Verslag eerste Werkgroep Warmtetransitie d.d. 30 maart 2022

Aanwezig: Jos de Vries(Wijknetwerk), Marcel van Montfoort(Wijknetwerk), Warner Knijff, Peter
Sodaar, Ton de Laat.
Afwezig met bericht van verhindering: Jan Princen.
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Kennismaking
Qua discipline / achtergrond is het gezelschap gemeleerd. Qua leeftijdscategorie niet:
allemaal gepensioneerd of niet ver er vandaan. Jongere mensen geïnteresseerd krijgen voor
vrijwilligerswerk blijkt keer op keer niet eenvoudig.
Verder is iedereen eigenaar-bewoner. Wanneer het transitietraject op gang komt zullen we
proberen ook actieve huurders te interesseren voor deelname.
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Hoofdlijnen Warmte Transitie Visie (WTV)
Jos probeert een grove schets te geven.
Achtergrond van de WTV is het zg. Klimaatakkoord dat als doel heeft om in 2050 een CO2besparing te realiseren van 95% t.o.v. de uitstoot in 1990.
De gemeente Nieuwegein doet daar nog een schep bovenop door uit te gaan van 2040. Dat
betekent dat de woningen moeten worden afgekoppeld van het aardgas en dat daarvoor in
de plaats een duurzaam alternatief komt.
In de aanpak maakt de gemeente onderscheid in drie fasen c.q. instrumenten, namelijk
1. Gebiedsanalyse;
2. Startnotitie;
3. Wijkuitvoeringsplan.
De gebiedsanalyse lijkt al te zijn gemaakt in de WTV zélf.
Waar de gemeente nú mee gaat beginnen is de fase van het ontwikkelen van de startnotitie.
De bedoeling is dat dat gebeurt in samenspraak met bewoners, bedrijven en corporaties. De
gebouwendriften zijn als eerste aan de beurt; dit is grofweg het gebied ten oosten van de
Batauweg, aan de noordzijde begrensd door de Nedereindseweg en aan de zuidzijde door de
Barnsteendrift. De precieze afbakening van het gebied komt ook in de startnotitie te staan.
De startnotitie geeft een schets hoe gemeente en belanghebbenden samen tot een
Wijkuitvoeringsplan komen. De startnotitie wordt aan de Raad voorgelegd.
In het door de Raad vast te stellen Wijkuitvoeringsplan zal staan hoe gebouwen
verduurzaamd worden, hoe en wanneer het aardgas wordt afgekoppeld; en verder wat het
meest kansrijke alternatief is voor aardgas. Het valt op dat in de WTV de gemeente al invult
dat in Batau-zuid stadsverwarming het meest voor de hand liggende alternatief is voor
aardgas! De vraag is wat voor ruimte er nog is voor belanghebbenden om dat anders te zien.
De gemeente krijgt wél in komende wetgeving de bevoegdheid om te beslissen waar en
wanneer gas wordt afgekoppeld maar kan niet verplichten om aan te sluiten op
stadsverwarming. Dat kan een probleem geven voor stadsverwarming als business-case.

De bewoners in Batau die al aangesloten zijn op stadsverwarming kunnen de transitie toch
niet ontlopen omdat wellicht overgegaan zal worden tot een lagere temperatuur van de
aangevoerde warmte. Dat betekent dat er igv stadsverwarming in Batau-zuid extra geïsoleerd
moet worden en dat aanpassingen nodig zijn in de warmteafgifte-systemen.
Voorgaande staat nog los van de vraag hoe (en in welk tempo) stadsverwarming
verduurzaamd zou kunnen worden. Stadsverwarming wordt op dit moment gevoed door een
gascentrale en een biomassacentrale; geen van beide kunnen gekwalificeerd worden als
duurzaam dus het verduurzamen van stadsverwarming is zeker een flinke uitdaging!
Een erg heikel punt is dat in het kader van het Klimaatakkoord uitgangspunt was dat er sprake
zou zijn van woonlastenneutraliteit. Dat punt is niet overgenomen in de WTV; de gemeente
geeft aan daarvoor financieel afhankelijk te zijn van het Rijk. De kosten voor de bewoners
gaan dus nog verder omhoog en voorzienbaar is dat dit een flink knelpunt gaat opleveren.
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Rol v/d Werkgroep
De Werkgroep zal in de eerste plaats proberen de “vinger aan de pols” te houden in de wijk
met daarbij ondersteuning van het Wijknetwerk. Vanuit die rol zal de Werkgroep ook
proberen waar nodig de gemeente (zowel ambtelijk als politiek) te “voeden”. Voorwaarde
daarbij is uitdrukkelijk dat van de kant van de gemeente de werkgroep via het Wijknetwerk
zeer tijdig van alle informatie en overwegingen wordt voorzien. Dit laatste is al helder
gecommuniceerd naar de gemeente maar blijft een punt van aandacht.
Bij het voorgaande hoort natuurlijk ook dat de Werkgroep zal gaan fungeren als de zg. “luis in
de pels” van de gemeente.
Van belang is dat in de WTV is opgenomen dat elk jaar de resultaten van het verduurzamen
en transitie-proces zullen worden besproken in de Raad. En elke 5 jaar zal de WTV worden
geactualiseerd. Het lijkt vanzelfsprekend dat de gemeente tijdig de Werkgroep en het
Wijknetwerk hierbij betrekt.
Jos meldt dat hij inmiddels door Martin van Nieuwenhoven en Energie-N is benaderd omtrent
de vraag of het niet verstandig en nuttig is om de werkgroep te verbreden naar heel
Nieuwegein. Afgesproken wordt dat Martin en Paul Tripels zullen worden uitgenodigd om dit
en ook de rol in het transitie-proces te bespreken. Na afloop van dat gesprek zal de
Werkgroep zich beraden waarbij alle opties open staan.
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Datum voor het volgende overleg
11 mei om 19.30 uur. Locatie: Buurtplein Batau in het Atelier.

