Verslag Bijeenkomst Aardgasvrij wonen Stad en Lande en Bovenweg
Dinsdag 11 december 2018
Van 20.00 – 21.30 uur
Aanwezig: circa 250 personen
Vooraf
Vanwege de massale opkomst wordt een extra bijeenkomst met hetzelfde programma georganiseerd.
Die bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis op maandag 14 januari van 20.00 - 21.30 uur
(inloop vanaf 19.45 uur). De aankondiging wordt begin januari naar de media verstuurd en wordt
geplaatst op de website huizen.nl.

Opening
Wethouder Bert Rebel heet iedereen van harte welkom. De gemeente wil vanavond informatie delen,
maar is ook heel benieuwd naar de inbreng van alle bewoners. Dat is belangrijk, omdat rond het
onderwerp aardgasvrij of ‘van het gas af’ een hoop te doen is.
Er zijn veel vragen, en ook zorgen, over bijvoorbeeld de kosten en de
technieken. Het zijn vragen die de gemeente voor een deel zelf ook heeft
en waarop nog niet altijd een goed antwoord mogelijk is.
Wél hebben we met elkaar een enorme opgave, stelt Bert Rebel. Om bij
te dragen aan de klimaatdoelen is in Nederland als doel gesteld om in
2050 aardgasvrij te zijn. De vraag in onze gemeente is hoe we daar, ook
in uw wijk, op een verstandige manier naar toe kunnen groeien in een
tempo dat bij Huizen past.
Vorige maand was Bert Rebel aanwezig bij inwoners die hun huis al volledig energieneutraal en
aardgasvrij hebben ingericht en vol enthousiasme over de voordelen vertelden. Een prachtig
voorbeeld van hoe het kan.
Tegelijkertijd beseft dit college goed dat er voor de meeste woningen op dit moment geen eenvoudige
en betaalbare oplossingen zijn. Er moet nog veel in kaart worden gebracht, de financiering en
wetgeving moeten verder op orde komen en oplossingen moeten uiteindelijk voor iedereen betaalbaar
worden. Al dit soort ontwikkelingen volgen we nauwgezet in regionaal verband, samen met diverse
deskundigen, de andere regiogemeenten, de woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen, de
netbeheerders en ook enkele energiecoöperaties die onze regio al rijk is.
We willen dus aan de slag, maar zetten daarbij geen overhaaste stappen, want de gemeente staat
voor een zorgvuldig proces.

Aardgasvrij wonen
Michiel van der Vight van bureau De Warmte Transitie Makers vertelt over
de landelijke ontwikkelingen rond aardgasvrij wonen. Hij en zijn collega’s
begeleiden verschillende gemeenten in het proces om een plan voor de
wijk op te stellen. De ervaringen die in andere gemeenten worden
opgedaan, kunnen we in Huizen goed gebruiken.
Het doel om in 2050 aardgasvrij te zijn, geldt voor elke gemeente, elke wijk en elke woning. Is het dan
handig om te wachten of juist prettig om snel te beginnen? Michiel van der Vight vindt het laatste,
omdat een goede voorbereiding veel tijd kost. Vroeg of laat komt iedereen aan de beurt, maar veel
mensen kiezen hun eigen moment, bijvoorbeeld een verbouwing.
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En die spreiding in de tijd is goed, omdat het bouwpartijen en installateurs niet gaat lukken om op
hetzelfde moment in alle woningen aan de slag te gaan.

Welke nieuwe warmtevoorziening er ook komt, we
willen dat deze voorziening net zo betrouwbaar en
betaalbaar is als nu.
En de warmte moet natuurlijk duurzaam worden
opgewerkt.

Aardgasvrij wonen gaat niet alleen over techniek en kosten. Het gaat er ook om er met elkaar voor te
zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij deze verandering. En het is niet iets voor de wijk of de
straat alleen, elke inwoner zal in de eigen woning merken dat er iets gaat veranderen.

Om een goed plan te maken voor de wijk, zien we 5 stappen:
1. Samenbrengen van betrokken partijen en partners
2. Karakteriseren van de wijk (een verkenning)
3. Kiezen van kansrijke scenario’s
4. Onderzoeken van scenario’s en een routekaart voor de wijk maken
5. Besluitvorming & uitvoering
Vandaag zijn we dus aan het begin van stap 1. Er zijn al enkele medewerkers van betrokken partijen
bij elkaar gebracht. Zij worden voorgesteld:





Rolf ter Bekke (Liander)
Tom Schoenmaker (Riolering gemeente)
Jeroen van Son (De Alliantie)
Bart van Manen (Regio Gooi en
Vechtstreek)

 Eelco Weyland (Milieu gemeente)
 Michel van den Bergh (Communicatie
gemeente)
 Jessica Rietveld (De Warmte Transitie Makers)
 Michiel van der Vight (De Warmte Transitie
Makers)
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Waterleidingbedrijf PWN en Waternet zijn ook betrokken, maar vanavond niet vertegenwoordigd.
Buurtpanel 1276
Michiel van der Vight geeft vervolgens het woord aan Joan van Haaften van Buurtpanel 1276.
Buurtpanel 1276 is een panel in de wijk 1276 door en voor bewoners. Joan van Haaften stelt enkele
collega’s voor. Het buurtpanel wil graag meedenken in het proces voor de wijk en graag inbreng
leveren. Mensen die belangstelling hebben om zich te melden bij het buurtpanel, kunnen dat doen op
een van de intekenlijsten.
Energiecoöperatie
Daarna krijgt Karin Rienstra het woord. Karin Rienstra is met enkele bewoners in Huizen een
energiecoöperatie aan het oprichten. De energiecoöperatie wil energiebesparing en duurzame
energieopwekking in Huizen stimuleren door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op scholen.
Zodoende kunnen inwoners die zelf geen plek hebben voor duurzame voorzieningen toch bijdragen
aan een duurzaam Huizen. Ook de energiecoöperatie denkt graag mee met het plan voor de wijk.
Mensen die belangstelling hebben om zich te melden bij de energiecoöperatie, kunnen dat doen op
een van de intekenlijsten.
Michiel van der Vight licht vervolgens de alternatieven voor aardgas toe aan de hand van het
onderstaande plaatje.

Vragen worden gesteld en beantwoord, onder andere:
 Waarom wordt nu al begonnen met inwoners informeren als nog veel technieken niet goed
klaar of betaalbaar zijn voor gebruik? Antwoord: om slimme keuzes te maken is vaak een
lange voorbereiding nodig. Stel dat alle woningen all-electric worden (met een warmtepomp),
dan duurt het wel circa 7 jaar voordat de netbeheerder het elektriciteitsnet heeft verzwaard.
 Waarom is kernenergie niet benoemd? Antwoord: de opties die in het plaatje in beeld zijn
gebracht, gaan over het maken van warmte. Kernenergie zorgt voor elektriciteit. Die
elektriciteit kan vervolgens wel worden ingezet voor bijvoorbeeld all-electric woningen. Er
wordt op dit moment geen enkele techniek uitgesloten, we moeten alles naast elkaar gaan
zetten met de voor- en nadelen.
 De riolering in de wijk gaat op de schop. Betekent dit dat dan het aardgasnet eruit gaat?
Antwoord: niet bij voorbaat, maar als het een kans biedt voor alle partijen op één of meer
plekken, moeten we daar zeker naar kijken. Het is juist zaak dat we alle plannen en wensen in
beeld brengen, zodat we met elkaar slimme keuzes maken. Het laten liggen van gasnetten is
een optie, gelet op toekomstige ontwikkelingen rond bijvoorbeeld waterstof.
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Dat brengt ons bij de vraag wie er eigenlijk beslist over een nieuwe warmtevoorziening. Uiteindelijk is
dat niet één partij. De overheid (Rijk, provincie, gemeente) gaat over wet- en regelgeving, maar de
woningeigenaar beslist over de eigen woning en woningcorporaties over hun woningen. Daarnaast
gaan de netbeheerders over het energiesysteem: de gas- en elektriciteitsnetten. En tot slot heb je, om
echt aan de slag te gaan, goed functionerende en betaalbare oplossingen nodig van bouw- en
installatiebedrijven.
U ziet in dit plaatje dat u als bewoner
een belangrijke rol heeft.
Wilt u actief meedenken en meedoen
bij het plan voor de wijk?
Er zal een klankbordgroep worden
gevormd. Wie belangstelling heeft,
kan zich aanmelden op een van de
intekenlijsten.

Verzamelen van eisen, wensen, vragen en kansen
Jessica Rietveld van De Warmte Transitie Makers legt uit hoe
we alle wensen, eisen, vragen, kansen en zorgen over het
wijkplan vanavond in beeld brengen. Op diverse plekken
liggen vellen papier waarin u de volgende punten kunt
noteren:
1.
2.
3.
4.

Betrokkenheid: hoe wil ik worden betrokken?
Technisch aspecten: plussen en minnen
Financiën: mogelijkheden en problemen
Overige aspecten, voor- en nadelen

Samenvatten en vooruitblikken
Jessica Rietveld, Eelco Weyland (gemeente), Michel van den Bergh (gemeente) en Michiel van der
Vight vatten kort samen wat iedereen heeft genoteerd.
Veel genoteerde vragen en opmerkingen:
 Wie gaat de energietransitie betalen? Het is nu nog te duur.
 Wat gaat er in mijn woning veranderen? Hoe wordt iedereen betrokken?
 Komen er collectieve of individuele oplossingen? Kunnen verschillende systemen naast
elkaar bestaan? Welke technieken zullen worden toegepast?
 Wanneer wordt duidelijk wanneer mijn wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan?
 Wordt het gasnet eruit gehaald? Kijk ook naar de mogelijkheid van waterstof.
 Zijn alle woningen wel geschikt voor andere warmtetechnieken?
Alle beschreven flipovers treft u, samen met dit verslag, aan op:
http://www.huizenklimaatbewust.nl/energiezuinig/nieuws-energiezuinig_41819/item/impressiebewonersavond_13393.html.
4

Michiel van der Vight geeft een korte vooruitblik op het vervolg.
 Eerst is er de extra ingelaste bijeenkomst om alle inwoners van de wijk die vanavond niet
aanwezig konden zijn, of het verhaal niet goed hebben kunnen volgen, alsnog te informeren.
Die bijeenkomst is dus op maandag 14 januari 2019 (zie begin van dit verslag).
 Hierna zal de klankbordgroep worden uitgenodigd om mee te denken met de aanpak. De
intekenlijsten voor de klankbordgroep liggen klaar. De klankbordgroep zal ongeveer eens per
3 maanden bijeenkomen. In het nieuwe jaar nemen we contact op met de klankbordgroep.
 Waarschijnlijk zal er medio 2019 een nieuwe bijeenkomst voor alle bewoners komen. Tijdens
die bijeenkomst worden de eerste resultaten en verkenningen van de werkgroep en
klankbordgroep gedeeld.

Afsluiting
Wethouder Bert Rebel hoopt dat we vanavond, ondanks alle vragen die we met elkaar nog hebben,
wat meer duidelijkheid hebben kunnen geven over alle ontwikkelingen rondom aardgasvrij wonen en
wat dat voor iedereen gaat betekenen. Hij dankt iedereen voor de geleverde inbreng en kijkt terug op
een geslaagde avond. De werkgroep gaat zoals gezegd verder aan de slag in overleg met de
klankbordgroep.
De massale belangstelling voor deze avond heeft de gemeente verrast. Excuses aan iedereen die
daardoor niet alle informatie goed heeft kunnen meekrijgen. Het aanbod voor de extra avond geldt
voor iedereen.
Bert Rebel benadrukt nog eens dat er intekenlijsten voor de klankbordgroep klaar liggen. Er liggen
eveneens lijsten om uw belangstelling voor het buurtpanel of de energiecoöperatie aan te geven.
Volgende week, op woensdag 19 december om 10.30 uur ’s morgens, is er een koffiemoment in
wijkcentrum Meentamorfose (Landweg 5) om terug te blikken op deze avond. Bert Rebel is hierbij
aanwezig. Een bericht daarover wordt via de media verspreid.
De gemeente zal zo veel mogelijk informatie delen via de gemeentepagina in het Nieuwsblad voor
Huizen, de website huizen.nl, Facebook en twitter.
Aanmeldingen/belangstelling tot nog toe voor:
Klankbordgroep:
28 personen
Buurtpanel 1276:
8 personen
Energiecoöperatie:
12 personen

Contactgegevens
Gemeente Huizen:
Postbus 5
1270 AA Huizen
Internet: huizen.nl of huizenklimaatbewust.nl
E-mail: klimaatbewust@huizen.nl
Buurtpanel 1276:
p/a Landweg 5
1276 AS HUIZEN
Internet: 1276.nl
E-mail: info@1276.nl
Energiecoöperatie in oprichting:
E-mail: karin.rienstra@gmail.com
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