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Welkom! 
Burgerberaad Statenkwartier



Kennismaken met de 
groep



Vraag van de gemeente aan inwoners

Vraag in de motie: “Help de gemeente door 

maatregelen te bedenken die helpen om 

klimaatverandering tegen te gaan”



De vraag opgesplitst in 2 fases 

Fase 1, 10 en 12 mei: 

Thema’s bepalen voor fase 2 (GEWEEST) 

Fase 2, 31 mei, 14 juni en 28 juni: 

Verdiepen en gezamenlijke adviezen met de wijk maken (NU)



IdeeënFase 1 Zorgen Kansen Zelf doen Gemeente

Thema

Vragen Weerstand

ThemaThema

Adviezen 

Fase 2
VANDAAG

Fases uitgelegd



Werken aan gelijk kennisniveau

Met elkaar in gesprek

Adviezen vormen

Fase 2

Vandaag

14 juni

28 juni



De gekozen thema’s

1. Wonen en Energie

2. Communicatie en Participatie

3. Openbare Ruimte en Mobiliteit

4. Financiering en Regelgeving



Wonen en Energie

1. Aardwarmte
2. Zonnepanelen
3. Collectieve batterijen
4. Isoleren
5. Energie besparen
6. Ambitieniveau en snelheid warmtetransitie
7. Collectieve energieopwek
8. Collectieve energieopslag en deelsystemen
9. Groene daken
10. Verduurzamen huurwoningen

Communicatie en Participatie

1. Toegankelijkheid van informatie
2. Persoonlijke energiecoaches
3. Ondersteuning voor collectieve initiatieven in de 
wijk
4. Voorlichting en bewustwording
5. Voorbeeldrol gemeente
6. Gedragsverandering bij bewoners
7. Draagvlak onder bewoners

Openbare Ruimte en Mobiliteit

1. Vergroening van de wijk
2. Ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen
3. Ruimte voor fietsers en voetgangers
4. Verbetering en verduurzaming van OV-
verbindingen
5. Deelauto’s
6. Klimaatadaptatie: afvoeren van regenwater en 
maatregelen tegen hittestress
7. Faciliteren elektrisch vervoer

Financiering en Regulering

1. Betaalbaarheid voor bewoners
2. Subsidieregelingen
3. Financiële prikkels voor gedragsverandering bij 
bewoners, verhuurders, bedrijven
4. Gemeentebudget voor tegengaan 
klimaatverandering
5. Houding gemeente t.o.v. Rijk
6. Verleiding vs. dwang



Hou rekening met haalbaarheid

Aspecten die invloed hebben op haalbaarheid:

1. Beleid en domeinen waar de gemeente over gaat

2. Het huidige beleid van de gemeente

3. Gemeentelijk budget

4. Aan het einde van fase 2 (28 juni) gaan we stemmen. 75% stemt 

voor een maatregel? Dan wordt het advies aangenomen als 

advies van het Statenkwartier.



Samen keuzes maken 
over het burgerberaad



Beraad van burgers

Balans vinden tussen:

- Een burgerberaad organiseren wat voor jullie werkt en waar jullie 
achter staan

- Niet alle lasten van de organisatie bij jullie leggen



Hoe doen we dat?

1. We leggen een aantal voorstellen over het proces aan jullie voor

2. Hier stemmen jullie over

3. We horen eventuele bezwaren die jullie hebben

4. Bij 75% stemmen voor nemen we het voorstel aan



Voorstel 1

We gaan op dezelfde manier door met de interne verslaglegging



Voorstel 2

Tussen bijeenkomsten door zorgen we voor verslaglegging naar 

buiten toe. Dit doen we via kanalen van de gemeente (sociale 

media, website, nieuwsbrief) en we informeren pers en media 

over het burgerberaad. 



Voorstel 3

We nodigen de verschillende bewonersinitiatieven uit die zich in 

Statenkwartier bezig houden met dit onderwerp. 
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Statenkwartier – duurzame warmte
Burgerberaad

Project related
Margit Heine
31 mei 2022



9 mei 2022

Even voorstellen
Margit Heine
Margit.heine@rhdhv.com



9 mei 2022

• Hoogwaardige warmtebron aardgas (1200 tot 1400 graden bij verbranding) inzetten 
voor een laagwaardige warmtevraag (35 tot 90 graden afhankelijk van 
isolatiewaarde).

• HR-ketels zijn gedimensioneerd voor warm tapwater en dus over gedimensioneerd 
voor ruimteverwarming.

Energievraag gemiddelde woning in Nederland:

• Nm3 aardgas (voor warmte): 1.500 Nm3 aardgas
= 14.700 kWh = 85%

• kWh elektriciteit (voor elektrische apparaten): 2.500 kWh elektriciteit
= 2.500 kWh = 15%

Huidige situatie: verwarmen met aardgas



9 mei 2022

Elke oplossing heeft voor- en nadelen -> wat vinden jullie belangrijk?

Alternatieve warmteoplossingen (aardgasvrij)



9 mei 2022

Meestal focus op ‘bewezen technologieën’, die 
(redelijk) betaalbaar zijn

2 ‘type’ oplossingen:
1. Individueel all electric (warmtepompen) of 
2. Collectief warmtenet  (verschillende varianten 

mogelijk)
(3. Hernieuwbare gassen)

In de visie van de gemeente (TVW) staat: “nog 
onduidelijk. Warmtepompen, warmtenetten, of een 
mix”

Alternatieve warmteoplossingen (aardgasvrij)



9 mei 2022

Individuele oplossingen (warmtepomp)

Voordelen:

n Vrije keuze / zelf de regie

n Lage energielasten

n Koeling in zomer mogelijk

Nadelen

n Veel aanpassingen aan het gebouw 
nodig (isolatie!)

n Hoge investeringskosten

n Grondwarmtepomp niet efficiënt in 
zandgrond

n Geluidsoverlast?

n Extra belasting op elektriciteitsnet -> 
kan het net dit aan?

Grondwarmtepomp Luchtwarmtepomp Hybride warmtepomp 
(v.a. 2026 verplicht)



9 mei 2022

Satire programma Even tot hier - 21 mei 2022



9 mei 2022

Woning aanpassingen - warmtepomp

26



9 mei 2022

Collectieve oplossing: Warmtenet opties
Voordelen:

n Ontzorging

n Geen hoge 
investeringskosten 

n Heel weinig 
aanpassingen in 
gebouw

Nadelen:

n Ruimte in ondergrond 
nodig

n Warmtebron nodig

n Geen vrije keuze

n Geen koeling mogelijk 
(behalve nabij WKO)

Rioolpersleiding (riothermie) Centrale warmtepomp

Drinkwaterleiding (aquathermie) AWZI Houtrust (aquathermie)



9 mei 2022

Warmtenet opties

Restwarmte (WarmteLinQ)

Geothermie

Voordelen:

n Ontzorging

n Geen hoge 
investeringskosten 

n Heel weinig 
aanpassingen in 
gebouw

Nadelen:

n Ruimte in ondergrond 
nodig

n Warmtebron nodig

n Geen vrije keuze

n Geen koeling mogelijk 
(behalve nabij WKO)



9 mei 2022

Warmtenet- woningaanpassingen
Bij warmtenet van 70 graden: alleen vloerisolatie, 
dakisolatie en dubbel glas noodzakelijk.

29



9 mei 2022

Disclaimer:
n (Zelf) geen specifieke gegevens Statenkwartier
n Wel andere voorbeelden/studies en kengetallen

Kosten



9 mei 2022

De kosten zijn
anders

opgebouwd



9 mei 2022

Kosten warmtenet

n Kosten voor warmtelevering – zowel voor huurders als eigenaren

n Variabele deel, afhankelijk van warmte afname: Afhankelijk van de warmteleverancier, maar in 

ieder geval niet meer dan ACM wettelijk heeft bepaald

n Vaak ook vast bedrag (vastrecht, meettarief en huur- en onderhoud van afleverset)

n Eenmalige aansluitbijdrage (voor eigenaren) maximaal € 5.000 

n Alles ‘tot aan de ketel’

n Eventueel extra kosten voor aanpassingen in uw woning (voor eigenaren)

n Elektrisch koken 

n Heel erg verouderde radiatoren 

n Eventuele uitzonderingen (1% van de gevallen)



9 mei 2022

Bijlagen

33



9 mei 2022

Kosten volgens onderzoek van DWA
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9 mei 2022

Andere overwegingen (bron: onderzoek DWA)
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9 mei 2022

Peiling onder inwoners (onderzoek DWA)

36

Huidig
(aardgas)

Groen 
gas

Warmte
net (70 
graden)

All 
electric



9 mei 2022

Hoe werkt een warmtepomp

Er is 1 kWh elektriciteit nodig om 4 kWh warmte 

te leveren. 

Kortom, een rendement van 400%. 

Dit is een stuk hoger dan het rendement van een 

cv-ketel op aardgas (107%).
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9 mei 2022

n Ideeën voor Aquathermie-installatie 
in Amsterdam (1946)

Aquathermie



9 mei 2022

Aquathermie



9 mei 2022

Rekenvoorbeeld warmtenet 

2504,97



9 mei 2022

Business case warmtenet – waarom die bijdrage?

n Veel kosten aan begin -> groot 
risico / grote investering (rente)

n Bijdrage dekt niet volledige kosten, 
maar wordt aangevuld met andere 
financiële middelen / subsidie -> 
lastig verantwoorden als inwoners 
zelf niks willen betalen

n Over algemeen geaccepteerd (in 
geval van CV-ketel en all-
electric/warmtepomp hebben 
woning eigenaren ook kosten)

Voorbeeld business case ander project. 
Met een eenmalige aansluitbijdrage van 
13.000 euro wordt de netto contante 
waarde na 30 jaar 0 (kostenneutraal)



9 mei 2022

TVW



9 mei 2022

TVW



9 mei 2022

TVW



9 mei 2022

TVW



Gedrag & 
duurzaamheid

Sara Wortelboer,
Communicatie-adviseur/ 
Klimaatpsycholoog 



Waarom komen we zo 
langzaam in actie?



Weten is nog geen doen

Tekening: Anabella Meijer uit: Eerste Hulp bij Klimaatverandering



De Volkskrant, 10 mei 2022



Gedrag veranderen?

Enkele psychologische principes in beeld, Sara Wortelboer, 2021 



“Mijn buren 
gebruiken veel 
meer stroom”

“Ik wilde eigenlijk 
helemaal geen tweede 
auto, het was het idee 

van mijn man”

“Klimaatprobleem
? Het klimaat 

verandert altijd”

“Dat gedram over 
het klimaat…wat 

een hippiegedoe!”

“Elke dag in bad 
kan echt geen 

kwaad”

“Ik las vorig jaar dat 
de impact van 1 

huishouden niets 
uitmaakt”

“Wetenschappers 
spreken zichzelf 

tegen”

Zekerheid tonen

Selectieve blootstelling

Afbreuk aan de bron 
doen

Verantwoordelijkheid vermijden

Sociale validatie
Schade bagatelliseren

Ontkenning



Evolutie Energie Zelf Sociaal Waarden

(Onbewuste) basisprocessen

Pijnvermijding
Beloning

Zekerheid
Veiligheid

Gezondheid

Gemak van 
verwerking

Energie-
besparing

Voorspelbaar-
heid

Consistentie

Autonomie
Uniekheid

Status/macht
Erkenning

Self-efficacy
Competentie

Need to
belong

Groepscohesie
In- en 

outgroup
Normen

Zingeving
Geluk

Waarden
Inzicht/begrip



Gebruik gedragskennis om de energietransitie van 
onderop ook te versnellen

Spreek zelfoverstijgende (groeps)waarden en een 
groepsidentiteit aan

Doe het gezamenlijk

Benut het IKEA-principe

In 7 minuten



Waarom gedragswetenschap?

“Om mensen aan te zetten tot klimaatvriendelijk 
gedrag en hen mee te nemen in de wereldwijde 
klimaatopgave is een oprechte interesse in hun 

wereld, begrip en erkenning voor wat ze doen en 
wat hen drijft, cruciaal.” - Reint Jan Renes



Factoren

• Financiële en sociale mogelijkheden en 
ondersteuning

• Gemak in proces om aan te sluiten en 
gedrag te vertonen

• Waarden en drijfveren: duurzaamheid, 
status, wooncomfort, onafhankelijkheid 
van gas

• (Groeps)identiteit, eerder genomen 
stappen

• Sociale norm
• Weerstanden

• Kennis over opties voor verwarming
• Kennis en vaardigheden voor proces, 

voorbereidende acties (huis opruimen, 
isoleren, regelwerk, etc.)



Zelf-overstijgende waarden

• ‘Je doet wat goeds voor het klimaat’ 
of ‘voor andere mensen’ 

• Effectiever dan: ‘Goed voor je 
portemonnee’ (of allebei!)



Wat doen we met belemmering?
Belemmering  / weerstand Tegengif / oplossing / antwoord
Zóveel kosten Mogelijke financieringsmogelijkheden, kosten en opbrengst 

eenvoudig in kaart brengen. De opgave in kleine stapjes opdelen.

Waarom zo snel? / Anderen eerst ‘Nu is het moment’-frame (kijk naar Rusland, gasprijzen en 
beschikbare mogelijkheden) en ‘we blijven achter’-frame

Al die overlast / ik wil niet opruimen 
(schaamte)

Transparant zijn en inzicht geven in daadwerkelijke overlast. Hulp 
bij opruimen bieden, praktische oplossingen en tips

Gaat het wel werken? / Geen 
proefkonijn

Een overtuigend aanbod met bewijskracht van soortgelijke 
projecten. Experts aan het woord.

Individuele oplossing is sneller / Ik wil 
alles zelf doen

Voordelen van collectieve oplossing helder communiceren, 
appelleren aan collectieve belang, uitnodigen om mee te 
doen/denken, keuzemogelijkheden geven

Te ingewikkeld Informatie slim ordenen en vereenvoudigen

Ik heb geen tijd Ontzorgen, free-riding, collectieve oplossingen, eenvoudige info

Ik vertrouw de boel niet Vertrouwen wekken over onze kennis van zaken en intenties. Een 
burger(be)raad/panel met buurtbewoners.

Niet belangrijk en overbodig Andere route (gezelligheid, gezamenlijkheid, sociale norm)



CITIES AND TISSUES
designing smart strategies 
for future sustainable cities 

Bas Hilckmann

Verduurzaming 
Statenkwartier



Stad en doelen
Welke openbare ruimte is er beschikbaar? 
En wat gaat je stad bijdragen,
vanuit die ‘publieke’ ruimte: 

En wat op straat, 
mobiliteit, parkeren 
en doorstroming ?



Nabijheid is bereikbaar, 
bereikbaarheid is nabij.



Aantrekkelijke leefomgeving

• Hoeveel korte relaties ontstaan er?
• Korte afstand zorgt voor andere mobiliteit!



Dan volgen er ook nieuwe 
prioriteiten in ruimtegebruik



• Ruimte geschikt maken voor de mens en de 
andere functies van de stad 

(verduurzaming).

Walkable en Placemaking

• Wateradaptatie
• Hittestressreductie
• Schone lucht
• Geluidsarmer 
• Etc.



Placemaking

• Overzetten van infra naar andere functie 
(vaak bv. tijdelijk terras, of bv. pop up store).

• Verschillende schaalniveau’s.
• Vanuit een groeistrategie (adaptief).



Ander straatmeubilair, ander 
niveau, meer verblijfskwaliteit. 





Samen keuzes maken 
over het burgerberaad



Werken aan gelijk kennisniveau

Met elkaar in gesprek

Adviezen vormen

Hoe gaan we verder?

Vandaag

14 juni

28 juni



Groepjes in gesprek

1. Wat vind je van de verdeling van de thema’s? Heb je een voorkeur voor 3 

of 4 thema’s?

2. Heb je voldoende kennis om verder te kunnen?

3. Wat vind je nog meer belangrijk in het proces?



Voorstel 4

De volgende bijeenkomst gaan we door met de 3 thema’s die we 

vandaag hebben besproken:

1. Wonen, Energie en Kosten

2. Communicatie en Participatie

3. Openbare Ruimte en Mobiliteit

Met ‘Regelgeving’ als onderdeel van alle bovenstaande thema’s



Voorstel 5

De volgende bijeenkomst gaan we door met de 4 thema’s die in 

de eerste fase zijn bepaald:

1. Wonen en Energie

2. Communicatie en Participatie

3. Financiering en Regelgeving

4. Openbare ruimte en Mobiliteit



Tot 14 juni!


