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Welkomstwoord van de wethouder

Wethouder Lalieu
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Agenda

Het programma van vanavond

19.30 – 19.50

Opening en presentatie

19.50 – 20.40

Dialoog in kleine groepjes (3 – 4 personen)

20.40 – 21.00

Evaluatie en afsluiting
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NATIONAAL KADER
10.806 woningen + 1.751 gebouwen
Aardgasvrij in 2050
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Uw bijdrage is belangrijk

Eind 2021: vaststelling visie.
Vanaf 2022: uitvoeringsfase

Uw input wordt meegenomen in het
uitvoeringsprogramma van de warmtetransitie!
We hopen vanavond inzicht te krijgen in uw:
-

Ambitieniveau

-

Ervaring met isoleren/verduurzamen

-

Informatie- en hulpbehoeften

-

Opinie over warmtebronnen en -technieken
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1. Warmtetechniek: elektrische warmtepomp

Individueel & lage temperatuur


 Nieuwbouwisolatie
 Buffervat
 Combiwarmtepomp
 Laagtemperatuurradiatoren
 Elektriciteitsnet
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Bouwjaar

nieuw

Warmtevraag

laag

Dichtheid

~
Bron: ECW | https://ecw.mett.nl/themas/de+leidraad/default.aspx
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2. Warmtetechniek: hybride warmtepomp

Invidivueel & hoge temperatuur



 Isoleren beperkt
 Hybride warmtepomp + CV-ketel



 Elektriciteitsnet
 Nu aardgas, in de toekomst groengas / waterstof
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Bouwjaar

oud

Warmtevraag

gemiddeld

Dichtheid

~
Bron: ECW | https://ecw.mett.nl/themas/de+leidraad/default.aspx
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3. Warmtetechniek: HT/MT-warmtenet

Collectief & hoge temperatuur



 Beperkt isoleren
 Warmtenet (>75ºC)
 Elektriciteitsnet
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Bouwjaar

oud (HT)

Warmtevraag

hoog

Dichtheid

hoog



Bron: ECW | https://ecw.mett.nl/themas/de+leidraad/default.aspx
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4. Warmtetechniek: LT-warmtenet

Collectief & lage temperatuur




 Nieuwbouwisolatie
 Warmtenet (<55ºC)
 Elektriciteitsnet
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Bouwjaar

nieuw (HT)

Warmtevraag

laag

Dichtheid

hoog
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Meer dan 50% panden met potentie
16%

36%
853 TJ

48%
All-electric
Hybride
Collectief HT
Collectief LT
Rest
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Vooral potentie voor de hybride warmtepomp
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Succes!

‘Transitie’ naar subgroepjes

We gaan uiteen in groepjes van 3 of 4 personen per groepje.

Tijdens de dialoog gebruiken we de tool ‘Padlet’.

Zes onderwerpen komen aan bod:
-

Ambitie

-

Uitgangspunten

-

Duurzame warmte

-

Isolatie

-

Communicatie

-

Hulp/behoefte

DRIVEN BY VALUES
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Bijlage 1
Dialoogverslag digitaal groep 1a

27 juli 2021

dbv.padlet.org/jkeers1/ajfnixfcit7pmxbv

TVW Maasgouw - burgeravond groep Jeroen
Over de warmtetransitie in Maasgouw
JEROEN KEERS 26 JULI 2021 09:37

Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?
Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?
Wordt er niet al mee geëxperimenteerd, bv aardgasvrije
nieuwbouwwoningen? Goed om waar mogelijk wel al te
experimenteren met aardgasvrij.
Vol inzetten op de waterstoftransitie. Gemeente moet hier zo

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?
Kosten zijn belangrijk.
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt: zowel opslag van
restmaterialen als gezondheid van bewoners/omgeving.
Meer aandacht besteden aan zonneweides/zonneparken. Ook
zonnepanelen op water leggen kan.

veel mogelijk mee doen. Voor de hele 'all electric' is veel
elektriciteit nodig, dus ook zonnepanelen gebruiken.

Eigen gebouwen van de gemeente met zonnepanelen vullen. In

Waterstof is een nieuwe techniek die nog nergens grootschalig
wordt toegepast. Dus toepassing in een omgeving als waterstof

Leren van voorbeelden die er al zijn, bv centraal informatiepunt.

is nog erg experimenteel. Plus voor elektriciteit/energie moeten
we ook naar andere mogelijkheden kijken zoals warmtekracht
(aardwarmte), waterkracht, windmolens. Over het algemeen is
de ambitie voor 2050 erg ambitieus, beginnen het beste met
nieuwbouw meteen aardgasvrij maken.
Ambitie hoeft niet per se te zijn om géén aardgas meer te
gebruiken, maar zo minimaal mogelijk (aardgasvraagreductie).
Voor energieopwek is een goede mix belangrijk, de zon schijnt bv
niet altijd. Kostenplaatje is ook belangrijk.
Kernenergie: vergeet niet de Clauscentrale. Er zijn gedachten om
in Maasgouw kernenergie op te wekken (nationaal).

hoeverre kunnen we afwijken van landelijke richtlijnen.

Zowel isolatie als aardgasvrij. Inwoners moeten zich goed
kunnen oriënteren.
Niet alleen bewoners maar ook bedrijven en industrie moeten
een bijdrage leveren.

Isolatie: welke duurzame of
energiebesparende maatregelen heeft u zelf
al genomen? Wilt u nog verder investeren in
het verduurzamen van uw woning? Waarom
wel/niet?
Stap één is altijd voldoende isoleren. Hoe ver zijn inwoners van
Maasgouw hier al in? Willen ze nog meer isoleren? En waarom
wel of niet?

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwen inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?
Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?

Centraal informatiepunt. Een landelijke energietransitietsaar is
belangrijk om te coördineren wat er op dit onderwerp zoal
gebeurt.
Er is een RES, doen wij daar voldoende aan t.a.v. communicatie?
Belangrijk platform is social media voor de jongere generatie.
Naast gemeentelijke informatie en provinciale informatie is ook
nationale informatie informatief. Nieuwsbrief 'zelf energie
produceren'. Interessant: de nieuwe ontwikkelingen, subsidieinformatie, etc.
Er zijn diverse werkgroepen bezig, maar die zijn wellicht nog te
onbekend?

Ik mis in de opties nog de zonnepanelen. Naast een
warmtepomp is het ook belangrijk om zonnepanelen te hebben.
Want er wordt meer elektriciteit gebruikt voor de warmte.
Het zijn vooral de kosten, een deel moet terug te verdienen zijn.
Serieus isoleren van woningen is belangrijk om de warmtevraag
terug te dringen. Daar valt nog veel te behalen bij veel mensen.
Qua bronnen: waterkracht, we hebben de Clauscentrale, locaties
waar zonnepanelen aangelegd kunnen worden, ook energie uit
aarde (geothermie). Onderzoek SCAN gaande voor aardwarmte.
Is een niet-invasieve bron.
Huis valt eigenlijk precies tussen nieuwbouw en oud, deels
aangepast met isolatie. Niet goed genoeg geïsoleerd voor LT.
Moet een combinatie gaan worden van meerdere vormen van
duurzame energie.
Biomassa is niet duurzaam, groengas ook niet omdat er alsnog
CO2 vrijkomt.

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?

Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?
De gemeente moet kijken welke inwoners de financiële
mogelijkheden in meer of mindere mate hebben. Minima
ondersteunen om isolatie mogelijk te maken.
Financiële schema's zijn mogelijk bij isolatie, omdat dit zichzelf
vaak terugverdient.
Informatie over de mogelijkheden kan verbeterd worden in
Maasgouw. Mensen moeten op de hoogte zijn van en
ondersteuning krijgen in de mogelijkheden voor isolatie en
duurzame warmte. Ook offline vormen, lokale media.

OVERIG
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
Belangrijkste aandachtpunt is om nadrukkelijk de ontwikkelingen
te volgen en er serieus op in te zetten. Bijvoorbeeld waterstof
waar landelijk beleid voor is vastgesteld.
Communicatie vanuit de gemeente moet duidelijk en helder zijn,
niet maar één vorm van duurzame energie maar juist een mix.
Als er eentje uitvalt, kun je op andere bronnen terugvallen.

※※※※※※

Bijlage 2
Dialoogverslag digitaal groep 1b

27 juli 2021

dbv.padlet.org/emmagroot/se64oyo8gef0v9pj

TVW Maasgouw - burgeravond - Emma
Over de warmtetransitie in Maasgouw
EMMA GROOT 26 JULI 2021 11:29

Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?

- Einde levensduur geen schadelijk materiaal.
- Zet in op besparing bij de industrie. Die verbruiken VEEL meer.

Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?
Antwoorden:
- Er wordt geexperimenteerd met nieuwbouw. Dat is goed.
- Advies: zet vol in op de waterstoftransitie! Zet in op de inzet van
waterstof.
- Elektriciteit opwek: Let op mogelijkheden voor aquathermie,
windmolens etc. de ambitie van 2050 is heel ambitieus. Oudere
huizen zijn lastig aardgasvrij te maken (of met hele hoge kosten
voor de inwoner, kan de gemeente dan wel mogelijkheden
bieden.).
- Ambitie moet niet zijn: geen aardgas. Moet zijn: zo minimaal
mogelijk! (let op de mix van energie opwek om continu toegang te
houden).

Isolatie: welke duurzame of
energiebesparende maatregelen heeft u zelf
al genomen? Wilt u nog verder investeren in
het verduurzamen van uw woning? Waarom
wel/niet?
Stap één is altijd voldoende isoleren. Hoe ver zijn inwoners van
Maasgouw hier al in? Willen ze nog meer isoleren? En waarom
wel of niet?
- Ik krijg steeds meer dubbel glas en isolatie, maar moet wel
met de kosten rekening houden.
- blanke pagina, wil alles gaan doen
- gedeeltelijk geisoleerd!

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?
- Kosten moet rekening mee gehouden worden
- Veilig en gezond

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwen inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?
- Platform om alle opties op een rijtje zetten, om inwoners
duidelijk te informeren van de mogelijkheden.
- Energie transitie 'tsaar' die centraal verantwoordelijkheid krijgt
om een centraal en neutraal informatiepunt op te zetten. ( - Doen
we voldoende aan communicatie rondom de RES?)
- Jongere generatie: Bereiken via sociale media.

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?

- Naast gemeente ook provinciale informatie en landelijke
informatie publiceren in de nieuwsbrief 'zelf energie produceren'
(met linkjes erbij).
- Behoefte aan betrouwbare informatie (e.g. NMU). Niet bedrijven
met belangen in de energietransitie. - ook als second opinion op de
gemeente.

Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?
- Zonnepanelen parken - panelen op water.
- Zet in op waterstof!
- Zinvolle opties: Het is EN-EN: je hebt zonnepanelen nodig om
all-electric te gaat.
- Serieus Isoleren!!! Beste manier om vraag terug te dringen.
- Waterkracht uit de Maas (heeft al infrastructuur vanuit de
clauscentrale)
- Weilanden met zon
- Combinatie van: Aardwarmte (geothermie) - Warmtepomp,
zonnepanelen en isolatie
- Oud huis, flink geïsoleerd - dus valt tussen wal en schip: Hybride
overkill in capaciteit, all-electric niet goed genoeg. Ziet heil in
aardwarmte
- Zoek de combinatie van verschillende technologieën
- Geenbiomassa en biogas!

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?
Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?
- Mensen met kleine portemonnee helpen om te investeren in
isoleren etc. - Financiële schema's: leningen of subsidie.
- informatie beter verspreiden: via lokale media benutten
(schriftelijk) e.g. weekblad.
- Ondersteuning bieden bij keuzes die inwoners kunnen maken.

- Samenvatting groetp1: Je hebt een mix van bronnen nodig en
communicatie moet helder en volledig zijn.
- Samenvatting groep 2: Veel oude huizen die al veel
maatregelen getroffen hebben. (Energie)armoede voorkomen. en
zorg voor goede voorbeelden (bijvoorbeeld een proefwoning.).
Zet in op de 'willing', desinteresse is als trekken aan een dood
paard.
Blijf op de hoogte | Onze
nieuwsbrief | Zelf Energie
Produceren
Een keer per maand maken wij voor jou een nieuwsbrief boordevol
informatie over de energietransitie en duurzaamheid. Je leest de
nieuwste ontwikkelingen en innovaties, maar ook informatie om te
starten met zelf energie produceren. Kortom een complete
nieuwsbrief die je niet kan missen als je zelf energie gaat produceren
of dit al doet.

OVERIG

ZELF ENERGIE PRODUCEREN

- Kan de gemeente afwijken van Nederlands beleid: Ja. Als we
2050 doel maar halen. Oplossingsrichting is een vrije richting.
- Blijf op de hoogte | Onze nieuwsbrief | Zelf Energie Produceren

※※※※※※
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TVW Maasgouw - burgeravond - groepje Gerben
Over de warmtetransitie in Maasgouw
GERBEN SPIES 26 JULI 2021 11:27

Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?
Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?

- Voorkomen van energiearmoede bij rijk en arm. Daarnaast
keuzevrijheid erg belangrijk.
- Betaalbaarheid belangrijk om te zorgen dat iedereen mee kan
komen.
- Wensen inventariseren diverse groep aan inwoners middels
bijvoorbeeld keukentafelgesprekken. En daarna kijken wat
mogelijkheden zijn voor individuen.
- Bereidwilligen identificeren en stimuleren om als eerste aan de
slag te gaan. Zo kunnen zij een voorbeeld en voortrekkersrol
vervullen.

- Verdwijnen aardgas goed idee, en kans benutten om
gasnetwerk te laten liggen, om in toekomst waterstof of
groengas te transporteren. Dan kan ook eenvoudiger de
piekvraag in de winter opgevangen worden.
- 2050 lijkt onmogelijk ver, lijken veel kansen om te wachten op
innovaties, maar wanneer moet je inzetten op realisatie? Wat
verwachten we aan ontwikkelingen die ingezet kunnen worden
voorafgaand aan 2050?
- Niet minder ambitieus dan het Rijk. Belangrijk om stappen
richting aardgasvrij te zetten, zoals hybride systemen om ook op
korte termijn minder aardgas te gebruiken.
- Inzetten op innovaties, zoals waterstof. Begin grootschalig met
grote bedrijven en gebouwen, daarna richting particulieren.

Isolatie: welke duurzame of
energiebesparende maatregelen heeft u zelf
al genomen? Wilt u nog verder investeren in
het verduurzamen van uw woning? Waarom
wel/niet?
Stap één is altijd voldoende isoleren. Hoe ver zijn inwoners van
Maasgouw hier al in? Willen ze nog meer isoleren? En waarom
wel of niet?

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?

- Zelf een duurzaam gebouwd huis gebouwd 25 jaar geleden, o.a.
goed geïsoleerd. Enige potentie is nog om zonnecollectoren te
plaatsen, hier zitten nog wel haken en ogen aan, bijvoorbeeld
risico schade door hagelstenen. Dus voor nu besloten om het
hierbij te laten.
- Laatste decennia geïnvesteerd in woning, nu 1200m3 voor
vrijstaand huis, waarmee alle isolatie- en besparingsmaatregelen
genomen zijn. Volgende stap is om hybride warmtepomp aan te

schaffen, wanneer CV-ketel stuk is. Uitdaging: koel houden in
zomer. Zonnewering aan buitenkant geplaatst, groene tuin, veel
schaduw. Erg fijn om zelf de investering kunnen spreiden over
de tijd.
- Boerderij uit 1948, vier jaar bezig om o.a. isoleren, desondanks
4500m3 en 6500kWh elektra. Gasverbruik terug gedrongen met
houtkachel. Vloer eruit en geïsoleerd (12cm PIR), voorzetwanden
geplaatst, plafonds nageisoleerd, dak al eerder geïsoleerd,
vervangen dubbelglas, tochtstrips geplaatst, nu 20 (later 30) PVpanelen.
- Huis uit 1870, veel gedaan: dubbel glas, vloerverwarming,
isolatie, dak vernieuwd met isolatie, zonnepanelen, nog 1600m3
over op jaarbasis. Niet veel opties over, al veel
gedaan. Aanschafprijs en constructie financiering belangrijk bij
overstap naar duurzame verwarming, zoals hybride
warmtepomp.

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwens inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?
- Informatiebehoefte is groot. Ik haal het zelf bij mijn vrienden,
aangezien dat ervaren klussers zijn. Zonnepanelen die vanuit
gemeente gepromoot worden, vind ik erg duur.
- Behoefte aan betrouwbare informatie, ik vertrouw advertenties
niet zo snel. Via bijvoorbeeld Natuur en Milieufederatie zou ik
eerder vertrouwen. Liefst zo onafhankelijk mogelijke informatie.

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?
Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?
- Verwondert over de uitblijvende aandacht voor energie uit de
Maas.
- Ook andere bronnen als restwater zouden benut kunnen
worden.
- Het beste inzetten op hybride systemen, maakt beginnen
makkelijk en uiteindelijk helemaal overstappen kan ook
gemakkelijk.

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?
Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?

OVERIG
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

※※※※※※
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TVW Maasgouw - burgeravond - groep Dennis
Over de warmtetransitie in Maasgouw
DENNIS FOKKINGA 26 JULI 2021 11:31

Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?
Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?
De ambitie voor 2050 is goed.
We moeten minder afhankelijk worden van het buitenland.

belangrijk om te minderen en energie te besparen....
Ethische kwestie, mag je de belasting gebruiken?
Iedereen moet mee kunnen doen
20% aardgasreductie verdelen over alle doelgroepen, ook
kleinere inkomens moeten kunnen meedoen om
energiearmoede te voorkomen. Mensen die krapper bij kas
zitten moeten meer geholpen worden dan de rijkere mensen.
De gemeente kan iets doen aan de ozb, bijv. verduurzamen leidt
niet tot hogere ozb maar leidt tot korting. De vraag is of dat ook
effect heeft op mensen met de kleine beurs.

Het wordt wel duurder via belastingen.
Ook al is er nog niets verplicht, je wordt wel indirect gedwongen.
We moeten iets doen.

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?
De gemeente moet sturen op gedragsbeïnvloeding, het is

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?
Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?

Kleine collectieven moeten ruimte krijgen.
Hoe denkt de gemeente de vragen te beantwoorden?
a. er is op dit moment al een energieloket bij de gemeente
duurzaam bouwloket
duurzaam bouwloket / coöperatie duurzaam Maasgouw
b. klankbordgroep advocaat van duivel - graag met elkaar in
dialoog

Isolatie: welke duurzame of
energiebesparende maatregelen heeft u zelf
al genomen? Wilt u nog verder investeren in
het verduurzamen van uw woning? Waarom
wel/niet?
Stap één is altijd voldoende isoleren. Hoe ver zijn inwoners van
Maasgouw hier al in? Willen ze nog meer isoleren? En waarom
wel of niet?

a. bewustwording - Maasgouw moet wel echte visie uitdragen ...
aandacht aan geven
Gebruik ook ambassadeurs met voorbeeldwoningen
Wat wil men de gemeente meegeven:
- duidelijke visie, uitstralen, we doen het omdat het belangrijk is
- ook inzetten op gedragsverandering, niet alleen naar geld
kijken
- inclusiviteit, bijv. bestrijden energiearmoede
- niet alleen in kaart brengen maar mensen begeleiden in proces
van verduurzamen en levensloopbestendig maken
bottleneck: technische mensen die het moeten uitvoeren
hebben we niet, dus ook sturen op efficiency, collectieve
benadering.
direct inspelen op kansen: bijv. bij aanvraag bouwvergunning,
hoe kun je het best doen: er zou een keurmerk moeten komen.
De markt leent zich nu ook voor beunhazerij.
Wilt u meedenken? Ja, reflecteren op visie.

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwens inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?

Zienswijze volgt vanaf half september, dan conceptrapport delen
Later bekend maken aan de bevolking dat de visie er is.
Duidelijke communicatie over dat de visie er is; via weekkrant,
informatieavond in gemeenschapshuis, de kernen bezoeken: en
en en en ...alle factoren meenemen.

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?
Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?

OVERIG
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
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Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?
Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?
De groep geeft aan dat ze het goed vinden dat gemeente hierin het
voortouw neemt. Ze zijn zelf ook al lang bezig met het
verduurzamen van hun eigen woningen(zie voorlaatste vraag)

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?
de groep heeft de volgende mening vwb prioriteit:
betaalbaarheid 80%
keuzevrijheid 20%
veel mensen zijn wel bereid meer te betalen als er iets anders
tegen over staat.

Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?
gemeente heeft alleen een keuze voor elektrische wp en
warmtenetten. Een deel van de groep vindt dit een goed initiatief.
Men denkt dat warmtenetten niet haalbaar zijn. Duurzaam
Maasgouw geeft dat een enquete heeft uitgewezen heeft dat men
niet afhankelijk wil zijn.

De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwens inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?
gemeente en energiecorporatie vertrouwen ze. De vraag is wel of
Duurzaam Maasgouw bij opschaling de gevraagde kwaliteit kan
leveren (dit is niet besproken) Verder geeft men aan dat er
landelijke acties waar bij aangesloten kan worden maar dat vaak
achteraf blijkt dat hier onvoldoende maatwerk geleverd wordt en
er gewoon standaard offertes met veel uitsluitingen worden
geleverd.

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?
Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?
er loopt al een initiatief van Duurzaam Maasgouw en de
gemeente. er is wel een deceptie mbt zonneweides. Er is behoefte
aan gecertificeerde bedrijven die woningen kunnen isoleren.
Vraag is wel hoe deze bedrijven dan gecontroleerd worden. Dit zou
kunnen lopen via een soort projectbureau (resko). de
energiecoorporatie zou zelfs kunnen helpen met de uitvraag van
de offertes voor de woningeigenaar.

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
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Ambitie: wat vindt u van het (nationale) plan
om vanaf 2050 geen aardgas meer te
gebruiken voor koken en voor het
verwarmen van gebouwen? Hoe hoog zou de
ambitie van de gemeente moeten zijn?
Hoe hoog zou volgens inwoners de ambitie van de gemeente
moeten zijn? Moet de gemeente meer, even veel of juist minder
zich inzetten voor aardgasvrij ten opzichte van andere
gemeenten?
1) aardgasvrij niet haalbaar, aardgasarm wel; einddoel is minder
CO2 - van het aardgas af is maar een kreet.
2) gasleiding moet blijven liggen, eerst nadenken dan doen. (Niet
handelen als er geen duidelijke oplossing is.)

Duurzame warmte: welke energiebronnen
zou de gemeente volgens u moeten inzetten
om duurzame warmte te creëren? Welke
techniek lijkt u het meest haalbaar voor uw
eigen woning?

Uitgangspunten: welke uitgangspunten
zouden het belangrijkst moeten zijn voor
duurzame warmte in Maasgouw?
Veel afwegingen zijn relevant bij de warmtetransitie als
beleidsopgave. Wat krijgt prioriteit: betaalbaarheid voor de
inwoner, maximale CO2-reductie, gegarandeerde keuzevrijheid in
warmte-oplossing en -leverancier, of nog heel iets anders?
1) Keuzevrijheid, niks opdringen.
2) Betaalbaar, dit kan ook in de vorm van een lagere
energierekening, subsidieregeling en/of goedkope lening.
3) Zo veel mogeljik gebruik maken van natuurlijke momenten
4) COMMUNICEREN, wat zijn de mogelijkheden? Eerlijk,
onafhankelijk advies, zie ook andere vraag.

Wat de warmtetransitie ingewikkeld maakt is een veelheid aan
mogelijke bronnen en oplossingen. In welke bronnen zien
inwoners heil: zon op dak, geïmporteerde windenergie van zee,
import uit het buitenland, geothermie, groengas? En met welke
techniek zouden ze zelf aardgasvrij denken te kunnen worden: een
warmtepomp, warmtenet?
1) Welke oplossing het ook wordt: afhankelijkheid voorkomen.
Voorbeeld is een warmtenet waarbij de tarieven opgeschroefd
worden en bewoners geen keuze meer hebben door
afhankelijkheid.
2) Aandachtspunt: Geluid van warmtepompen.
3) Gekoppelde ambitie: duurzame opwek; deze opgave kan niet
los worden gezien van warmteopgave. Kanttekening: groot
project met zonnepanelen op water is onlangs de stekker uit
getrokken, wegens ondercapaciteit van het net.

4) Ik vertrouw alleen mezelf
5) Flyers werken niet
6) Maatwerk, zeer afhankelijk van situatie in de wijk, o.a. type
woningen en mix koop / huur.

Isolatie: welke duurzame of
energiebesparende maatregelen heeft u zelf
al genomen? Wilt u nog verder investeren in
het verduurzamen van uw woning? Waarom
wel/niet?
Stap één is altijd voldoende isoleren. Hoe ver zijn inwoners van
Maasgouw hier al in? Willen ze nog meer isoleren? En waarom
wel of niet?

Hulp: hoe kan de gemeente u helpen om
'van het gas af te gaan'?

Niet aan deze vraag toe gekomen.

Sommige inwoners regelen alles het liefst zelf, andere inwoners
wachten juist op actie vanuit de gemeente. Hoe kan de gemeente
inwoners van Maasgouw helpen om aardgasvrij te worden?
Zie voorgaande vraag.

Communicatie: van wie vertrouwt u
informatie over isoleren en duurzame
warmte? Welke informatiebehoefte heeft u?
De communicatieopgave is in deze transitie groot. Van wie
vertrouwens inwoners informatie en aan welke informatie hebben
ze behoefte?
1) Simpele taal
2) Onafhankelijk
3) Iemand die de wijk in gaat, die de wijk goed kent. Een extern
persoon die de deuren langs gaat wordt niet vertrouwd. Lokale

OVERIG
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
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