
Vragen en antwoorden  
Benoemd tijdens 1e buurtbijeenkomst 13 juni 2019 

 

Inhoudsopgave 

 

Vrijheid of verplichting 2 

1. Is meedoen aan dit traject verplicht? 3 

2. Hoe gaan we ermee om dat niet iedereen in de buurt mee wil doen? 3 

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

 

Het proces 3 

1. Wat gaat het Meedenkteam doen? 3 

2. Wat is concreet het einddoel van dit traject, waar staan we over 1,5 jaar? 3 

3. Hoe past dit initiatief in de ‘wijkgerichte aanpak’ zoals die aan de klimaattafel is besproken? 3 

4. Wat gaat de gemeente doen om de CO2-uitstoot in de industrie te reduceren? 3 

5. Waarom is De Buitenpepers aangewezen als één van de voorbeeldbuurten? 3 

6. Maken we een actieplan per huis, per blok huizen of per buurt? 3 

7. Hoe worden we geïnformeerd buiten de Buurkrachtapp om? 3 

8. Hoe lang blijft Buurkracht meedenken met De Buitenpepers? 

 

Stakeholders 3 

1. Hoe betrekken we buurtstakeholders zoals bijvoorbeeld de Coop supermarkt bij dit traject? 4 

2. Hoe verloopt het contact met particuliere verhuurders? 4 

3. Hoe nemen jullie mee wat de VVE’s in de Buitenpepers al gedaan hebben? 4 

Financieringsmogelijkheden ( Monique) 4 

1. Wat voor subsidies komen er vrij om De Buitenpepers aardgasvrij te krijgen? 4 

2. Wat is de financiële ondersteuning die de gemeente biedt aan de buurt? 4 

3. Wat is de financiële ondersteuning die de gemeente biedt aan buurtbewoners individueel? 4 

4. Waar kan ik de beschikbare subsidiemogelijkheden terugvinden? 4 

5. Hoe staat de gemeente er (financieel) tegenover een mogelijke overkapping van de vele 
parkeervakken in De Buitenpepers ten behoeve van een groot oppervlak voor zonnepanelen? 4 

6. Wat zijn de gemiddelde kosten per woning om van het gas af te komen? 4 

 

Technische mogelijkheden 5 



1. ‘Nul op de meter’, geldt dat alleen voor gas of ook voor elektra? 5 

2. Is aardgasvrij worden haalbaar? 5 

3. Welke technische mogelijkheden worden bekeken? 5 

4. Zitten er mogelijkheden tot verduurzamen in waterstofcellen? 5 

5. Komen er technisch centrale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een warmtenet? 5 

6. Is een warmtepompsysteem voor de hele buurt een mogelijkheid? 5 

7. Wat is de beste energievervanger (systeem) voor aardgas? 5 

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

9. Is de plaatsing van zonnepanelen op de Coop supermarkt voldoende om de buurt te voorzien? 5 

10. Is een energienetwerk bestand tegen alleen elektrisch energiegebruik? 5 

11. Hebben we voldoende kopers in de buurt om de hele buurt aardgasvrij te maken? 5 

12. Hoe kunnen de muren van de huizen geïsoleerd worden? 5 

13. Is het nodig om Triple+ glas toe te passen? 5 

14. Geven warmtepompen lawaai? 5 

15. Is een palletkachel een oplossing? 5 

16. Is een waterpanel op het dak een oplossing? 5 

17. Kunnen we collectief zonnepanelen kopen? 5 

18. Hoe staat de gemeente, voor wat betreft De Buitenpepers tegenover aardwarmte installaties? 5 

19. Heeft een bedrijf, bijvoorbeeld Heineken, claims op grondwatergebied dat aardwarmte 
installaties in de weg kan staan? 5 

20. Is stadswarmte mogelijk voor De Buitenpepers? 5 

21. Mijn CV-ketel moet nu vervangen worden. Is het verstandig nu al een hybride/waterpomp aan te 
schaffen? 5 

22. Wat is de status van het project ‘Groene daken’ in de buurt? 5 

23. Hoe realiseren we in de winter warmte en in de zomer verkoeling? 5 

 

Woonconnect 6 

1. Hoe werkt Woonconnect? 6 

2. Is Woonconnect geschikt voor alle huizen? 6 

3. Zijn de gegevens van de 600 woningen al ingevuld? 6 

Bescherming diersoorten 6 

1. Onze buurt huisvest een gierzwaluwenkolonie. Die broeden van mei tot augustus bovenop de 
bakstenen muren van voor- en achtergevels van de huizen, in een driehoekige ruimte onder het 
dakbeschot. Wat zijn, in geval van muurisolatie: 6 

 

 



 

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. Voor meer informatie vanuit de gemeente kun je 
kijken op  https://www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij/  of 
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/aardg
asvrij/QA_aardgasvrij_V2.pdf 

 

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/de-buitenpepers 

 

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, zonder daar spijt van te krijgen. De gemeente biedt 
buurtbewoners puur de facilitering om te komen tot het buurtplan. Vanuit de 
gemeente zit er dan ook geen bindend karakter op het buurtplan. 
  

 

Het proces 
 

1. Wat gaat het Meedenkteam doen? 
Het meedenkteam, dat bestaat uit bewoners van de Buitenpepers, 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 

https://www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij/
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/aardgasvrij/QA_aardgasvrij_V2.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/aardgasvrij/QA_aardgasvrij_V2.pdf
https://www.buurkracht.nl/de-buitenpepers


van vragen zijn: Welke warmte alternatieve 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, Bernice Kamphuis, 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, waar staan we over 1,5 jaar? 
Het concrete doel tot eind november 2019 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 past dit initiatief in de ‘buurtgerichte aanpak’ zoals die aan de klimaattafel 
is besproken? 
De Buitenpepers als buurt gaat aan de slag met het aardgasvrij maken van hun 
eigen buurt. Dit is een buurtgerichte aanpak en staat omschreven in de 
klimaattafel. Het past er daarom goed.  

4. Wat gaat de gemeente doen om de CO2-uitstoot in de industrie te reduceren? 
Dit staat beschreven op de website van de gemeente. Hierbij de link 
https://www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal/ 

5. Waarom is De Buitenpepers aangewezen als één van de voorbeeldbuurten? 
De gemeente heeft De Buitenpepers uitgekozen aan de hand van vijf criteria: 
planningsata, woningdata, buurtdata, organisatie en samenhang. De 
Buitenpepers is interessant vanwege de homogene buurt met veel 
saamhorigheid. Het is al een actieve buurt op veel fronten en ook op de 
aanpak van energiebesparing. Het college van B&W ziet daarmee veel kansen 
om stappen te zetten naar aardgasvrij wonen.  

6. Maken we een actieplan per huis, per blok huizen of per buurt? 
Het is mogelijk een actieplan voor alle drie te maken. Iedereen kan via 
WoonConnect een eigen actieplan maken, in het buurtplan wordt er aandacht 
besteed een plan per blok en voor de hele buurt.  

7. Hoe worden we geïnformeerd buiten de Buurkrachtapp om? 
We versturen update-kaarten huis aan huis en voegen informatie toe aan de 
webite www.buurkracht.nl/de-buitenpepers. Daarnaast organiseren we 
regelmatig buurtbijeenkomsten.  

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal/
http://www.buurkracht.nl/de-buitenpepers


8. Hoe lang blijft Buurkracht meedenken met De Buitenpepers?  
Tot eind november is begeleiding van Buurkracht aanwezig om het buurtplan 
vorm te geven. Na de zomer wordt eventuele verlenging onderzocht.  

 

Stakeholders 
 

1. Hoe betrekken we buurt-stakeholders zoals bijvoorbeeld de Coop supermarkt 
bij dit traject? 
Het meedenkteam maakt inzichtelijk welke stakeholders aanwezig zijn in de 
buurt en wie er betrokken kan worden. De buurtprocesbegeleider, Bernice 
Kamphuis, heeft al een eerste afspraak staan met de Coop supermarkt.  

2. Hoe verloopt het contact met particuliere verhuurders? 
Er is al contact gelegd met de particulieren verhuurders in De Buitenpepers 
door de gemeente. Het doel is om hen op de hoogte te brengen houden van 
dit traject  en de mogelijkheden te bespreken die huurders hebben.  

3. Hoe nemen jullie mee wat de VVE’s in de Buitenpepers al gedaan hebben? 
In het meedenkteam hebben zich 2 vertegenwoordigers van VVE’s aangemeld. 
Heel graag horen we van hen meer over wat ze al hebben gedaan en wat ze 
van plan zijn.  

 

 

Financieringsmogelijkheden  
 

1. Wat voor subsidies komen er vrij om De Buitenpepers aardgasvrij te krijgen? 
De subsidiemogelijkheden zijn nog niet bekend. De gemeente probeert hier 
tijdens het traject duidelijkheid over te geven. Het kan echter ook wat meer 
tijd nodig hebben om dit vanuit de gemeente uit te zoeken.  

2. Wat is de financiële ondersteuning die de gemeente biedt aan de buurt? 
De gemeente faciliteert op dit moment de uitrol van Woonconnect en de inzet 
van Buurtkracht.  



3. Wat is de financiële ondersteuning die de gemeente biedt aan buurtbewoners 
individueel?  

De financiële ondersteuning op individuele basis zoals subsidiemogelijkheden 
zijn nog niet bekend. De gemeente probeert hier tijdens het traject 
duidelijkheid over te geven. Het kan echter ook wat meer tijd nodig hebben 
om dit vanuit de gemeente uit te zoeken.  

 

4. Waar kan ik de beschikbare subsidiemogelijkheden terugvinden? 
De huidige beschikbare subsidiemogelijkheden kun je terugvinden op 
www.brabantwoontslim.nl 

5. Hoe staat de gemeente (financieel) tegenover een mogelijke overkapping van 
de vele parkeervakken in De Buitenpepers ten behoeve van een groot 
oppervlak voor zonnepanelen? 
Dit is een interessant idee. Het meedenkteam neemt dit mee in de verkenning 
van de mogelijkheden.  

6. 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 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.  

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? 
Dat gaat het meedenkteam uitzoeken tijdens het maken van het buurtplan.  

http://www.brabantwoontslim.nl/


3. Welke technische mogelijkheden worden bekeken? 
Alle technische mogelijkheden waar het meedenkteam over na wil denken en 
wil uitzoeken worden bekeken.  

4. Zitten er mogelijkheden tot verduurzamen in waterstofcellen?  
Dat gaat het meedenkteam uitzoeken tijdens het maken van het buurtplan.  

5. Komen er technisch centrale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een warmtenet?  
Dat is helaas nog niet bekend. De gemeente gaat de mogelijkheden hiertoe 
onderzoeken. Wanneer is dat zal zijn is nu nog niet duidelijk.  

6. 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.  

7. Wat is de beste energievervanger (systeem) voor aardgas?  
De ontwikkelingen om aardgasvrij te worden staan nog in de kinderschoenen. 
Daarom is het ook nog niet bekend wat de beste energievervanger zou kunnen 
zijn voor aardgas. Voor de Buitenpeper gaat het meedenkteam te 
mogelijkheden verkennen.  

8. 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.  

9. Is de plaatsing van zonnepanelen op de Coop supermarkt voldoende om de 
buurt te voorzien?  
Het meedenkteam neemt deze mogelijkheid mee in hun onderzoek en het 
realiseren van het buurtplan. De eigenaar van de Coop supermarkt wordt 
actief betrokken bij het traject.  

10. Is een energienetwerk bestand tegen alleen elektrisch energiegebruik?  

Het is nog niet bekend of het mogelijk is om een 100% elektrisch 
energienetwerk te realiseren.  

 

11. Hebben we voldoende kopers in de buurt om de hele buurt aardgasvrij te 
maken?  
Voor het aardgasvrij maken van de Buitenpepers hebben we alle betrokkenen 
in de buurt nodig. Dus ook de eigenaren van de huurwoningen en eventuele 
andere stakeholders.  



12. Hoe kunnen de muren van de huizen geïsoleerd worden? 

In Woonconnect krijg je goed inzicht hoe je maatregelen per woning kunt 
nemen. Daar staat ook aangegeven hoe je jouw huis kan isoleren. 
Woonconnect wordt na de zomer uitgerold. 600 koopwoningeigenaren krijgen 
dan toegang tot Woonconnect.  

 

13. Is het nodig om Triple+ glas toe te passen?  

Dat is niet in alle gevallen noodzakelijk. Laat je dus goed voorlichten 
(bijvoorbeeld via Woonconnect) over wat er voor jouw woning nodig is.  

 

14. Geven warmtepompen lawaai?  

Warmtepompen zijn op dit moment geen veroorzakers van geluidsoverlast.  
 

15. Is een palletkachel een oplossing?  

Dit is één van de mogelijke oplossingen die het meedenkteam kan bekijken. 
 

16. Is een waterpanel op het dak een oplossing?  

Dit is één van de mogelijke oplossingen die het meedenkteam kan bekijken. 
 

17. Kunnen we collectief zonnepanelen kopen?  

Dit is inderdaad één van de mogelijkheden.  
 

18. Hoe staat de gemeente, voor wat betreft De Buitenpepers tegenover 
aardwarmte installaties? 

Dit is één van de mogelijke oplossingen die het meedenkteam kan bekijken. 
 



19. Heeft een bedrijf, bijvoorbeeld Heineken, claims op grondwatergebied dat 
aardwarmte installaties in de weg kan staan?  

Nee, bedrijven hebben geen claims op grondwatergebied wat aardwarmte 
installaties in de weg kan staan.  

 

20. Is stadswarmte mogelijk voor De Buitenpepers?  

Dat is nog niet bekend. Het is wel één van de mogelijke oplossingen die het 
meedenkteam kan bekijken en beschrijven in het buurtplan. 

 

21. Mijn CV-ketel moet nu vervangen worden. Is het verstandig nu al een 
hybride/waterpomp aan te schaffen? 
Als de cv-ketel (bijna) aan vervanging toe is, is dat een goed moment om na te 
denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam 
alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een 
nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp plaatsen en vloerverwarming 
aanleggen kost meer geld dan simpelweg een vervanging van de ketel. Als 
jouw huis al goed geïsoleerd is ga dan na of jouw huidige vloerververwarming 
al op lage temperatuur werkt of dat deze geschikt is voor lage temperatuur. 
Indien ja  dan is een warmtepomp meestal een goed alternatief. Als dit niet 
het geval is, dan kun je ervoor kiezen om toch nog een cv-ketel te kopen of te 
leasen. Je  kunt ook kijken of een hybride warmtepomp een oplossing is. Je 
gebruikt dan alleen nog aardgas als de warmtepomp niet genoeg warmte kan 
leveren. Laat je in ieder geval altijd goed adviseren. 

22. Wat is de status van het project ‘Groene daken’ in de buurt? 
De energiegroep van de Buitenpepers weet de exacte status van het project 
‘Groene daken”.  Hun contactgegevens zijn te vinden op 
http://www.buitenpepers.nl/  

23. Hoe realiseren we in de winter warmte en in de zomer verkoeling? 

Dat is een interessante vraag. Het meedenkteam neemt deze mee in hun 
zoektocht naar de mogelijkheden.  

Woonconnect 
 

1. Hoe werkt Woonconnect? 
Woonconnect is een digitale tool om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van 
het verduurzamen van de woning. Dit filmpje geeft een goede uitleg 
https://www.youtube.com/watch?v=XRl8MqB--YA 

2. Is Woonconnect geschikt voor alle huizen? 
Woonconnect is inderdaad geschikt voor alle type huizen.  

http://www.buitenpepers.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XRl8MqB--YA


3. Zijn de gegevens van de 600 woningen al ingevuld? 
Daar werkt Woonconnect op dit moment hard aan. Vanaf de uitrol van 
Woonconnect na de zomer van 2019 zijn de gegevens van de 600 woningen in 
de Buitenpepers ingevuld.  

Bescherming diersoorten  
 

1. Onze buurt huisvest een gierzwaluwenkolonie. Die broeden van mei tot 
augustus bovenop de bakstenen muren van voor- en achtergevels van de 
huizen, in een driehoekige ruimte onder het dakbeschot. Wat zijn, in geval van 
muurisolatie: de alternatieven om de bestaande nestgelegenheden te 
handhaven? Wat kunnen we aan extra of alternatieve nestgelegenheid 
bieden? Welke werkzaamheden aan ons huis kunnen we beter niet in het 
broedseizoen van vogels i.v.m. verstoring? Kunnen en willen we de huidige 
zwaluwstand laten inventariseren?  

 

Voor deze specialistische vraag is de vragensteller in contact gebracht met de 
stadsecoloog. De vragensteller is in het meendenkteam gestapt. Daarmee is de 
aandacht voor de gierzwaluwenkolonie in het traject gewaarborgd.  


