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Wat is het verschil tussen ons eigen buurtplan en het warmtetransitieplan van de
gemeente?
In 2040 moet heel Culemborg gasloos zijn. We moeten dus bekijken welke warmtebronnen
geschikt zijn voor Culemborg. Warmtekeuze Culemborg zorgt ervoor dat alle buurten in de
Culemborg hun eigen plan hiervoor kunnen maken, welke het meest bij hen past.
De gemeente verzamelt alle plannen van alle buurten en maakt op basis daarvan een
warmtetransitieplan. De gemeente heeft een grote rol als het gaat om de verdelingsvraagstukken
tussen de wijken, mocht dat nodig zijn.
Maar ik heb helemaal geen verstand van een warmteplan. Hoe word ik hierin begeleid?
In iedere wijk melden zich leden van het kernteam. Het kernteam is aanspreekpunt voor de hele
buurt. Zij helpen daar waar nodig is. Het kernteam wordt weer begeleid door het projectteam van
Warmtekeuze Culemborg.
Iedere bewoner moet ook bekijken wat voor zijn eigen huissituatie het beste is. Daarvoor is hulp
aanwezig zoals bijvoorbeeld energiecoaches of de Omons tool.
De online tool Omons, wat is dat precies?
Iedereen krijgt een inlogcode en een wachtwoord voor deze tool. Je kunt dan stap voor stap allerlei
gegevens invullen die betrekking hebben op jouw energieverbruik. Op basis van deze gegevens
kun je zien welke energiebesparingsmaatregelen voor jou geschikt zouden kunnen zijn en wat voor
jou een goede oplossing kan zijn als alternatief voor aardgas. Je kunt niet alleen inzicht in jouw
eigen uitkomsten hebben, maar je kunt ook zien wat er in jouw buurt leeft.
Deze uitkomsten worden gebruikt om samen met iedereen te bepalen wat een goede keuze is.
Gaat het zover dat je kunt zien wat je buurman gekozen heeft?
Je kunt het op de kaart ongeveer zien.
Kan ik een persoonlijke uitdraai krijgen?
Op dit moment nog niet, maar dat komt wel.
Kun je ook aangeven op welke termijn je een maatregel wilt?
Dit soort afwegingen zit niet in de tool, maar gaan we bespreken.
De Omons-tool is mede door Alliander ontwikkeld. Wat doen zij met onze gegevens?
Helemaal niets. De gegevens worden alleen gebruikt om als individuele bewoner én als buurt
gemakkelijker tot een warmteplan te kunnen komen. Als de buurt besluit dat Omons geen waarde
meer toevoegt in het proces, wordt de tool afgesloten voor de desbetreffende buurt en zijn de data
voor niemand meer beschikbaar.
Het wijkwarmteplan zelf en de daarin opgenomen collectieve gegevens komt wel ter beschikking
van Alliander. De netbeheerder heeft dat nodig om zo nodig de inrichting van de infrastructuur aan
te passen aan onze plannen. Zij kunnen op basis daarvan ook aangeven of en op welke termijn
onze plannen gerealiseerd kunnen worden.
Waarom investeert Alliander in zo’n tool?
Het is ook voor Alliander belangrijk dat buurten nu al nadenken over de manier waarop ze hun
warmte willen organiseren. Stel dat heel Nederland dat vlak voor 2040 zou gaan doen, zouden ze
nooit aan de vraag van de buurten tegemoet kunnen komen. Alliander helpt ons met deze tool om
gemakkelijker tot een keuze te komen zodat zij niet verrast wordt vlak voordat de aardgaskraan
dicht wordt gedraaid.
Zou Liander ook iets kunnen leveren?
Alliander is het moederbedrijf van Liander. Deze tool is een bijdrage van Alliander.

We moeten van het gas af. Maar de nieuwe woningen worden in Culemborg nog met
aardgas gebouwd. Hoe kan dit?
Toen de nieuwbouw werd gepland speelde discussie over aardgas nog niet zoals nu. Het
voornemen om te stoppen met aardgas is versneld onder invloed van de aardbevingen in
Groningen. Toen in 2016 gestart werd met de voorbereidingen van het project Warmtekeuze, heeft
de gemeente aan Heijmans gevraagd om de nieuwe huizen zonder aardgas op te leveren. Het is
Heijmans niet gelukt om daarvoor op tijd plannen te ontwikkelen. Daarom worden de eerste
nieuwe woningen nog met aardgas gebouwd. Latere fasen van de nieuwbouw zullen wel
aardgasloos worden.
We moeten veel maatregelen nemen om ons huis aardgasloos te maken. Wie gaat dat
betalen?
Iedere bewoner moet zelf zijn aanpassingen aan het huis betalen. Wel zijn er voor enkele
maatregelen landelijke subsidies beschikbaar. De gemeente Culemborg biedt daarnaast een
duurzaamheidslening met lage rente aan om de maatregelen om je huis te verduurzamen te
kunnen financieren. Kijk op www.culemborg.nl Op provinciaal en landelijk niveau wordt gewerkt
aan andere financieringsmogelijkheden. Omdat we per buurt aan de slag gaan, kun je snel genoeg
bekijken of je tegelijkertijd of met elkaar maatregelen aanschaft. Zo kun je ook besparen op de
kosten.
Dit plan heeft als doel dat we met de hele buurt aardgasloos worden. Maar ik wil ook graag
een energieneutraal huis. Kan dit ook in het plan worden meegenomen?
Jazeker, wat er in het plan wordt meegenomen, kunnen de buurtbewoners zelf bepalen.
Opmerking: Voorstel om aan te besteden op basis van een prestatiecontract zodat we
aannemers kunnen aanspreken op het resultaat.
Opmerking: Ik ben al een paar maanden van het gas af. Ik wil mijn gegevens graag delen.
Het is nu in mijn geval al financieel aantrekkelijk. Hoe langer we wachten, hoe groter het
probleem wordt.
Vraag: Waarom nú een plan maken, als we nog 23 jaar de tijd hebben?
Het is goed om nu al een plan klaar te hebben waar we op kunnen inspelen. De timing van de
uitvoering wordt ook met alle buurtbewoners bepaald. Stel dat er tussentijds nog ontwikkelingen
zijn die het plan verbeteren kunnen, is het mogelijk om het alsnog aan te passen. Sommigen staan
nu al op het punt dat ze hun CV-ketel moeten vervangen. Die mensen kunnen beter nu al aan de
slag en hoeven niet te wachten. Daarom wordt nu niet op voorhand een uitvoeringsplanning
vastgelegd.
Wij hebben Thermo Bello. Kunnen we dat blijven behouden als we van het aardgas af gaan?
Dat wordt dit jaar onderzocht. Thermo Bello gebruikt alleen op de koudste winterdagen aardgas als
bijstook. Momenteel wordt onderzocht hoe dat door een duurzame energiebron kan worden
vervangen.
Iedere buurt is anders en daar moet een heel specifieke aanpak voor worden gemaakt.
Dat klopt. In sommige hoven zijn nu al initiatieven van bewoners. We moeten sowieso per hof
bekijken wat daar een goede oplossing is en welke tijdshorizon daaraan gekoppeld kan worden.
Huub en Amar hebben in EVA Lanxmeer al inventarisaties gedaan van de verschillende types
woningen. Daarop kunnen we voortbouwen.
Kan één warmtepomp ook voor meerdere woningen worden aangeschaft?
Die mogelijkheden zijn er wel, als de capaciteit van de warmtepomp maar groot genoeg is.
Ik woon niet in een hof, maar kan ik dan toch aansluiten? Ik woon in een complex met een
VvE.
Jazeker!

Zo’n buurtproces is leuk, maar hoe voorkom je dat dit proces gedomineerd wordt door
enkele harde schreeuwers en dat de stem van de meerderheid daardoor niet gehoord
wordt?
Het Kernteam houdt dit scherp in de gaten.
Wordt hier nu niet te veel verantwoordelijkheid bij de bewoners neergelegd? Waarom kan
de gemeente niet gewoon kiezen wat het beste voor ons is?
Als de gemeente een plan zou maken dan is de gedachte dat er minder draagvlak voor aanwezig
zal zijn. Juist op het moment dat je zelf kan meedenken en –schrijven aan een oplossing ben je
ook eerder bereid om daarnaar te handelen. De gemeente en Vrijstad Energie gaan wel helpen om
het plan te maken. Op allerlei manieren willen we daarin ondersteunend zijn.
Wat betekent een warmtetransitieplan van de gemeente?
De gemeente zoekt naar andere warmtebronnen, bv. geothermie of zonnevelden. We gaan er
naartoe werken dat we zoveel mogelijk de verbruikte energie zelf opwekken. Als het gaat om
verdelingsvraagstukken tussen wijken, dan de gemeente een rol heeft.

