Tweede verslag Werkgroep Warmtetransitie d.d. 11 mei 2022

Aanwezig: Jos de Vries(Wijknetwerk), Marcel van Montfoort(Wijknetwerk), Warner Knijff, Peter
Sodaar, Ton de Laat, Jan Princen.
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Kennismaking
Er wordt kort kennis gemaakt met Jan Princen, sinds 2010 woonachtig in Batau-zuid.
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Samenvatting gesprekspunten met ambtelijke projectleiders
Op 3 mei is er een gesprek geweest van Jos en Warner op het Stadhuis met de projectleiders
Jeroen Harren (Warmtetransitie) en Sander Derksen (Betere Buurten). Jos heeft een
samenvatting v/h gesprek rondgestuurd. Naar aanleiding daarvan komt het volgende aan de
orde:
 Gebiedsanalyse
De gebiedsanalyse in de WTV is niet meer dan zeer globaal. Jeroen heeft duidelijk
gemaakt dat er nog heel veel moet gebeuren op dit vlak. Met name op het niveau
van de afzonderlijke woningen moet er zicht komen op (onderlinge verschillen in)
stand van verduurzaming. Per woning moeten daarvoor gesprekken met bewoners
worden gevoerd waarbij uiteraard ook de vragen, zorgen en wensen van de
bewoners aan de orde komen.
De werkgroep heeft behoefte aan inzicht in de aanpak hierbij en de structurering
daarvan plus enig (voortschrijdend) zicht op de planning. Die vraag zal door Jos per
mail worden voorgelegd aan Jeroen Harren.
Verder is voor de werkgroep een vraagpunt wat er met de resultaten van die
gesprekken wordt gedaan; aannemelijk is dat die op systematische wijze zullen
worden verwerkt en bijvoorbeeld onderverdeeld in categori eën. Jos zal aan Jeroen
vragen of en zo ja in hoeverre hij hierop al iets kan zeggen.
In ieder geval is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van een zeer langdurig
proces.
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Temperatuur van het warmtenet
In de WTV staat vrij duidelijk dat de Stadsverwarming in Nieuwegein in de toekomst
overgaat naar een lagere temperatuur. Dit betekent nogal wat omdat de huizen dan
wellicht meer isolatie nodig hebben en aanpassingen in de warmteafgifte-systemen.
De kwestie van de kostenneutraliteit voor de bewoners wordt dan alleen maar nog
nijpender. Volgens Jeroen is die lagere temperatuur geen uitgemaakte zaak. Daar
moet nog over besloten worden. De werkgroep vraagt zich af wat dit betekent voor
de communicatie naar de bewoners; die zorg is tijdens het gesprek op het Stadhuis
door Jos en Warner al duidelijk op tafel gelegd. Dit is voorlopig een flink
aandachtspunt voor de werkgroep.

Project Beter Buurten
Dit project valt onder Sander Derksen
De gemeente heeft onder bewoners van de Gebouwendriften gepeild of er belangstelling is
voor deelname aan een periodiek overleg in het kader van dat project. 15 personen hebben

zich daarvoor aangemeld. Jos heeft toegezegd daar als toehoorder bij te zijn. Eerste
bijeenkomst is op donderdag 9 juni om 19.30 uur bij Buurtplein Batau.
4

Volgende bijeenkomst
Geprobeerd zal worden om de volgende bijeenkomst te houden in aanwezigheid van Martin
van Nieuwenhoven en Energie-N. Via Marcel van Montfoort zal een datum worden
vastgelegd.

