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0. Conclusies 

0.1 Conclusies kerngroep op basis van de inbreng 

We zijn als kerngroep wederom positief verrast door de potentie van onze buurt. In korte tijd hebben 
we vijftien buurtgenoten bereid gevonden om contactpersoon te zijn voor hun eigen blok. Met deze 
contactpersonen samen is het gelukt om in twee maanden tijd de bewoners van bijna elk adres in 
onze buurt persoonlijk te spreken en om vijftien gesprekken te organiseren waar een ruime 
meerderheid van onze buurt was vertegenwoordigd. Dit geeft ons een zeer goed en gedetailleerd 
beeld van wat er leeft in onze buurt en vertrouwen dat onze aanpak wordt gedragen door de buurt. 
Maar daarnaast bracht het ook weer veel positieve energie en nieuwe verbindingen in onze buurt.  

Als kerngroep hebben we alle individuele vragen en inbreng verwerkt. Voor ons zijn de belangrijke 
conclusies: 

 In totaal hebben we met zeker 90% van de buurt gesproken over het manifest. 61% van de 
adressen waren vertegenwoordigd bij één van de vijftien huiskamergesprekken en daarnaast is 
met het merendeel van de rest wel een-op-een gesproken over het manifest door de 
contactpersonen.  

 Er blijkt breed draagvlak in de buurt voor het opstellen van ons eigen buurtwarmteplan conform 
het manifest. We zien de stemming in november dan ook met vertrouwen tegemoet. 

 Uit de gesprekken blijkt dat aan alle genoemde voorwaarden belang wordt gehecht. Op basis van 
de gevoerde gesprekken hebben we nog twee voorwaarden  toegevoegd en nog enkele andere 
aanvullingen gedaan op het manifest. 

 Uit de gesprekken komen ook veel nuttige suggesties en aandachtspunten naar voren die we 
gaan meenemen in de volgende stap van het opstellen van ons eigen buurtwarmteplan. 
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0.2 Update buurtmanifest op basis van de geleverde inbreng 

Hieronder vindt u de definitieve versie van ons buurtmanifest, wat de kerngroep heeft opgesteld 
naar aanleiding van de geleverde inbreng. De wijzigingen ten opzichte van de versie van de vanaf 
eind juni verspreide versie van het buurtmanifest (“het boekje”) zijn duidelijk gemarkeerd als 
onderstreepte, groene tekst. In bijlage C vindt u een toelichting op de toegevoegde voorwaarden 
vergelijkbaar met de toelichting op de oorspronkelijke voorwaarden. 

 

Het Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 
We maken ons eigen buurtwarmteplan met de volgende zes uitgangspunten: 
1. Wij willen duurzame warmte voor onze woningen die voldoet aan onze (tien) voorwaarden 
2. Als er een plan ligt dat aan alle voorwaarden (zie punt 1) voldoet, 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 

6. De gekozen oplossing heeft ook duidelijke winstpunten voor onze woningen en buurt 
 

 

Toelichting per uitgangspunt 
1.  Onze voorwaarden 
De tien 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. Daarnaast willen 
we een oplossing met zo min mogelijk negatieve milieueffecten 
9 de overlast en het ruimtebeslag in ons huis, tuin en buurt is beperkt. Specifiek aandachtspunt is dat 
geluidsoverlast minimaal is 
10 elk huishouden krijgt een aanbod dat voldoet aan alle voorwaarden 
Aandachtspunt is verder nog de veiligheid van de systemen en apparaten.  
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2.  Ons commitment 
Als er een oplossing ligt die voldoet aan onze tien 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. 
 
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 
 
6. Winstpunten voor onze woningen en buurt 
Van ons wordt best een grote inspanning gevraagd voor de omschakeling naar duurzame warmte. 
Wij vinden het belangrijk dat dit ook winstpunten oplevert voor de bewoners en de buurt. Je kan 
bijvoorbeeld denken aan meenemen van onderhoud aan de woning waar veel bewoners mee te 
maken hebben, koeling voor onze woningen of verbeteringen aan de publieke ruimte in onze buurt. 
Wat er precies mogelijk is en waar we samen enthousiast van worden gaan we verder uitwerken in 
de volgende fase. 
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1. Methode verwerking inbreng 

 Er is van elk buurtgesprek een verslag gemaakt, in de meeste gevallen door de contactpersoon. 
 Uit de gespreksverslagen hebben wij alle concrete vragen en suggesties gehaald (105 in totaal). 

Deze zijn voor zover nodig geanonimiseerd 
 Voor zover de vragen overeen komen met de al opgestelde uitleg (p7-16 van het oorspronkelijke 

manifest) verwijzen we daarnaar. We gebruiken daarvoor de nummering van de vragen in het 
manifest. 

 Verder heeft de kerngroep bij alle vragen en suggesties een reactie gegeven. 
 In dit document vind je alle reacties eerst per thema en daarna volgen dezelfde vragen en 

reacties gesorteerd per blok/buurtgesprek. 
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2. Opkomst buurtgesprekken 

In totaal hebben er vijftien gesprekken plaatsgevonden waar 68 adressen waren vertegenwoordigd. 
Dat is 61% van de woningen in ons gebied. Daarnaast is er ook met diverse buurtgenoten een-op-een 
gesproken over het plan. Van deze groep kunnen we dus ook vaststellen dat ze op de hoogte zijn van 
het plan en een kans hebben gehad hun inbreng te leveren. Voor blok E3 geldt dat er alleen 
individuele gesprekken zijn gevoerd. 

Blok Datum buurtgesprek 
Aanwezig 
gesprek 

# huishoudens % 

A1 12-sep 6 7 86% 

A2 26-sep 6 7 86% 

B1 8-okt 4 5 80% 

B2 14-sep 3 5 60% 

B3 1-okt 6 11 55% 

C1 23-sep 4 8 50% 

C2 18-sep 5 8 63% 

C3 10-aug 6 7 86% 

D1 26&29 sept 3 8 38% 

D2 28-sep 6 10 60% 

E1 n 30-sep 2 5 40% 

E1 z 21-aug 2 5 40% 

E2 26-aug 4 6 67% 

E3 n.v.t. 0 6 0% 

F1 30-sep 3 4 75% 

F2 21-aug 5 5 100% 

F3 27-sep 3 5 60% 

Totaal 
 

68 112* 61%* 

 

* We tellen hierbij 3 onbewoonde huizen niet mee. Inclusief deze drie sluit het totaal van 115 
woningen binnen ons gebied.  
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3. Verwerking inbreng per thema 

3.1 Voorwaarden 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

9 A2 Ingrijpendheid van de maatregelen (zoals 
vloerverwarming) 

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

14 B2 

Toegankelijkheid van leningen is cruciaal, 
ook voor mensen die een 
kredietregistratie hebben. We bespraken 
dat de kerngroep zich ook hier in gesprek 
met de gemeente specifiek hard voor wil 
maken (in lijn met uitgangspunt 1 - 
voorwaarde 2) 

Is al onderdeel van de voorwaarden (nr.2 ) 

15 B2 

Zou het verstandig zijn om in 
uitgangspunt 5 (steun gemeente) expliciet 
te maken dat met name de financiële 
steun cruciaal is? 

Wat ons betreft al voldoende duidelijk in 
de toelichting op uitgangspunt 5. 

20 B3 Kunnen we niet beter wachten tot het 
goedkoper wordt? Zie 3.5 

25 C1 Het hoeft niet superperfect tegen elke 
prijs te zijn.  Zie 4.10 

33 C2 “Woonlasten stijgen niet”; wat kost het 
eigenlijk? Hoe realiseer je dat? 

Zie 4.3 & 6.3. Indicatief kun je zeggen dat 
oplossingsrichting 1 (individueel) de 
grootste investeringen vraagt van de 
bewoner. Grofweg is €30.000-45.000 
realistisch. Daarbij zou minstens €10.000-
25.000 subsidie nodig zijn om te voldoen 
aan voorwaarde 1. Bij de andere 
oplossingen zijn de investeringen per 
woningeigenaar lager, maar zullen de 
maandelijkse lasten juist weer hoger 
liggen. In algemene zin geldt: dit moet nog 
goed worden uitgezocht voor onze 
specifieke situaties. Als bewoner zou je je 
daar op detailniveau niet mee hoeven 
bezig te houden omdat er een heldere 
voorwaarde is: de woonlasten stijgen niet. 
Mocht er geen oplossing komen die 
daaraan voldoet dan moet er wat ons 
betreft meer tijd worden genomen. 

34 C2 Over welke risico's hebben we het bij 
voorwaarde 3? Zie 4.5 

35 C2 

Lening. Dit kan een lening zijn die aan het 
huis vast zit. Levert veel discussie op over 
voor- en nadelen, waarde van het huis die 
meer of minder wordt, gevolgen bij 
verkoop huis. Conclusie: er moet een 
oplossing komen, vandaar voorwaarde 5. 

Zie 4.4 & 4.6 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 

36 C2 Welke terugverdientijd wordt 
meegenomen in de berekeningen? 

Gangbaar landelijk gezien is 15 jaar voor 
installaties, zoals voor een warmtepomp. 
Levensduur  warmtepomp is ook ongeveer 
15-20 jaar. Als dergelijke lange 
terugverdientijden daadwerkelijk zullen 
gelden in onze situatie, dan is het cruciaal 
dat we een passende lening (4.4) en 
prestatiegaranties (4.5) krijgen. 

37 C2 

Stel dat zo’n partij zegt: je huis voldoet 
niet aan de norm, dus heb je pech: we 
doen hier geen aanbod of geven geen 
garantie.  

Dat is voor ons geen optie: iedereen moet 
een aanbod krijgen in lijn met de 
voorwaarden. Dat hebben we voor de 
duidelijkheid toegevoegd aan het manifest 

38 C2 Zit de rente (van de lening) bij de 
woonlasten in?  

Ja dat is onderdeel van hoe voorwaarde 1 
(woonlasten stijgen niet), normaal 
gesproken wordt berekend. 

39 C2 Is comfort alleen warmte of ook geluid?  Is toegevoegd als extra voorwaarde (#9), 
met geluid als specifiek aandachtspunt 

40 C2 Blijvende invloed, waarom relevant? 

Zie 4.8. Aanvullend kun je zeggen dat we 
waarschijnlijk vooral iets kunnen 
afspreken voordat we hebben getekend 
en er een warmtenet ligt: dus juist nu van 
belang om daar invloed op uit te oefenen. 

41 C2 
Duurzaamheid (voorwaarde 8): open 
geformuleerd, woonlastenstijging is 
meetbaar. 

De voorwaarde (#8) is nu al specifiek 
geformuleerd op klimaatwinst. Dat is 
meetbaar in de daling van de totale 
broeikasgasemissie. We kijken daarbij 
naar de totale uitstoot inclusief emissies 
voor bijv. de elektriciteit die een 
warmtepomp gebruikt of aardgas dat 
wordt gebruikt voor het produceren van 
warmte voor de stadsverwarming.  

61 D1 Wat nu als 110 huizen meedoen, en 5 
niet? Hoeveel hebben we nodig?  

Zie 4.9. Conform uitgangspunt 3 gaan we 
voor minimaal 60%. 

62 D1 

Discussie over eenmalige investeringen 
(lening of eigen investering) en periodieke 
woonlasten vraagt om meer duidelijkheid 
om dit te specificeren. Terugverdientijden 
hebben hier ook nog aandacht nodig, 
evenals stijging van de woningwaarde. 
Geen stijging woonlasten is nu moeilijk 
toetsbaar. 

Mee eens dat dit aandacht verdient in de 
volgende fase. Voor nu gaan we er vanuit 
dat eventuele stijging van de 
woningwaarde niet wordt meegerekend 
(lastig vast te stellen) en dat de 
afschrijvingstermijn korter is dan of 
maximaal gelijk aan conservatieve 
aanname over de technische levensduur 
van de installatie. 

63 D1 

Discussie komt terug op de 
duurzaamheid, dat het wel belangrijk 
gevonden wordt om niet over te stappen 
van de huidige situatie naar een andere 
niet-duurzame oplossing (zoals vaak het 

Dat is zeker onze voorwaarde, zie 4.7. 
Daarbij moet wel gezegd worden dat het 
bij duurzaamheid eerder gaat over meer 
of minder duurzame oplossingen (i.p.v. 
wel of niet duurzaam). 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
geval bij stadswarmte). 

64 D1 

Verbouwingen in huis wordt ook 
genoemd als belangrijke onwenselijke 
factor voor overlast die veel onzekerheid 
met zich meebrengt. 

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

65 D1 
Fysieke beslagname op ruimte in huis en 
tuin wordt ook gezien als belangrijke 
factor om rekening mee te houden. 

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

66 D1 

De in het manifest gemaakte 
doorvertaling van ‘duurzame oplossing’ 
naar ‘klimaatneutrale oplossing’ moet 
scherper. Een duurzame oplossing hoeft 
op het niveau van de woning niet 
noodzakelijkerwijs klimaatneutraal te zijn 
en een klimaatneutrale oplossing is niet 
altijd in alle aspecten duurzaam 
(bijvoorbeeld milieu is iets anders dan 
klimaat). 

De voorwaarde (#8) is nu al specifiek 
geformuleerd op klimaatwinst. Dat is 
meetbaar in de daling van de totale 
broeikasgasemissie. We kijken daarbij 
naar de totale uitstoot inclusief emissies 
voor bijv. de elektriciteit die een 
warmtepomp gebruikt of aardgas dat 
wordt gebruikt voor het produceren van 
warmte voor de stadsverwarming.  We 
hebben daar nog aan toegevoegd dat we 
ook gaan kijken naar de overige 
milieueffecten. 

75 E1n & F1 

Duurzaam: van het gas af is vanwege het 
klimaat en CO2. Dan moet het alternatief 
ook echt duurzaam zijn. Anders schieten 
we er weinig mee op. Voor iedere 
oplossing goed onderbouwen! 
Pelletkachels werden door de meesten 
niet gezien als duurzaam. Maar dan ook 
geen biomassa voor stadsverwarming.  

Onze insteek is in elk geval dat de score 
voor alle oplossingen op onze 
voorwaarden en de aannames die daarbij 
worden gemaakt transparant worden. 
Specifiek over oplossingen gebaseerd op 
biomassa (bijv. via de stadsverwarming of 
pelletkachels) is nogal wat discussie. Wij 
willen dat meenemen in de volgende fase 
(keuze oplossing) en in het bijzonder als 
blijkt dat biomassa een rol speelt in onze 
oplossing daar specifiek met elkaar over 
doorpraten. 

76 E1n & F1 

Geen risico voor bewoners: dat kun je 
zien als ‘geen bedrijfsrisco’s bij bewoners 
neerleggen’, maar ook geen onnodige 
persoonlijke financiële risico’s door 
stapeling van leningen of financiële 
verplichtingen 

Zie 4.5. 

77 E1n & F1 

Financieren en lenen: Er moeten 
systemen komen die voor iedereen 
toegankelijk zijn en die niet leiden tot 
stapeling van schulden. En die de 
verkoopbaarheid van de woning (door 
stapeling van leningen) niet blokkeren. 
Hoe ver staat het huis straks onder water? 
Mensen niet opzadelen met 
geregistreerde schulden (via BKR) die 
andere leningen of financiering moeilijk 

Zie 4.4. Dit aspect heeft zeker onze 
aandacht bij het uitwerken van de 
oplossing. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
maken. Hierover zijn veel vragen en 
zorgen. 

78 E1n & F1 
Flexibiliteit: gaat dat ook over 
keuzevrijheid van aanbieders en niet 20 of 
30 jaar lang aan een contract vastzitten?  

De realiteit is dat bij in elk geval 
oplossingsrichting 2 & 3 een keuze wordt 
gemaakt voor de lange termijn, waarna er 
niet echt meer sprake is van keuzevrijheid 
qua leverancier of oplossing. Daarom 
hebben we ook voorwaarde 6 opgenomen 
(zie 4.8). Voor oplossingsrichting 1 & 4 
hangt het af van de uitwerking in de 
volgende fase. 

79 E1n & F1 

Comfort en betrouwbaarheid: 
leveringszekerheid, snel oplossen van 
storingen, een warm huis ook als het 
extreem koud is of als de elektriciteit 
uitvalt, geen hele lange opwarmtijden 
voor vloerverwarming en goed 
binnenklimaat, dus een goede 
afstemming tussen warmtevoorziening + 
isolatie en ventilatie. 

Zie 4.2. Opwarmingstijd is een 
aandachtspunt zeker bij individuele 
oplossingen o.b.v. warmtepompen. 
Praktijkervaring is dat bewoners dan 
anders gaan verwarmen, bijv. de 
temperatuur 's nachts niet of minder 
verlagen. Ventilatie is ook een belangrijk 
aandachtspunt aangezien dat ook een 
bepalende factor is voor een goed 
binnenklimaat en comfort. 

80 E1n & F1 
Veiligheid: van systemen en apparaten als 
extra eis. Bijv. lucht warmtepomp unit 
waar kinderen … etc 

Uiteraard mag veiligheid niet in het geding 
zijn. We nemen het op als aandachtspunt 
in het manifest. 

81 E1n & F1 

Ruimtebeslag en geluid: oplossingen 
moeten zo min mogelijk geluid, 
ruimtebeslag en visuele impact in de 
woning en daarbuiten (tuin, gevel, 
staat/buurt) opleveren. De warmtepomp 
(binnen- en buitenunit) maar ook de 
ventilatie-unit in Gasvrij Thuis werden 
genoemd als voorbeelden hoe men het 
niet wil. Voor geluid niet alleen kijken 
naar individuele woning maar ook 
effecten als ieder huis in de buurt …  

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

82 E1n & F1 

De woning overhoop: voorkeur voor 
oplossingen waarbij de woning of de tuin 
niet overhoop moet. Vooral in bewoonde 
staat. Per woning of woonsituatie kan de 
impact verschillen. Bijv. isoleren zolder 
(>waar kinderen slapen) of aanleggen van 
vloerverwarming (>mooi laminaat of 
parket er uit). En niet twee keer de boel 
overhoop door eerst stadsverwarming 
aansluiten en daarna pas gasleidingen er 
uit.  

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 

83 E1n & F1 

Invloed bij warmteleverancier: 
bijvoorbeeld een buurt- of 
gebruikersraad. Met aanbieder in gesprek 
kunnen gaan over problemen, wensen, 
service, kosten, etc. Dat wil men ook bij 
uitbreiding stadsverwarming 

Hoe dit precies te regelen is voor de 
volgende fase. Daarbij is zeker ook van 
belang dat de invloed verder gaat dan 
puur een adviesstem. 

84 E1n & F1 
Koeling: is een pluspunt als dit (ook) 
geleverd kan worden, maar voor meesten 
geen primaire eis/wens 

We hebben een extra uitgangspunt 
opgenomen dat dit proces ook 
winstpunten voor onze woningen en buurt 
moet opleveren. Koeling zou er daar één 
van kunnen zijn. 

89 E1z & F2 

Geen stijgende woonlasten: hoewel 
iedereen het een goede voorwaarde 
vindt, is er wel twijfel of dit haalbaar is. In 
het algemeen heeft de meerderheid toch 
het gevoel dat ze met kosten 
geconfronteerd zullen worden. 

Zie 4.3. Wij denken dat dit in potentie 
haalbaar is. Het is vooral een kwestie van 
hoeveel subsidie we krijgen (zie 6.3). 
Belangrijk is wel te beseffen dat we 
waarschijnlijk ook zelf zullen moeten 
investeren (voor het deel waar een 
besparing op de energierekening 
tegenover staat). Daarvoor willen we wel 
voldoende garanties (4.5) en een 
passende optie om te lenen (4.4). 

94 E2 
Een andere oplossing zou zijn een 
warmtepomp; maar mensen willen zo’n 
groot ding niet in hun huis.  

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

99 F3 

Een belangrijke nieuwe voorwaarde die 
naar voren kwam, was dat de oplossing 
niet moet leiden tot geluidsoverlast. Dus 
liever geen apparaten in huis die extra 
geluid en/of straling met zich mee 
brengen. 

Opgenomen als nieuwe voorwaarden(#9), 
zie ook de toelichting. 

100 F3 

In de hele brede maatschappelijke 
discussie zoals die nu wordt gevoerd komt 
het aspect van klimaat neutraal wonen 
eigenlijk onvoldoende naar voren. 

Zit verwerkt in voorwaarde #8 en de 
toelichting daarop (4.7) 

101 F3 

Dat woonlasten niet stijgen was voor 
iedereen een belangrijke voorwaarde, 
maar iedereen heeft het gevoel dat dat 
wel eens een illusie zou kunnen zijn.  

Dat gaat zeker niet vanzelf goed komen, 
maar met voldoende subsidies en 
voldoende (prestatie)garanties is het 
zeker wel denkbaar voor elke 
oplossingsrichting. 
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3.2 Aanpak, vervolgstappen en planning 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

6 A2 

2021 is te snel voor zo’n keuze; 
aanbieders zullen gedurende de tijd met 
goedkopere en betere oplossingen te 
bereiken. Maak het tijdspad flexibeler:  
prijsontwikkeling zal dalend zijn en ons 
zelf niet onder druk zetten. Op de hoogte 
blijven en in verdiepen, dat wel. Blijf 
informatie verzamelen. 

Zie 3.5. De planning is indicatief, als blijkt 
dat er geen oplossing is die aan onze 
voorwaarden voldoet hebben we meer 
tijd nodig.  

11 B2 Kunnen we leren en samenwerken met 
andere bewonersinitiatieven? 

Ja zeker: de kerngroep heeft inmiddels al 
contacten met andere initiatieven in 
wording in onze wijk, andere 
buurtinitiatieven in Utrecht en een aantal 
vergelijkbare initiatieven in 
proeftuingebieden in andere steden in 
Nederland 

16 B3 

Hoe gaan we om met nieuwe bewoners in 
de buurt? Gezien het aantal verhuizingen 
de laatste tijd zal dat om een best groot 
aantal gaan als we nog 5-10 jaar bezig 
zijn. 

Dit is een punt wat we de komende jaren 
actief aandacht willen geven. Elke keer als 
er nieuwe bewoners komen zullen we 
actief informeren over de aanpak en ze 
betrekken bij de vervolgstappen. Zou 
goed zijn als iedereen meehelpt door als 
je gaat verhuizen de kopers te informeren 
en te koppelen met de kerngroep. 

21 C1 Zoeken we zelf aanbieders of zoeken we 
een achtervang zoals Eneco. 

Voor ons is Eneco een aanbieder, van 
stadsverwarming en wellicht ook wel van 
andere oplossingen. Maar ook andere 
aanbieders kunnen in beeld komen. 
Gezien onze voorwaarden zoeken we 
absoluut naar een betrouwbare partij die 
ook voldoende garanties kan bieden. In 
geval van een buurt warmteoplossing zou 
een vorm van samenwerken met de 
stadsverwarming als achtervang zeker 
denkbaar zijn.  

43 D1 Zijn we niet met te weinig? Moeten we 
niet samenwerken met andere buurten? 

We sluiten niet uit dat we later samen 
gaan werken met omliggende buurten of 
gebouwen. In de Klopvaartbuurt leeft ook 
al iets en zij willen een vergelijkbare 
aanpak en mogelijk hetzelfde manifest 
gebruiken. Voor de verzorgingsflats zou 
het op termijn interessant kunnen zijn om 
mee te doen in de buurtoplossing. Voor 
nu denken we dat 115 huishoudens een 
goede schaal is om iedereen actief te 
laten meedoen en nog samen tot een 
keuze te kunnen komen. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 

44 D1 

Gevoel wordt geuit dat het mooie 
ontwikkelingen zijn maar dat sommige 
huurders zich aan de kant voelen staan 
vanwege de woningbouwvereniging. 
Jammer dat Portaal op dit moment nog te 
weinig betrokken is en nog geen 
participatie opgezet heeft met de 
huurders. Instemmende reacties op 
aanpak van adviserende rol richting 
Portaal en de optie om als huurders mee 
te gaan in het proces van de 
koopwoningen. De huurders betreffen 
wel veelal oudere mensen die hier steun 
voor nodig zullen hebben, ondanks dat 
een en ander nog wel wat tijd in beslag 
neemt. 

Wij willen in gesprek gaan met Portaal 
over hun plan voor hun woningen in de 
buurt en hoe zij daarover met hun 
huurders gaan communiceren. Wij 
betrekken zowel huurders als verhuurders 
actief bij elke stemming. Ook in de 
informatievoorziening proberen we er 
voor de huurders te zijn. 

45 D1 

Contact met andere buurten wordt van 
belang geacht vanwege ervaringen, 
schaalgrootte (naburige buurten) etc. 
Positieve reacties op de samenwerking 
met de Klopvaart.  

Dat is zeker relevant. Wij spreken daar 
ook over met andere initiatiefgroepen in 
de wijk die overwegen een vergelijkbare 
aanpak te volgen. Het is niet gezegd dat 
het nodig is om samen te werken voor 
een passende oplossing, maar kwaad kan 
het zeker niet. Wij hechten wel veel 
waarde aan de overzichtelijke schaal van 
ons initiatief, zodat iedereen nog actief 
betrokken is en de lijnen kort blijven. 

46 D1 
Kleine blokbijeenkomsten worden 
algemeen meer gewaardeerd dan grote 
bijeenkomsten in Zuylenstede. 

Onze intentie is om bij alle belangrijke 
momenten in het proces, in elk geval bij 
de stemmingen, een huiskamergesprek 
per blok te organiseren. 

47 D1 

Duidelijkheid nodig dat een handtekening 
geen consequenties heeft in de vorm van 
contractverplichtingen, huurverhogingen 
etc. Huren zijn een duidelijk punt van 
zorg. 

In het algemeen zie 2.2 & 5.3. Wij gaan in 
gesprek met de verhuurders, in het 
bijzonder de woningbouwcorporatie. 
Aandachtspunt daarbij is dat corporaties 
soms woningaanpassingen beschouwen 
als kwaliteitsverbetering en daarom de 
huur (mogen) verhogen. Dat zou in elk 
geval transparant moeten worden en met 
instemming van de huurders moeten 
plaatsvinden. 

67 E1n & F1 
Er zijn een aantal zorgen rond (sociale) 
veiligheid in de buurt, vooral in en rond 
het park. Is dit iets voor de kerngroep?  

We hebben als kerngroep alle aandacht 
nodig om een succes te maken van het 
buurtwarmteplan. Wel kunnen we 
mensen verbinden die hier zelf iets mee 
willen. Ook is het denkbaar dat in een 
volgende stap in het proces met de 
gemeente in gesprek komen over hoe we 
de buurt "een beetje mooier" kunnen 
maken tijdens de omschakeling naar 
duurzaam verwarmen. Daar zouden we 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
dan zeker als buurt nog over moeten 
doorpraten.  

90 E2 Tempo moet niet te hoog, want er leven 
veel onduidelijkheden en ook vragen.   

Zie 3.5. Als er geen oplossing blijkt te zijn 
die aan onze voorwaarden voldoet, dan is 
ons uitgangspunt dat we meer tijd nodig 
hebben. 

91 E2 

Is het een idee om de expertise van 
Vereniging Eigen Huis te benutten? Zij 
wordt door een buurtbewoner als een 
betrouwbare partij gezien in dit opzicht. 

We nemen dit idee mee. In elk geval 
willen we in de volgende fase 
onafhankelijke experts van buiten de 
buurt betrekken 

96 F3 

Ten slotte bestaat er onder de 
aanwezigen zorg over de kwaliteit (en 
betrouwbaarheid)  van adviseurs en 
leveranciers.  

Dat verdient zeker aandacht. 

102 B1 Vindt de hele ontwikkeling nog te vroeg: is 
geen ‘early adaptor’. Zie 3.5 

104 B1 
Juist de huurders, waarvan er velen al 
lang in hun huurhuis in deze buurt wonen, 
hebben ondersteuning nodig. 

Wij nemen de huurders integraal mee in 
onze communicatie en ze kunnen terecht 
bij onze contactpersonen. Ook gaan wij 
het gesprek aan met de woningcorporatie 
over hun plan voor deze buurt. 
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3.3 Aanpak en rol gemeente 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

1 A1 

Boosheid werd geuit ten aanzien van 
waarom deze wijk als eerste van het gas af 
moet en waarom de bewoners kosten 
moeten maken voor iets wat de overheid 
wil realiseren. 

Wij pleiten voor voldoende steun zodat 
wij als koplopers geen slechtere “deal” 
hebben dan de buurten die later volgen 
(uitgangspunt 5) 

27 C2 Kan de gemeente dwingen? Zie 3.5 

28 C2 Het blijft stil vanuit de gemeente 

De gemeente was tot nu toe vooral bezig 
met ophalen van wensen en voorwaarden 
bij bewoners / gebruikers en het plan van 
aanpak (transitieplan). Hun plan is om 
komend half jaar een stuk intensiever aan 
de slag te gaan met de daadwerkelijke 
keuze voor een oplossing. Wij vinden het 
daarbij erg van belang dat dit proces in 
samenspraak gaat met ons en er pas 
gekozen wordt als de bewoners er in zijn 
meegenomen en hun steun hebben 
uitgesproken. Vanuit die insteek zal de 
kerngroep van Nieuwe Energie Vechtzoom 
ook haar inbreng leveren op dit proces. 
Mocht je zelf ook mee willen praten dan is 
het verstandig om de komende tijd de 
digitale nieuwsbrief van de gemeente 
goed in de gaten te houden. 

29 C2 Zijn wij de "proeftuin"?  

Ja, wij zijn de eerste bestaande wijk in 
Utrecht en één van de eerste 27 wijken in 
Nederland. Daarom is het cruciaal dat we 
heldere voorwaarden hebben 
(uitgangspunt 1), voldoende steun krijgen 
(uitgangspunt 5) en ook dat we zelf actief 
betrokken blijven (zie 3.2 & 3.5). 

48 D1 Wat is het plan van de gemeente? 

Hun plan is om komend half jaar een stuk 
intensiever aan de slag te gaan met de 
daadwerkelijke keuze voor een oplossing. 
Wij vinden het daarbij erg van belang dat 
dit proces in samenspraak gaat met ons en 
er pas gekozen wordt als de bewoners er 
in zijn meegenomen en hun steun hebben 
uitgesproken. Vanuit die insteek zal de 
kerngroep van Nieuwe Energie Vechtzoom 
ook haar input geven op dit proces. Als er 
een keuze voor één of meerdere 
oplossingen wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad, dan zullen wij vooraf een 
stemming organiseren in onze buurt om 
zichtbaar te maken of wij daar gezamenlijk 
achter staan. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 

49 D1 Wordt de politiek betrokken?  

Ja, wij hebben twee wethouders en de 
gemeenteraad geïnformeerd over ons 
initiatief. Zij hebben ons manifest 
ontvangen en weten dat we in november 
stemmen als buurt. Wij hebben hen 
gevraagd om -als wij in november 
voldoende steun blijken te hebben- de 
buurt de beslissende stem te geven in het 
proces. 

50 D1 
Er wordt opgemerkt dat het terecht is dat 
pioniers zoals wij zijn een subsidie zouden 
moeten krijgen. 

Daar gaan we ons hard voor maken, zie 
uitgangspunt 5. 

68 E1n & F1 
Wat is de rol van de gemeente? Die moet 
toch met een duidelijk plan komen? Wat 
kunnen we van die kant verwachten?  

Zie 3.2, 3.3 en 3.5. 

69 E1n & F1 

Communicatie over vervolgstappen wat 
betreft warmteoplossingen en hun 
voor/nadelen is belangrijk. Men hoopt dat 
de gemeente dit goed gaat oppakken. En 
dat het communicatie van twee kanten 
wordt. Niet alleen vanuit de gemeente 
met informatie naar bewoners. Maar ook 
luisteren naar bewoners en de inbreng en 
wensen van bewoners serieus nemen als 
keuzes gemaakt worden en plannen 
uitgewerkt. 

Wij denken dat de beste garantie dat dit 
ook gebeurt is als we zelf ons eigen 
buurtwarmteplan maken (zie 3.2 & 3.3). 

92 E2 Heeft de gemeente een plan?  

De gemeente was tot nu toe vooral bezig 
met het plan van aanpak (transitieplan). 
Hun plan is om komend half jaar een stuk 
intensiever aan de slag te gaan met de 
daadwerkelijke keuze voor een oplossing. 
Wij vinden het daarbij erg van belang dat 
dit proces in samenspraak gaat met ons en 
er pas gekozen wordt als de bewoners er 
in zijn meegenomen en hun steun hebben 
uitgesproken. Vanuit die insteek zal de 
kerngroep van Nieuwe Energie Vechtzoom 
ook haar input geven op dit proces. Mocht 
u zelf ook mee willen praten dan is het 
verstandig om de komende tijd de digitale 
nieuwsbrief van de gemeente goed in de 
gaten te houden. 
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3.4 Stemmen 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

12 B2 

Wat doen jullie met adressen die niet 
duidelijk één huishouden zijn, bijv. het 
studentenhuis aan de Costa Ricadreef? 
Is het een optie om te stemmen per 
bewoner in plaats van  als huishouden? 

Het is een belangrijk uitgangspunt dat elk 
adres een even zware stem heeft. Dat 
geeft ons het beste zicht op hoe breed de 
steun is. Daarom kiezen we voor stemmen 
per huishouden. 

18 B3 

Moeten we informatie en stemformulier 
ook in Engels beschikbaar stellen i.v.m. 
verschillende bewoners die weinig tot 
geen Nederlands spreken? 

Uit onze contacten in de buurt blijkt dat er 
inderdaad een beperkt aantal adressen is 
waar de woningeigenaar weinig of geen 
Nederlands spreekt. Engels blijkt overigens 
in diverse gevallen ook geen goed 
alternatief. Voor nu denken we dat het 
beter is om in deze gevallen via de 
contactpersonen te kijken wat een 
passende manier is om mensen te 
informeren en een kans te geven om te 
stemmen. Dit heeft zeker onze aandacht. 

22 C1 

Nadeel van zelf doen, wat doen we als 
een individu iets anders wil? Dat kan 
want individuele vrijheid. Maar 
minimaal 70 % deelname aan welk 
collectief systeem dan ook zou handig 
zijn. 

Zie toelichting uitgangspunt 3 & 4.9 

32 C2 Wat betekent het als ik JA stem? Zit ik 
ergens aan vast? Zie 2.2. 

54 D1 Stemmen we in november al over de 
concrete oplossing? 

Nee, daar nemen we nog +/- 2 jaar voor na 
november om die te kiezen en te 
onderbouwen, zie 5.3. 

55 D1 
Is 30-40% niet heel laag? Straks doen er  
te weinig mee, zijn de kosten dan niet te 
hoog?  

Ons doel is uiteindelijk 80-100% 
deelname, en minimaal 60% (uitgangspunt 
3). Zeker bij collectieve oplossingen heeft 
het deelname percentage wel invloed op 
de kosten, maar gezien voorwaarde 1 mag 
dat er niet toe leiden dat we daardoor 
duurder uit zijn. Om daarvoor te zorgen 
zullen we later in het proces helder maken 
welk minimum deelname percentage 
nodig is om te voldoen aan voorwaarde 1. 

56 D1 Hoe worden niet-stemmers geteld?  

We tellen het percentage huishoudens 
wat voor stemt (moet minimaal 40% zijn 
van het totaal aantal huishoudens). Niet-
stemmers worden niet van het totaal 
afgetrokken, dus in dat opzicht heeft niet 
stemmen hetzelfde effect als nee 
stemmen. Langdurige onbewoonde 
woningen tellen we overigens niet mee. 

57 D1 
Moet je wel bekend maken welke 
huishoudens gestemd hebben? Dat kan 
toch een soort druk opleveren die 

Mede vanwege de inbreng tijdens dit 
gesprek realiseren we ons zeker de 
gevoeligheid. Daarom hebben we besloten 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
sommigen als vervelend ervaren. Dit 
roept behoorlijk wat emoties op bij een 
aantal deelnemers. 

om in elk geval niet aan iedereen bekend 
te maken wie wel of niet heeft gestemd. 
We hebben besloten dit wel te delen met 
de kerngroep en halverwege de stemming 
ook één keer met de contactpersonen. Dit 
omdat wij ook verwachten dat mensen zo 
nodig via persoonlijk contact herinneren 
aan dat ze wellicht nog vergeten zijn te 
stemmen zal helpen om zoveel mogelijk 
mensen te laten stemmen. Overigens gaan 
wij ervan uit dat de kerngroep en 
contactpersonen op een goede manier 
omgaan met deze informatie en niemand 
zich door een vriendelijke herinnering 
“onder druk gezet” zal voelen. Mocht 
iemand dat in de praktijk wel zo ervaren 
dan hoort de kerngroep en/of de 
stemcommissie dat graag. 

105 B1 Hoe werkt het als ik op vakantie ben 
tijdens de stemming? 

Daar zoeken we een oplossing voor. Als dit 
van toepassing is in jouw geval: geef het 
aan bij je contactpersoon. 
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3.5 Aan de slag 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

3 A2 CV ketel vervangen; wat doe je dan? Eerst 
nog huren van een gasketel. Zie 1.5 

4 A2 Nu wil ik weten: hoe isoleer ik mijn huis? Wil 
het ook graag samen doen. Zie 1.4 

5 A2 
Interesse/onderzoek naar de stand van 
zaken spouwmuur isolatie. Graag actie om te 
inventariseren.  

Op dit moment vergt de aanloop naar een 
buurtwarmteplan veel tijd en aandacht van 
de kerngroep. Bewoners die zich specifiek 
zouden willen inzetten voor isolatie op de 
korte termijn of buren willen uitnodigen om 
mee te doen als zij zelf maatregelen gaan 
nemen zijn van harte welkom om zich te 
melden bij de kerngroep. 

10 B2 Wat kunnen we leren van de ontstane 
problemen in het zonnepanelen project? 

Terugkijkend is er snel en adequaat 
gehandeld toen er problemen ontstonden. 
We hadden daar ook juist baat van het 
samen optrekken als buurtgenoten (niet elke 
buurtgenoot had de problemen zelf/tijdig 
gesignaleerd). Maar we leren er wel uit dat 
kwaliteit van uitvoering cruciaal is; dat haal 
je niet van een website of uit gesprekken 
met de aanbieder zelf, maar moet je 
navragen bij mensen die ervaring hebben 
met een partij in de praktijk. Dat hebben we 
ook zo aangepakt bij het tweede 
zonnepanelen project dat nu wordt 
uitgevoerd 

26 C2 Nu vloerverwarming nemen? 

Mocht u zelf graag vloerverwarming willen 
vanuit comfort overwegingen en/of op korte 
termijn uw vloer gaan vervangen dat is dat 
een goede overweging. Vloerverwarming (of 
lage temperatuur radiotoren) is voor 
sommige oplossingsrichtingen namelijk 
belangrijk. Omdat niet zeker is welke 
oplossingsrichting we gaan kiezen kan het 
ook een afweging zijn om juist nu even af te 
wachten (zie 1.4 & 1.5).  

42 D1 

Vraag richting NEV is dan ook of het niet een 
idee is als iedereen in de buurt doorgeeft 
welke bedrijven wel of juist niet bevallen 
zodat wij een soort gezamenlijke database 
van betrouwbare adressen kunnen 
opbouwen.  

Zeker een goed idee. De prioriteit van de 
kerngroep ligt nu bij het maken van een 
buurtwarmteplan. Als iemand zich hier voor 
in wil zetten: we horen het graag! 
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3.6 Oplossingen 

Nr. Blok Input Reactie / actie 

7 A2 Warmtepomp in zo’n woning met dit 
isolatie niveau is niet te doen. 

Zie 7.3 & 7.4. Een (lage-temperatuur) 
warmtepomp vraagt inderdaad relatief 
veel isolatie. Dat het wel een optie is blijkt 
bijv. uit de voorbeeldwoning. 

17 B3 
Extra oplossingen die eerder niet bekend 
zijn, wel meenemen in de afweging in 
2021. 

Dit houden we zelf in de gaten, maar 
verwachten we ook van de adviseurs die 
ons gaan helpen bij het buurtwarmteplan. 
Wel is van belang dat we zoeken naar een 
oplossing die tussen 2025 en 2030 
haalbaar is, zie ook 4.11. 

30 C2 Ik hoorde dat een warmtepomp niet altijd 
zuinig was, hoe zit dat?  

Een warmtepomp is een mooi apparaat: 
2/3 van de energie komt uit de 
buitenlucht of uit de bodem, 1/3 uit 
elektriciteit. Duur is het vooral bij slechte 
isolatie, of als het slecht is ingeregeld. Ook 
moet je anders verwarmen, ‘s nachts door 
blijven stoken. De voorbeeldwoning laat 
zien dat het ook in de winter warm kan 
zijn. En hiervoor is ook voorwaarde 3, het 
risico (zie 4.5).  

31 C2 Waar moet een buurtwarmtepomp 
komen te staan?  

Dat is invulling; voor later zorg. Maar 
waarschijnlijk centraal in de buurt, bijv. bij 
het speeltuintje in de buurt.  

51 D1 Is een elektrische CV-ketel een optie?  Eventueel, maar die gebruikt veel meer 
stroom dan een warmtepomp. 

52 D1 
Verbaasde reacties over de ondergrens 
aan deelname op stadswarmte, ondanks 
dat de leidingen vlakbij lopen. 

Zie 3.4. Wat het minimum percentage is 
bij verschillende oplossingsrichtingen is 
nog onduidelijk en moet zeker op 
transparante wijze worden onderzocht in 
de komende fase. 

53 D1 

Nabije aanwezigheid van Eneco wordt als 
dwingend ervaren en daarmee een voor 
de hand liggende oplossing. In relatie 
hierop worden zorgen geuit over het feit 
dat stadswarmte weliswaar niet altijd op 
gas draait, maar zelden duurzaam is. Het 
dwingende karakter bedreigt hiermee de 
wens voor een duurzame oplossing.  

Ook bij stadsverwarming willen we dat de 
oplossing aan al onze voorwaarden 
voldoet. Dat Eneco hieraan kan en wil 
voldoen is zeker nog niet helder op dit 
moment. Daarover moeten dus in de 
volgende fase gesprekken worden 
gevoerd en meer dingen op papier 
komen. Zie ook 7.8 voor een aantal 
aandachtspunten daarbij. 

70 E1n & F1 

Hou voldoende ruimte om ook een later 
stadium nog oplossingen/technieken mee 
te nemen die nu nog niet haalbaar zijn 
maar door innovatie kansrijk worden.  

Dit houden we zeker actief in de gaten. 
Wel zoeken we naar een oplossing die 
tussen 2025 en 2030 haalbaar is, zie ook 
4.11. 

71 E1n & F1 

Enkele aanwezigen hadden de indruk dat 
er maar twee echte warmte-alternatieven 
zijn: individuele warmtepomp en 
stadsverwarming. Duurzaam gas, en 
vooral waterstof lijkt voor enkelen een 

Zie 7.9 & 7.10. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
droom of verwachting voor oplossing in 
de toekomst, maar hoe realistisch is dat 
voor 2030 ?  

72 E1n & F1 

Investeringen in de infrastructuur: bij 
biogas of waterstof kan het gasnet 
gebruikt worden. Maar dat is in Overvecht 
grotendeels versleten en zal toch 
vervangen moeten worden, dus toch 
grote investering. Maar dat zal ook gelden 
voor het elektriciteitsnet als er voor all 
electric oplossingen gekozen wordt.  

De kosten voor de aanpassing van de 
infrastructuur zullen worden 
meegenomen in de berekening van de 
kosten. Gemeente en energiepartners 
hebben de verantwoordelijkheid om een 
keuze te maken voor de infrastructuur die 
voor de samenleving de minste kosten zal 
opleveren. Ondanks dat we misschien zelf 
niet de investering doen, zullen we er 
uiteindelijk toch voor betalen via de 
netbeheerderstarieven. Daarom verdient 
dit aspect zeker ook onze aandacht. 

73 E1n & F1 

Bij eigen buurt-warmte voorziening en 
distributie kon niet iedereen zich een 
goede voorstelling maken (dit is wel 
toegelicht). Gaat de Kerngroep hier zelf 
een plan voor maken met hulp van 
deskundigen? En krijgen we daar dan 
subsidie voor?  

Zie 7.6. De voorwaarden gelden voor deze 
oplossing net zo hard. Ook in deze variant 
zullen zeker professionele partijen de 
oplossing moeten uitwerken en 
waarschijnlijk ook beheren. Als wij deze 
oplossing gaan uitwerken vragen we 
daarvoor voldoende middelen om 
professionals in te huren (zie 6.2) Wel is 
het natuurlijk makkelijker om invloed uit 
te oefenen of afspraken te maken bij een 
buurt oplossing dan bij een 
stadsverwarming waar wij maar een 
bescheiden afnemer van zijn. 

85 E1z & F2 

Enkele bewoners wonen dicht bij het Gas 
Vrij Thuis en horen wel degelijk geluid van 
de warmtepomp, al is het minder 
geworden sinds de ombouw geplaatst is 
bij de warmtepomp. Het lijkt hen geen 
prettig vooruitzicht dat iedereen zijn huis 
met een warmtepomp gaat verwarmen.  

Geluid is absoluut een aandachtspunt in 
geval van een luchtwarmte pomp. Het is 
goed om te vermelden dat er een strikte 
wettelijke norm voor het geluid van 
warmtepompen aankomt (40 dB) waar de 
warmtepomp van de voorbeeldwoning 
niet aan zou voldoen. Ook van belang: er 
zijn allerlei andere varianten denkbaar van 
individueel verwarmen die geen of 
nauwelijks geluid maken (zoals bodem 
warmtepomp, PVT, infrarood panelen, 
etc.). 

86 E1z & F2 

De bewoners hebben het idee dat 
aansluiting op de stadsverwarming van 
Eneco toch de meest voor de hand 
liggende oplossing is. Juist ook omdat de 
nabijgelegen verzorgingshuizen ook 
daarop zijn aangesloten. 

Stadsverwarming is voor ons een serieuze 
optie (zie uitgangspunt 3). Wij zien echter 
ook allerlei aandachtspunten en 
potentiele nadelen van stadsverwarming 
(zie 7.8). Veel is echter ook nog 
onduidelijk en wellicht ook open voor 
onderhandeling, dus vanuit dat 
perspectief is het zeker verstandig om 
onze opties open te houden. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 

87 E1z & F2 

De opmerking wordt gemaakt dat een 
oplossing met warmtepompen (all 
electric) ook nadelig is vanwege de 
dreigende overbelasting van het 
elektriciteitsnet. 

In onze beleving is het niet zo zeer riskant, 
maar mogelijk vraagt het wel een 
behoorlijke verzwaring van het 
elektriciteitsnet. De kosten voor 
aanpassing van de infrastructuur worden 
zeker meegenomen in de vergelijking van 
de oplossingen. 

93 E2 

Eneco is de enige aanbieder van 
stadsverwarming. Dit zal misschien 
duurder gaan uitvallen. Hoe zal dit zijn? 
Bij bestaande huizen stadverwarming los 
aanleggen hebben ze nog helemaal geen 
ervaring mee.  

Het meest aannemelijke scenario bij 
stadsverwarming is inderdaad dat Eneco 
uitbreidt. Het klopt dat het uitbreiden van 
het net in bestaande buurten een aantal 
nieuwe aspecten in zich heeft, zoals bijv. 
of je de kosten per straat/huis zou 
moeten berekenen of dat je dat juist over 
de hele wijk zou moeten uitmiddelen. Het 
is overigens ook denkbaar dat er een 
andere partij een concessie krijgt om 
stadsverwarming te leveren in onze wijk. 
Dat levert dan natuurlijk aan de 
"achterkant" allerlei vragen op over of dit 
net dan moet worden verbonden met 
Eneco's net. 

97 F3 

Een bewoner zou het liefst geheel 
zelfvoorzienend zijn wat betreft 
energievoorziening, maar een coöperatie 
zou ook een mooie vorm zijn.  

De organisatievorm (dus bijv. een 
coöperatie) is voor ons meer invulling dan 
doel. Bij een coöperatie moeten we ons 
afvragen of we al dan niet samen met 
andere buurten voldoende draagkracht 
en competentie hebben om dat 
structureel te dragen. Zelfvoorzienend 
worden als buurt is niet een uitgangspunt 
voor ons. Technisch is dat nog een stuk 
complexer dan omschakelen naar 
duurzame verwarming. Het kan ook zeker 
voordelen in zich hebben, bijv. qua 
duurzaamheid. Of dat een realistisch 
alternatief kan zijn hangt o.a. van de 
ontwikkeling van de techniek en de 
voorwaarden voor de subsidie die we 
daarvoor nodig zouden hebben. 

98 F3 
Er is weinig enthousiasme voor een 
warmtepomp en men heeft maar zeer 
beperkte financiële mogelijkheden.  

Bij een warmtepomp (oplossingsrichting 
1) zijn inderdaad meer eigen 
investeringen nodig dan bij bijv. 
stadsverwarming (oplossingsrichting 3). 
Onze voorwaarde is en blijft: de 
woonlasten stijgen niet (1) en het moet 
voor iedereen te doen zijn (2).  

103 B1 

Waterstof door het gasnet is een 
interessante optie. Waterstof zelf 
produceren door bijv. zonnepanelen lijkt 
een slimme oplossing. 

Een duurzaam gas zoals waterstof is één 
van onze vier alternatieven: zie 7.9 & 
7.10. Er zijn experimenten met zelf 
waterstof produceren d.m.v. 
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Nr. Blok Input Reactie / actie 
zonnepanelen, maar dat bevindt zich 
momenteel nog in een experimenteel 
stadium. 
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4. Top 3 prioriteiten buurtgenoten 

Tijdens de gesprekken is besproken wat de belangrijkste drie prioriteiten zijn voor elke bewoner. 
Belangrijke opmerking is dat vaak ook is gezegd dat alle voorwaarden van belang zijn. Dit is ook het 
uitgangspunt van de kerngroep: een goede oplossing voldoet aan alle voorwaarden. Tegelijk kan 
zicht op de prioriteiten ons helpen als er later keuzes moeten worden gemaakt tussen oplossingen 
die aan alle voorwaarden in de basis voldoen. 

 

Op volgorde voorwaarden 
 

Op volgorde meest genoemd 
# Voorwaarde # genoemd 

 
# Voorwaarde # genoemd 

1 Woonlasten 27 
 

1 Woonlasten 27 
2 Lening 10 

 
3 Risico's 26 

3 Risico's 26 
 

8 Klimaatwinst 21 
4 Betrouwbaarheid 15 

 
5 Flexibiliteit 17 

5 Flexibiliteit 17 
 

4 Betrouwbaarheid 15 
6 Invloed houden 10 

 
2 Lening 10 

7 Niet 100% nodig 2 
 

6 Invloed houden 10 
8 Klimaatwinst 21 

 
7 Niet 100% nodig 2 
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Bijlage A - Inbreng en reactie geordend per blok / buurtgesprek 

Hieronder treft u nogmaals alle inbreng aan, maar dan gesorteerd per blok. Hier kunt u dus 
bijvoorbeeld makkelijk de verwerking van de inbreng uit uw eigen buurtgesprek of blok teruglezen. 
De inhoud (inbreng & reactie/actie) volledig hetzelfde als hoofdstuk 3.  

Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 

A1 1 Rol gemeente 

Boosheid werd geuit ten aanzien van 
waarom deze wijk als eerste van het 
gas af moet en waarom de bewoners 
kosten moeten maken voor iets wat 
de overheid wil realiseren. 

Wij pleiten voor voldoende steun 
zodat wij als koplopers geen 
slechtere “deal” hebben dan de 
buurten die later volgen 
(uitgangspunt 5) 

A2 3 Aan de slag CV ketel vervangen; wat doe je dan? 
Eerst nog huren van een gasketel. Zie 1.5 

A2 4 Aan de slag Nu wil ik weten: hoe isoleer ik mijn 
huis? Wil het ook graag samen doen. Zie 1.4 

A2 5 Aan de slag 
Interesse/onderzoek naar de stand 
van zaken spouwmuur isolatie. Graag 
actie om te inventariseren.  

Op dit moment vergt de aanloop 
naar een buurtwarmteplan veel tijd 
en aandacht van de kerngroep. 
Bewoners die zich specifiek zouden 
willen inzetten voor isolatie op de 
korte termijn of buren willen 
uitnodigen om mee te doen als zij 
zelf maatregelen gaan nemen zijn 
van harte welkom om zich te 
melden bij de kerngroep. 

A2 6 Aanpak NEV 

2021 is te snel voor zo’n keuze; 
aanbieders zullen gedurende de tijd 
met goedkopere en betere 
oplossingen te bereiken. Maak het 
tijdspad flexibeler:  prijsontwikkeling 
zal dalend zijn en ons zelf niet onder 
druk zetten. Op de hoogte blijven en 
in verdiepen, dat wel. Blijf informatie 
verzamelen. 

Zie 3.5. De planning is indicatief, als 
blijkt dat er geen oplossing is die aan 
onze voorwaarden voldoet hebben 
we meer tijd nodig.  

A2 7 Oplossingen Warmtepomp in zo’n woning met dit 
isolatie niveau is niet te doen. 

Zie 7.3 & 7.4. Een (lage-
temperatuur) warmtepomp vraagt 
inderdaad relatief veel isolatie. Dat 
het wel een optie is blijkt bijv. uit de 
voorbeeldwoning. 

A2 9 Voorwaarden Ingrijpendheid van de maatregelen 
(zoals vloerverwarming) 

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

B1 102 Aanpak NEV Vindt de hele ontwikkeling nog te 
vroeg: is geen ‘early adaptor’. Zie 3.5 

B1 103 Oplossingen 

Waterstof door het gasnet is een 
interessante optie. Waterstof zelf 
produceren door bijv. zonnepanelen 
lijkt een slimme oplossing. 

Een duurzaam gas zoals waterstof is 
één van onze vier alternatieven: zie 
7.9 & 7.10. Er zijn experimenten met 
zelf waterstof produceren d.m.v. 
zonnepanelen, maar dat bevindt 
zich momenteel nog in een 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
experimenteel stadium. 

B1 104 Aanpak NEV 

Juist de huurders, waarvan er velen 
al lang in hun huurhuis in deze buurt 
wonen, hebben ondersteuning 
nodig. 

Wij nemen de huurders integraal 
mee in onze communicatie en ze 
kunnen terecht bij onze 
contactpersonen. Ook gaan wij het 
gesprek aan met de 
woningcorporatie over hun plan 
voor deze buurt. 

B1 105 Stemmen Hoe werkt het als ik op vakantie ben 
tijdens de stemming? 

Daar zoeken we een oplossing voor. 
Als dit van toepassing is in jouw 
geval: geef het aan bij je 
contactpersoon. 

B2 10 Aan de slag 
Wat kunnen we leren van de 
ontstane problemen in het 
zonnepanelen project? 

Terugkijkend is er snel en adequaat 
gehandeld toen er problemen 
ontstonden. We hadden daar ook 
juist baat van het samen optrekken 
als buurtgenoten (niet elke 
buurtgenoot had de problemen 
zelf/tijdig gesignaleerd). Maar we 
leren er wel uit dat kwaliteit van 
uitvoering cruciaal is; dat haal je niet 
van een website of uit gesprekken 
met de aanbieder zelf, maar moet je 
navragen bij mensen die ervaring 
hebben met een partij in de praktijk. 
Dat hebben we ook zo aangepakt bij 
het tweede zonnepanelen project 
dat nu wordt uitgevoerd 

B2 11 Aanpak NEV Kunnen we leren en samenwerken 
met andere bewonersinitiatieven? 

Ja zeker: de kerngroep heeft 
inmiddels al contacten met andere 
initiatieven in wording in onze wijk, 
andere buurtinitiatieven in Utrecht 
en een aantal vergelijkbare 
initiatieven in proeftuingebieden in 
andere steden in Nederland 

B2 12 Stemmen 

Wat doen jullie met adressen die niet 
duidelijk één huishouden zijn, bijv. 
het studentenhuis aan de Costa 
Ricadreef? Is het een optie om te 
stemmen per bewoner in plaats van  
als huishouden? 

Het is een belangrijk uitgangspunt 
dat elk adres een even zware stem 
heeft. Dat geeft ons het beste zicht 
op hoe breed de steun is. Daarom 
kiezen we voor stemmen per 
huishouden. 

B2 14 Voorwaarden 

Toegankelijkheid van leningen is 
cruciaal, ook voor mensen die een 
kredietregistratie hebben. We 
bespraken dat de kerngroep zich ook 
hier in gesprek met de gemeente 
specifiek hard voor wil maken (in lijn 

Is al onderdeel van de voorwaarden 
(nr.2 ) 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
met uitgangspunt 1 - voorwaarde 2) 

B2 15 Voorwaarden 

Zou het verstandig zijn om in 
uitgangspunt 5 (steun gemeente) 
expliciet te maken dat met name de 
financiële steun cruciaal is? 

Wat ons betreft al voldoende 
duidelijk in de toelichting op 
uitgangspunt 5. 

B3 16 Aanpak NEV 

Hoe gaan we om met nieuwe 
bewoners in de buurt? Gezien het 
aantal verhuizingen de laatste tijd zal 
dat om een best groot aantal gaan 
als we nog 5-10 jaar bezig zijn. 

Dit is een punt wat we de komende 
jaren actief aandacht willen geven. 
Elke keer als er nieuwe bewoners 
komen zullen we actief informeren 
over de aanpak en ze betrekken bij 
de vervolgstappen. Zou goed zijn als 
iedereen meehelpt door als je gaat 
verhuizen de kopers te informeren 
en te koppelen met de kerngroep. 

B3 17 Oplossingen 
Extra oplossingen die eerder niet 
bekend zijn, wel meenemen in de 
afweging in 2021. 

Dit houden we zelf in de gaten, maar 
verwachten we ook van de adviseurs 
die ons gaan helpen bij het 
buurtwarmteplan. Wel is van belang 
dat we zoeken naar een oplossing 
die tussen 2025 en 2030 haalbaar is, 
zie ook 4.11. 

B3 18 Stemmen 

Moeten we informatie en 
stemformulier ook in Engels 
beschikbaar stellen i.v.m. 
verschillende bewoners die weinig 
tot geen Nederlands spreken? 

Uit onze contacten in de buurt blijkt 
dat er inderdaad een beperkt aantal 
adressen is waar de woningeigenaar 
weinig of geen Nederlands spreekt. 
Engels blijkt overigens in diverse 
gevallen ook geen goed alternatief. 
Voor nu denken we dat het beter is 
om in deze gevallen via de 
contactpersonen te kijken wat een 
passende manier is om mensen te 
informeren en een kans te geven om 
te stemmen. Dit heeft zeker onze 
aandacht. 

B3 20 Voorwaarden Kunnen we niet beter wachten tot 
het goedkoper wordt? Zie 3.5 

C1 21 Aanpak NEV Zoeken we zelf aanbieders of zoeken 
we een achtervang zoals Eneco. 

Voor ons is Eneco een aanbieder, 
van stadsverwarming en wellicht 
ook wel van andere oplossingen. 
Maar ook andere aanbieders 
kunnen in beeld komen. Gezien 
onze voorwaarden zoeken we 
absoluut naar een betrouwbare 
partij die ook voldoende garanties 
kan bieden. In geval van een buurt 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
warmteoplossing zou een vorm van 
samenwerken met de 
stadsverwarming als achtervang 
zeker denkbaar zijn.  

C1 22 Stemmen 

Nadeel van zelf doen, wat doen we 
als een individu iets anders wil? Dat 
kan want individuele vrijheid. Maar 
minimaal 70 % deelname aan welk 
collectief systeem dan ook zou 
handig zijn. 

Zie toelichting uitgangspunt 3 & 4.9 

C1 25 Voorwaarden Het hoeft niet superperfect tegen 
elke prijs te zijn.  Zie 4.10 

C2 26 Aan de slag Nu vloerverwarming nemen? 

Mocht u zelf graag vloerverwarming 
willen vanuit comfort overwegingen 
en/of op korte termijn uw vloer 
gaan vervangen dat is dat een goede 
overweging. Vloerverwarming (of 
lage temperatuur radiotoren) is voor 
sommige oplossingsrichtingen 
namelijk belangrijk. Omdat niet 
zeker is welke oplossingsrichting we 
gaan kiezen kan het ook een 
afweging zijn om juist nu even af te 
wachten (zie 1.4 & 1.5).  

C2 27 Rol gemeente Kan de gemeente dwingen? Zie 3.5 

C2 28 Rol gemeente Het blijft stil vanuit de gemeente 

De gemeente was tot nu toe vooral 
bezig met ophalen van wensen en 
voorwaarden bij bewoners / 
gebruikers en het plan van aanpak 
(transitieplan). Hun plan is om 
komend half jaar een stuk 
intensiever aan de slag te gaan met 
de daadwerkelijke keuze voor een 
oplossing. Wij vinden het daarbij erg 
van belang dat dit proces in 
samenspraak gaat met ons en er pas 
gekozen wordt als de bewoners er in 
zijn meegenomen en hun steun 
hebben uitgesproken. Vanuit die 
insteek zal de kerngroep van Nieuwe 
Energie Vechtzoom ook haar 
inbreng leveren op dit proces. 
Mocht je zelf ook mee willen praten 
dan is het verstandig om de 
komende tijd de digitale nieuwsbrief 
van de gemeente goed in de gaten 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
te houden. 

C2 29 Rol gemeente Zijn wij de "proeftuin"?  

Ja, wij zijn de eerste bestaande wijk 
in Utrecht en één van de eerste 27 
wijken in Nederland. Daarom is het 
cruciaal dat we heldere 
voorwaarden hebben (uitgangspunt 
1), voldoende steun krijgen 
(uitgangspunt 5) en ook dat we zelf 
actief betrokken blijven (zie 3.2 & 
3.5). 

C2 30 Oplossingen Ik hoorde dat een warmtepomp niet 
altijd zuinig was, hoe zit dat?  

Een warmtepomp is een mooi 
apparaat: 2/3 van de energie komt 
uit de buitenlucht of uit de bodem, 
1/3 uit elektriciteit. Duur is het 
vooral bij slechte isolatie, of als het 
slecht is ingeregeld. Ook moet je 
anders verwarmen, ‘s nachts door 
blijven stoken. De voorbeeldwoning 
laat zien dat het ook in de winter 
warm kan zijn. En hiervoor is ook 
voorwaarde 3, het risico (zie 4.5).  

C2 31 Oplossingen Waar moet een buurtwarmtepomp 
komen te staan?  

Dat is invulling; voor later zorg. Maar 
waarschijnlijk centraal in de buurt, 
bijv. bij het speeltuintje in de buurt.  

C2 32 Stemmen Wat betekent het als ik JA stem? Zit 
ik ergens aan vast? Zie 2.2. 

C2 33 Voorwaarden “Woonlasten stijgen niet”; wat kost 
het eigenlijk? Hoe realiseer je dat? 

Zie 4.3 & 6.3. Indicatief kun je 
zeggen dat oplossingsrichting 1 
(individueel) de grootste 
investeringen vraagt van de 
bewoner. Grofweg is €30.000-
45.000 realistisch. Daarbij zou 
minstens €10.000-25.000 subsidie 
nodig zijn om te voldoen aan 
voorwaarde 1. Bij de andere 
oplossingen zijn de investeringen 
per woningeigenaar lager, maar 
zullen de maandelijkse lasten juist 
weer hoger liggen. In algemene zin 
geldt: dit moet nog goed worden 
uitgezocht voor onze specifieke 
situaties. Als bewoner zou je je daar 
op detailniveau niet mee hoeven 
bezig te houden omdat er een 
heldere voorwaarde is: de 
woonlasten stijgen niet. Mocht er 
geen oplossing komen die daaraan 
voldoet dan moet er wat ons betreft 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
meer tijd worden genomen. 

C2 34 Voorwaarden Over welke risico's hebben we het bij 
voorwaarde 3? Zie 4.5 

C2 35 Voorwaarden 

Lening. Dit kan een lening zijn die aan 
het huis vast zit. Levert veel discussie 
op over voor- en nadelen, waarde 
van het huis die meer of minder 
wordt, gevolgen bij verkoop huis. 
Conclusie: er moet een oplossing 
komen, vandaar voorwaarde 5. 

Zie 4.4 & 4.6 

C2 36 Voorwaarden Welke terugverdientijd wordt 
meegenomen in de berekeningen? 

Gangbaar landelijk gezien is 15 jaar 
voor installaties, zoals voor een 
warmtepomp. Levensduur  
warmtepomp is ook ongeveer 15-20 
jaar. Als dergelijke lange 
terugverdientijden daadwerkelijk 
zullen gelden in onze situatie, dan is 
het cruciaal dat we een passende 
lening (4.4) en prestatiegaranties 
(4.5) krijgen. 

C2 37 Voorwaarden 

Stel dat zo’n partij zegt: je huis 
voldoet niet aan de norm, dus heb je 
pech: we doen hier geen aanbod of 
geven geen garantie.  

Dat is voor ons geen optie: iedereen 
moet een aanbod krijgen in lijn met 
de voorwaarden. Dat hebben we 
voor de duidelijkheid toegevoegd 
aan het manifest 

C2 38 Voorwaarden Zit de rente (van de lening) bij de 
woonlasten in?  

Ja dat is onderdeel van hoe 
voorwaarde 1 (woonlasten stijgen 
niet), normaal gesproken wordt 
berekend. 

C2 39 Voorwaarden Is comfort alleen warmte of ook 
geluid?  

Is toegevoegd als extra voorwaarde 
(#9), met geluid als specifiek 
aandachtspunt 

C2 40 Voorwaarden Blijvende invloed, waarom relevant? 

Zie 4.8. Aanvullend kun je zeggen 
dat we waarschijnlijk vooral iets 
kunnen afspreken voordat we 
hebben getekend en er een 
warmtenet ligt: dus juist nu van 
belang om daar invloed op uit te 
oefenen. 

C2 41 Voorwaarden 
Duurzaamheid (voorwaarde 8): open 
geformuleerd, woonlastenstijging is 
meetbaar. 

De voorwaarde (#8) is nu al specifiek 
geformuleerd op klimaatwinst. Dat 
is meetbaar in de daling van de 
totale broeikasgasemissie. We kijken 
daarbij naar de totale uitstoot 
inclusief emissies voor bijv. de 
elektriciteit die een warmtepomp 
gebruikt of aardgas dat wordt 
gebruikt voor het produceren van 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
warmte voor de stadsverwarming.  

D1 42 Aan de slag 

Vraag richting NEV is dan ook of het 
niet een idee is als iedereen in de 
buurt doorgeeft welke bedrijven wel 
of juist niet bevallen zodat wij een 
soort gezamenlijke database van 
betrouwbare adressen kunnen 
opbouwen.  

Zeker een goed idee. De prioriteit 
van de kerngroep ligt nu bij het 
maken van een buurtwarmteplan. 
Als iemand zich hier voor in wil 
zetten: we horen het graag! 

D1 43 Aanpak NEV 
Zijn we niet met te weinig? Moeten 
we niet samenwerken met andere 
buurten? 

We sluiten niet uit dat we later 
samen gaan werken met 
omliggende buurten of gebouwen. 
In de Klopvaartbuurt leeft ook al iets 
en zij willen een vergelijkbare 
aanpak en mogelijk hetzelfde 
manifest gebruiken. Voor de 
verzorgingsflats zou het op termijn 
interessant kunnen zijn om mee te 
doen in de buurtoplossing. Voor nu 
denken we dat 115 huishoudens een 
goede schaal is om iedereen actief 
te laten meedoen en nog samen tot 
een keuze te kunnen komen. 

D1 44 Aanpak NEV 

Gevoel wordt geuit dat het mooie 
ontwikkelingen zijn maar dat 
sommige huurders zich aan de kant 
voelen staan vanwege de 
woningbouwvereniging. Jammer dat 
Portaal op dit moment nog te weinig 
betrokken is en nog geen participatie 
opgezet heeft met de huurders. 
Instemmende reacties op aanpak van 
adviserende rol richting Portaal en de 
optie om als huurders mee te gaan in 
het proces van de koopwoningen. De 
huurders betreffen wel veelal oudere 
mensen die hier steun voor nodig 
zullen hebben, ondanks dat een en 
ander nog wel wat tijd in beslag 
neemt. 

Wij willen in gesprek gaan met 
Portaal over hun plan voor hun 
woningen in de buurt en hoe zij 
daarover met hun huurders gaan 
communiceren. Wij betrekken zowel 
huurders als verhuurders actief bij 
elke stemming. Ook in de 
informatievoorziening proberen we 
er voor de huurders te zijn. 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 

D1 45 Aanpak NEV 

Contact met andere buurten wordt 
van belang geacht vanwege 
ervaringen, schaalgrootte (naburige 
buurten) etc. Positieve reacties op de 
samenwerking met de Klopvaart.  

Dat is zeker relevant. Wij spreken 
daar ook over met andere 
initiatiefgroepen in de wijk die 
overwegen een vergelijkbare aanpak 
te volgen. Het is niet gezegd dat het 
nodig is om samen te werken voor 
een passende oplossing, maar 
kwaad kan het zeker niet. Wij 
hechten wel veel waarde aan de 
overzichtelijke schaal van ons 
initiatief, zodat iedereen nog actief 
betrokken is en de lijnen kort 
blijven. 

D1 46 Aanpak NEV 
Kleine blokbijeenkomsten worden 
algemeen meer gewaardeerd dan 
grote bijeenkomsten in Zuylenstede. 

Onze intentie is om bij alle 
belangrijke momenten in het proces, 
in elk geval bij de stemmingen, een 
huiskamergesprek per blok te 
organiseren. 

D1 47 Aanpak NEV 

Duidelijkheid nodig dat een 
handtekening geen consequenties 
heeft in de vorm van 
contractverplichtingen, 
huurverhogingen etc. Huren zijn een 
duidelijk punt van zorg. 

In het algemeen zie 2.2 & 5.3. Wij 
gaan in gesprek met de verhuurders, 
in het bijzonder de 
woningbouwcorporatie. 
Aandachtspunt daarbij is dat 
corporaties soms 
woningaanpassingen beschouwen 
als kwaliteitsverbetering en daarom 
de huur (mogen) verhogen. Dat zou 
in elk geval transparant moeten 
worden en met instemming van de 
huurders moeten plaatsvinden. 

D1 48 Rol gemeente Wat is het plan van de gemeente? 

Hun plan is om komend half jaar een 
stuk intensiever aan de slag te gaan 
met de daadwerkelijke keuze voor 
een oplossing. Wij vinden het 
daarbij erg van belang dat dit proces 
in samenspraak gaat met ons en er 
pas gekozen wordt als de bewoners 
er in zijn meegenomen en hun steun 
hebben uitgesproken. Vanuit die 
insteek zal de kerngroep van Nieuwe 
Energie Vechtzoom ook haar input 
geven op dit proces. Als er een 
keuze voor één of meerdere 
oplossingen wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad, dan zullen wij 
vooraf een stemming organiseren in 
onze buurt om zichtbaar te maken 
of wij daar gezamenlijk achter staan. 
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D1 49 Rol gemeente Wordt de politiek betrokken?  

Ja, wij hebben twee wethouders en 
de gemeenteraad geïnformeerd 
over ons initiatief. Zij hebben ons 
manifest ontvangen en weten dat 
we in november stemmen als buurt. 
Wij hebben hen gevraagd om -als 
wij in november voldoende steun 
blijken te hebben- de buurt de 
beslissende stem te geven in het 
proces. 

D1 50 Rol gemeente 
Er wordt opgemerkt dat het terecht 
is dat pioniers zoals wij zijn een 
subsidie zouden moeten krijgen. 

Daar gaan we ons hard voor maken, 
zie uitgangspunt 5. 

D1 51 Oplossingen Is een elektrische CV-ketel een optie?  Eventueel, maar die gebruikt veel 
meer stroom dan een warmtepomp. 

D1 52 Oplossingen 

Verbaasde reacties over de 
ondergrens aan deelname op 
stadswarmte, ondanks dat de 
leidingen vlakbij lopen. 

Zie 3.4. Wat het minimum 
percentage is bij verschillende 
oplossingsrichtingen is nog 
onduidelijk en moet zeker op 
transparante wijze worden 
onderzocht in de komende fase. 

D1 53 Oplossingen 

Nabije aanwezigheid van Eneco 
wordt als dwingend ervaren en 
daarmee een voor de hand liggende 
oplossing. In relatie hierop worden 
zorgen geuit over het feit dat 
stadswarmte weliswaar niet altijd op 
gas draait, maar zelden duurzaam is. 
Het dwingende karakter bedreigt 
hiermee de wens voor een duurzame 
oplossing.  

Ook bij stadsverwarming willen we 
dat de oplossing aan al onze 
voorwaarden voldoet. Dat Eneco 
hieraan kan en wil voldoen is zeker 
nog niet helder op dit moment. 
Daarover moeten dus in de 
volgende fase gesprekken worden 
gevoerd en meer dingen op papier 
komen. Zie ook 7.8 voor een aantal 
aandachtspunten daarbij. 

D1 54 Stemmen Stemmen we in november al over de 
concrete oplossing? 

Nee, daar nemen we nog +/- 2 jaar 
voor na november om die te kiezen 
en te onderbouwen, zie 5.3. 

D1 55 Stemmen 
Is 30-40% niet heel laag? Straks doen 
er  te weinig mee, zijn de kosten dan 
niet te hoog?  

Ons doel is uiteindelijk 80-100% 
deelname, en minimaal 60% 
(uitgangspunt 3). Zeker bij 
collectieve oplossingen heeft het 
deelname percentage wel invloed 
op de kosten, maar gezien 
voorwaarde 1 mag dat er niet toe 
leiden dat we daardoor duurder uit 
zijn. Om daarvoor te zorgen zullen 
we later in het proces helder maken 
welk minimum deelname 
percentage nodig is om te voldoen 
aan voorwaarde 1. 
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D1 56 Stemmen Hoe worden niet-stemmers geteld?  

We tellen het percentage 
huishoudens wat voor stemt (moet 
minimaal 40% zijn van het totaal 
aantal huishoudens). Niet-stemmers 
worden niet van het totaal 
afgetrokken, dus in dat opzicht heeft 
niet stemmen hetzelfde effect als 
nee stemmen. Langdurige 
onbewoonde woningen tellen we 
overigens niet mee. 

D1 57 Stemmen 

Moet je wel bekend maken welke 
huishoudens gestemd hebben? Dat 
kan toch een soort druk opleveren 
die sommigen als vervelend ervaren. 
Dit roept behoorlijk wat emoties op 
bij een aantal deelnemers. 

Mede vanwege de inbreng tijdens 
dit gesprek realiseren we ons zeker 
de gevoeligheid. Daarom hebben we 
besloten om in elk geval niet aan 
iedereen bekend te maken wie wel 
of niet heeft gestemd. We hebben 
besloten dit wel te delen met de 
kerngroep en halverwege de 
stemming ook één keer met de 
contactpersonen. Dit omdat wij ook 
verwachten dat mensen zo nodig via 
persoonlijk contact herinneren aan 
dat ze wellicht nog vergeten zijn te 
stemmen zal helpen om zoveel 
mogelijk mensen te laten stemmen. 
Overigens gaan wij ervan uit dat de 
kerngroep en contactpersonen op 
een goede manier omgaan met deze 
informatie en niemand zich door 
een vriendelijke herinnering “onder 
druk gezet” zal voelen. Mocht 
iemand dat in de praktijk wel zo 
ervaren dan hoort de kerngroep 
en/of de stemcommissie dat graag. 

D1 61 Voorwaarden Wat nu als 110 huizen meedoen, en 
5 niet? Hoeveel hebben we nodig?  

Zie 4.9. Conform uitgangspunt 3 
gaan we voor minimaal 60%. 

D1 62 Voorwaarden 

Discussie over eenmalige 
investeringen (lening of eigen 
investering) en periodieke 
woonlasten vraagt om meer 
duidelijkheid om dit te specificeren. 
Terugverdientijden hebben hier ook 
nog aandacht nodig, evenals stijging 
van de woningwaarde. Geen stijging 
woonlasten is nu moeilijk toetsbaar. 

Mee eens dat dit aandacht verdient 
in de volgende fase. Voor nu gaan 
we er vanuit dat eventuele stijging 
van de woningwaarde niet wordt 
meegerekend (lastig vast te stellen) 
en dat de afschrijvingstermijn korter 
is dan of maximaal gelijk aan 
conservatieve aanname over de 
technische levensduur van de 
installatie. 
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D1 63 Voorwaarden 

Discussie komt terug op de 
duurzaamheid, dat het wel belangrijk 
gevonden wordt om niet over te 
stappen van de huidige situatie naar 
een andere niet-duurzame oplossing 
(zoals vaak het geval bij 
stadswarmte). 

Dat is zeker onze voorwaarde, zie 
4.7. Daarbij moet wel gezegd 
worden dat het bij duurzaamheid 
eerder gaat over meer of minder 
duurzame oplossingen (i.p.v. wel of 
niet duurzaam). 

D1 64 Voorwaarden 

Verbouwingen in huis wordt ook 
genoemd als belangrijke 
onwenselijke factor voor overlast die 
veel onzekerheid met zich 
meebrengt. 

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

D1 65 Voorwaarden 

Fysieke beslagname op ruimte in huis 
en tuin wordt ook gezien als 
belangrijke factor om rekening mee 
te houden. 

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

D1 66 Voorwaarden 

De in het manifest gemaakte 
doorvertaling van ‘duurzame 
oplossing’ naar ‘klimaatneutrale 
oplossing’ moet scherper. Een 
duurzame oplossing hoeft op het 
niveau van de woning niet 
noodzakelijkerwijs klimaatneutraal te 
zijn en een klimaatneutrale oplossing 
is niet altijd in alle aspecten 
duurzaam (bijvoorbeeld milieu is iets 
anders dan klimaat). 

De voorwaarde (#8) is nu al specifiek 
geformuleerd op klimaatwinst. Dat 
is meetbaar in de daling van de 
totale broeikasgasemissie. We kijken 
daarbij naar de totale uitstoot 
inclusief emissies voor bijv. de 
elektriciteit die een warmtepomp 
gebruikt of aardgas dat wordt 
gebruikt voor het produceren van 
warmte voor de stadsverwarming.  
We hebben daar nog aan 
toegevoegd dat we ook gaan kijken 
naar de overige milieueffecten. 

E1n 
& F1 67 Aanpak NEV 

Er zijn een aantal zorgen rond 
(sociale) veiligheid in de buurt, vooral 
in en rond het park. Is dit iets voor de 
kerngroep?  

We hebben als kerngroep alle 
aandacht nodig om een succes te 
maken van het buurtwarmteplan. 
Wel kunnen we mensen verbinden 
die hier zelf iets mee willen. Ook is 
het denkbaar dat in een volgende 
stap in het proces met de gemeente 
in gesprek komen over hoe we de 
buurt "een beetje mooier" kunnen 
maken tijdens de omschakeling naar 
duurzaam verwarmen. Daar zouden 
we dan zeker als buurt nog over 
moeten doorpraten.  

E1n 
& F1 68 Rol gemeente 

Wat is de rol van de gemeente? Die 
moet toch met een duidelijk plan 
komen? Wat kunnen we van die kant 
verwachten?  

Zie 3.2, 3.3 en 3.5. 
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E1n 
& F1 69 Rol gemeente 

Communicatie over vervolgstappen 
wat betreft warmteoplossingen en 
hun voor/nadelen is belangrijk. Men 
hoopt dat de gemeente dit goed gaat 
oppakken. En dat het communicatie 
van twee kanten wordt. Niet alleen 
vanuit de gemeente met informatie 
naar bewoners. Maar ook luisteren 
naar bewoners en de inbreng en 
wensen van bewoners serieus 
nemen als keuzes gemaakt worden 
en plannen uitgewerkt. 

Wij denken dat de beste garantie 
dat dit ook gebeurt is als we zelf ons 
eigen buurtwarmteplan maken (zie 
3.2 & 3.3). 

E1n 
& F1 70 Oplossingen 

Hou voldoende ruimte om ook een 
later stadium nog 
oplossingen/technieken mee te 
nemen die nu nog niet haalbaar zijn 
maar door innovatie kansrijk worden.  

Dit houden we zeker actief in de 
gaten. Wel zoeken we naar een 
oplossing die tussen 2025 en 2030 
haalbaar is, zie ook 4.11. 

E1n 
& F1 71 Oplossingen 

Enkele aanwezigen hadden de indruk 
dat er maar twee echte warmte-
alternatieven zijn: individuele 
warmtepomp en stadsverwarming. 
Duurzaam gas, en vooral waterstof 
lijkt voor enkelen een droom of 
verwachting voor oplossing in de 
toekomst, maar hoe realistisch is dat 
voor 2030 ?  

Zie 7.9 & 7.10. 

E1n 
& F1 72 Oplossingen 

Investeringen in de infrastructuur: bij 
biogas of waterstof kan het gasnet 
gebruikt worden. Maar dat is in 
Overvecht grotendeels versleten en 
zal toch vervangen moeten worden, 
dus toch grote investering. Maar dat 
zal ook gelden voor het 
elektriciteitsnet als er voor all electric 
oplossingen gekozen wordt.  

De kosten voor de aanpassing van 
de infrastructuur zullen worden 
meegenomen in de berekening van 
de kosten. Gemeente en 
energiepartners hebben de 
verantwoordelijkheid om een keuze 
te maken voor de infrastructuur die 
voor de samenleving de minste 
kosten zal opleveren. Ondanks dat 
we misschien zelf niet de investering 
doen, zullen we er uiteindelijk toch 
voor betalen via de 
netbeheerderstarieven. Daarom 
verdient dit aspect zeker ook onze 
aandacht. 
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E1n 
& F1 73 Oplossingen 

Bij eigen buurt-warmte voorziening 
en distributie kon niet iedereen zich 
een goede voorstelling maken (dit is 
wel toegelicht). Gaat de Kerngroep 
hier zelf een plan voor maken met 
hulp van deskundigen? En krijgen we 
daar dan subsidie voor?  

Zie 7.6. De voorwaarden gelden voor 
deze oplossing net zo hard. Ook in 
deze variant zullen zeker 
professionele partijen de oplossing 
moeten uitwerken en waarschijnlijk 
ook beheren. Als wij deze oplossing 
gaan uitwerken vragen we daarvoor 
voldoende middelen om 
professionals in te huren (zie 6.2) 
Wel is het natuurlijk makkelijker om 
invloed uit te oefenen of afspraken 
te maken bij een buurt oplossing 
dan bij een stadsverwarming waar 
wij maar een bescheiden afnemer 
van zijn. 

E1n 
& F1 75 Voorwaarden 

Duurzaam: van het gas af is vanwege 
het klimaat en CO2. Dan moet het 
alternatief ook echt duurzaam zijn. 
Anders schieten we er weinig mee 
op. Voor iedere oplossing goed 
onderbouwen! Pelletkachels werden 
door de meesten niet gezien als 
duurzaam. Maar dan ook geen 
biomassa voor stadsverwarming.  

Onze insteek is in elk geval dat de 
score voor alle oplossingen op onze 
voorwaarden en de aannames die 
daarbij worden gemaakt transparant 
worden. Specifiek over oplossingen 
gebaseerd op biomassa (bijv. via de 
stadsverwarming of pelletkachels) is 
nogal wat discussie. Wij willen dat 
meenemen in de volgende fase 
(keuze oplossing) en in het bijzonder 
als blijkt dat biomassa een rol speelt 
in onze oplossing daar specifiek met 
elkaar over doorpraten. 

E1n 
& F1 76 Voorwaarden 

Geen risico voor bewoners: dat kun 
je zien als ‘geen bedrijfsrisco’s bij 
bewoners neerleggen’, maar ook 
geen onnodige persoonlijke 
financiële risico’s door stapeling van 
leningen of financiële verplichtingen 

Zie 4.5. 

E1n 
& F1 77 Voorwaarden 

Financieren en lenen: Er moeten 
systemen komen die voor iedereen 
toegankelijk zijn en die niet leiden tot 
stapeling van schulden. En die de 
verkoopbaarheid van de woning 
(door stapeling van leningen) niet 
blokkeren. Hoe ver staat het huis 
straks onder water? Mensen niet 
opzadelen met geregistreerde 
schulden (via BKR) die andere 
leningen of financiering moeilijk 
maken. Hierover zijn veel vragen en 
zorgen. 

Zie 4.4. Dit aspect heeft zeker onze 
aandacht bij het uitwerken van de 
oplossing. 
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E1n 
& F1 78 Voorwaarden 

Flexibiliteit: gaat dat ook over 
keuzevrijheid van aanbieders en niet 
20 of 30 jaar lang aan een contract 
vastzitten?  

De realiteit is dat bij in elk geval 
oplossingsrichting 2 & 3 een keuze 
wordt gemaakt voor de lange 
termijn, waarna er niet echt meer 
sprake is van keuzevrijheid qua 
leverancier of oplossing. Daarom 
hebben we ook voorwaarde 6 
opgenomen (zie 4.8). Voor 
oplossingsrichting 1 & 4 hangt het af 
van de uitwerking in de volgende 
fase. 

E1n 
& F1 79 Voorwaarden 

Comfort en betrouwbaarheid: 
leveringszekerheid, snel oplossen van 
storingen, een warm huis ook als het 
extreem koud is of als de elektriciteit 
uitvalt, geen hele lange 
opwarmtijden voor vloerverwarming 
en goed binnenklimaat, dus een 
goede afstemming tussen 
warmtevoorziening + isolatie en 
ventilatie. 

Zie 4.2. Opwarmingstijd is een 
aandachtspunt zeker bij individuele 
oplossingen o.b.v. warmtepompen. 
Praktijkervaring is dat bewoners dan 
anders gaan verwarmen, bijv. de 
temperatuur 's nachts niet of 
minder verlagen. Ventilatie is ook 
een belangrijk aandachtspunt 
aangezien dat ook een bepalende 
factor is voor een goed 
binnenklimaat en comfort. 

E1n 
& F1 80 Voorwaarden 

Veiligheid: van systemen en 
apparaten als extra eis. Bijv. lucht 
warmtepomp unit waar kinderen … 
etc 

Uiteraard mag veiligheid niet in het 
geding zijn. We nemen het op als 
aandachtspunt in het manifest. 

E1n 
& F1 81 Voorwaarden 

Ruimtebeslag en geluid: oplossingen 
moeten zo min mogelijk geluid, 
ruimtebeslag en visuele impact in de 
woning en daarbuiten (tuin, gevel, 
staat/buurt) opleveren. De 
warmtepomp (binnen- en buitenunit) 
maar ook de ventilatie-unit in Gasvrij 
Thuis werden genoemd als 
voorbeelden hoe men het niet wil. 
Voor geluid niet alleen kijken naar 
individuele woning maar ook 
effecten als ieder huis in de buurt …  

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

E1n 
& F1 82 Voorwaarden 

De woning overhoop: voorkeur voor 
oplossingen waarbij de woning of de 
tuin niet overhoop moet. Vooral in 
bewoonde staat. Per woning of 
woonsituatie kan de impact 
verschillen. Bijv. isoleren zolder 
(>waar kinderen slapen) of 
aanleggen van vloerverwarming 
(>mooi laminaat of parket er uit). En 
niet twee keer de boel overhoop 
door eerst stadsverwarming 
aansluiten en daarna pas 

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 
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gasleidingen er uit.  

E1n 
& F1 83 Voorwaarden 

Invloed bij warmteleverancier: 
bijvoorbeeld een buurt- of 
gebruikersraad. Met aanbieder in 
gesprek kunnen gaan over 
problemen, wensen, service, kosten, 
etc. Dat wil men ook bij uitbreiding 
stadsverwarming 

Hoe dit precies te regelen is voor de 
volgende fase. Daarbij is zeker ook 
van belang dat de invloed verder 
gaat dan puur een adviesstem. 

E1n 
& F1 84 Voorwaarden 

Koeling: is een pluspunt als dit (ook) 
geleverd kan worden, maar voor 
meesten geen primaire eis/wens 

We hebben een extra uitgangspunt 
opgenomen dat dit proces ook 
winstpunten voor onze woningen en 
buurt moet opleveren. Koeling zou 
er daar één van kunnen zijn. 

E1z 
& F2 85 Oplossingen 

Enkele bewoners wonen dicht bij het 
Gas Vrij Thuis en horen wel degelijk 
geluid van de warmtepomp, al is het 
minder geworden sinds de ombouw 
geplaatst is bij de warmtepomp. Het 
lijkt hen geen prettig vooruitzicht dat 
iedereen zijn huis met een 
warmtepomp gaat verwarmen.  

Geluid is absoluut een 
aandachtspunt in geval van een 
luchtwarmte pomp. Het is goed om 
te vermelden dat er een strikte 
wettelijke norm voor het geluid van 
warmtepompen aankomt (40 dB) 
waar de warmtepomp van de 
voorbeeldwoning niet aan zou 
voldoen. Ook van belang: er zijn 
allerlei andere varianten denkbaar 
van individueel verwarmen die geen 
of nauwelijks geluid maken (zoals 
bodem warmtepomp, PVT, infrarood 
panelen, etc.). 

E1z 
& F2 86 Oplossingen 

De bewoners hebben het idee dat 
aansluiting op de stadsverwarming 
van Eneco toch de meest voor de 
hand liggende oplossing is. Juist ook 
omdat de nabijgelegen 
verzorgingshuizen ook daarop zijn 
aangesloten. 

Stadsverwarming is voor ons een 
serieuze optie (zie uitgangspunt 3). 
Wij zien echter ook allerlei 
aandachtspunten en potentiele 
nadelen van stadsverwarming (zie 
7.8). Veel is echter ook nog 
onduidelijk en wellicht ook open 
voor onderhandeling, dus vanuit dat 
perspectief is het zeker verstandig 
om onze opties open te houden. 

E1z 
& F2 87 Oplossingen 

De opmerking wordt gemaakt dat 
een oplossing met warmtepompen 
(all electric) ook nadelig is vanwege 
de dreigende overbelasting van het 
elektriciteitsnet. 

In onze beleving is het niet zo zeer 
riskant, maar mogelijk vraagt het 
wel een behoorlijke verzwaring van 
het elektriciteitsnet. De kosten voor 
aanpassing van de infrastructuur 
worden zeker meegenomen in de 
vergelijking van de oplossingen. 
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E1z 
& F2 89 Voorwaarden 

Geen stijgende woonlasten: hoewel 
iedereen het een goede voorwaarde 
vindt, is er wel twijfel of dit haalbaar 
is. In het algemeen heeft de 
meerderheid toch het gevoel dat ze 
met kosten geconfronteerd zullen 
worden. 

Zie 4.3. Wij denken dat dit in 
potentie haalbaar is. Het is vooral 
een kwestie van hoeveel subsidie we 
krijgen (zie 6.3). Belangrijk is wel te 
beseffen dat we waarschijnlijk ook 
zelf zullen moeten investeren (voor 
het deel waar een besparing op de 
energierekening tegenover staat). 
Daarvoor willen we wel voldoende 
garanties (4.5) en een passende 
optie om te lenen (4.4). 

E2 90 Aanpak NEV 
Tempo moet niet te hoog, want er 
leven veel onduidelijkheden en ook 
vragen.   

Zie 3.5. Als er geen oplossing blijkt te 
zijn die aan onze voorwaarden 
voldoet, dan is ons uitgangspunt dat 
we meer tijd nodig hebben. 

E2 91 Aanpak NEV 

Is het een idee om de expertise van 
Vereniging Eigen Huis te benutten? 
Zij wordt door een buurtbewoner als 
een betrouwbare partij gezien in dit 
opzicht. 

We nemen dit idee mee. In elk geval 
willen we in de volgende fase 
onafhankelijke experts van buiten de 
buurt betrekken 

E2 92 Rol gemeente Heeft de gemeente een plan?  

De gemeente was tot nu toe vooral 
bezig met het plan van aanpak 
(transitieplan). Hun plan is om 
komend half jaar een stuk 
intensiever aan de slag te gaan met 
de daadwerkelijke keuze voor een 
oplossing. Wij vinden het daarbij erg 
van belang dat dit proces in 
samenspraak gaat met ons en er pas 
gekozen wordt als de bewoners er in 
zijn meegenomen en hun steun 
hebben uitgesproken. Vanuit die 
insteek zal de kerngroep van Nieuwe 
Energie Vechtzoom ook haar input 
geven op dit proces. Mocht u zelf 
ook mee willen praten dan is het 
verstandig om de komende tijd de 
digitale nieuwsbrief van de 
gemeente goed in de gaten te 
houden. 
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E2 93 Oplossingen 

Eneco is de enige aanbieder van 
stadsverwarming. Dit zal misschien 
duurder gaan uitvallen. Hoe zal dit 
zijn? Bij bestaande huizen 
stadverwarming los aanleggen 
hebben ze nog helemaal geen 
ervaring mee.  

Het meest aannemelijke scenario bij 
stadsverwarming is inderdaad dat 
Eneco uitbreidt. Het klopt dat het 
uitbreiden van het net in bestaande 
buurten een aantal nieuwe aspecten 
in zich heeft, zoals bijv. of je de 
kosten per straat/huis zou moeten 
berekenen of dat je dat juist over de 
hele wijk zou moeten uitmiddelen. 
Het is overigens ook denkbaar dat er 
een andere partij een concessie 
krijgt om stadsverwarming te 
leveren in onze wijk. Dat levert dan 
natuurlijk aan de "achterkant" 
allerlei vragen op over of dit net dan 
moet worden verbonden met 
Eneco's net. 

E2 94 Voorwaarden 
Een andere oplossing zou zijn een 
warmtepomp; maar mensen willen 
zo’n groot ding niet in hun huis.  

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

F3 96 Aanpak NEV 

Ten slotte bestaat er onder de 
aanwezigen zorg over de kwaliteit 
(en betrouwbaarheid)  van adviseurs 
en leveranciers.  

Dat verdient zeker aandacht. 

F3 97 Oplossingen 

Een bewoner zou het liefst geheel 
zelfvoorzienend zijn wat betreft 
energievoorziening, maar een 
coöperatie zou ook een mooie vorm 
zijn.  

De organisatievorm (dus bijv. een 
coöperatie) is voor ons meer 
invulling dan doel. Bij een 
coöperatie moeten we ons afvragen 
of we al dan niet samen met andere 
buurten voldoende draagkracht en 
competentie hebben om dat 
structureel te dragen. 
Zelfvoorzienend worden als buurt is 
niet een uitgangspunt voor ons. 
Technisch is dat nog een stuk 
complexer dan omschakelen naar 
duurzame verwarming. Het kan ook 
zeker voordelen in zich hebben, bijv. 
qua duurzaamheid. Of dat een 
realistisch alternatief kan zijn hangt 
o.a. van de ontwikkeling van de 
techniek en de voorwaarden voor de 
subsidie die we daarvoor nodig 
zouden hebben. 

F3 98 Oplossingen 

Er is weinig enthousiasme voor een 
warmtepomp en men heeft maar 
zeer beperkte financiële 
mogelijkheden.  

Bij een warmtepomp 
(oplossingsrichting 1) zijn inderdaad 
meer eigen investeringen nodig dan 
bij bijv. stadsverwarming 
(oplossingsrichting 3). Onze 
voorwaarde is en blijft: de 
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Blok Nr. Thema Input Reactie / actie 
woonlasten stijgen niet (1) en het 
moet voor iedereen te doen zijn (2).  

F3 99 Voorwaarden 

Een belangrijke nieuwe voorwaarde 
die naar voren kwam, was dat de 
oplossing niet moet leiden tot 
geluidsoverlast. Dus liever geen 
apparaten in huis die extra geluid 
en/of straling met zich mee brengen. 

Opgenomen als nieuwe 
voorwaarden(#9), zie ook de 
toelichting. 

F3 100 Voorwaarden 

In de hele brede maatschappelijke 
discussie zoals die nu wordt gevoerd 
komt het aspect van klimaat neutraal 
wonen eigenlijk onvoldoende naar 
voren. 

Zit verwerkt in voorwaarde #8 en de 
toelichting daarop (4.7) 

F3 101 Voorwaarden 

Dat woonlasten niet stijgen was voor 
iedereen een belangrijke 
voorwaarde, maar iedereen heeft 
het gevoel dat dat wel eens een 
illusie zou kunnen zijn.  

Dat gaat zeker niet vanzelf goed 
komen, maar met voldoende 
subsidies en voldoende 
(prestatie)garanties is het zeker wel 
denkbaar voor elke 
oplossingsrichting. 
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Bijlage B - Overzicht blokken 

Noordelijk deel Vechtzoom 

 

Zuidelijk deel Vechtzoom 

 



 

 45

Bijlage C – Toelichting op de in het manifest toegevoegde voorwaarden 

In lijn met de uitleg bij de voorwaarden uit het oorspronkelijke buurtmanifest (zie 4.1 t/m 4.11 op p9-
11) hebben we ook bij de aanvullingen een uitleg geschreven.  
 
Wat bedoelen we met: “de overlast en het ruimtebeslag in ons huis, tuin en buurt is beperkt. 
Specifiek aandachtspunt is dat geluidsoverlast minimaal is”? 
Met overlast bedoelen we zowel de overlast bij het ombouwen als de mogelijke overlast wanneer de 
duurzame warmteoplossing in gebruik is. Bij het ombouwen gaan we er vanuit dat de ombouw in 
bewoonde toestand in één of een paar dagen kan gebeuren en dat het door professionals wordt 
uitgevoerd. Helemaal voorkomen van enige overlast lijkt hier niet realistisch, maar het moet wel zo 
beperkt mogelijk blijven. Bij overlast in het gebruik hebben we in elk geval specifiek aandacht voor 
geluid. Er wordt volgend jaar een striktere norm verwacht voor het geluid van warmtepompen (40 
dB). Naast een eventuele warmtepomp verdient ook het geluid van de ventilatie aandacht. We gaan 
tijdens de volgende fase nog verder samen bepalen wat we verstaan onder minimale geluidsoverlast 
en of de wettelijk norm hier voldoet, of dat we zelf striktere eisen zouden moeten stellen. Tenslotte 
is het ruimtebeslag relevant. De extra ruimte die bijvoorbeeld nodig is voor een warmtepomp met 
buffervat (zoals ook in de voorbeeldwoning te zien is), zien we als een nadeel. Voor de buurt 
warmteoplossing en stadsverwarming is het met name de vraag wat de invloed is op de publieke 
ruimte in de buurt. Samenvattend gaan we voor alle oplossingen de eventuele overlast en het 
ruimtebeslag in beeld brengen, moet dat beperkt zijn en voor zover aanwezig moeten de voordelen 
van een oplossing daartegen opwegen. 
 
Wat bedoelen we met: “Daarnaast willen we een oplossing met zo min mogelijk negatieve 
milieueffecten”? 
Naast de klimaateffecten van onze warmte zijn natuurlijk andere milieueffecten ook van belang. Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan de milieueffecten bij de productie en bij het afdanken van installaties 
of isolatiemateriaal. Ook kun je denken aan andere milieueffecten van de energiebronnen die we 
gebruiken, zowel de elektriciteit als de warmte. Dit is een zeer breed scala en het is wellicht ook niet 
realistisch om dit allemaal in beeld te brengen. Wel willen we een poging doen om deze zoveel 
mogelijk mee te nemen in de afweging. Ook kunnen we als we een oplossing hebben gekozen 
proberen invloed uit te oefenen door de milieueffecten mee te nemen in de keuze voor bepaalde 
producten of materialen. 
 
Wat bedoelen we met: “elk huishouden krijgt een aanbod dat voldoet aan alle voorwaarden”?  
Wij gaan als buurtinitiatief voor een aanpak waarin iedereen die wil mee kan komen. Daarom is het 
bijzonder belangrijk dat elk huishouden een aanbod krijgt dat aan alle voorwaarden voldoet. Het is 
denkbaar dat voor een aanbieder sommige woningen meer of minder aantrekkelijk kunnen zijn. 
Daarom stellen we expliciet als eis dat elk huishouden een aanbod krijgt. Aandachtspunt  daarbij zal 
wel zijn dat eventueel groot achterstallig onderhoud niet altijd meegenomen zal kunnen worden bij 
de ombouw naar een andere warmtevoorziening. We gaan er in elk geval voor pleiten dat er enige 
ruimte is in de financiering om ook achterstallig onderhoud gerelateerd aan de ombouw mee te 
nemen (zoals bijv. de kozijnen als er beter glas in wordt gezet).  
 
Wat bedoelen we met: “aandachtspunt is (..) de veiligheid van de systemen en apparaten”? 
In elk geval dat de installaties en apparaten die onderdeel vormen van de oplossing voldoen aan alle 
normen en eisen. Daarnaast kan het zijn dat er aandachtspunten bestaan die niet of onvoldoende 
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zijn vertaald in bestaande normen en eisen. In dat geval kunnen we zelf aanvullende voorwaarden 
stellen op dat gebied. We zullen het aspect veiligheid in elk geval in beeld houden tijdens de verdere 
uitwerking en onze technische adviseurs vragen dat aspect ook in beeld te brengen voor de 
oplossingen. 
 


