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verslag van Themabijeenkomst Duurzaamheid  

vergaderdatum 4 maart 2019 

 

1. Opening 

Nathalie opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders rol 

kort toe. Van de bijeenkomst w o r d t  een verslag gemaakt dat samen met de 

presentaties van vanavond naar alle aanwezigen wordt gestuurd. Helaas kon Marnix 

Groenland van Companen, adviseur van de huurders vanavond niet aanwezig zijn. 

 
2. Toelichting proces 

De themabijeenkomsten zijn bedoeld om huurders te informeren en de thema’s 
 samen met de gemeente verder te verdiepen, zodat huurders de materie beter 
 begrijpen en zo beter beslagen ten ijs kunnen komen bij het opstellen van een 
 advies t.b.v. de prestatieafspraken. De eerste bijeenkomst over het thema is een 
startbijeenkomst met een brede groep huurders. Vervolgens gaat er een werkgroep aan 
de slag bestaande uit 2 tot 4 huurders, de gemeente en de Woningstichting. Deze 
werkgroep komt 2 tot 3 keer bij elkaar. Daarna komt de brede groep huurders weer bijeen 
in een tussentijdse themabijeenkomst. Dan wordt met elkaar gecheckt of we op de juiste 
weg zijn. Vervolgens komt de werkgroep, indien nodig, weer bij elkaar om evt. nog bij te 
sturen. Een laatste keer (september) komt de brede groep huurders weer in een 
themabijeenkomst bij elkaar om het advies te bespreken ten behoeve van de 
prestatieafspraken. 
 

3. Thema’s vanuit prestatieafspraken 
 

 Onder regie van de gemeente wordt in 2019 samen met de Woningstichting en andere 
(klimaat)partners een warmtevisie opgesteld. 

 De Woningstichting licht bewoners actief voor over duurzame verbeteringen en het 
Energieloket. 

 De Woningstichting onderzoekt onder regie van de gemeente de mogelijkheid om een 
energiecoach in te zetten. 

 De Woningstichting onderzoekt de mogelijkheid van implementatie Ista app. 
 

3. Warmtevisie (transitievisie Warmte) gemeente 
Sanne Meelker (projectleider warmtetransitie) geeft een toelichting op de Warmtetransitie 
in Wageningen. 97 procent wordt verwarmd met aardgas. De voornaamste reden dat we 
van het aardgas af willen, is dat we geen CO2 meer willen uitstoten. In de warmtevisie die 
de gemeente met partners en bewoners gaat opstellen, wordt de eerste stap beschreven 
hoe we dit gaan doen. 
 
Geen aardgas meer… hoe stoken we dan? Er zijn 3 mogelijkheden: 
- Warmtenet 
- Hybride warmtepompen en waterstof 

-  All-elctric 
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 De waterstofoplossing kan nog niet morgen (is er een voor de toekomst), de andere 2 wel. 
 De beste oplossing bestaat niet, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. 

 
Er zijn kansen voor een grootschalig warmtenet in Wageningen. Papierfabriek Parenco 
kan Ultra Diepe Geothermie (UDG) toepassen; twee pijpen worden de grond in geboord, 
door de ene pijp pomp je water de grond in en door de andere pijp komt het er verwarmd 
weer uit. Je hebt hiervoor de juiste aardlagen nodig, zoals de poreuze gesteentelaag. Het 
komende jaar wordt onderzocht of deze aardlagen aanwezig zijn. met deze UDG kun je 
16.000 woningen voorzien van warmte. Je hebt hiervoor een hoge concentratie woningen 
(warmtevragers) nodig, daarom is het idee dat deze warmte naar Wageningen wordt 
getransporteerd (ook deel naar Renkum, maar niet het meeste). De core business van 
Parenco is papier/karton maken. De warmte die vrijkomt met UDG hebben ze over, ze 
vragen daar niet de hoofdprijs voor. 
 
In Wageningen kijken we naar wijken waar kansen liggen, waar toch al iets moet 
gebeuren. Zoals de Benedenbuurt, waar de riolering moet worden vervangen. In de 
Transitievisie Warmte willen we met elkaar ook de volgorde bepalen. 
De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. 
 
Er is toch al een warmtenet in Wageningen, namelijk in Noord West? 
Klopt. De warmteleverancier zat tot voor kort aan tafel bij de besprekingen met de 
gemeente. Helaas is deze nu afgehaakt.  
 
Als de ene wijk al eerder van het gas af gaat dan het andere, moet er toch een soort van 
verevening van kosten plaatsvinden?  
Klopt. Dit noemen we het socialiseren van de lasten. Het Rijk moet hier iets voor 
verzinnen. Het mag niet zo zijn dat de wijk die het laatste van het gas af gaat het duurste 
uit is (of juist de wijk die het eerste van het gas af is). Als het Rijk niet met oplossingen 
hiervoor komt, zal de gemeente Wageningen zeggen dat het dan langer zal gaan duren. 
 
Is het een idee om bij de buren te kijken? Ede geeft namelijk subsidie aan inwoners die 
overstappen op inductie koken? 
Goed idee, Sanne gaat dit meteen uitzoeken. 
 

4. Duurzaamheidsvisie de Woningstichting 
Jerry licht toe dat de duurzaamheidsvisie van de Woningstichting aansluit op de warmtevisie 
van de gemeente. Sinds 2008 zijn we al bezig met de verduurzaming van ons bezit en 
hebben we een verbetering gerealiseerd van een gemiddeld energielabel E naar een 
gemiddeld energielabel C.  
 
Uitgangspunten voor de te volgen route zijn: 
 
Wijk (gedachte voor lange termijn) 

• Warmteoplossing per gebied (kansrijke opties) 
• Verschil in ingrepen, opties all-electric, warmtenet of groen gas (bijv. waterstof) 
• Dit moet samen met alle belanghebbenden & afhankelijkheid van elkaar 

 
Hoe route , CO2-neutraal in 2050 

• Aardgasloze nieuwbouw 
• Bestaand bezit en nog aanwezig in 2050 oplossen met:  
1. Groen gas label B, elektriciteitsnet en gasnet 
2. All electric  label A+++, duurzaam elektriciteitsnet  
3. Warmtenet  label B, duurzaam elektriciteitsnet en 

warmtenet 
 

Complex (gedachte voor korte termijn) 
• Volgen van uitgangspunten trias energetica (zie plaatje) 
• Doel in stappen bereiken, niet ineens (No regret) 
• Nieuwbouw aardgasloos, tenzij … 

 
 

http://www.groen7.nl/synthetisch-aardgas-uit-overschot-elektriciteit/
https://www.hierverwarmt.nl/elektrische-oplossingen
https://www.hierverwarmt.nl/elektrische-oplossingen
https://www.hierverwarmt.nl/elektrische-oplossingen
https://www.hierverwarmt.nl/warmtenetten
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Met deze voorbeeldprojecten dragen wij op korte termijn bij aan de transitie en zal index 
medio 2021 rond de label B uitkomen of energietransitie op gang gebracht worden: 

- Aanpak complexen de Nude, Pomona/Asterstraat 
- Aanpak Julianastraat 
- Onderzoek, Energietransitie, wijken van de Toekomst 

 De Nude 
   Benedenbuurt 

- Onderzoek warmtenet vanuit Parenco, dmv geothermie en restwarmte. 
 
De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. 
 
Hoe zit het met de houdbaarheidsdatum van de verschillende varianten? 
Dit is verschillend, een boring zoals bij Parenco gaat 60 jaar mee. 
 
Hoe zit het in Nieuw Kortenoord, deze wijk is toch al gasloos? 
Dit klopt, maar hier ligt nog wel een opgave. Er is weliswaar gasloos gebouwd, maar er moet 
nog wel “groene”electra worden opgewekt. Er zijn bijvoorbeeld nog veel daken daar waar 
geen zonnepanelen liggen. Dit moet blijvend worden gestimuleerd. 
 

5. Energiecoach 
Annemieke vertelt iets over de inzet van een energiecoach. Verduurzaming zit ‘m niet 
alleen in techniek, maar ook in gedrag. Een energiecoach kan hier een waardevolle 
bijdrage aan leveren. De gemeente en de Woningstichting willen de mogelijkheid hiervan 
graag met huurders verder onderzoeken. 
 

6. Hoe verder en sluiting 
Annemieke geeft aan dat we nu uiteen gaan in werkgroepen. Er komt een werkgroep voor 
de warmtevisie en een voor de inzet van een energiecoach. Huurders die mee willen 
praten in de werkgroepen, kunnen zich aanmelden. De terugkoppeling van de 
werkgroepen naar de gehele themagroep is gepland op woensdag 19 juni om 19.00 
uur. Hieronder het schema deelnemers aan de werkgroepen.  
 
 

Werkgroepen Huurders  Datum Werkgroepleden 

Warmtevisie (ofwel 
Transitievisie Warmte 
 

Jacob Kroeze 
Rein van Eck 
Hermien Mulder 
 

ntb Sanne Meelker (gemeente) 
Annemieke van Berkel (dW) 

Energiecoach 
 

Jacob Kroeze 
Aline den 
Hartigh 
Maartje Bulkens 

ntb Sanne Meelker (gemeente) 
Annemieke van Berkel (dW) 

 
 
Annemieke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 

 


