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DELFT AARDGASVRIJ 

Verslag eerste bijeenkomst 23 mei 

 

Delft is uiterlijk in 2050 aardgasvrij. Wat betekent dat voor Delft? Daarover gaan we graag met elkaar 

in gesprek. Want in Delft maken we plannen met de stad. De participatie-aanpak die daarvoor 

gebruikt wordt heet ‘Delfts Doen’.   

In mei, juni en september organiseren we drie bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven, organisaties 

en verenigingen. Tijdens deze drie bijeenkomsten werken we met elkaar aan de uitgangspunten 

voor een aardgasvrij Delft. Elke bijeenkomst zetten we een stap op weg naar aardgasvrij Delft en 

gaan we met elkaar in gesprek over uw beeld bij een aardgasvrij Delft. Welke kansen ziet u? Welke 

zorgen heeft u? Hoe bereiken we een duurzame warmtevoorziening in onze stad?  

In dit verslag leest u wat er tijdens de eerste bijeenkomst met de stad op woensdagavond 23 mei is 

besproken. Plaats van handeling: het stadskantoor op het Stationsplein. Bijna tachtig bewoners, 

bedrijven, verenigingen en organisaties lieten hun visie, vragen ideeën en wensen horen. Alle 

opmerkingen zijn genotuleerd door vijf rapporteurs. De gemeente heeft in deze eerste bijeenkomst 

haar oor te luister gelegd om te horen hoe Delftenaren denken over een aardgasvrije toekomst.  

Dit verslag bestaat uit twee delen:  

- een verslag van het plenaire deel van de bijeenkomst van 23 mei ‘Delft aardgasvrij’  

(pagina1-6); 

- een lijst met alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de workshops, zowel mondeling als 

schriftelijk (pagina 7-31).  
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Verslag plenair deel 

Nico Jouwe opent de bijeenkomst en heet aanwezigen welkom. Hij schetst kort de opzet van de 

avond: een gezamenlijke start, vervolgens workshops aan thematafels en afsluitend een kort verslag 

van de meest opvallende resultaten. 

Vervolgens stelt hij wethouder Duurzame ontwikkeling Stephan Brandligt de vraag of Delft 

aardgasvrij in 2050 niet nog erg ver weg is. De wethouder geeft aan dat 2050 inderdaad nog erg ver 

weg lijkt, maar dat de ambitie hoger is. Delft wil in 2050 energieneutraal zijn en aardgasvrij is daar 

een onderdeel van.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart van Geleuken (projectleider Warmtevisie Delft 2021) geeft vervolgens aan wat het doel van de 

avond is en hoe dit past in activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd op weg naar Delft 

aardgasvrij. Deze avond is de eerste van drie met als doel eind dit jaar een voorstel te doen aan het 

college van Burgemeester en wethouders. In dat voorstel komt te staan welke uitgangspunten we 

gaan hanteren voor een aardgasvrij Delft en wat er de komende jaren allemaal uitgezocht moet 

worden. In 2021 moet er een aanpak gereed zijn waarin staat wanneer welke gebouwen en wijken 

aardgasvrij worden en wat de alternatieven voor aardgas zijn.  

Aanwezigen wordt gevraagd hierover nu al mee te denken en de gemeente te adviseren. Enkele 

zaken staan daarbij ‘vast’, dit zijn de kaders waarbinnen we aan de slag gaan met elkaar: 

- Eind 2018 wordt aan het college van Burgemeester en wethouders een voorstel gedaan, 

gebaseerd op de drie bijeenkomsten met de stad waarvan vanavond de eerste is;  

- Het alternatief voor aardgas is schoon, betrouwbaar, veilig en betaalbaar; 

- De stappen tot en met 2021 staan vast;  

- Acties die de basis vormen voor het Warmteplan Delft komen worden tussen 2019-2021 

uitgewerkt; 

- De aanpak van woningen zal in fasen worden uitgevoerd, per wijk; 

- College en gemeenteraad besluiten over het Warmteplan Delft 2021;   

- Het einddoel is een CO2-vrije en aardgasvrije warmtevoorziening van de gebouwde 

omgeving in uiterlijk 2050.  

- Voor informatie over energiemaatregelen zijn Reimarkt Delft en Deelstroom Delft aanwezig.  
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Mentimeter 

Aanwezigen beantwoordden met behulp van hun telefoon kort enkele vragen. Ruim 10% is ‘blij’ naar 

de bijeenkomst gekomen. Meer dan driekwart is geïnteresseerd en ook ruim 10% is ‘afwachtend’.  

Meer dan driekwart van de aanwezigen is bewoner. Bijna de helft daarvan (40%) heeft bovendien 

beroepsmatig interesse in het onderwerp.  

Hierna worden de workshops kort toegelicht en start de eerste ronde. Aanwezigen verdelen zich over 

de vijf thematafels die er zijn:  

1. Beelden bij Delft aardgasvrij in het jaar 2050 

2. Duurzaam, betrouwbaar en veilig 

3. Op weg naar aardgasvrije woning en bedrijfsruimte: hoe word jij aardgasvrij?  

4. Betaalbaar: wat is haalbaar? 

5. Waarover meedenken en hoe? 

Na de laatste workshopronde komen aanwezigen weer samen.   

Terugkoppeling workshops rapporteurs 

De voorzitter vraagt de rapporteurs per workshop kort te vertellen wat hen het meest is opgevallen 

en wat de hoofdlijn was van de reacties aan de thematafels.  
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Beelden bij Delft aardgasvrij 2050  

(rapporteur: Maaike Kaiser) 

- Zorg voor uniformiteit in uitstraling van woningen/wijken/buurten, zodat niet elke woning op zijn 

eigen manier energiemaatregelen treft die het straatbeeld verstoren. 

- Besteed extra aandacht aan aanpak van monumenten, omdat energiemaatregelen daar vaak 

complex zijn (vanwege bouwkundige kenmerken van het gebouw) en ter behoud van 

monumentale waarden.  

- Een eerste maatregel is goede isolatie, daar kan bijna iedere eigenaar nu al stappen zetten. 

- Koppel in Delft (en daarbuiten) aanwezige kennis en kunde, onder andere van TU Delft, The 

Green Village en andere Delftse kennisinstellingen. 

- Op het schaalniveau van wijken kun je mensen goed mobiliseren, start daarom volgend jaar al 

met een wijkaanpak.   

 

 

Duurzaam, betrouwbaar, veilig  

(rapporteur: Pauline van Gijn)  

- Ten aan zien van ‘duurzaamheid’: benader de omschakeling naar aardgasvrij breder dan enkel als 

een energievraagstuk, het gaat om duurzaamheid in brede zin.     

- Met betrekking tot ‘betrouwbaarheid’ en ‘veiligheid’ wordt de betrouwbaarheid van het 

elektriciteitsnet genoemd. Als we voor verwarming steeds meer gebruik maken van elektriciteit 

kan dat onder bepaalde omstandigheden leiden tot een zeer hoge vraag (piekvraag). Dat kan het 

elektriciteitsnet overbelasten. Daar kunnen we met zijn allen wel wat aan doen door de 

piekbelasting naar beneden te brengen met slimme technologie. Ook is er gesproken over 

meerdere vormen van energielevering tegelijk om betrouwbaarheid te vergroten. De aanwezigen 

constateren dat de energievoorziening nu eigenlijk heel betrouwbaar is.  

- De overheid moet betrouwbaar zijn. Zorg er als gemeente voor dat er nu snel duidelijkheid komt 

wanneer welke woningen, wijken en gebouwen van het aardgas af gaan.  

- Geef aan welke kennis en expertise de gemeente in huis heeft om dit vraagstuk op te lossen. 

- Betrek ondernemers meer bij een toekomst zonder aardgas en bekijk welke rol zij lokaal kunnen 

spelen voor een aardgasvrije toekomst (haal de schotten weg). 

 

Op weg naar aardgasvrije woning en bedrijfsruimte: hoe word jij aardgasvrij?  

(Rapporteur: Joren Zwaan)  

- Zorg er als gemeente voor dat je mensen informatie op maat geeft over omschakeling naar 

‘aardgasvrij’. Maatregelen die je kunt nemen zijn afhankelijk van het type woning, bouwjaar e.d. 

Maar energiemaatregelen die je kunt nemen hangen ook af van je woonsituatie, huurder of 

eigenaar.  

- Zorg voor een informatieloket voor bewoners, ook voor bijvoorbeeld eisen en vergunningen die 

nodig kunnen zijn om energiemaatregelen te treffen.   

- Warmteplan voor Delft in 2021 is te laat, geef sneller duidelijkheid, zodat mensen de komende 

jaren al maatregelen kunnen nemen wanneer dat hen goed uitkomt. Begin ‘aardgasvrij ‘ met 

nieuwbouw,  grote gebouwen, op het moment dat een woning of gebouw gerenoveerd wordt en 

zorg allereerst voor energiebesparing.  

- Voorkom wildgroei aan energiemaatregelen en –systemen, neem als gemeente de regie.    
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Betaalbaar: wat is haalbaar?  

(rapporteur: Bart van Geleuken) 

- Veel mensen willen best investeren om aardgasvrij te worden, ook als dat zich niet (snel) 

terugverdient door een lagere energierekening. De overheid moet mensen gaan ondersteunen 

die het geld niet hebben.  

- Ideeën: aanpak zoals vroeger bij stadsvernieuwing. Of bewoners die zelf een energiebedrijf 

oprichten en de vruchten daarvan plukken. 

- Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld inductiekookplaten vermindert de kosten.  

- Isoleren loont, daar kan iedereen nu al mee beginnen.  

- Vaststelling Warmteplan Delft in 2021 is te laat.  

 

Waarover meedenken en hoe?  

(rapporteur: Varisha Ramkisor)  

- Mensen in Delft willen graag meedenken over ‘aardgasvrij’.  Maar geef ze ook informatie wat ze 

nu al kunnen doen, bijvoorbeeld als er een nieuwe verwarmingsketel moet komen   

- Mensen denken het liefste mee over aanpak op wijkniveau, zorg voor projectleider per wijk  

- Geef duidelijke kaders waarover meegedacht kan worden en waarover niet  

- Woningcorporaties moeten aan de slag 

- Betrek bedrijven en organisaties bij lokale energie-oplossingen, zoals een zwembad  

- Nodig aanwezigen uit om 19 juni allemaal iemand mee te nemen  

 

Naar aanleiding van de presentatie van de rapporteurs komen er opmerkingen uit de zaal:  

- De gemeente moet zich veel dwingender naar woningbouwverenigingen opstellen. Zorg dat ze 

wat moeten. 

- Zorg dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden, dus leer van eerdere ervaringen en 

ervaringen elders en ondersteun mensen op weg naar aardgasvrij. 

 

Als afsluiting wordt nog een keer de mening gevraagd van aanwezigen.  
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Ruim een derde van de aanwezigen die een antwoord gaven wil door e-mail betrokken blijven bij 

Delft aardgasvrij. Ruim een kwart via bijeenkomsten, ook ruim een kwart via website en social media. 

Twee personen geven de voorkeur aan de Stadskrant.   

 

Op de vraag hoe men de bijeenkomst verlaat zegt ruim de helft blij te zijn en betrokken te blijven. 

30% is geïnteresseerd en gaat zich verder verdiepen. 13% is afwachtend en gaat erover nadenken 

terwijl 4% het niet weet en voorlopig niets doet. 

Tenslotte wordt gevraagd wat de gemeente vooral niet mag vergeten. Hoofdaccenten blijken ‘fun’ 

communicatie (laat weten wat de gemeente doet?) en burgers.  

   

De voorzitter sluit bedankt aanwezigen, workshopvoorzitters en rapporteurs en nodigt iedereen als 

afsluiting van de avond uit voor een drankje.  
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Opmerkingen workshops 

De opmerkingen gemaakt en geschreven aan de vijf thematafels komen hierna achtereenvolgens aan 

bod: 

1. Betaalbaar: wat is haalbaar?  

2. Op weg naar aardgasvrije woning en bedrijfsruimte: hoe word jij aardgasvrij?  

3. Duurzaam, betrouwbaar, veilig 

4. Waarover meedenken en hoe?  

5. Beelden bij Delft aardgasvrij 2050 

 

AD 1. BETAALBAAR: WAT IS HAALBAAR?   

Ik heb een bijstandsuitkering en geen geld om te investeren of voor een hogere huur, iemand zou 

moeten voorfinancieren als de investering zichzelf terugbetaalt. 

Huurders kunnen niet meer huur betalen. 

Regel zou moeten zijn dat je investering zelf draagt als je dat kunt, anders moet er andere financiële 

oplossing geboden worden. (3x) 

Leer van de manier hoe aanleg aardgas is gefinancierd. 

Zorg voor eerlijke verdeling. 

Veel huizen hebben hypotheek die hoger is dan waarde woning, dus ook woningeigenaren hebben 

vaak niet voldoende geld om te investeren in gasvrij maken van de woning. 

Ik heb woning uit 1965 en gebruik alleen nog gas als het vriest, ik heb 25.000 euro geïnvesteerd en 

daarvoor energiebespaarlening afgesloten. 

Zoek naar manieren van gebouw-gebonden financiering, bij verkoop woning gaat lening mee naar 

nieuwe eigenaar. 

Warmtepompen hebben ook nadelen: gaan na 10-15 jaar stuk, verbruiken veel elektriciteit waardoor 

het net zwaar belast wordt. 

Zoek naar private investeerders zodat niet elke bewoner dit zelf moet doen. 

Rol gemeente: duidelijkheid geven wat wanneer en in welke wijk moet gebeuren (3x). 

Geef mensen de tijd om maatregelen te treffen en zekerheid dat hun investering later ondoelmatig 

blijkt (bijv. doordat alsnog warmtenet wordt aangelegd), geef dus duidelijkheid wat wanneer waar 

gebeuren moet, want dat leidt tot versnelling. (5x)  

Ik wil best investeren, maar geef aan welke infrastructuur er komt in mijn wijk.  

Warmteplan in 2021 is te laat. (2x) 

Wees als gemeente veel dwingender naar woningcorporaties, prikkel de woningcorporaties om te 

investeren in gasvrij. 
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Geef woningcorporaties subsidie, geef bewoners subsidie of leningen. 

Wanneer worden de woningcorporaties actief? Ze stellen nu bijvoorbeeld vervangen oude CV ketels 

uit, terwijl nieuwe veel energiezuiniger zijn.  

Gas kan ook duurzame oplossing zijn: waterstofgas, biogas. (2x) 

Kijk of je model van de stadsvernieuwing kunt gebruiken: wijk- of buurtgericht met gezamenlijke 

financiering: gezamenlijke renovatie- of ‘omkatregeling’.  

Kleine woningen hebben te weinig ruimte voor warmtepomp (2x), wellicht aan buitenzijde of door 

grotere dakkapel of op dakkapel aan de voorkant van de woning: mag dat van de gemeente? 

VvE’s kunnen heel groot maar ook heel klein zijn, organisatie is vaak zwak, heel moeilijk tot besluiten 

te komen: gemeente kan ondersteunen. 

Ik wil best met mijn buren en straat aan de slag, heb ook al een en ander gedaan: kan gemeente 

ondersteunen. (3x) 

Drenthe heeft revolving fund. 

Gemeente moet regisseur zijn tussen bewoners, woningcorporaties e.a.: macro-economische 

invalshoek.   

Integraal aanpakken, optimalisatie/kostenbeheersing: wanneer hebben we de laagste totale kosten?  

Gemeente kan gezamenlijke inkoop organiseren of stimuleren van bijvoorbeeld inductiekookplaten. 

Iedere bewoner moet zelf het wiel uitvinden, voorkom dat. 

Gemeente moet bewustwording inwoners overstap naar aardgasvrij stimuleren en faciliteren.  

Warmtepompen kunnen voor geluidprobleem zorgen. 

Ik wil best zelf investeren, ook als het zich niet snel terugverdient, maar ondersteun mensen die niet 

de middelen daarvoor hebben (4x). 

Hoe verdelen we lasten van overgang naar aardgasvrij? Beetje sociaal doen. 

Voorkom dat mensen met minste geld straks met hoogste energierekening zitten omdat zij de kosten 

niet dragen konden van investering in energiezuinige woning.  

Zorg voor (fiscale) regelingen die ook een lange periode blijven bestaan, zodat er meer zekerheid is 

over investeringen en rendement daarvan (vgl. voorziene afschaffen salderingsregeling). (2x) 

Wat zijn meerkosten van een aardgasvrije woning? Kan enorm verschillen. 

Investeringen in woning zijn zo hoog, dat verdien je nooit terug door lagere energierekening. 

Aardgasvrij is ook goed isoleren, is gemiddeld twee derde van de kosten. 

Combineer aardgasvrij met renovatie van woningen. 

Installateurs zijn nog niet goed op de hoogte van wat er allemaal kan, gebruiken vaak nog 

verouderde standaard technieken. 

Wat doe je als iemand zijn of haar woningen niet aardgasvrij wil maken?  

Netbeheerders moeten ook fors investeren. 
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Warmtenet Harnaschpolder werkt prima. 

Doe er iets aan dat afsluiten van aardgas nu 600 euro kost. 

We moeten gewoon gas geven! 

Gemeente kan ondersteunen dat mensen gelijktijdig maatregelen treffen. 

Kan bijvoorbeeld Eneco mijn CV ketel overnemen als ik van het gas af ga?  

Voorhof-Oost moeilijk als pilot, veel mensen met weinig geld, communicatie ingewikkeld. (2x)   

Gasvrij kost geld maar gas wordt ook duurder. 

Maak aardgas duurder.  

Vergeleken met de huidige gasprijs is elk alternatief nu duur. 

Energie-armoede kan toenemen, huurders zitten vaak in slecht geïsoleerde woningen: voorkom dat.  

We moeten leren accepteren dat energie duur wordt, wel positief over communiceren. 

Zorg voor open warmtenetten, socialiseer kosten (iedereen betaalt mee via bijv. 

belastinginkomsten), voorkom dat huurders opdraaien voor hoge kosten van warmtenetten. 

Warmtenetten socialiseren en werken met maatschappelijk rendement (laagste kosten per wijk, dan 

moet wel iedereen mee.  

Woningcorporatie is niet anders dan andere woningeigenaren. 

Woningcorporatie is juist bij uitstek geschikte partij om per complex (per flat/buurt) van het aardgas 

af te gaan. 

Leer lessen van elders: bij nieuwe huurder overstap op koken op inductie: elektriciteitsnet kan het 

niet aan.  

In flats met gemengd bezit moeten corporaties in gesprek met de VvE. 

Ondersteun VvE’s, zoals in Den Haag en Rotterdam, zorg voor kennis toegesneden op VvE’s. (2x) 

Gasvrij is te complex voor individuele bewoner: vergt samenwerking gemeente, energiebedrijf, 

bewoner en anderen. 

Subsidie kost iedereen via hogere belastingen uiteindelijk toch geld. 

Laten weten wat er nu al gebeurt, zoals planvorming Leiding door het Midden waarbij restwarmte uit 

industriegebied Rijnmond gebruikt kan worden voor verwarming woningen in Delft. 

Kuyperwijk heeft al warmtenet. 

Warmtenet is erg kostbaar voor eengezinswoningen. 

Kijk ook naar kleinschalige oplossingen. Voorbeeld: restwarmte datacenter wordt gebruikt voor 

verwarming zwembad. 

Duurzaam Den Haag ondersteunt samenwerking tussen bewoners. 

Wijkverwarming (warmtenet) werkte in verleden vaak niet goed en was erg duur. 

Mensen moeten er financieel iets van terug zien als ze van het gas af gaan. 
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Professionals moeten bewoners verschillende wegen kunnen schetsen hoe ze hun woning kunnen 

aanpakken.    

Installateurs hebben eigen belang, let op, want dat hoeft niet het belang van de bewoner te zijn. 

Geef mensen nu perspectief, ze kunnen niet wachten met investeren bij bijv. vervanging CV-ketel. 

Gemeente stimuleer stappen op weg naar gasvrij, bijvoorbeeld beloning bij verbetering energielabel 

met twee stappen (via verlaging van WOZ-belasting bijvoorbeeld). 

Ik wil gasvrij worden en zelf investeren maar dan wil ik weten dat ik de goede keuze maak 

(voorkomen dat later blijkt dat er bijv. toch een warmtenet komt), ik comfortabel kan wonen en dat 

het een duurzame oplossing is (geen stroom van kerncentrales bijvoorbeeld, duurzaam integraal en 

op lange termijn bekeken).  

Isoleren loont, daar krijg je nooit spijt van. 

Maatregelen die zich in redelijke termijn terugverdienen, hoeft overheid niet te ondersteunen 

(misschien wel makkelijker maken met lening o.i.d.) maar maatregelen waarvoor dat niet geldt, moet 

overheid wel ondersteunen. 

Mensen weten niet wat terugverdientijd is van energiemaatregelen. 

Hoe weet ik dat wat ik nu investeer nuttig is en dus betaalbaar?   

Wet – en regelgeving moet meer sturen op collectiviteit. 

Welk bedrag stelt de gemeente beschikbaar voor transitie naar aardgasvrij? Vreemd als dit niet 

bekend is maar wel van inwoners gevraagd wordt om te investeren. 

Laat overheid voor de infrastructuur zorgen (netten), dan betalen bewoners de isolatie in de woning. 

Er moet een centrale aanpak zijn voor de investeringen en kosten van de overgang naar aardgasvrij. 

Zorg dat alle wijken gelijk behandeld worden en er tussen wijken geen verschil ontstaat in kosten 

(pech voor pilotwijk in Utrecht). 

Gemeente ga niet energiebedrijf spelen, wel organiseren. 

Kunnen burgers mede-eigenaar worden van energiebedrijf en zo ook profiteren. 

Werk samen met buurgemeenten, bijv. voor Delft-West met het Westland, zie ook Harnaschpolder. 

Samenwerking op groter schaalniveau kan kosten drukken. 

Gemeente kunnen van elkaar leren.  

Als ik een geothermische put wil slaan, helpt de gemeente me dan met vergunningen, financiering? 

Ministerie is daar heel streng over. Mag TU Delft wel een geothermische bron slaan? Nog onzeker of 

ze daarvoor vergunning krijgen. 

Zorg als gemeente voor een loket voor vragen over aardgasvrij: technische informatie, informatie 

over financiering van maatregelen, over beleid en regelgeving e.d. en databank voor uitwisselen 

gegevens.  

2021 Warmteplan Delft gereed is te laat.  
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AD 2. OP WEG NAAR AARDGASVRIJE WONING EN BEDRIJFSRUIMTE: HOE WORD JIJ AARDGASVRIJ?  

Energietransitie is onontkoombaar en complex. 

Geen CV ketels, maar punt waarop warmte binnenkomt, zonnepanelen etc. 

Eneco dient bestaande stadsverwarmingsketels te vervangen door een aardgasvrij alternatief. Of ik 

ga over op warmtepomp of infrarood. 

Wat maakt het leuk, wat is voordeel voor de burger? Vergelijk overstap op aardgas in jaren zestig. 

Minder energiestromen? wat gebeurt er gemeentebreed, wijkbreed, collectief? Dan graag 

individuele maatregelen, isolatie, eigen energiebronnen. 

Denk na over opslag van energie. 

Wed op meerdere paarden, denk na over verschillende bronnen. 

Stadswarmte. Zonenpanelen op flat? 

www.070energiek.nl en duurzaam Den Haag (goede vereniging actief in Den Haag) 

Verwarring en weinig regie. 

Collectief met VvE. 

Eerst isoleren!  

Belangrijk: minder energie gebruiken 

Besparen heeft prioriteit.   

Alles op elektra (groene) na alle besparingen en hopen op warmtenet of iets soortgelijks. 

Door het aantrekkelijk genoeg te maken. 

Er zijn duurzaamheidsleningen bij het Rijk beschikbaar, maar wordt weinig gebruik van gemaakt 
Jongeren vinden duurzaamheid belangrijk, maar hebben geen financiële investeringsruimte en gaan 

dus voor kostenbesparing (lage huur- en koopprijs). 

Iedereen moet aan de gang met de transitie, laat iedereen daar evenveel aan bijdragen via 

belastingen. 

Schoolgebouwen gebrek aan middelen, slimmer inzet van middelen. 

Alternatief voor energievoorziening aardgas. 

Andere bron dan aardgas. Opslag zonne-energie wijkgericht, klein beginnen, nieuwe ontwikkeling 

Alles elektrisch, alternatief voor mensen per woning of wijk in oude wijken. Tijdelijk biogas of 

waterstof. 

Wat doen we met monumenten? 

Inrichting voor flatgebouwen. 

Verduurzamen moet praktisch haalbaar zijn. Niet voor ieder huis is bijvoorbeeld een warmtepomp 

geschikt, moeten verschillende oplossingen nodig zijn. 

Open data, deskundigheid van de gemeente beschikbaar maken. 

http://www.070energiek.nl/
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Overal dubbel glas. 

Huurders zijn afhankelijk van verhuurders. 

Er is nog veel biogas, gebruik dat. 

Warmtepomp, inductie koken, isoleren van de woning. 

Stap voor stap, in vereniging met buren als dat kan, zonder al teveel te verbouwen of weg te gooien. 

Energietransitie kost tijd: overtuigen mensen, aanleg infrastructuur, aanpassingen aan woningen. 

Knip transitie in kleine stukjes en pas informatievoorziening daar op aan. 

Doe de ‘quick-wins’ nu, wacht voor de laatste stapjes op de technische ontwikkelingen. 

Sluit aan bij onderhoudscyclus van gebouwen. 

Investeringstermijn/moment 

Ik wil best investeren, maar heb dan 2 dingen nodig: een terugverdientijd en de kaders waarbinnen ik 

mag werken. 

Gas’los’ via gas’arm’: tijd voor bewoners, tijd voor infra, tijd voor techniek.  

Vlekkenplan met infrastructuur snel gereed maken, maatregelen afhankelijk van gekozen 

infrastructuur. 

Aanpak wijk voor wijk 

Inventariseer typen woningen, kies per type oplossingen. Start vanuit de energielabels. 

Aardgasvrij is niet energieneutraal. 

Laatste 10% is lastig, ik heb nog gasketel voor piekmomenten. 

De laatste stap is lastig, welke oplossingen hebben we daarvoor? (op een gegeven moment heb je 

alle kosteneffectieve maatregelen wel doorgevoerd, maar ben je nog steeds niet volledig gasloos). 

Maatwerkadvies onafhankelijk van partij die er geld aan kan verdienen. 

Inventarisatie van type en kwaliteit woningen: transitiemogelijkheden.  

Duidelijkheid voor een bewoner wat het alternatief is: wat moet ik nu al, wat kan ik nu al? Geef 

duidelijk per huis aan wat individuele oplossingen zijn en wat er per straat/blok/gemeente gaat, 

bijvoorbeeld warmtepompen in de tuin. 

Elke straat zou een straatstichting op moeten richten, integraal aanpakken (breder dan alleen 
energie) met leningsmogelijkheden, zoals een ‘revolving fund’ of iets soortgelijks. 
 
Prima om met energietransitie aan de slag te gaan, maar het moet wel praktisch blijven (gedoe vs 
wat levert het op). Vooral in oude woningen een issue. 
 
Warmteplan in 2021 is te laat. We willen nu weten wat we moeten doen. Nieuwe cv ketel? 

Warmtepomp? 

Deel beleidsplan over geothermie en bodemenergie, dan weten bewoners wat ze wel en niet 

kunnen. 



13 
 

Rijksvisie ontbrak waardoor woningcorporaties, lokale overheden en semi-private partijen 

afwachtend waren.    

De wetgeving over energie moet anders. 

Samen of alleen? 

Past de transitie wel op het elektranet? 

Wie neemt de verantwoordelijkheid over de collectieve systemen? VVE/GEM/Woningcorp? Etc? 

Warmtepomp, warmtebron 

Elektrische warmtepompen in alle soorten en maten voor verwarmen, koelen en tapwater  

Bestaande aardgassystemen kunnen ook voor biogas worden gebruikt, aardgasvrij is niet per se 

gasvrij  

Aansluiten op warmtenet (2x) 

Organiseer de hele transitie vanuit collectieve systemen! Geen wildgroei, niet ingewikkeld doen. Wel 

rigoureus. 

Gemeente heeft destijds uitbreiding van een warmtenet met 26 huishoudens laten liggen, zonde! 

Wat kan ik doen om mijn huurappartement aardgasvrij te maken?  

Huurders kunnen niks, verhuurders willen niks want nutsnota gaat naar huurder. 

Huurders zijn sceptisch ten opzichte van woningcorporatie, er is veel wantrouwen. De meeste 

bewoners dachten onlangs bij een PV-actie dat het een truc zou zijn om meer huur te kunnen vragen. 

Woningcorporaties willen niks, iemand moet ze aanpakken! 
 
Aardgasvrij worden we wijk voor wijk, en door flink te isoleren, maar ook sloop-nieuwbouw?  

De aardgaskraan dichtzetten is onhandig: gebruik wortel in plaats van stok. 

Het aardgasnet in Delft wordt vervangen. Speel daar op in! 

Woning slopen en nieuwbouwen. (2x) 

Warmtepomp, zonnecollectoren/boiler, gehele zonnepanelendaken, meer ruimte nodig in huis.  

Warmtepomp, gedeeld warmtenet (welke energievorm?), zonne-energie (paneel, boiler)  

Gemeente moet bepalen wat ze nou willen met daken. Groen maken voor waterbeheer? PV voor de 

energietransitie? 

Aardgasvrij, ook gasvrij. Isoleren, eigen verantwoordelijkheid.  

Opwekking via zon en wind, opslag per woning/blok/wijk. Renovatie aanpak in groot onderhoud.  

Niet zonder woningcorporatie. 

Wat is een geschikt alternatief, ook betaalbaar?  

Gebouwen eerst verbruik reduceren, dan energieneutraal maken.  

Warmtenet Harnaschpolder uitbreiden naar Kuyperwijk + geothermie.  
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Lage bebouwingsdichtheid, geen warmtenet maar individuele systemen. 

Maatregelen samen met mijn VvE leden maar wij zijn niet actief, ook winkel en studentenhuis.  

VvE heeft spaarpot voor energiemaatregelen. 

Zelfvoorzienend als uitgangpunt (autonomie/autarkie).  

Mensen moeten meer nadenken over hoe ze zelfvoorzienend kunnen worden. Denk aan een 

accupakket in huis. 

Ruime subsidiemogelijkheden gemeente: Amsterdam 8.000 euro voor van het gas af.  

Vraag: heeft Delft een bouwloket waar bewoners hulp kunnen krijgen met vragen die ze op dit 

gebied hebben?  

Duurzaamheidsloket bij gemeente inrichten. 

Zorgen voor infoloket waar je ook info kunt krijgen over vergunningen en procedures etc. 

Mijn huurwoning behoeft een totale renovatie: van niet geïsoleerd en gestookt op één gaskachel 

naar nieuwe elektra, geïsoleerd en andere warmtevoorziening. Ik woon in oud pand in binnenstad.  

Nieuwbouw standaard aardgasvrij.  

 

AD 3. DUURZAAM, BETROUWBAAR, VEILIG 

Betrouwbaar en veilig vraagt om regelgeving, dat kan niet alleen op gemeenteniveau maar is ook 

taak Rijksoverheid. 

Biogas, geothermie, warmte uit koelinstallaties (zelfs individuele koelkasten). 

Meerdere bronnen en systemen om bijv. piekmomenten op te vangen en betrouwbaar systeem te 

krijgen. 

Voorlichting, keuzes: iedereen preekt voor zijn eigen passie. 

Restwarmte industrie e.d.: hoe duurzaam en betrouwbaar is dat?  

Collectiviteit geeft wellicht meer betrouwbaarheid.  

Maak plan tijdsafhankelijk, faciliteer transitie, we kunnen niet van de ene dag op de andere van het 

aardgas af. 

Als je een warmtepomp koopt en vijf jaar later blijkt dat er een warmtenet komt, dan is dat niet 

duurzaam.  

Snel informatie nodig of er in wijken een warmtenet komt en wanneer: wijkplannen. Duidelijkheid 

voor huizenbezitter is nodig i.v.m. verduurzamen eigen woning. Collectief aanbieden voorzieningen 

duurzame oplossing voor lange termijn. Informatie delen, zodat niet ieder het wiel opnieuw hoeft uit 

te vinden.  

Hoe hoog stel je je eisen aan beschikbaarheid energie.  

Leveringszekerheid  

Hernieuwbare bronnen 
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Hoe duurzaam zijn installaties?  

Wat is het alternatief: hoe duurzaam? Betrouwbaarheid gemeente. 

All-electric of warmtenet is niet zomaar duurzaam of CO2-vrij. (2x) Biogas is wel duurzaam, zou voor 

de binnenstad best een goede oplossing zijn.  

Geef maatwerkadvies aan bewoners, zodat ze ‘no-regret’-maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld 

te weinig isoleren, na-isoleren is dan heel lastig ineffectief in plaats van het in één keer goed te doen.  

Er is een ‘steile’ leercurve nodig om snel van fouten te kunnen leren, daarom is monitoring heel 

belangrijk.  

Denkt Delft over aardgas dat niet uit Groningen komt voor de overgangsfase naar aardgasvrij?  

Onderhoud, transitie, alternatief 

Ik mis gezondheid, bijvoorbeeld pellet kachels die veel fijnstof produceren.  

Elektriciteitsnet is niet zo betrouwbaar als er heel veel afgenomen wordt. 

Voldoende buffers opbouwen om pieklast op te vangen. (2x) 

Decentrale aanpak energievoorziening is beter dan centraal: opvang pieken in elektriciteits- verbruik 

per straat of blok organiseren voor stabiliseren van het net in samenspraak met de leverancier, bij 

pieken op afstand afschakelen elektriciteitsverbruikers/apparaten, techniek is al zo ver. (2x). 

Wie beslist wat we onder betrouwbaar verstaan? 

We hebben nu een stabiel en betrouwbaar net. 

Op meerdere paarden wedden, redundant systeem, decentraal oplossen. 

Ik mis ‘integraal’ duurzaam: energievraag, kosten, materiaalgebruik, is elektrisch koken per sé 

duurzaam en schoon?  

Wetgeving voor energiezuiniger apparaten.  

Geluidsoverlast warmtepomp.  

Delft moet streven naar een open warmtenet, waar bedrijven en woningen hun warmte kunnen 

aanbieden.  

Zorg dat we gezamenlijk de hele elektrabalans stabiel krijgen met medewerking van bewoners, 

bedrijven en energiebedrijven.  

Onderdeel van de gehele energiepuzzel is ook; koele steden die voldoende water kunnen bergen.  

Gevaar van warmtepompen op de lange termijn: tast het aardlagen aan?  

Veilig: fonds voor Groningen vanuit Delft: Groningse stad adopteren.  

Risico; gemeentelijke kennis, gebruik kennis van buiten.  

Warmtenet zoals alle tuinders.   

Energie uit restwarmte:  hoe duurzaam,  betrouwbaar en veilig is dat op lange termijn?  
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Hoe veilig is geothermie op lange termijn, risico op aardbevingen?  Kijk eens in Rijswijk, hoe dat 

werkt.  Dat is echter voor nu, maar is het ook veilig in de toekomst? 

Wind, zon en aardwarmte zijn per definitie duurzaam en CO2-vrij 

Isolatie is heel belangrijk maar er is ruimte in de woning voor nodig.  In monumenten mag je maar 

beperkt energiemaatregelen treffen  door en dit kan ivm karakteristieke uitstraling ook een bewuste 

keuze zijn. 

Zonnepanelen gaan 20 jaar mee, ze zijn duur en het rendement neemt af door veroudering. 

Opklapbare panelen? 

Maak ondernemers enthousiast voor zonne-energie, bekijk samen luchtfoto’s om te kijken waar je 

daken zou kunnen verhuren voor zonnepanelen 

Nieuwbouw huurhuizen worden nog steeds op aardgas aangesloten. Hoe gaan we woningcorporaties 

verplicht stellen maatregelen te nemen?  Je kan dit niet afwentelen op de huurders. Corporaties zijn 

er mee bezig, koepelorganisatie AEDES heeft een plan 

Straks heeft iedereen een warmtepomp. 50dB,  hoeveel herrie maakt dat?  

In Duitsland is er veel subsidie voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Probleem in  Duitsland is de 

opslag. Je zou net als in Duitsland een prijssysteem  willen.  Leveringszekerheid vergroten.  Tennet 

moet zorgen voor energie opslagcapaciteit. 

Balanceren en pieken in het net voorkomen. Er is nu voldoende ruimte op het net, er ontstaan ‘files’ 

op het elektriciteitsnet als er veel meer gebruik van wordt gemaakt. We hebben nu een uitermate 

betrouwbaar en stabiel en betaalbaar (elektriciteits)net, maar dat kan veranderen.  Voorkomen door 

het verbruik te geleiden.  

Zet in op een lokaal net:  kleiner en decentraal net met uitwisseling van energie op woning en 

wijkniveau, tijdelijke opslag in buurtbatterij. 

Wanneer is er een CO2 vrij alternatief? Bereken de uitstoot elektriciteit vs  gas . Elektriciteit is nog 

niet CO2 vrij.  

We zouden een stad  in Groningen moeten adopteren: gas dat we in Delft verbruiken zorgt daar voor 

onveiligheid. 

Betrouwbaarheid: heb je straks wel warmte? Het huidige net kan het niet aan en stelt een grens aan 

wind en PV. Je loopt anders risico op overbelasting van het net. Het alternatief voor aardgas, 

elektriciteit,  is nog helemaal niet duurzaam. We moeten op zoek naar alternatieven voor gas, er zijn 

ontwikkelingen.  

Warmtepompen gebruiken ook elektra, komt overeen met zelfde hoeveelheid gas. Centrales zijn nog 

niet duurzaam.  

Het belangrijkste is isoleren om de energievraag verkleinen. Daarnaast is goede voorlichting en 

advies er g belangrijk.  Door isolatie kun je energievraag met 70-80% verkleinen. 

Op een regenachtige en windstille dag lukt het niet om als stad energieneutraal te zijn. 

Maak gebruik van expertise Eneco/energiemaatschappijen, gemeente is niet gespecialiseerd in 

energievraagstukken. De grote vraag is kan de lokale overheid dit doen? Heeft de gemeente 

voldoende expertise in huis?  
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Het is een gemeente overschrijdend probleem, je zou een aantal dingen in wetgeving moeten 

verankeren. Gemeente dient zich te richten op regie en voorlichtingen moet betrouwbaar zijn. Laat 

de expertise over aan de energiemaatschappij. Installateurs moeten uiteindelijk de systemen 

aanleggen  

Hoe ga je om met de binnenstad? 

Opvang pieken in elektriciteits- verbruik zou je per straat of blok moeten organiseren.  In 

samenspraak met de leverancier zodat je voor een  stabiel net kan zorgen, bij dreigende pieklast op 

afstand afschakelen elektriciteitsverbruikers/apparaten. 

Voldoende buffers opbouwen om pieklast op te vangen. 

Je zou ook de stroomprijs variabel kunnen maken om pieken te voorkomen. De  techniek is al zo ver 

dat netbeheerders en bewoners beter op elkaar kunnen afstemmen. Je zou het gebruik moeten 

regelen.  

Gas is erg veilig (geworden) 

Relatie tussen woningen en bedrijven: beiden moeten van aardgas af. Je zou symbiose moeten 

creëren, richt je niet alleen op woningen. Bijvoorbeeld warmte van DSM. Kijk over de schotten. 

We doen het met zijn allen. 

Koplopers maken gebruik van subsidies, sturingsmogelijkheid voor de overheid. 

Help aan een tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld verzamelen van CV ketels voor onderdelen.  

Betrouwbaar: gaat het dat wel worden?  Veilig: is niet gegeven.  

Duurzaam gaan we met de techniek wel bereiken. 

Wanneer is iets betrouwbaar en veilig? 

Voor elektriciteit zijn wel normen i.v.m. veiligheid maar moeten worden aangepast. Accu is 

chemische bom.  

Betrouwbaarheid wat accepteer je? Wanneer is iets goed genoeg? Afspraken met 

energieleveranciers zijn al lang geleden gemaakt.  

We zijn verwend geraakt dat gas en elektra beschikbaar is.  

We gaan toe naar andere  technologieën om woningen te verwarmen, we gaan meer naar 

ruimteverwarming of zelfs stoelverwarming. 

Verschillende alternatieven naast elkaar zetten. Je hoeft je niet afhankelijk te maken van één optie. 

De keus: wat is betrouwbaar, bij wie ligt die? Wil je 100% betrouwbaarheid?  

Nu al zijn er schommelingen in het net waardoor systemen plat gaan (voorbeeld ticketuitgifte 

Schiphol) 

Kunnen we de risico’s spreiden door wijken in kleinere deel-energiesystemen te verdelen?  

Risico’s zijn nu beperkt, we zijn gewend aan de beschikbaarheid 

Bij een warmtenet ben je gebonden aan één leverancier, alle elektra en gas zou je redundant 

uitgevoerd willen hebben.  De rekening (warmtenet) wordt bij de afnemer neergelegd. Bij elektra en 
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gas is dit gesocialiseerd. Elektriciteit en gas: zelf leverancier kiezen, warmte: geen keuze op 

duurzaamheid 

Gasnet moet je niet zomaar afschaffen, zet in op redundantie om betrouwbaarheid te vergroten. Je 

kan niet zomaar de schakelaar omzetten. Er moet een tussenoplossing komen.  

Betrouwbaarheid en veiligheid moet nationaal geregeld worden, hangt altijd een prijskaartje aan 

betrouwbaarheid en wat accepteer je.  

Hoe betrouwbaar is elektriciteit, gas en warmte nu? 

Handelingsperspectief bieden: dat je individuele keus kunt maken welk systeem je wilt hebben. 

Je zou eigenlijk de energietransitie moeten benaderen als een Marshallplan:  met elkaar invullen op 

hoog niveau met kennis die voorhanden is  

Vroeger kon je geiser huren bij energiemaatschappij     

Hoeveel informatie heeft gemeente Delft, anders kun je geen plan maken.  

Vorm een kenniscluster/ kijk per wijk wat er moet gebeuren: wat is er en wat zijn de mogelijkheden?   

Moet de gemeente dit zelf doen of kan men het ook regionaal oplossen? Overheid kan niet alles 

afdekken, organiseer een kennisstructuur. 

Hoe veilig en betrouwbaar is straks het elektriciteitsnet, kortdurende storingen nemen toe. Dat is nu 

al knap vervelend.  

Infrastructuur moet redundant worden uitgevoerd. Accugebouw voor de hele stad 

Alternatieve gassen zijn met name voor oudere woningen geschikt.  

Norm voor 2020 voor CO2 gaan we niet halen, het gaat niet alleen om huizen.  

Duurzaamheid = integraliteit.  Energie is een van de componenten. Maak gebruik van sociale cohesie.  

Kennisinfrastructuur: met elkaar leiden we elkaar op om alle neuzen zelfde kant op krijgen. 

Gemeente moet gevoel van urgentie kweken, motivatie creëren 

Auto en OV op waterstof: we zijn er ‘bang’ voor. 

 

AD 4. WAAROVER MEEDENKEN EN HOE?  

Platform oprichten waar mensen elkaar kunnen vinden, omdat gezamenlijke oplossingen soms 

handiger zijn dan individueel zoals buitengevelisolatie.  

Ik wil meedenken over energie-infrastructuur in mijn wijk, dat moet de gemeente niet zonder overleg 

opleggen.  

Als VvE willen we meepraten over de stappen die gezet gaan worden. Wij oriënteren ons met behulp 

van de informatie die beschikbaar is.  

Gemeente moet leidend zijn in voorlichting en facilitering, zoals tav inductieplaat-aanschaf, overstap 

op groene energie, afbouw gasverbruik eventueel door gebruik elektra zoals waterkokers, 

douchekopbesparing.  
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Meedenken hoe gebouweigenaren bij kunnen dragen, voor zichzelf maar ook voor omwonenden 

(postcodering).  

Wil wel meedenken over het uitdragen van het geheel naar de mensen om draagvlak te krijgen.  

In de aanpak voor mijn wijk wil ik meedenken hoe en wanneer mijn wijk van het gas af gaat: 

afwegingskader, welke individuele keuzen zijn mogelijk?  

(Meedenken over) het plan dat de gemeente per 2021 wil hebben en uitvoeren. Dat plan moet niet 

op termijn aangepast of veranderd worden, consistentie is nodig.  

Nu gaat het veel te langzaam, ga voortvarend te werk. Kijk naar verschillende optie en staar je niet 

blind op één systeem.  

Aanpak/projectleider per wijk 

Laat als gemeente zien dat de kosten van de energietransitie eerlijk gedragen worden. Tussen typen 

huizen, woningcorporaties, maar ook grootverbruikers als industrie. 

Zoeken naar oplossingen op verschillende schaalniveaus (bewoner, wijk, stad, net); wat betekent het 

zwembad in de buurt.  

Geothermie haalbaar in Delft, geschikt?  

Laatste update over de warmterotonde (Cluster West) in relatie tot deze exercitie.  

Ik wil wel meedenken over roadmap aardgasvrij 2030/neutraal 2050.  

De gemeente heeft hopelijk ook plannen zelf. Deel dat en vraag dan om meedenken, niet zoals nu 

doen of alles bespreekbaar is.  

Organisaties zoals bedrijven en scholen betrekken. 

Bekend maken contacten gemeente.  

Keuze per wijk qua infrastructuur biedt ruimte aan technische mogelijkheden.  

Wijkgerichte aanpak, laagste gemeenschappelijke kosten.     

Bijdragen aan versnellen energietransitie en energietransitie mogelijk maken.  

Kennis implementeren  

Graag per wijk uitwerken, projectleider per wijk.  

Kan ik als eigenaar-bewoner aanhaken op of meeliften met aanpak door de woningcorporatie van 

huurwoningen in mijn wijk (‘gemengde wijk’)?  

Bewoners die op de lijst staan voor aardgasvrij op tijd inschakelen. 

Welke warmtebron komt er in welke wijk en wat betekent dat voor de isolatiegraad van mijn 

woning?  

Neem dwingend de woningbouwverenigingen mee voor de huurwoningen.  

Graag duidelijk maken wanneer welke beslissing wordt genomen door gemeente en andere 

relevante partijen zodat ik als bewoner kan meedenken.  

Op werkbezoek bij bestaande (transitie)projecten.  
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Gemeente moet stimuleren en idee verkopen, beweging moet van onderop komen.  

Geologisch/geothermisch onderzoek meedoen; particulieren maximaal 40 meter diep, ….. 200 meter 

diep. 

Regisseurs: gemeente, corporaties, groepen bewoners, individuele bewoners. Eerst kijken wat per 

wijk/woonblok gebeurt, dan weet je wat je zelf kan doen. Niet beginnen met iedereen een ronkende 

pomp op het huis! 

Gerichte aanpak voor nieuwe huizen, oude huizen, historische huizen.  

Delftse aardgas-tax: aardgas heel duur maken zoals in Denemarken.  

Wijk Voorhof alle eigenaren een totaalplan maar de wijk bepaalt de keuze van alternatieven.  

Meedenken over oplossingen in de wijk met nog keuzemogelijkheden in het plan van aanpak.  

Ik wil meedenken/meewerken aan het grote plaatje van de energietransitie, hoe we dat collectief en 

in balans voor elkaar krijgen. Er zijn een hoop dwarsverbanden tussen energievormen en –gebruik.  

Meedenken over het in stand houden van mijn jaren dertig woning zonder spouwmuur, maar met 

glas-in-lood e.d. 

Geen meedenken maar meediscussiëren over hoe gaan we het doen en wat is realiseerbaar. Een 

gemeente moet dit niet terzijde leggen. Plannen op langere termijn dan levensduur etc. 

Als ik wil weten hoe goed ik mijn woning moet isoleren wil ik weten wat voor warmtebronnen er zijn.  

Wel meedenken, gemeente heeft regierol, energieleverancier is stakeholder: moeten scenario’s 

geven.  

Inzichtelijk maken kwantitatieve behoefte en opbrengst aan energie in Delft. 

Kom met maand/jaarplannen. 

Maak gebruik van verandermanagementtechnieken voor deze enorme transitie.  

Ook samenwerken met Deelstroom en andere wijken naast Delft.  

Vooruitzicht wat voor jouw wijk voor de hand ligt in de toekomst i.v.m. eigen investeringen: 

bijvoorbeeld warmtepomp versus warmtenet.  

Bied een bewoner een duidelijk alternatief: wat moet ik doen?  

Werk niet enkel per wijk maar start als huishoudens de CV-ketel stuk hebben en bij verhuizingen 

meteen huis aanpassen. Wijk kan later.  

Wijkgerichte participatie-aanpak 

Goede communicatie over mogelijkheden en oplossingen maar ook luisteren naar de wijken.  

Alles overleggen per wijk en duidelijk. 

Duidelijke afspraken maken met grote stakeholders: wijkverenigingen, energiebedrijf, TU Delft, DSM.  

Per wijk overleg, meedenken over warmtenet voor Kuyperwijk.  

Goed nadenken over alternatief, wat is goede en betaalbare oplossing, afhankelijk van woningtype.  
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Graag wil ik feedback geven op gemeenteplan op wijkniveau in mijn wijk.  

Projectleider per wijk + overleg met de buurt.  

Wees helder waar je als bewoner echt over mee mag denken. 

Centraal advies per woning groep woningen voor transitie rekening houdend met planning en 

levensduur technische installatie.  

Overleggen met VvE’s en woningcorporaties, goede informatie.  

Onafhankelijke adviseur 

Denken in mogelijkheden in plaats van oplossingen.  

Informeer ons over de duurzaamheidsinitiatieven in wijken en buurten rond mijn wijk. Dit gesprek 

zou ik met mijn “buren” ook willen hebben.  

Geef een richting per wijk aan. Besef dat er onderscheid is tussen particulieren die een individuele 

investering doen (bijvoorbeeld een warmtepomp met geothermie) en particulieren die graag op een 

collectieve voorziening (bijv. warmtenet) aan willen sluiten.  

Per buurt inspraak aanpakken. Buurt informeren via internet maar ook via flyers, in de brievenbus, 

buurtsupers, buurthuis, scholen. Inspraak regelen voordat alles al besloten is.  

Warmte, koken, vervoer: publieke infrastructuur met gedeeld perspectief.  

Niet alleen elektrisch, maar ook stadswarmte of biogas wat aangepast kan worden om op te koken, 

misschien verwarming. Meedenken.  

Buurtraad of straatraad om bijvoorbeeld een buurtbatterij voor elkaar te krijgen. In de straat 

opgewekte energie blijft in de wijk. Scheelt mogelijk in verzwaring van infrastructuur  

Maak heldere keuzes per wijk. Let op kwetsbare huurders van slecht geïsoleerde huurwoningen. 

Welke soort warmtebronnen zijn er om in te zetten?  
 
Wijken stimuleren, mensen bij elkaar brengen. Bijeenkomsten per wijk  misschien op een ander 
niveau waar ook samen dingen gerealiseerd kunnen worden. 
 
Niet elke wijk heeft dezelfde infrastructuur, of heeft überhaupt infrastructuur. Niet elke wijk heeft 
ook een voorziening om een samenwerking te organiseren. 
 
Contact bij de gemeente  het eerste contact. Het is niet duidelijk wie zich waar mee bezig houdt. 
Bij het KCC wordt je van het kastje naar de muur gestuurd. Er is behoefte aan een goed 
aanspreekpunt. De gemeente moet ook openstaan voor dit contact, zeker als ze deze transitie in een 
samenwerking willen realiseren.  
 
Flyeren per wijk. Geen inspraak. Van tevoren gesprekken met de mensen uit de buurt om samen 
naar het plan te kijken.  
 
De gemeente heeft nog geen visie, hetzelfde geldt voor de corporaties. De mensen willen weten wat 
er collectief gedaan kan worden en wat zij vervolgens zelf kunnen doen. Het gaat om de regie nemen 
 bij wie ligt de regie? En welke regie?  
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Samen met de buurt kijken naar mogelijkheden. Hoe krijg je eigenaren mee om de hele straat te 
doen, want dit kan namelijk voordelen hebben. Er is behoefte aan betrouwbare aannemers en een 
platform zodat mensen elkaar kunnen vinden.  
Voorbeelden geven werkt ook stimulerend, waar is wat gedaan en wat zijn de uitkomsten?  
 
Bedrijven moeten interactie hebben met de bewoners. Veel bedrijven zijn grootverbruikers en daar 
kan eventueel de restwarmte van gebruikt worden.  
 
In de Harnaschpolder is er geen gas, elke wijk is anders. Het is misschien ook waardevol om nog meer 
in te zoomen naar buurtniveau.  
 
Het warmtenet is voor de massa. Begin klein, zoals een aanpak per straat.  
 
VVE, laagbouw, hoogbouw, er komen verschillende vragen vanuit verschillende hoeken. Wat is er 
allemaal nodig? Dit vraagt om vele verschillende installaties. Er moet ook feeling komen met het 
onderwerp  bewustwording. 
 
De mensen willen een beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is  wat kan er nog meer door die 
leidingen?  
 
De gemeente moet een richting geven, opties aanbieden. Hierna zullen meer initiatieven volgen om 
dat mensen dan weten in welke hoek en welke richting ze mee kunnen denken om dingen te 
verfijnen/aanscherpen etc.  
 
In hoeverre hebben mensen de vrijheid om dingen zelf te doen. Wanneer een optie collectief kan, 
moet je dan aansluiten?  
 
Isoleren is iets wat iedereen al zelf kan doen. 
 
Het is belangrijk om te denken in mogelijkheden en niet in oplossingen. Wellicht is een ander soort 
gas ook een optie  de opties moeten open blijven. Dingen moeten niet te snel worden vastgelegd 
zonder alles te hebben bekeken. 
 
Er moet een richting worden bepaald. Maar deze moet nog beïnvloedbaar zijn voor nieuwe 
technologieën want die ontwikkelingen gaan snel en het is belangrijk dat je daarmee mee kan. 
Anders blijven er kansen liggen en dat is zonde.  
 
Verschillende boordieptes  de TU mag dieper boren dan de bewoners. Hoe zit dat precies?  
 
De bewoners en huurders op tijd betrekken en goed inlichten  er is al één wijk toegewezen?! 
 
Is de aanpak om het per wijk aan te pakken wel zo slim? Wanneer een CV ketel kapot is en de 
bewoner neemt alvast een nieuw alternatief, dan is hij al klaar. Dus moeten we niet kijken wat 
vervangen moet worden en daar meteen iets nieuws voor in de plaats neerzetten? Misschien gaat dit 
soepeler? 
 
Bijdrage gebouweigenaren  welke voordelen zijn er? Huurders kunnen en willen ook mee 
participeren in  samenwerking met bedrijven. 
 
Stedin is een versnelling van een wijkgerichte aanpak zodat men de laagste particuliere kosten heeft. 
 
Laten we kijken naar de nieuwbouwwijken en niet het wiel onnodig opnieuw uitvinden. 
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De netbeheerder creëert de voorwaarden, de bewoner kiest zelf  in combinatie met bedrijven. 
Restwarmte van bijvoorbeeld een zwembad kan gebruikt worden. Het is belangrijk dat de juiste 
combinaties worden gezocht en gemaakt.  
 
Voor acceptatie van plannen  blijf in gesprek met elkaar.  
 
Verandermanagement is lastig. Begin met een kleine groep en dan uitbreiden en verspreiden. 
Mensen moeten het gaan doorvertellen.  
 
Delfts Doen  de mensen die zich betrokken voelen kunnen de ambassadeurs zijn. Zij zijn vaak bij de 
bijeenkomsten, laat hen de volgende keer iemand meenemen zodat er een olievlekwerking kan 
plaatsvinden  versterking. 
 
Focus  kijk naar efficiënte oplossingen per bewoner, maatwerk. 
 
Voor adviseurs  hoe gaat het in zijn werk? Er zou een adviescommissie voor de gemeente kunnen 
worden opgericht om duidelijkheid te geven over het aanbod.  
 
Mensen kunnen zelf een adviseur in de hand nemen maar wie zegt dat het aansluit bij het groter 
geheel? En moet je dat willen ja of nee? Is deze adviseur ook betrouwbaar?  
 
Bij een koopwoning  iets van de blokverwarming moet vervangen worden, ga je dan individueel of 
als blok opereren?  
 
Het is belangrijk om de kwaliteit van de woning in stand te houden  woning van de jaren ’30 heeft 
glas in lood ramen en stenen muren. Je wilt geen dubbel glas en je kan niet isoleren, je wilt de stijl 
behouden dus wat kan en ga je doen?  
 
VVE’s hebben zelf niet veel technische kennis maar reserveren wel al middelen. Zij vragen zich af 
hoe, wat, wanneer? Ze kunnen het nog geen handen en voeten geven en vragen zich af wat de opties 
zijn. 
 
Geothermie  wat is de status hiervan in Delft?  
 
Combineer functies  energie leveren en energie vragen. Dit kan misschien leiden tot een balans om 
neutraal uit te komen. Wie levert de warmte? En hoe, via welke leidingen en waar te krijgen?  
 
Platform van initiatieven  om op de hoogte te blijven wat bewoners allemaal zelf doen en kunnen 
doen. 
 
Platform met kennis  om snel te schakelen voor de huidige stand van zaken.  
 
Kennis is traag. (?) 
 
Kuyperwijk  is voor een aanpak per wijk (?) 
 
Het zou goed zijn om een projectleider per wijk te hebben zodat er bekeken kan worden wat er voor 
díe wijk nodig is en wat de kansen zijn.  
 
Hoe worden de woningbouwcorporaties hierin meegenomen? Zij hebben een belangrijke rol die zij 
niet pakken.  
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Per wijk aangeven wat er collectief mogelijk is, zo snel mogelijk. Want wat ga ik investeren als nu 
mijn ketel kapot gaat? 
 
Poptahof  hier is een warmtenet waarbij wordt gestookt met VR-ketels. Het ligt onder een flat met 
sociale woningbouw en die mensen hebben enorme huren.  
 
Wanneer er een plan ligt  kan deze verbeterd worden, aangepast of aangescherpt? Er is best wat 
kennis in de stad en staat het plan hier open voor?  
 
De middelen om deze transitie te realiseren worden politieke doelen.  
 
Per wijk inzoomen op het plan dat er ligt en dan bijschaven om het zo passend mogelijk te maken.  
 
Is er voldoende expertise bij de gemeente? 
 
Waar willen ze (de gemeente) dat mensen over mee kunnen denken? Een globaal zou goed zijn, dan 
kan er gericht worden meegedacht op bepaalde aspecten. De gemeente moet helder zijn  er is 
geen vertrouwen in de huidige inspraak.  
 
Er is behoefte aan een duidelijke planning  wanneer is welke wijk aan de buurt en wat gaan we 
doen?  
 
Niet participatie organiseren om het ‘participatie organiseren’.  
 
De gemeente moet inzetten op de contacten met de buurtgemeenten om de mogelijkheden te 
bespreken.  
 
Bewuste en bewezen kennis in de bijeenkomsten en overleggen meenemen.  
 
Werkbezoek naar de Harnaschpolder organiseren  Afvalwaterzuiveringsinstallatie  
 
Wat is de optie met biogas? Kan dat voor koken en/of verwarming worden gebruikt? 
 
In hoeverre is het huidige warmtenet uit te breiden  doortrekken naar bijvoorbeeld straten in de 
omgeving 
 
Het is een collectief vraagstuk  de elektriciteitsbehoefte wordt een groot probleem. Zoom uit en 
bekijk het groter geheel. Breng de dwarsverbanden in kaart  het gaat om de totale vermindering 
van de energievraag. Aardgasloos is een onderdeel van de energietransitie.  
 
De energie die lokaal wordt opgewekt (zon/afval/water) zouden we in de straat moeten houden  
dus niet terug leveren aan het net maar opslaan in een batterij in de buurt. Het netwerk wordt zo 
niet verzwaard.  
 
Mensen met een oudere leeftijd doen misschien niet mee (80 jaar)  wat doen we met die 
woningen als dingen collectief ‘moeten’ worden aangepakt?  
 
We hebben elkaar nodig om dit te realiseren dus een goede aanpak is belangrijk.  
 
Draagvlak  hoe vergroten we dat? Hoe bereiken we de andere mensen? De mensen die bij de 
bijeenkomsten aanwezig zijn, zijn de geïnteresseerden. 
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Wat kan Delft aan energie leveren/opwekken? Hoeveel hebben we van elders nodig?  
 
Voor de opwekking is het lastig om van bottom-up te werken  het zijn grote vraagstukken. De 
kaders moeten vastgesteld worden  de roadmap 
 
Delft moet niet het wiel gaan uitvinden terwijl tegelijkertijd ook in Leiden het wiel wordt 
uitgevonden.  
 
Mensen willen wel meedenken maar dan wel in de richting waar we heen gaan. Ze willen niet 
zomaar meepraten. Tijdsplanning is belangrijk. Het moet transparant zijn, van hier staan we en dit 
gaan we doen. Het moet eerlijk gebeuren dus ook aangeven wat niet kan.  
 
Er moet eerst een grof plan komen  dan pas meedenken want dan is er een richting.  
 
De gemeente moet de corporaties stimuleren (meer dwingen eigenlijk)  de bewoners willen wel! 
 
Het begin moet van bovenaf komen, dan de rest in samenwerking met van onderop  de tijd dringt. 
De grote partijen stellen de kaders/plannen op. 
Mensen kunnen niet meedenken  mensen willen meedoen o.b.v. de mogelijkheden. Wat doen de 
energiebedrijven, zij hebben ook een grote bijdrage. We moeten ook niet alleen in Delft kijken.  
 
Mensen willen wel meedenken om het verbruik omlaag te krijgen. 
 
Mensen willen en moeten meegroeien in plaats van meedenken  delen van kennis en het 
bewustzijn vergroten. 
 
In de kookprogramma’s wordt nog op gas gekookt (!) 
 
Als mensen van het gas af zijn, betalen zij nog wel voor de aansluiting aan Stedin. Wat betekent dit? 
Ben je dan wel echt van het gas af?  
 
Bij huurders komen er renovaties aan vanuit de corporaties  het is trekken aan dood paard.  
 
Duurzaamheid moet je verkopen.  
 
Meedenken  met wie? De gemeente, het veelkoppig monster? Zet op de website wie er allemaal 
meedoen aan partijen zodat dat inzichtelijk wordt en de mensen hen ook kunnen benaderen.  
 
In het kader van meedenken  wat wordt er nou precies mee gedaan? Terugkoppelen is heel 
belangrijk! 
 
Zoek de grootverbruikers zoals DSM en leg linken.  
 
Er moet een eerlijke verdeling voor de gebruikers zijn, groot en klein. De corporaties hebben veel 
woningen  daar moet dus ook echt wat gebeuren anders zijn het de ‘kleintjes’ (particulieren) die 
alleen minder energie gaan betalen bijvoorbeeld.  
 
Hoe zeker is het plan van 2021? Dit i.v.m. investeringen  koop ik nu wel of geen warmtepomp?  
 
Neem een voorbeeld aan Duitsland  meerjaren plannen 
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De gemeente moet te vertrouwen zijn  het zijn investeringen voor de lange termijn. 
 
Partijen gaan individueel advies geven aan mensen  wat kost dit en wat betekent dit advies voor 
de bewoners? 
 
 
AD 5. BEELDEN BIJ DELFT AARDGASVRIJ 2050 

Moet veel eerder, geboren in Loppersum. 

Is 2050 haalbaar? 

2050: eigenlijk niet zoveel (anders dan nu): energie-opwekking binnenshuis en aan gevels opgelost.  

Geen verandering van het straatbeeld. 

Groen! 

Nieuwbouw integrale aanpak: cascade m.b.t. warmtebronnen.  

Onderschat niet de gevolgen voor de binnenstad, isolatiemogelijkheden technisch en vanwege 

monumentenstatus beperkt, biogas waterstof wel geschikt voor binnenstad.    

Verzorg goede informatie over verduurzaming van monumenten, boek (maken?) vanuit 

monumentenzorg.  

Zorgen over transitie in de binnenstad, monumenten behouden. 

Oudbouw mooi houden ook als aardgasvrij wordt. 

Stadskantoor als monument van de toekomst. 

Welstand is een probleem. 

Grachten te benutten voor horizontale WKO-verbindingen. 

Koppeling historie met kennisstad/innovatie. 

Delft als TU-stad koploper en modelstad met wederzijdse afstemming van de vraag.  

Advies aan de raad: ga voor wijkaanpakken, eerst zo snel mogelijk routekaart van wijken maken: 

leren, doen, ontwikkelen. 

Bewustwording vergroten, gaat ook om gevoel. 

Bereid om meer te investeren dan de buurman om er voor te zorgen dat de buurman ook kan.    

Gedragsverandering, normaal voor inwoners om integraal vanuit duurzaamheid benaderen.   

Aandachtspunt: kennis ontwikkelt zich nog voortdurend, systemen zijn nog niet uitontwikkeld. 

Snelle omschakeling, daar moet regie op zitten, gemeente, Rijk. (2x) 

Gemeente heeft regie genomen.  

Warmteplan moet oplossing en duidelijkheid bieden, niet in 2021 maar in 2019! 

Visie gemeente: risico-analyse maken want er kunnen fouten gemaakt worden bij infrastructuur en 

nieuwe oplossingen. 
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(in 2050 is) helft van Delft nog op gas vanwege tekort aan installateurs. Het warmtenet is failliet door 

geen elektriciteitscentrales meer zijn op gas of kolen. 

Energietransitie is niet 100% volbracht. 

Accepteer ‘gasarm’ als tussenstap, want tijd nodig voor transitie en infrastructuur.  

Dit jaar is maar 30% gasvrij opgeleverd, gaan we zo door dan halen we 2050 niet.  

Per wijk een verschillende oplossing: grote verschillen in hoe het beeld/landschap er uitziet: in het 

een gebied veel windmolens, aardwarmte of bronboringen. 

Op straat zonnepanelen, in huis andere verwarming/stroom. 

Gasflessen in de tuin. 

Schrikbeeld: overal in plaats van schoorstenen lelijke warmtepompen die geluid maken.  

Schrikbeeld: grote diversiteit aan systemen in straatbeeld (2x), luchtwarmtepomp per woning. 

Droombeeld: we merken er niets van qua comfort en kosten. 

Stiller in de stad door elektrische auto’s en bussen. 

Elke woning zonneboiler, zonnepanelen, windturbine op het dak. 

Accu’s voor zonne-energie. 

Maatregelen veel meer in samenwerking treffen: daken volledig doorleggen (zonnepanelen?) 

Behoefte aan begeleiding van initiatieven particulieren, voorbeeld Duurzaam Den Haag.  

Boven de politiek verheven oplossingen: rolvaste, toekomstgerichte en -bestendige overheid, niet 

zwabberen! 

Geen aardgas, meer transformatorhuisjes door elektrificatie. 

Uiterlijk stad flink veranderd; nergens meer dakpannen, overal liggen zonnepanelen. In een groot 

deel van de stad zie je geen originele bakstenen meer door het isoleren. 

TESLA-dakpannen op bijvoorbeeld monumenten. 

Bestaan er onzichtbare zonnepanelen voor huizen in de binnenstad?  

Oude woningen: gevel laten staan, rest slopen en nieuw bouwen.  

Nieuwbouw: nul op de meter 

(in 2050 is) Gezamenlijk op wijkniveau dingen oppakken en realiseren vanzelfsprekend.  

Lokale energievoorziening (na energiebesparing) per wijk of buurt: autarkisch. Het net niet langer als 

buffer gebruiken.    

Buurtaanpak, op wijkniveau met mensen in gesprek. 

Oplossing voor de wijk het goedkoopste. 

Schakelen tussen diverse schaalniveaus: blok, buurt, wijk, stadsniveau. 

Verbruik en opwekking op wijkniveau met elkaar in balans. 
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Piekhavens: aftoppen van de piekvraag op 70% van het verbruik. 

Piekbelasting benutten voor elektragebruik.  

Inzetten braakliggende percelen voor zonnepanelen. 

Hoe gaan VvE’s van het gas af, daarvoor moet nog heel veel gebeuren.  

Isoleren, waar mogelijk zelf energie opwekken. Al dan niet aansluiten op warmtevoorziening   

Isoleren (2x)! 

Houtkachels om hele woning te verwarmen met fijnstof-filter. 

Straat-stichting die dient als financiële organisatie voor bloksgewijze renovatie 

Oplossingen op maat per woning. 

Eerste stap is veel meer aandacht voor isolatie, daarna keuzevrijheid in energiedrager. 

De campus TU Delft staat nog te ver verwijderd van de stad, TU veel meer inschakelen voor 

technische oplossingen die elektra aan de woning opwekken. 

Meer lokale uitwisseling van energie in 2050. 

Koppeling met water en vervoersystemen, auto als energieleverancier voor de woning, waterstofgas. 

Laat s.v.p. de gemeente het aanleggen van warmtenetten regelen en iet iedereen zelf, dat gaat 

onderling ruzie geven.  

Advies aan de raad: snel besluit nemen, adaptieve besluiten nemen. Inventariseren warmtevraag, 

wanneer zouden inwoners willen aansluiten, onder welke voorwaarden.  

Pas handelen als bekend is waar de gemeente naartoe wil. 

Maatregelen moeten terug te verdienen zijn. 

Welke rol kunnen bedrijven spelen: warmtelevering, zonnepanelen op daken bedrijfsgebouwen.   

Heel enthousiast over warmtenetten, maar niet alle wijken zijn er geschikt voor. 

Warmtenetten zijn er niet meer want er is niet voldoende warmte beschikbaar om in huidige vraag 

te voorzien. 

Niet zomaar huidige (gas)infrastructuur weggooien, kijk goed of er een volwaardig alternatief is. 

Als stad een soort experimentenlab, grootser dan TGV. 

Warmte en geothermie en niet meer thuis koken en veel zonnepanelen.  

Duurzaamheid wordt integraal opgepakt (in 2050): bewustwording en cultuurverandering. 

Tijdstippen van energieverbruik zijn totaal veranderd door ‘slim’ schakelen.  

‘Cross-over’ water klimaatadaptatie/energie 

Verduurzamen bestaande warmtenetten. 
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2050: aardgasvrij, koken op inductie, geen kolenfabrieken meer, alle auto’s hybride, overheid heeft 

grote rol, moet informeren. Zonnepaneeldaken in plaats van dakpannen, collectief per straat zodat 

alles optimaal wordt benut. Woningen zijn CO2-neutraal. 

Minder consumeren (2x), maak energie duurder, dan is men bereid te handelen. 

Nog meer mensen, 15.000 woningen erbij. 

Geen afspiegeling van de maatschappij.  

Solidariteit via belasting, als het persoonlijk niveau is, is het lastig. 

Splitsing in de maatschappij: betrokkenheid, kosten. 

AVG officieel vragen? 

    

   

 

 

 


