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Vrijheid of verplichting 
 

1. Is meedoen aan dit traject verplicht?  

Nee, deelname is in de gekozen buurten op vrijwillige basis. Woningeigenaren 

maken zelf de keuze of zij meedoen aan de initiatieven in hun buurt. Voor de 

sociale huurwoningen geldt dat de woningcorporaties hiervoor in eerste 

instantie de regie hebben.  
 

2. Hoe gaan we ermee om dat niet iedereen in de buurt mee wil doen? 

Het kan zijn dat niet iedereen in de buurt actief mee wil doen aan het maken 

van een buurtplan. Dat hoeft ook niet want deelname is op vrijwillige basis. 

Wel proberen we om iedereen in de buurt goed te informeren over het hele 

traject. Dat doen we bijvoorbeeld door het versturen van de maandelijkse 

update-kaarten, het regelmatig organiseren van buurtbijeenkomsten, het 

instellen van een bewonerspanel en het actueel bijhouden van de webpagina 

https://www.buurkracht.nl/zandweerd 
 

3. Hoe bindend zijn de resultaten in het buurtplan voor de bewoners?  

Het buurtplan is een plan dat volledig wordt opgesteld voor en door 

buurtbewoners. Het is daarmee 100% een plan vanuit de buurt. Het brengt 

voor jullie in beeld welke technisch haalbare en betaalbare maatregelen  

koopwoningeigenaren in de buurt kunnen nemen in de route naar aardgasvrij 

voorbereid in 2030. De gemeente biedt buurtbewoners de facilitering om te 

komen tot het buurtplan. Vanuit de gemeente zit er dan ook geen bindend 

karakter op het buurtplan. 
 

4. Hoe past dit initiatief in de ‘buurtgerichte aanpak’ zoals die aan de 

klimaattafel is besproken? 

In de klimaattafels maar ook door de rijksoverheid is aangegeven dat het 
maken van de plannen met buurtbewoners samen moet gebeuren. Deze 
aanpak past daar heel goed in. Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te 
doen en zijn of haar stem te laten horen. 

 

5. Wie besluit over wijkuitvoeringsplan eind 2020?  

Raad van de gemeente Deventer. 
 

https://www.buurkracht.nl/zandweerd


Het proces 

 

1. Wat gaat het Meedenkteam doen? 

Het meedenkteam, dat bestaat uit bewoners van Zandweerd, komt ongeveer 

1x per maand samen (meedenksessie). Zij behandelen elke sessie een ander 

onderwerp. Doel is het samenstellen van een buurtplan dat een routekaart 

aangeeft richting het aardgasvrij maken van de buurt. Voorbeelden van vragen 

zijn: Welke warmte alternatieven zijn er? Welke energiebesparende 

maatregelen zijn er nu al te nemen? Wat is er technisch mogelijk per 

woningtype? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Kunnen we als 

buurtgenoten gezamenlijk dingen aanpakken en/of inkopen? 

Bij elke sessie wordt er gewerkt aan de invulling van een hoofdstuk van het 

Buurtplan. De buurtprocesbegeleider van Buurkracht, zorgt voor de locatie, 

agenda en terugkoppeling van de meedenksessies. Het meedenkteam koppelt 

op de grote buurtbijeenkomsten terug hoe ver ze zijn.  

 

2. Wat is concreet het einddoel van dit traject? 

Het concrete doel voor juni 2020 is het samenstellen van een buurtplan met 

een routekaart richting aardgasvrij. In de tijd erna hopen we dat er concrete 

energiemaatregelen kunnen worden genomen.  

 

3. Hoe worden we geïnformeerd buiten de Buurkrachtapp om? 

We versturen update-kaarten huis aan huis en voegen informatie toe aan de 

website www.buurkracht.nl/zandweerd. Daarnaast organiseren we regelmatig 

buurtbijeenkomsten.  

 

4. Hoe lang blijft Buurkracht meedenken met Zandweerd?  

Tot eind juni 2020 is begeleiding van Buurkracht aanwezig om het buurtplan 

vorm te geven.  

 

 

 

 

http://www.buurkracht.nl/zandweerde


Financieringsmogelijkheden  
 

1. Wat is de financiële ondersteuning die de gemeente biedt aan buurtbewoners 

individueel?  

Gemeente Deventer heeft geen eigen subsidiemogelijkheden, maar er zijn 

verschillende landelijke en provinciale regelingen waar u als bewoners wel 

gebruik van kan maken. Ze zijn te vinden op deventerstroomt.nl en via 

Deventer Energie (www.deventerenergie.nl/energieloket). Het uitgangspunt is 

dat de structurele energielasten van huiseigenaren/bewoners niet meer 

mogen stijgen dan de trendmatige verhoging. 

 

2. Wat zijn de gemiddelde kosten per woning om van het gas af te komen? 

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele 

woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, 

waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote 

renovatie nodig is, vraagt dit vaak stevige investeringen. Vaak staan tegenover 

deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. 

Door het isoleren bespaart u bijvoorbeeld energie en dus kosten. Bovendien 

kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. 

Een éénduidig antwoord op deze vraag is er daarom niet.  

 

3. Wat voor kosten zijn er verbonden aan het vervangen van ketels ed, zijn die 

kosten voor eigen rekening? 

De woningeigenaar is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de 

woning zelf en draagt de bijbehorende kosten. Er zijn verschillende subsidies 

beschikbaar, zie voor mogelijkheden energieloket; 

www.deventerenergie.nl/energieloket en Deventer stroomt; 

www.deventerstroomt.nl De kosten voor aansluiting op het warmtenet of een 

alternatief zijn nu nog niet inzichtelijk. Aardgasvrij kost geld, we zijn op zoek 

naar een alternatief dat betaalbaar is voor iedereen. 

 

 

http://www.deventerenergie.nl/energieloket
http://www.deventerenergie.nl/energieloket
http://www.deventerstroomt.nl/


Technische mogelijkheden 

 

1. ‘Nul op de meter’, geldt dat alleen voor gas of ook voor elektra?  

Dit geldt voor zowel gas als elektra. De officiële definitie van Nul-op-de-Meter 

is: ‘Een nul-op-de-meter renovatie leidt tot een woning waar in- en uitgaande 

energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm 

tapwatergebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige 

elektrische apparatuur inclusief verlichting en eigen opwekking van energie op 

jaarbasis in balans is, zodat de som nul is, onder standaard condities zoals die 

gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd 

en in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlandse normen.’  

 

2. Is aardgasvrij worden haalbaar? 

Technisch is het mogelijk. Maar het is niet alleen een technische vraag. Hoe 

zorgen we ervoor dat het ook betaalbaar blijft. Dat is de grootste uitdaging.  

Ook de financiële paragraaf is een belangrijke paragraaf in het buurtplan.  

 

3. Welke technische mogelijkheden worden bekeken? 

Alle technische mogelijkheden waar het meedenkteam over na wil denken en 

wil uitzoeken worden bekeken. In Zandweerd is daarin het slimme warmtenet 

één van de opties.   

 

4. Is een warmtepompsysteem voor de hele buurt een mogelijkheid?  

Deze mogelijkheid kan het meedenkteam als vraag oppakken en uitzoeken. 

Voor nu is het nog niet bekend of dit een mogelijkheid is.  

 

5. Gaat het om collectieve of individuele maatregelen per huis? 

Het buurtplan richt zich in eerste instantie op de mogelijkheid van het nemen 

van collectieve maatregelen.  

 

 

 

 



Warmtenet 
 

1. Waar komt de collectieve warmtepomp te staan en voor hoeveel huishoudens, 

in geval van een warmtenet?  

De locaties en aantal huishoudens van de collectieve warmtepompen wordt 

bepaald bij de verdere uitwerking. 

 

2. Kan het warmtenet niet op de oude leiding van het gas? 

Het warmtenet kan niet op de oude gasleiding. Het transporteren van warmte 

vraagt om een zogenaamd 'tweepijps' systeem terwijl gas via 1 pijp wordt 

getransporteerd. Wel is het zo dat in het totale energieconcept nog wel 

gebruik blijft worden gemaakt van de huidige gasleidingen. Deze zullen dienst 

gaan doen als zogenaamde 'back-up' zodat ten alle tijde in de warmtelevering 

kan worden voorzien. 

 

3. Welke aanpassingen zijn er in de woning nodig voor een warmtenet? 

Het warmtenet in Zandweerd is een lage temperatuur netwerk, waarbij het 

mogelijk is de temperatuur buiten de woning te verhogen, dus naar een hoge 

temperatuur. Dit gebeurt met warmtepompen die meerdere woningen tegelijk 

van warmte voorzien. Wat er in de woning nodig is is mede afhankelijk van de 

type woning. Maar in het algemeen komt het er op neer dat  een bestaande 

woning gebruik van een zogenaamde warmteset wordt voorzien. Dat is een 

warmtewisselaar waarmee de aangeboden warmte vanuit het warmtenet, 

overgedragen wordt aan het CV-circuit in de woning. In Zandweerd zal de 

Gemeente faciliteren om met de bewoners de mogelijkheden in kaart te 

brengen, de keuze en de realisatie is echter aan de bewoner zelf. Maar u kunt 

nu al maatregelen nemen met als doel minder aardgas verbruik. Als u nu 

informatie wilt kunt u dat vinden via o.a. het energieloket Deventer. Een 

wooncoach/ energieadviseur kan bijvoorbeeld een bezoek brengen aan uw 

huis en samen met u kijken welke maatregelen u nu al kunt nemen. De 

gemeente onderzoekt met hulp van het meedenkteam ook naar tools om 

maatwerkadvies op grote schaal te kunnen geven. 

 

4. Is er voldoende warmte voor Zandweerd en RWZI zelf? 

Ja, daar is in een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek wat door twee 

gespecialiseerde bureaus is uitgevoerd onderzoek naar gedaan. Om hier goed 

inzicht in te krijgen is onder andere al een jaar geleden een 



monitoringinstallatie bij de waterzuivering geplaatst zodat deze inzichten 

onderbouwd kunnen worden. 

 

5. Is er een haalbaarheidsonderzoek van RWZI beschikbaar? 

Ja, er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin technische en 

financiële aspecten en consequenties in kaart zijn gebracht. Dit betreft 

overigens geen rapport maar een serie presentaties. 

 

6. Koelt het effluent niet af als het getransporteerd wordt? 

Ja, dat gebeurt. Het zij heel beperkt. Daar is in het onderzoek ook rekening 

mee gehouden. (Effluent is gezuiverd afvalwater dat de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat). 

 

7. Hoe wordt het warmtenet gefinancieerd en wat gaat het kosten? 

De projectgroep bestaande uit gemeente, corporaties en waterschap is druk 

bezig om de aanvullende financiering die nodig is om het slim warmtenet te 

ontwikkelen op te halen. Hiertoe worden meerdere mogelijkheden gebruikt. 

Zo vinden intensieve gesprekken met de Provincie plaats over een Provinciale 

bijdrage. Daarnaast zal via de zogenaamde Proeftuinregeling een subsidie 

aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken worden ingediend voor 

2020. 

 

Algemeen 
 

1. Wat is de huidige stand van CO2 vermindering in Nederland? 

Op de site van het Centraal Bureau voor Statistiek (www.cbs.nl) kun je de 

nodige actuele gegevens vinden van CO2 vermindering in verschillende 

sectoren binnen Nederland. 

2. Zandweerd is een proeftuin voor aardgasvrij, wat zijn de voor- en nadelen? 

Zandweerd is de eerste wijk waar we met bewoners een wijkuitvoeringsplan 

gaan opstellen. Dit heeft o.a. als voordeel dat er zicht is op een alternatieve 

warmtebron en bewoners hulp krijgen/ gefaciliteeerd worden in plannen te 

maken voor de eigen woning. Denk hierbij aan de activiteiten vanuit 

Buurkracht. De energietransitie en bijbehorende technieken zijn nog volop in 

http://www.cbs.nl/


ontwikkeling. Dit betekent dat we voor nu de beste oplossing zoeken, maar 

zekerheid is er niet, dit ervaren sommige bewoners als een nadeel. 

3. Als je buiten de plangrens woont, hoe kun je dan toch meedoen? 

Iedere wijk komt aan de buurt. Via www.buurkracht.nl/zandweerd en 

deventerstroomt.nl kun je de ontwikkelingen in Zandweerd en de rest van de 

gemeente volgen. Zodra er voor uw straat een wijkuitvoeringsplan komt, zal u 

als bewoner hierbij betrokken worden. 

 

 

 


