

Wat en waarom
Wat is een buurtwarmteplan?
Een buurtwarmteplan is een plan voor onze buurt voor het omschakelen van verwarming op
aardgas naar duurzame warmte. Dat moet voldoen aan onze voorwaarden die in het buurtmanifest staan (zie pg. 2). Dat kan op meerdere manieren. Het kan een oplossing zijn voor
de hele buurt. Of een oplossing voor een of meer straten of huizenblokken. Het kunnen ook
individuele oplossingen per woning zijn. Een uitgebreide toelichting over de verschillende
warmte oplossingen vindt u verderop op pagina 13 en verder onder 7. Meerdere oplossingen.
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3.2. Waarom willen we zelf het initiatief nemen?
Omdat dat de beste garantie is dat het een plan wordt waar wij achter staan en wat passend
is voor onze woonsituaties. Met 115 woningen kunnen we echt met elkaar in gesprek zijn en in
beeld hebben wat voor ons belangrijk is. Door met elkaar te onderzoeken en erover te praten,
krijgen we ook beter in beeld wat onze mogelijkheden zijn. We kunnen ook tijdig en met goede
argumenten in gesprek zijn met partijen als de gemeente, Stedin en Eneco. Als we zelf een plan
hebben, staan we sterker dan als ieder voor zich gaat. En we staan sterker als we in een later
stadium niet tevreden zijn over de plannen die door de gemeente en partners zijn uitgedacht.
3.3. Wat is het alternatief voor zelf het initiatief nemen?
Dat we afwachten welke oplossing de gemeente en haar partners aan ons zal aanbieden.
De gemeente zal ons een aantal keer om onze mening vragen, maar dan besluiten we niet zelf.
Dan zijn we bovendien niet met 115 huishoudens die samenwerken, maar staat ieder alleen in
wat er bedacht wordt voor de ruim 8.000 woningen in Overvecht-Noord.
3.4. Waarom hebben we meer mogelijkheden als we samenwerken?
Collectieve oplossingen, zoals een buurtwarmtenet (zie verderop 7.7.) of aansluiten op de stadsverwarming (zie verderop 7.5.), zijn alleen mogelijk als voldoende mensen meedoen. Daarom
is het belangrijk om als buurt samen te werken. Als bijvoorbeeld maar de helft van de straat
meedoet, dan kan het aanleggen van de warmteleidingen per huis veel duurder worden dan
wanneer de hele straat meedoet. Grote kans dus dat er opties gaan afvallen als we als buurt
sterk verdeeld zijn en iedereen wat anders doet. Samenwerken biedt kansen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer korting we kunnen bedingen. En daarnaast kunnen we elkaar ook beter helpen als we hetzelfde plan hebben. Door ons eigen plan te maken kunnen we zelf kiezen
uit verschillende mogelijkheden én daar samen over besluiten.
3.5. Kunnen we niet beter afwachten?
Wij denken dat nu aan de slag gaan om een plan te maken de beste garantie is dat we een
aantrekkelijke oplossing krijgen. Als wij het met elkaar eens zijn en een eigen plan hebben,
kunnen we de meeste invloed hebben in gesprek met gemeente en partners. Daarnaast kunnen we met een concreet plan ook het beste duidelijk maken wat wij aan ondersteuning nodig
hebben - bijvoorbeeld subsidie - om onze woningen voor 2030 om te schakelen naar duurzame
warmte. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten er de komende tien jaar serieuze
stappen gezet worden. In die periode moet ook besloten worden of er in onze wijk een nieuw
gasnet moet komen of niet. Daarom is het van belang dat er komende jaren een goed plan
komt. Door zelf actief betrokken te zijn kunnen we duidelijk maken wat er nodig is om het voor
ons passend, haalbaar en betaalbaar te maken. Het is hier van belang te weten dat er in de
landelijke klimaatplannen is opgenomen dat gemeenten vanaf 2021 de bevoegdheid krijgen
om te besluiten dat een wijk van het aardgas af gaat. In de nabije toekomst kan de opstelling
van de gemeente dus minder vrijblijvend worden dan op dit moment het geval is. Ook om die
reden lijkt het ons verstandig dat we gezamenlijk een goed plan gaan maken.
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4.
Onze voorwaarden
4.1. Wat bedoelen we met: “er breed draagvlak is in de buurt”?
We gaan ervoor dat een zo groot mogelijk deel van de buurt actief instemt met een buurtplan.
Bij stap 1 willen we dat minimaal 40% het buurtmanifest steunt. Bij stap 2 (de gekozen oplossing) en stap 3 (het concrete aanbod) willen we de steun van minimaal 60% van de huishoudens. Als dat niet lukt, is er onvoldoende steun voor een oplossing die we zelf als buurt willen
kiezen. Dan geven we het initiatief terug aan de gemeenteraad. Die moet dan voor ons afwegen wat de beste oplossing is. Zij kunnen dan wel profiteren van de informatie die we hebben
verzameld over de wensen en mogelijkheden in onze buurt. Dat is uiteindelijk ook gunstig voor
ons als buurt, dat is dan geen verspilde moeite.
4.2. Wat bedoelen we met: “comfort en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd”?
We moeten onze huizen altijd comfortabel kunnen verwarmen. Daarmee moeten we geen
risico’s nemen. Dat betekent ten minste twee dingen. Ten eerste dat er een oplossing moet
komen die ook onder barre omstandigheden (in elk geval tot min-15 graden) voldoende
capaciteit heeft om ons comfortabel warm te houden. Dat is dus een belangrijke voorwaarde
bij het vergelijken van de alternatieven. Ten tweede: als er een (buurt)warmtenet komt, moeten
er garanties zijn dat er in geval van storingen toch warmte geleverd kan worden.
4.3. Wat bedoelen we met: “de woonlasten niet stijgen”?
Door de omschakeling naar duurzame warmte moeten we per maand niet meer kwijt zijn aan
woonlasten dan bij verwarming met een CV ketel op aardgas. Als we zelf moeten investeren in
de omschakeling geeft dat extra kosten (bijvoorbeeld de rente voor een lening). Maar het kan
door besparing ook een lagere energierekening opleveren. De kosten voor de investering moeten betaald kunnen worden uit de lagere energierekening.
4.4. Wat bedoelen we met: “wie dat wenst kan lenen onafhankelijk van persoonlijke ﬁnanciën”?
Voor ons is belangrijk dat iedereen in de buurt kan meekomen en niemand in financiële problemen komt of hoeft te verhuizen omdat de overgang niet te betalen is. Niet iedereen kan
of wil spaargeld investeren in de omschakeling naar duurzame warmte. Voor het deel van de
investering dat we niet kunnen terugverdienen hopen we subsidie te krijgen. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren voor het deel van de investering dat we kunnen terugverdienen door
een lagere energierekening. Daarvoor moeten we dus of spaargeld inzetten of lenen. Lenen
gaat alleen werken als dat kan met een aantrekkelijke rente (1-2%) en een lange looptijd (20
jaar of meer). Verder moet de lening gemakkelijk overdraagbaar zijn bij een verhuizing (zie
hieronder 4.6.) en moeten er voldoende garanties zijn dat de investering inclusief rente kan
worden terugverdiend uit besparing (zie verderop 6.3.). Belangrijk is ook dat mensen die niet
kredietwaardig zijn -omdat ze bijvoorbeeld schulden hebben- kunnen lenen. Daar moet een
oplossing voor komen, want iedereen moet in staat zijn de noodzakelijke investeringen te doen
voor de overgang naar duurzame warmte.
4.5. Wat bedoelen we met: “de risico’s voor bewoners beperkt zijn”?
Het risico van slechte uitvoering, vroegtijdig uitvallen of niet realiseren van de voorgespiegelde
besparingen mag niet bij de bewoners liggen. Het gaat om technisch complexe oplossingen.
Je mag niet van bewoners verwachten dat ze dit zelf helemaal kunnen overzien. Het is daarom
van belang dat de kwaliteit van de geleverde installaties en uitvoering is gegarandeerd en dat
er garanties komen op het realiseren van de besparingen over een langere termijn.
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4.6. Wat bedoelen we met: “we ﬂexibel blijven om te verhuizen”?
Een forse investering in duurzame warmte mag geen barrière worden om te verhuizen. In de
landelijke klimaatplannen wordt op dit moment gesproken over “gebouw gebonden financiering”. In dat geval zou de lening bij verkoop van het huis gemakkelijk overdraagbaar zijn aan
de kopers en doet dit probleem zich dus niet voor. Als dit (niet tijdig) is geregeld moeten daar
andere oplossingen voor komen.
4.7. Wat bedoelen we met: “een grote stap op weg naar zo snel mogelijk klimaatneutraal wonen”?
Wij willen alleen van het (aard)gas af, als dat ook echt een grote stap is in de richting van
klimaatneutraal wonen. Veel buurtbewoners vinden een bijdrage leveren aan stoppen van
klimaatverandering belangrijk. Van iedereen wordt veel gevraagd. Dan moet al die inspanning ook echt bijdragen aan oplossingen. Het gaat ons niet primair om “van het gas af” gaan.
Wij willen een haalbare en betaalbare oplossing die past bij onze buurt en die een zo groot
mogelijk klimaatwinst kan opleveren. Daar gaan we de alternatieven op vergelijken. We willen
ook graag zo snel mogelijk stappen zetten. De komende tien jaar zijn cruciaal voor het
stoppen van klimaatverandering. En als we nog niet helemaal klimaatneutraal kunnen zijn
in 2030, moeten de stappen die we zetten passen in hoe we uiteindelijk wél klimaatneutraal
kunnen worden.
4.8. Wat bedoelen we met: “we in geval van een warmteleverancier blijvende invloed hebben
als buurt”?
Bij een keuze voor stadsverwarming (zie verderop 7.7.) of een buurtwarmte oplossing (zie verderop 7.5.) krijgen we waarschijnlijk langdurig te maken met dezelfde warmteleverancier en
hebben we geen mogelijkheid om te switchen. Dat maakt het belangrijk dat er heldere afspraken zijn over tarieven, betrouwbaarheid en duurzaamheid, nu en in de toekomst. Als daar
onenigheid over ontstaat moeten er voldoende middelen zijn om ook invloed uit te oefenen
als buurt. Hoe dat precies geregeld wordt, daarover moeten we dan in gesprek. Op dit moment
regelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) landelijke maximum tarieven voor de levering
van warmte. Voor ons biedt dit niet voldoende zekerheid dat we nu en in de toekomst tevreden
blijven over een warmte leverancier.
4.9. Wat bedoelen we met: “ook haalbaar als niet iedereen deelneemt”?
We gaan natuurlijk voor een oplossing waar de hele buurt achter staat en iedereen aan wil
deelnemen. Er zullen echter huishoudens zijn die iets anders willen. Daarom kiezen we voor
een buurtoplossing die ook haalbaar kan zijn als een (klein) deel van de huishoudens niet deelneemt. Zo bieden we ruimte aan huishoudens die een andere keuze willen maken. Zo komt de
oplossing voor de meerderheid van de buurt niet in gevaar. Hoe hoog het percentage kan zijn
dat niet meedoet, daarover zullen we later beslissen.
4.10. Wat als meerdere opties aan onze voorwaarden voldoen?
Dan kiezen we samen voor de oplossing die het best scoort op al onze voorwaarden. Die staan
beschreven in het buurtmanifest op pagina 2. Daarbij moeten oplossingen in elk geval voldoen aan de minimumeisen (zoals niet stijgen van de woonlasten en gegarandeerd comfort).
Andere voorwaarden - zoals de beperking van risico’s voor bewoners en de beste en snelste
klimaatwinst - zijn meer open en bieden kansen om te kijken welke oplossingen de meeste
winst bieden in dat opzicht.
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4.11. Wat als er een oplossing op doorbreken staat die veel beter scoort op onze voorwaarden?
Volgens ons plan willen we rond 2021 besluiten over de oplossingsrichting. We kunnen dan
kiezen uit de oplossingen die ook echt voldoende concreet en haalbaar zijn om tussen 2025 en
2030 uit te voeren. Maar als er dan een nieuwe oplossing in beeld komt die “veel beter scoort op
onze voorwaarden” staan we voor de afweging om de beslissing uit te stellen of niet. Er zijn een
aantal redenen waarom dat niet aantrekkelijk is. Dan moet veel uitzoekwerk opnieuw gebeuren en het onderzoek dat we hebben gedaan kan zijn waarde verliezen. We moeten als buurt
- na een periode van uitzoeken en een goed besluit - onze energie ook weer ergens anders op
kunnen gaan richten. En voor de klimaatwinst zal langer wachten al snel negatief zal zijn. Maar
als er een toekomstige oplossing is die “veel beter scoort” én die ook voldoende ver ontwikkeld
is om kans te maken op uitvoering, dan kunnen we natuurlijk als buurt de keuze maken om
daarop te wachten. We zullen ook rekening moeten houden met de besluiten die de gemeente
en haar partners gaan nemen.
5.
5.1.

Ons stappenplan
Wat betekent het als we ons nu in principe bereid verklaren om “van het (aard)gas af te gaan”?
Met de ondertekening van het buurtmanifest onderschrijf je het plan om samen met de buurtbewoners het (voor ons) beste alternatief te gaan verkennen voor verwarming met aardgas.
En, je verklaart je in principe bereid om mee te doen met de omschakeling, als we die oplossing
die echt voldoet aan onze eisen ook daadwerkelijk samen gevonden hebben. De uitvoering
vindt in principe plaats tussen 2025 en 2030.

5.2. Hoe kun je als bewoner je uitspreken over de voorstellen voor de buurt?
Per beslismoment (zie: het buurtmanifest bij ‘Samen besluiten’ op pagina 3) praten we er altijd
eerst over in een openbare avond. De kerngroep zorgt er voor dat iedereen ruim van tevoren
alle informatie krijgt. De stemming zelf is altijd schriftelijk. Heb je bezwaren, vragen of andere
suggesties, laat het weten aan iemand uit de kerngroep. We bekijken al die reacties serieus en
voeren waar mogelijk verbeteringen door. Voor dit proces gaan we een degelijke procedure
ontwikkelen.
5.3. Wat beslissen we in welke stap?
Bij stap 1 (instemmen met het buurtmanifest) verklaar je je bereidheid aan elkaar en de buurt
om dit proces samen in te gaan. Je stemt dan in met de uitgangspunten, de oplossingsrichtingen die we gaan onderzoeken en de manier waarop we als buurt tot een keuze voor de beste
oplossing te komen. Bij stap 2 stem je in met de keuze die we als buurt maken voor een serieuze, betaalbare en haalbare oplossing. Dat moet dan nog uitgewerkt worden tot een concreet
aanbod. In stap 3 beslissen we als buurt over het uitgewerkte aanbod. Pas in stap 4 wordt aan
ieder huishouden gevraagd om een overeenkomst met de aanbieder of leverancier te tekenen.
Uiteindelijk beslist ieder huishouden zelf of zij tekent of niet. Niet tekenen kan betekenen dat je
dan voor je woning een eigen (andere) oplossing moet gaan zorgen als het aardgas verdwijnt.
5.4. Wat als we het niet eens worden met elkaar?
We kunnen allemaal verschillende beelden, verwachtingen en ideeën over oplossingen hebben over hoe onze woningen te verwarmen in de toekomst zonder aardgas. We maken stap
voor stap keuzes om tot een oplossing te komen. Als het ons niet lukt om als buurt het eens te
worden over een ‘beste’ oplossing, dan zal uiteindelijk de gemeente de knoop doorhakken. Al
of niet rekening houdend met onze voorwaarden.
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5.5. Is 2025 niet een beetje snel?
In het klimaatakkoord wordt wetgeving voorbereid, die het mogelijk maakt voor een gemeente
om te besluiten dat op een zekere datum een bepaalde wijk of buurt definitief van het aardgas
afgaat. Voor Overvecht-Noord kan de gemeenteraad daarover in 2020 al een besluit nemen. Na
dat besluit is minimaal acht jaar nodig om het alternatief voor gas uit te werken en te realiseren.
Voor Overvecht-Noord kan dus op zijn vroegst 2028 of - zoals eerder gecommuniceerd is door
de gemeente - 2030 de einddatum zijn om van het gas af te gaan. Ons plan willen we (ruim)
voor die datum realiseren. Door 2025 te kiezen is er meer kans om als buurt gebruik te kunnen
maken van ondersteuning en subsidies, die beschikbaar komen vanuit Rijk of gemeente. 2025
is een optimistische planning. We zijn blij als we dan
daadwerkelijk een bij onze buurt passende oplossing gevonden hebben. Maar we hebben ook
al laten zien wat we kunnen als buurt en welke kennis en kunde er aanwezig is.
6.
6.1.

Onze ondersteuningsvragen
Wat bedoelen we met “ruimte en tijd om zelf te kiezen”?
Als buurt willen we een keuze maken voor de beste oplossing. Dat vraagt tijd. Niet alleen om
technische mogelijkheden goed in beeld te krijgen. Maar ook om wat daaruit komt voor te
leggen aan bewoners. Als buurt willen we daar een mening over vormen en voorkeuren uitspreken. En iedereen daar bij betrekken. Dit gaat niet in één keer en vraagt tijd. Wij willen dat
de we als buurt voldoende mogelijkheden (in stappen en in tijd) houden om onze eigen keuzes
te maken. De gemeenteraad wil in 2020 een warmteplan voor Overvecht-Noord vaststellen. Wij
willen dat we als buurt eerst zelf een voorkeur kunnen uitspreken. En dat de gemeenteraad
rekening houdt met de voorkeuren die wij als buurt gaan uitspreken.

6.2. Wat bedoelen we met
“middelen voor technisch onderzoek en professionele procesondersteuning”?
Voor een buurtwarmteplan moet veel onderzocht worden. Er zijn veel technieken mogelijk.
Wat past het beste bij onze buurt? Welke ingrepen vraagt het? Wat zijn voor en nadelen?
Wat kost het? Welke stappen zijn nodig voor de uitvoering? Dat kan alleen duidelijk worden
door goed technisch onderzoek. Dat geldt ook voor het proces in de buurt. Iedereen (die dat
wil) moet kunnen meepraten. Hoe kunnen we iedereen betrekken? En hoe maken we als buurt
op een goede manier keuzes? Wij vragen deskundige ondersteuning om dit goed te doen.
Dit kost geld. Er kan waarschijnlijk veel gebruikt worden van alles wat er al uitgezocht wordt in
het programma Overvecht-Noord aardgasvrij. Of elders. Hoe dit georganiseerd wordt willen we
met de gemeente bespreken.
6.3. Wat bedoelen we met “subsidie voor het deel van investering wat we niet terugverdienen”?
Als je investeert in een duurzame warmteoplossing, hoop je dat op den duur terug te verdienen
door besparing. Wij verwachten dat niet alle investeringen die nodig zijn voor een duurzame
warmteoplossing voor onze buurt op den duur terug verdiend kunnen worden uit besparing.
Veel technieken en oplossingen zijn nog in ontwikkeling, waardoor de kosten relatief hoog zijn.
Als koploper in de energietransitie profiteren wij onvoldoende van kostenverlaging en schaalvoordelen, die later zullen volgen. Daarom is het nodig dat er subsidie komt voor het deel van
de investeringen, dat niet uit besparing terugverdiend wordt.

12

6.4. Wat bedoelen we met
“een mogelijkheid om te gunstig te lenen onafhankelijk van persoonlijke ﬁnanciën”?
De lening heeft een lange looptijd. Minimaal 10 jaar en in een aantal gevallen langer als de
afschrijving (levensduur) van de investering dat vraagt. De rente ligt niet of nauwelijks hoger
dan de hypotheekrente (zonder Nationale Hypotheek Garantie) voor een vergelijkbare leen
periode. De lening is bereikbaar voor iedere bewoner en is niet afhankelijk van persoonlijk
inkomen of kredietwaardigheid. Daarom wordt de lening gekoppeld aan het gebouw (de
woning). De waarde van de woning dient dan als onderpand (net als bij een hypotheek).
Bij verkoop gaat de lening (gekoppeld aan het gebouw) over naar de nieuwe eigenaar.
7.

Meerdere oplossingen
Hier geven we uitleg over de warmte-oplossingen die we willen verkennen. Dit kan nooit
volledig zijn. En inzichten of meningen hierover kunnen verschillen. Want veel van de technieken ontwikkelen zich snel. Dat geldt ook voor de omgeving, de regelgeving en de markt.
Wij benoemen de belangrijkste zaken, zoals die nu bij ons in beeld zijn. Als dit vragen, suggesties of voorstellen oproept, hoort de Kerngroep dat graag.

7.1.

Waarom willen we meerdere oplossingen verkennen?
Niemand weet precies hoe de beste verwarmingstechnieken van de toekomst er uitzien. We
weten wel de belangrijkste oplossingen die op niet al te lange termijn (2025-2030) beschikbaar
en toepasbaar zijn. (zie: punt 4. op pagina 3). We willen verkennen welke oplossing het best
voldoet aan de uitgangspunten die we als buurt vaststellen. Zodat we als buurt de oplossing
kunnen kiezen die ons het best past.

7.2

Hoe gaan we de oplossingen vergelijken?
We willen samen inventariseren welke mogelijkheden en technieken er zijn. En hoe zij beantwoorden aan de uitgangspunten die we als buurt hebben vastgesteld. Dit willen we uitvoeren
in samenwerking met het programma Overvecht-Noord aardgasvrij. We vergelijking de oplossingen in een overzicht. De uitkomsten gaan we aan de buurt presenteren.

7.3.

Wat bedoelen we met “individuele oplossingen” en waarom zijn die interessant?
Individuele oplossingen als verwarmingsalternatief voor aardgas kun je als bewoner kiezen en
uitvoeren voor jouw ‘individuele’ woning. Het zijn oplossingen waarvoor je niet van een externe
warmte- of (bio) gas leverende partij afhankelijk bent. Elektriciteit blijft in ieder geval aanwezig
in een aardgasvrije toekomst. Het gaat dan vooral om oplossingen die elektriciteit gebruiken.
Bijvoorbeeld een warmtepomp, eventueel in combinatie met terugwinning van warmte (via
ventilatie) of warmte door infrarood panelen of andere elektrische warmtesystemen. Maar er
zijn ook andere oplossingen denkbaar, zoals hout pellet kachels.

7.4. Wat zijn voor- en nadelen van “individuele oplossingen”
Bij de individueel toepasbare technieken zoals een warmtepomp en of ventilatie met warmte
terugwinning geldt: hoge energiebesparing is mogelijk. Het biedt een hoge flexibiliteit en er is
veel keuze in producten en aanbieders. Aandachtspunten zijn de kosten en kwaliteit, eventuele
geluidsoverlast en ruimtebeslag. De techniek is sterk in ontwikkeling. Bij voorkeur wordt een
individuele warmte oplossing gecombineerd met eveneens individueel toepasbare maatregelen zoals isolatie, elektrisch koken, zonnepanelen, zonneboilers.
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7.5. Wat bedoelen we met “een buurt warmte-oplossing” en waarom is die interessant?
Een buurtwarmte- of ‘decentrale’ oplossing bestaat uit installaties voor een cluster van woningen of buurt. Ze zorgen voor de opwekking, distributie en soms ook opslag van energie
en warmte. Denk aan opwekking in de eigen buurt of omgeving (bijvoorbeeld door zonnepanelen) in combinatie met warmte-koude opslag, hout pellet-, biomassa biogas- of waterstof
installaties, buurtwarmtepompsystemen, opslagsystemen, etc. Distributie kan gaan via kleine
(leiding)systemen of warmtenetten voor een woningblok of een hele buurt.
7.6. Wat zijn voor- en nadelen van “een buurt warmte-oplossing”
Een buurtwarmte-oplossing wordt aangelegd en beheerd door een externe partij zoals een
warmtebedrijf. Dat geeft dus geen belasting of zorgen voor bewoners voor bijvoorbeeld het
aanleggen en onderhoud van installaties. Door de installaties voor tientallen woningen op één
centrale plek te hebben is er weinig of geen overlast en ruimtebeslag in de tuin of woning.
Onze invloed op het systeem kan groter zijn dan bij een stadswarmtenet. Volledig en snel verduurzamen (opwekking, opslag) kan eerder mogelijk zijn. We kunnen een systeem zoeken dat
past bij ons type en omvang van de buurt, woningen en woonintensiteit. Dat kan voordelig zijn
voor technische optimalisatie en voor betaalbaarheid. Net als bij stadsverwarming is hier de
vraag bij welk percentage deelname van woningen (als ondergrens) een buurtwarmte oplossing haalbaar is.
7.7. Wat bedoelen we met “aansluiten op de stadsverwarming” en waarom is dat interessant?
In Overvecht Noord ligt een stadsverwarmingsnet dat warmte levert aan veel woningen in de
wijk. Dat biedt mogelijkheden om een buurt als de onze op aan te sluiten. De warmteleidingen
liggen niet ver van onze straten. De vraag is of stadswarmte het beste alternatief is voor onze
huizen. Dan zullen we moeten kijken naar de prijs van de warmte, aansluitkosten per woning,
keuzevrijheid en de duurzaamheid van de geleverde warmte. Vraag is ook hier bij welk percentage deelname van de woningen (als ondergrens) het haalbaar is dat er een stadswarmteleiding door de straat getrokken gaat worden.
7.8. Wat zijn voor- en nadelen van “aansluiten op de stadsverwarming”
Bij aansluiten op stadsverwarming zijn de investeringen in de warmteleidingen in de straat,
pompstations en andere voorzieningen niet voor de bewoners. Mogelijk is er wel een eenmalige aansluitvergoeding. De tarieven van stadswarmte zijn wat hoger dan bij andere manieren
van verwarmen en ze zijn gekoppeld aan de (stijgende) gasprijs. In de toekomst kan dit veranderen. In het kader van het Klimaatakkoord wordt gedacht over een ander systeem van prijzen
voor energie, waardoor alles meer gelijk wordt. Maar dat is er voorlopig nog niet. Met de huidige regels ben je niet flexibel om over te stappen, je zit vast aan één leverancier. In Utrecht wordt
stadswarmte op dit moment nog opgewekt in een centrale op gas. De komende jaren zal een
deel van de stadswarmte opgewekt worden door het stoken van biomassa. En er zijn plannen
om warmte voor de stadsverwarming te winnen uit de vernieuwde waterzuivering bij Overvecht. Ook wordt er onderzocht of aardwarmte uit de Utrechtse bodem gebruikt kan worden
en restwarmte van bedrijven. Zo kan stadsverwarming stapsgewijs duurzamer worden. Zover
is het nog niet. Als andere warmtebronnen benut worden kan dat op termijn leiden tot stadsverwarming die een lagere temperatuur levert. Dat kan dan weer aanpassingen in de woning
vragen, zoals (extra) isolatie en andere radiatoren.
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7.9. Wat bedoelen we met “een duurzaam gas door het gasnet” en waarom is dat interessant?
Een duurzaam gas is een vorm van biogas (bijv. methaan), die volledig hernieuwbaar is of waterstof uit een duurzame bron (dus niet uit kolen, olie of gas). Biogas wordt gemaakt door het
vergisten van bijvoorbeeld mest en andere organische materialen. Er is veel discussie over de
duurzaamheid (vanwege de gebruikte grondstof) en over overlast in de omgeving van grote
vergistingscentrales. Er zijn ook andere manieren om biogas te maken, bijvoorbeeld uit rioolslib. Maar in een stad als Utrecht is het op grote schaal produceren van biogas niet gemakkelijk
te realiseren en voorlopig nog niet in zicht. Waterstof uit een overschot aan wind of zonne-energie kan wel duurzaam gemaakt worden. Maar de vraag is op welk moment in de toekomst er
genoeg energie uit zon en wind is om waterstofwinning op grote schaal rendabel te laten zijn.
Waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Maar voorlopig is er nog lang
niet voldoende duurzame waterstof beschikbaar. Die zal vooral nodig zijn voor de zware industrie, zwaar transport en scheepvaart.
7.10. Wat zijn voor- en nadelen van “een duurzaam gas door het gasnet”
Het voordeel van duurzaam gas door het gasnet is dat het bestaande gasnet met enige aanpassing geschikt gemaakt kan worden om het naar huizen en gebouwen te transporteren.
Een groot deel van Overvecht-Noord heeft echter een gasnet dat versleten is en binnen niet
al te lange tijd vervangen moet worden. Dat vraagt dan toch nog een grote investering. Als er
voldoende duurzaam gas of waterstof is, en het kan door het gasnet naar de woningen, dan zijn
er in de woningen zelf maar beperkte aanpassingen nodig. De kosten voor biogas of duurzaam
waterstof als warmtebron zijn ongewis en voorlopig waarschijnlijk hoog.
7.11. Wat bedoelen we met “het verschil tussen lage en hoge temperatuur” en waarom is dat
interessant?
Bij elke oplossing (stadswarmte, buurtwarmte, individuele oplossing) speelt de vraag wat de
temperatuur gaat worden van de geleverde warmte. Uit de huidige gasketels komt warm water met een temperatuur van tussen de 60 en 80 graden. Dat noemen we hoge temperatuur
warmte (HT). Ook de stadsverwarming levert hoge temperatuurwarmte. Lage temperatuur
warmte is 30 tot 45 graden (LT). Midden temperatuur warmte is 45 tot 60 graden (MT). Bij elke
verwarmingstechniek moet het uitgangspunt zijn dat we onze woning er (ook in koude periodes) goed en comfortabel mee kunnen verwarmen. De keuze voor Hoge- Midden- of Lage
temperatuur warmte zal dan afhangen van hoe goed de woning(en) geïsoleerd zijn. En van de
capaciteit voor warmteafgifte van radiatoren, vloerverwarming e.d. in de woning. Een systeem
dat meerdere woningen (een blok, straat of buurt) gaat verwarmen moet een temperatuur
leveren waarmee ALLE woningen - dus ook de minder goed geïsoleerde woningen - nog goed
en comfortabel te verwarmen zijn.
7.12. Wat zijn voor- en nadelen van “Hoge temperatuur verwarming”
Minder goed geïsoleerde woningen kunnen met hoge temperatuurwarmte goed verwarmd
worden, maar dat betekent meestal een hoge(re) energierekening. Met isolatie kan veel bespaard worden. Gebruikelijke (oudere) radiatoren kunnen met hoge temperatuur warmte een
ruimte goed verwarmen en warmen snel op. Het systeem reageert dus snel (als je de thermostaat hoger zet), maar kost ook relatief meer energie.
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7.13. Wat zijn voor- en nadelen van “Lage temperatuur verwarming”
Bij woningen met een laag temperatuursysteem (bijvoorbeeld een warmtepomp, of een warmtenet met lage temperatuur) zijn flinke aanpassingen in de woning nodig: uitstekende isolatie,
radiatoren met grote capaciteit of vloer/muurverwarming en slimme ventilatiesystemen met
warmte terugwinning. Oudere radiatoren voldoen dan vaak niet. Ze hebben vaak te weinig
oppervlak. Vloer en muur verwarming (grote oppervlakken) reageren trager om op te warmen dan HT systemen. LT verwarming is doorgaans veel energiezuiniger dan HT verwarming.
Tegenover hoge investeringen staat dan een lagere energierekening. Samengevat: bij LT
verwarming zijn extra aanpassingen aan de woning nodig (goed isoleren, vaak ook andere
soorten radiatoren of vloer/muurverwarming), maar wordt goed bezuinigd op de energiekosten. Bij HT verwarming volstaan een lager niveau van isolatie en de huidige radiatoren,
maar leidt goed isoleren ook tot lagere energielasten. Interessant is om (naast HT en LT) ook te
onderzoeken of midden temperatuursystemen (MT) voor ons type woningen en onze buurt
een goede oplossing kunnen zijn.

Contact:
• Gerbert Hengelaar
• Leonieke Boogaard
• Ad Tourné
• Peter Vuijst
• Jaap van Leeuwen
Meer informatie:
info@energievechtzoom.nl
www.energievechtzoom.nl
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06 835 47 950
06 190 92 557
06 435 35 671
06 285 26 659
06 868 11 800

gerbert.hengelaar@gmail.com
leonieke@versatel.nl
adtourne@gmail.com
petervuijst@gmail.com
vanleeuwen.jaap@gmail.com

