
 
 
 
 
 

 
Haalbaarheidsonderzoek Buurtwarmtenet 
 
In december kregen wij de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek van Eneco voor een 
buurtwarmtenet in onze buurt. De kerngroep 
heeft hier vanaf maart 2021 samen met Eneco 
hard aan gewerkt.  Dat levert veel resultaten 
op waar wij en Eneco trots op kunnen zijn.  
 
Maar er kwam ook uit dat een duurzame bron 
voor het buurtwarmtenet voorlopig (nog) niet 
haalbaar is. Een goede duurzame oplossing 
voor warmte in onze buurt is een belangrijke 
voorwaarde. Als buurt hebben we daarover 
gesproken in het najaar van 2020. Met dat 
uitgangspunt is de kerngroep aan de slag 
gegaan om samen met Eneco een plan te 
maken. De conclusie is nu dat er op korte 
termijn geen zicht is op een duurzame bron.  
 
Lastige keuze 
 
Dat plaatst ons voor een lastige keuze. Want 
voor andere zaken die we met Eneco verkend 
hebben zien we wél goede mogelijkheden. 
Zoals betaalbaarheid, goede oplossingen voor 
de leidingen in de straat en de aansluiting van 
woningen, blijvende invloed en samenwerking 
met de buurt. Veel daarvan moet nog verder 
uitgewerkt worden voordat er definitieve 
conclusies te trekken zijn. Wij denken wel dat 
hier een goed aanbod naar de buurt uit kan 
komen. Maar dat is voor ons niet voldoende. 
 
Het knelpunt voor de duurzame bron zit in de 
kosten. Een duurzame bron op kleine schaal 
heeft relatief hoge kosten. En vereist daarom 
relatief veel subsidie. Een plan om een groter 
gebied (waar onze buurt in past) te voorzien 
van duurzame warmte ligt er nog niet. En op 
korte termijn lijkt er geen subsidie beschikbaar 
om het tekort op te lossen.  

 
Op middellange termijn komen er wellicht wél subsidies 
beschikbaar de Rijksoverheid. Daarop wachten duurt 
echter te lang om de geplande vervanging van het gasnet 
te voorkomen. Ook de gemeente en Eneco zijn niet in 
staat om de onrendabele top (het tekort) af te dekken. 
 
Toch een nieuw gasnet in onze buurt? 
 
De gasleidingen in onze buurt moeten eind 2024 worden 
vervangen. Stedin moet dat doen vanwege de veiligheid. 
Als er vóór die tijd een alternatief voor aardgas in onze 
buurt klaar is, hoeft er geen nieuw gasnet te komen. Met 
dat idee hebben we ingezet op een ‘versneld’ plan voor 
een buurtwarmtenet. Dat lijkt nu niet meer te lukken.   
 
Dat is jammer. Maar ook als er een nieuw gasnet komt, 
moet onze buurt (net als de rest van Overvecht-Noord) 
vóór 2030 aardgasvrij worden. Dat is nog steeds het plan 
van de gemeente. Daarom willen wij als kerngroep blijven 
werken aan een oplossing die goed past bij onze buurt. 
 
Blijven werken aan een duurzame oplossing  
 
Dat kan een buurtwarmtenet zijn, en voor ons hoort daar 
een duurzame oplossing voor de warmte bij. Dat kan 
bijvoorbeeld met een bron die – behalve onze buurt –  
een groter gebied bedient. Misschien kan het ook via de 
stadsverwarming. Maar dan moeten er echt harde en 
overtuigende plannen komen dat die snel verduurzaamd 
wordt. En afspraken over blijvende invloed van de buurt 
en verbeteringen in het aanbod voor stadsverwarming.  
 
Een andere weg kan zijn dat we als buurt gaan werken aan 
duurzame warmte door een combinatie van isoleren en 
het stapsgewijs invoeren van (hybride) warmtepompen. 
Zodat we op den duur af kunnen stappen van aardgas. 
 
In alle gevallen zal dat een langere weg worden. En het zal 
betekenen dat we in onze buurt een nieuw gasnet krijgen. 
Nogmaals: jammer als dat zo loopt. Maar dat biedt ons  
als buurt ook meer tijd en ruimte om te werken aan een 
goede en duurzame oplossing. 
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In het voorjaar wil de kerngroep opnieuw met 
de buurt praten over hoe we verder gaan. We 
zullen de voorstellen die Eneco gedaan heeft 
toelichten. En vragen wat u daarvan vindt. En 
welke alternatieven we de komende tijd – met 
steun van de buurt – kunnen gaan uitwerken.  
 
Samen staan we sterker 
 
2030 lijkt nog ver weg als einddatum om 
aardgasvrij te worden. Maar ver vóór die tijd 
zullen er beslissingen genomen worden. Het 
blijft belangrijk om als buurt gezamenlijk te 
reageren op plannen die gaan komen. Samen 
staan we sterker, dat is altijd de inzet geweest. 
 
We moeten niet gaan afwachten tot er een 
plan of een aanbod ligt waar ieder huishouden 
individueel ‘Ja of Nee’ tegen kan zeggen. Als 
buurt hebben we dan geen invloed meer om 
een oplossing te kiezen die het beste voor de 
buurt is. Er valt nog steeds veel te winnen! 
 
Hoe verder met aardgasvrij? 
 
In de loop van 2022 wil de gemeente een 
Wijkuitvoeringsplan maken, waarin staat hoe 
heel Overvecht-Noord aardgasvrij kan worden. 
De gemeenteraad moet dit vaststellen. Dat zal 
waarschijnlijk in het najaar gebeuren. In het 
Wijkuitvoeringsplan zal ook staan hoe onze 
Vechtzoombuurt aardgasvrij moet worden.  
 
Waarschijnlijk zal de gemeente het voorstel 
voor dit Wijkuitvoeringsplan plan vóór de 
zomer bekend maken en willen bespreken met 
bewoners. Dan is het belangrijk dat we als 
buurt een mening hebben wat voor ons als 
buurt een gewenste oplossing is.  
 
Ook daarom is het goed dat we binnenkort als 
bewoners weer met elkaar spreken: In welke 
richting willen we als buurt verder? Waar zien 
we kansen voor een goede warmte oplossing?  
 
Eigen oplossing: wat kan ik zelf doen? 
 
Nu een buurtwarmtenet met duurzame bron 
voorlopig niet haalbaar lijkt, zal de vraag voor 
veel bewoners zijn: wat kan ik zelf doen?  
Door de stijgende energieprijzen en vanwege 
duurzaamheid is isoleren en besparen altijd 
een goede keuze. Het zou mooi zijn als we als 
buurt daarbij nog meer kunnen samenwerken.  
 

Met een heel goed geïsoleerd huis is de stap naar een 
warmtepomp mogelijk. Daarmee komt de overstap naar 
aardgasvrij verwarmen in beeld. Individueel kan dit een 
goede keuze zijn. Maar als veel bewoners dat gaan doen, 
wordt een collectieve oplossing (via een warmtenet) veel 
moeilijker haalbaar voor de rest van de buurt.  
 
We blijven aan tafel!  
 
Als het gasnet wordt vernieuwd, betekent dat niet dat wij 
als buurt zijn uitgespeeld. Wij willen ons blijven inzetten 
voor 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. 
 
Als kerngroep hebben we de afgelopen tijd goed contact 
gehad met de partijen die nodig zijn voor een oplossing.  
En we zien dat we samen als buurt onze wensen op tafel 
kunnen leggen, zodat er naar geluisterd wordt. Dat biedt 
nog steeds kansen voor een goede oplossing. Daarom is 
het belangrijk dat we al buurt blijven samenwerken. 
 
In gesprek met de buurt 
 
In maart willen we opnieuw in gesprek met de buurt. Om 
ieder te informeren over wat wij als mogelijkheden voor 
een vervolg zien. En om te horen wat bewoners daarvan 
vinden. We denken nog na over wat de beste manier kan 
zijn. Misschien één of meer buurtbijeenkomsten, digitaal 
of in een zaaltje. En een enquête over de belangrijkste 
vragen of keuzemogelijkheden. Het zal ook afhangen van 
de beperkingen die er dan zijn vanwege corona.  
 
Hoe we dit aanpakken willen we binnenkort bespreken 
met onze buurtcontactpersonen. De meeste woonblokjes 
hebben een buurtcontactpersoon. Zij zijn aanspreekpunt 
voor bewoners in hun blokje en ze denken mee met de 
kerngroep. Binnenkort hoort u meer van ons! 
 

Uw emailadres: om u beter te kunnen informeren  

Wij willen u graag als buurtbewoner per e-mail kunnen 
informeren. Wij hebben niet van iedereen een e-mail 
adres. Als u de Nieuwsbrief NIET per e-mail ontvangt, 
hebben wij van u (of uw huisgenoten) geen e-mail adres.  

In dat geval vragen wij u om ons een e-mail adres door te 
geven (als u e-mail heeft) via: info@energievechtzoom.nl  
 
Ieder huishouden krijgt de Nieuwsbrief en uitnodigingen 
voor een buurtbijeenkomst óók in gedrukte vorm door 
de bus. Dat blijven wij doen, zodat u het altijd kunt lezen. 


