
Q&A: Vragen & Antwoorden  
Bewonersavond 25 feb. 2020 Barsbeek       
 
Tijdens deze uitstekend bezochte avond konden bewoners hun vragen indienen. Deze werden vervolgens 
gekoppeld aan achtereenvolgens het buurtteam, de gemeente Zwartewaterland en adviesbureau 
Merosch.  
 
 
Aan Buurtteam: 

- Hoe ver staat het met de ontwikkeling van synthetisch gas (bv waterstofgas)? 
De inschatting van het buurtteam is dat het op dit moment nog niet haalbaar is voor de particuliere markt 
om hierop over te gaan. We hebben de vraag meegenomen richting Merosch. In hun rapport zal hier 
antwoord op worden gegeven.  
 

- Hoe te voorkomen dat we afhankelijk worden van 1 energie-aanbieder? 
We zullen meerdere offertes aanvragen bij verschillende bedrijven. Ook verwachten wij dat er clusters 
met verschillende woningen moeten worden gemaakt. Huizen met eenzelfde energiebehoefte gaan wij 
bundelen en aanbieden bij een bedrijf wat daar het beste bij past. De verwachting is dat wij zodoende ook 
bij meerdere bedrijven terecht komen. 
 

- Is het mogelijk om eens bij iemand te kijken die (geheel of gedeeltelijk) aardgasvrij is? 
Ja zeker. Helaas zijn wij nu geconfronteerd met de Corona maatregelen anders was er al een huis 
opengesteld voor bezichtiging. Wij verwachten en hopen dat dit in het najaar 2020 kan. 
 

- Waar moeten we aan denken qua aanschafkosten voor een warmtepomp voor een 2-onder-1-
kap? 

Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals model huis, verbruik e.d. Als het rapport van Merosch wordt 
gepresenteerd dan komt er een duidelijk antwoord op deze vraag. 
 

- Hoe betaal ik dat allemaal? 
Ons uitgangspunt is dat men in de maand niet meer geld kwijt moet zijn dan nu aan de gas- en 
elektriciteitsrekening. Financiering is mogelijk o.a. door de energiebespaarregeling van de provincie. Ook 
dit punt hebben we meegenomen richting Merosch. 
 
 
 
Aan Gemeente: 

- Wat als je een gashaard net hebt aangelegd? 
De gemeente moet voor de warmtetransitie een eigen routekaart opstellen van welke alternatieve 
warmtebronnen we willen gaan gebruiken en wanneer die ingezet kunnen worden. Voor de Barsbeek 
voeren we nu deze pilot uit. Doel hiervan is dat we aan de bewoners duidelijkheid en 
handelingsperspectief kunnen gaan bieden voor hoe ze het beste klaar kunnen zijn voor de 
warmtetransitie. Het afkoppelen van het aardgas af zal niet van de een op de andere dag gaan, maar het 
is wel goed voorstelbaar dat de Barsbeek één van de eerste wijken in de gemeente is. 
 
 
 
Aan Merosch: 

- Kom je per huis voor de inventarisatie, zodat je per huis een duidelijk overzicht krijgt? Dus 
persoonlijk gesprek en wat zijn de kosten? 

Nee, wellicht gebeurt dit wel in een vervolgfase. In deze fase richt het onderzoek zich op de meest 
geschikte aardgasvrije voorziening voor de wijk. Daarom kijken we op wijkniveau naar de mogelijkheden, 



waarbij we wel de verschillen tussen de woningen in ogenschouw nemen. Dat doen we door te werken 
met woningtypes. Op die manier worden de kosten ook per woningtype inzichtelijk.  
 

- Warmtepomp lawaai? 
In het verleden hebben sommige luchtwarmtepompen voor klachten gezorgd. Het ging dan om het geluid 
dat de buitenunit maakt, dus het deel van de installatie dat buiten de woning wordt geplaatst. Inmiddels 
is dit probleem bekend en worden er strengere eisen gesteld aan de geluidsproductie van 
luchtwarmtepompen. 
 

- Wat als ik geen vloerverwarming heb? 
In ons onderzoek kijken we naar de mogelijkheid om ook zonder vloerverwarming de woningen op lage 
temperatuur te verwarmen, bijvoorbeeld met convectoren. 
 

- Kan airco of koelen? 
Dat verschilt per aardgasvrije oplossing. Een warmtepomp kan ook als ‘airco’ functioneren en zo koeling 
leveren. Maar bijvoorbeeld een restwarmtenet levert geen koelingsmogelijkheden. We gaan hier in ons 
onderzoek op in.  
 

- Rendo wil toch binnen x jaar 100% op groen/biogas? 
Dat klopt. ‘Groen’ gas zoals biogas maar ook ‘groene’ waterstof nemen we mee in het onderzoek, waarbij 
we kijken naar de geschiktheid voor de Barsbeek. 
 

- Wat kunnen we leren van gelukte/mislukte projecten in het land? 
In veel wijken wordt op dit moment geëxperimenteerd met aardgasvrije technieken. Er is nog geen enkele 
wijk in Nederland met bestaande woningen die al aardgasvrij is geworden. We zijn betrokken bij een 
aantal van de projecten en houden de ontwikkelingen in de gaten, maar er zijn nog geen lessen te trekken 
uit geslaagde of mislukte voorbeelden. 
 

- Wat zijn de ervaringen zowel positief als negatief va het buurtplan /analyse te Gouda? 
 
Dit project loopt nog. We hebben contact opgenomen met ODMH Gouda met de vraag wat nu de status is 
en de ervaringen. We komen hier later op terug. 
 
 

 
 
Extra nagekomen Vragen & Antwoorden  
 

• Waarom is kernenergie niet meegenomen in de alternatieven? 
Kernenergie wordt door de overheid op dit moment niet gezien als alternatief voor fossiele brandstof. Het 
nucleaire afval, de opslag ervan en het productieproces, zijn de grootste struikelblokken. Daarnaast heeft 
deze overheid klimaatdoelen geformuleerd voor 2030 en 2050. Het zou te lang duren om een kernreactor 
met voldoende capaciteit te bouwen.  
 

• Is het maken van waterstof duurzaam?  
Waterstof is niet natuurlijk aanwezig op aarde, zoals kolen en olie, het moet gemaakt worden. Daar is 
elektriciteit voor nodig. Als die elektriciteit duurzaam is opgewekt is waterstof ook duurzaam (we spreken 
dan van groene waterstof). Wordt waterstof gemaakt met behulp van elektriciteit die niet duurzaam is 
opgewekt, dan is waterstof dus ook niet duurzaam (we spreken dan van blauwe waterstof). Er gaat 
overigens nu nog veel energie verloren als we elektriciteit omzetten in waterstof. Het is voorlopig dus 
altijd beter als we elektriciteit direct kunnen gebruiken. Maar waterstof heeft wel degelijk veel potentie. 


