
Besluitenlijst en bespreekpunten 
Tweede sessie meedenkteam 
‘Hoe maken we samen van de  
Buitenpepers een aardgasvrije 
buurt?!!?’ 
22 augustus, Bossche Vakschool 
 
Besluiten zijn vet en cursief afgedrukt 
 
Aanwezig: Ferd, Jan, Renske, Birgit, Ger, Henk, Anine, Gabbie, Fons, Marcel, Michel, Frank, Fons, Johan en 
Josine. Voorts: Patrick Leppers en Guy Hendriks van Nevision, Monique Jansen en Michael Eurlings van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en Bernice van Buurkracht.  
Totaal 19 personen.  
 
1. Update en terugblik meedenkteam 27 juni 
● Bernice informeert de nieuwe deelnemers aan dit meedenkteam. Tijdens de eerste meedenksessie 

hebben we het traject tot en met november verkend, er volgde een kennismaking met de leden van het 
meedenkteam en we hebben samen aan de hand van een buurtplattegrond de buurt verkend. 

● Na de meedenksessie hebben we met enkele meedenkers een buurtenquête opgesteld. Daarop hebben 
meerdere meedenkers feedback gegeven. De enquete is digitaal en op papier verspreid en gepromoot 
via Facebook. Op 5 augustus was de laatste inleverdatum: er hebben in totaal 125 huishoudens 
gereageerd. Een prachtig resultaat! De resultaten bespreken we dadelijk én op 5 september. 

 
2. Vooruitblik en voorbereiding tweede bewonersbijeenkomst 5 september 
● Posters voor tweede bewonersbijeenkomst 5 september verspreiden: Bernice via Anine en Gabbie. 
● Peperpraat verschijnt komende weekend voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst met artikelen over 

bewonersbijeenkomst en WoonConnect. Ook in de Peperpraat aandacht voor drie leden van dit 
meedenkteam: Jan, Josine en Johan… 

● Opmerking  van Jan: de vragen van de bezoekers van de eerste bewonersbijeenkomst zijn summier 
beantwoord. Bernice: we kunnen vragen die nog niet voldoende zijn beantwoord meenemen in het 
proces  bijv in het buurtplan. Dit zal ik noemen op de bijeenkomst 5 sept.  

● De werkgroep ‘Technische Oplossingen’ kan zich wellicht nog buigen over het beantwoorden van de 
vragen van de bewoners op 13 juni. In de Peperpraat komt een bericht te staan over de vragen van de 
bewoners op 13 juni, met een link naar de Vraag- en Antwoordpagina (Q&A) op de website van de 
gemeente: https://www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij/  

● Birgit en Gabbie zullen vanuit het meedenkteam een korte terugkoppeling geven tijdens de 
bewonersbijeenkomst over wat we als meedenkteam hebben gedaan. Zij zullen dat afstemmen met 
Bernice. 

● Tijdens de tweede bewonersbijeenkomst op 5 september ligt de nadruk op: 
- Presentatie van de belangrijkste uitkomsten van de buurtenquête, door Bernice. 
- Informatie over WoonConnect en aanbod voor 600 huishoudens, door Monique. 
- Vervolgstappen van meedenkteam en volgende bewonersbijeenkomst, door Bernice en leden 

van het meedenkteam. 
● Bernice zorgt voor een brief aan alle bewoners via de gemeente, met een uitnodiging voor de tweede 

bewonersbijeenkomst. Het concept voor deze brief is op 26 augustus gestuurd naar het meedenkteam. 
 
3.    Voortgang WoonConnect en verder uitrollen tijdens tweede bewonersbijeenkomst 5 september 
● Tijdens de tweede bewonersbijeenkomst starten we de volgende fase voor WoonConnect: we kiezen nu 

voor het digitaliseren van 600 woningen. Bewoners kunnen zelf zien wat hun energie besparende 
mogelijkheden zijn. Nadere informatie hierover ook in de Peperpraat, artikel van Monique 
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● Josine: ik heb er voorkeur voor om de communicatie rond WoonConnect mee te nemen dat we via dit 
project ‘Maken we samen de Buitenpepers aardgasvrij?’ kunnen zoeken naar een collectieve inkoop via 
aanbieder. Monique neemt dit mee in haar presentatie. 

● Bernice: de klantreis per bewoners via WoonConnect moet duidelijk worden; dat kan via een individuele 
route via een energie-adviseur van Brabant Woont Slim en via een collectieve route, uit te denken via de 
WoonConnect werkgroep of de werkgroep technische oplossingen. 

● Monique: je kunt het programma wel promoten, maar het vervolgtraject moet duidelijk worden.  
● Bernice: Wat we hopen is dat de bewoners na 5 september collectiever gaan denken. De Energiegroep 

kan daarbij ondersteuning bieden. De Buitenpepers is overigens de enige van de vijf proefbuurt, waarin 
WoonConnect verder uitgerold worden.  

● Monique: er komen nog uitwisselmomenten voor uitwisseling met de vijf andere wijken. 
● We spreken af dat er eventueel nog een extra bewonersbijeenkomst georganiseerd wordt voor dié 

bewoners die de gemeente uitnodigt voor het meedoen met WoonConnect. Monique organiseert dit. 
● Bernice noteert de namen van de leden van het meedenkteam, die in de loop van september ook hun 

buren of bewoners persoonlijk willen benaderen – via een-op-een-gesprekken – om hen te informeren 
over WoonConnect. 

 
4.     We vormen vier werkgroepen, ieder met een deelopdracht 
Bernice nodigt de meedenkers uit om zich te verdelen over vier werkgroepen. Dat doen we aan vier tafels. 
Iedere groep maakt afspraken over een contactpersoon, wijze van onderlinge communicatie en een eerste 
afspraak met alleen de leden van de eigen werkgroep. We vormen vier werkgroepen: 
● Werkgroep ‘Schrijven van het buurtplan’, contactpersoon Johan Strang. 
● Werkgroep ‘Technische oplossingen’, contactpersoon Josine Weijers. 
● Werkgroep ‘WoonConnect’, contactpersoon Birgit Gerfkens. 
● Werkgroep ‘Duurzaamheidsmarkt 10 oktober’, contactpersoon Anine Vloedgraven. 
● Bernice stuurt iedere werkgroep apart materiaal met uitleg over mogelijke werkwijze en nadere info. 
● Alle werkgroepen doen verslag van hun eerste bevindingen  tijdens de meedenksessie op 16 

september. 
● De werkgroepen gaan in eerste instantie aan de slag met het verzamelen van informatie; denk 

daarbij aan de resultaten van de buurtenquête, documenten van de gemeente, enzovoorts. 
 
5.   Presentatie over duurzame alternatieven voor onze wijk van Nevision, Patrick Leppers 
Patrick Leppers geeft ons uitleg over de mogelijke alternatieven voor energiebesparingen en alternatieven 
voor aardgas, voor onze buurt, zowel voor individuele huishoudens en voor een collectieve aanpak. 
De presentatie van Patrick gaat met dit verslag 
naar alle leden van het meedenkteam. 
Aandachtspunten voor verdere uitwerking in de 
werkgroepen zijn: 
● Wat zijn aantrekkelijke opties voor bewoners 

individueel rond bijvoorbeeld zonnepanelen, 
warmtepomp, dakisolatie en vloerisolatie 
(deze vier aanpassingen scoorden het 
hoogste in de buurtenquête)? 

● Wat zijn collectieve mogelijkheden rond deze 
aanpassingen? 

● Wat zijn collectieve alternatieven – zoals een 
warmtenet – die collectief gerealiseerd 
kunnen worden? 

● Wat kunnen buurtbewoners dan zelf doen? Wat willen we zelf doen? En waarover is de ondersteuning, 
regie of aanbod van de gemeente nodig?  

En verder nog… 
● Bernice neemt het aanbod van de Groendaken vanuit de Energiegroep Buitenpepers mee op de 

volgende routekaarten, die alle buurtbewoners ontvangen… 
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6. Volgende bijeenkomsten  
Noteer in jouw agenda, voor zover deze data er nog niet in staan… 
● Buurkracht organiseert de tweede bewonersbijeenkomst ‘Maken we samen de Buitenpepers 

aardgasvrij?’ op donderdag 5 september, inloop 19.30 uur en aanvang 20.00 uur, Bossche Vakschool, 
Hervensebaan 5.  

● Sessie 3 Meedenkteam ‘De Buitenpepers aardgasvrij?’, maandagavond 16 september, 19.30 uur *. 
● Sessie 4 Meedenkteam ‘De Buitenpepers aardgasvrij?’, dinsdagavond 1 oktober, 19.30 uur *. 
● Buurkracht organiseert de derde bewonersbijeenkomst ‘Maken we samen de Buitenpepers aardgasvrij?’ 

met een markt met duurzame voorbeelden om jouw woning en de wijk energiezuiniger te maken, op 
donderdagavond 10 oktober, inloop 19.30 uur en aanvang 20.00 uur, Bossche Vakschool. 

● Sessie 5 Meedenkteam ‘De Buitenpepers aardgasvrij?’, woensdagavond 23 oktober, 19.30 uur *. 
● Sessie 6 Meedenkteam ‘De Buitenpepers aardgasvrij?’, donderdagavond 14 november, 19.30 uur *. 
● Buurkracht organiseert de vierde en laatste bewonersbijeenkomst ‘Maken we samen de Buitenpepers 

aardgasvrij?’ op donderdagavond 10 oktober, inloop 19.30 uur en aanvang 20.00 uur, Bossche 
Vakschool.  

* Alle bijeenkomsten van de meedenkgroep vinden plaats in de Bossche Vakschool, aanvang om 19.30 uur. 
 
Tot zover, iedereen erg bedankt voor haar of zijn bijdrage. 
 
Groet van Gabbie van der Kroef 
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De Buitenpepers aardgasvrije  
collectieve scenario’s 



Doelstelling 

Agenda 

S  Kennismaking (vragen) 

S  Scenario’s 

S  De uitdaging 

S  Oplossingsrichtingen voor 
jullie buurt 

S  Vragen? 

 

Ondersteuning bij het 
opstellen van een plan om 
jullie buurt aardgasvrij te 
maken. 



S  (Semi)Collectief  of  individueel 

S  Aardgasvrij, energie-0, CO2 neutraal? 

S  Warmtenet of  all-electric 

S  Zelf  de regie houden of  afhankelijk van 
energiebedrijf ? 

S  Toekomst van de salderingsregeling? 

S  Mogelijkheden voor energieopslag? 

S  Investering in woningisolatie of  in 
energievoorziening? 

S  Woonlasten of  energielasten afspraken met 
woningcorporaties? 

S  Organisatievorm (bv. energiecoöperatie)? 

S  Andere afwegingen…… 

 

Op weg naar  
Aardgasvrij, 
Afwegingen? 



Vernieuwbouw 
heeft de 
toekomst? 

Wie is van plan om 
zijn woning voor 
meer dan € 30.000,- 
te gaan verbouwen? 

 

Wat is het doel 
m.b.t. maandlasten? 
(energie + hypotheek of  huur) 



Vernieuwbouw 
heeft de 
toekomst? 

S  Bouwkundige maatregelen (label 
A+) incl. toepassing warmtepomp 

S  Bij eengezinswoningen wordt 
veelal een lucht/water 
warmtepomp toegepast. In 
meergezinswoningen veelal een 
water/water warmtepomp 

S  Voor de standaard woningtypes 
zijn ‘standaard renovatiepakketten 
in ontwikkeling 

S  Stimuleren van inzet van PVT 
i.c.m. WKO, om het elektriciteit 
netwerk te ontlasten. 
Salderingsbeleid is een risico! 

S  Aanpak: PO, CPO of  
renovatiedienst. 

S  Buurten met eengezinswoningen 
en/of  flats 



Kosten vernieuwbouw 



Bouwkundige uitdaging 

Eerste labelstappen 
S  Eerste stappen met laagste kosten 

en grootste besparing  
> korte terugverdientijd 

S  Spouwmuurisolatie 

S  Dubbele beglazing 

S  Dakisolatie vanaf  de zolder 

S   Vloerisolatie kruipruimte 

Laatste labelstappen 
S  Laatste stappen met hoogste kosten en 

laagste besparing (vernieuwbouw)  
> lange terugverdientijd 

S  Eerdere investeringen worden teniet 
gedaan 

S  Buitengevel isolatie systeem 

S  Energiedak - isolatie met PV(T) 

Investering energetisch niet 
verantwoord, alleen zinvol als dit 
meerwaarde aan woning geeft.  
Win/Win 



Het netwerk 
heeft de 
toekomst? 

Wie wil de 
uitdaging 
gezamenlijk met de 
buren aanpakken? 

Wie vindt een 
zelfvoorzienende 
oplossing in eigen 
beheer belangrijk? 



Hoge 
Temperatuur 
warmtenetwerk 

S  Bouwkundige maatregelen 
niet noodzakelijk 

S  Oplossing toe te passen per 
buurt 

S  Hoge temperatuur bron moet 
in buurt aanwezig zijn 

S  Aanpak: infrastructuur 
project + serviceprovider  
(‘glasvezel principe’) 

S  Dichtbevolkte gebieden, 
bestaande uit een groot 
aandeel meergezins-
woningen 



Warmtenet & 
Warmtepomp 
(netwerk als 
bron) 

S  Warmtepomp mogelijk met beperkte 
isolatiemaatregelen (‘label C’) 

S  Warmtenet als hoogwaardige bron 
voor de warmtepomp in de woning 

S  Stimuleren van meerdere lage 
temperatuur energiebronnen  
(eventueel collectief  PVT aansluiten 
op netwerk). 

S  Aanpak: infrastructuur of  CPO + 
serviceprovider  
(‘centrale antenne principe’) 

S  Oplossing toe te passen per straat of  
complex (connectie van minimaal 20 
woningen) 

S  Buurten bestaande uit 
eengezinswoningen (deels 
tussenwoningen) en/of  
meergezinswoningen 



Energieverbruik 

Warmte uit 
gas 

Elektra voor 
warmte via 

warmtepomp 

Uitdagingen luchtwarmtepomp: 

S  Veelal te weinig dakvlak voor PV bij E0 

S  Sterk afhankelijk van saldering 

S  Verzwaring E-aansluiting noodzakelijk 
(meterkast en netwerk) 

S  Oplossing lagere warmtevraag = 
vernieuwbouw 



Gas heeft een 
toekomst? 

 

Wie wil helemaal 
niet aardgasvrij 
wonen? 



groengas 

S  Eenvoudige implementatie: 
aanpassen gastoestel en 
aanpassen gasnetwerk (of  
plaatsen gastank) 

S  Uitdaging: ontwikkelen van 
aanbieders van voldoende 
groengas 

S  Buurten bestaande uit 
historische gebouwen of  
vrijstaande woningen in het 
buitengebied 

S  Beperkte capaciteit van 
elektriciteit netwerk kan ook 
een reden zijn om voor dit 
scenario te kiezen 



Kernvraag 

Individueel de woning aardgaslvrij maken is mogelijk! 

S  Waarom zijn we vandaag aanwezig? 

S  Wat houd ons tegen om de Buitenpepers aardgasvrij te maken? 



De Buitenpepers 

S  2.160 inwoners 

S  1.017 woningen  
S  61% eensgezinswoningen 

S  39% meergezinswoningen 
 

S  57% koopwoningen 

S  43% huurwoningen 

S  gemiddeld bouwjaar 1975 

S  oorspronkelijk energielabel 
E-F 



Woningbouw 

Grondgebonden woningen 

•  Rijtjeswoningen met 
hellende daken. 

•  Geschakelde woningen met 
plat dak 

•  2-3 bouwlagen 
 

Gestapelde bouw 



Buurt  
is op de  

helft! 

Op weg naar label A 

S  Reeds 47% van de 
benodigde labelstappen 
gerealiseerd in Den Bosch. 

Energieverbruik 

S  Gemiddeld gasverbruik is 
teruggebracht naar  
1.110 m3 per jaar 

S  Gemiddeld 
elektriciteitsverbruik is 
2.670 kWh per jaar  



Mogelijke 
scenario’s 

S  Grondgebonden – Individueel  
1.  Luchtwarmtepomp   

2.  PVT met warmtepomp 
3.  Biogas tank   

S  Gestapelde bouw - Collectief  
4.  Collectieve luchtwarmtepomp 

5.  Collectieve 
bodemwarmtepomp 

6.  Biogas netwerk/tank   

S  Buurt - Collectief    
7.  HT-warmtenet 
8.  Warmtenet met warmtepomp 

9.  Biogas netwerk   

 

•  Proven technology 

•  Geen HT-restwarmte 
beschikbaar 

•  Op basis van leeftijd/
energielabel en soort 
bebouwing geen noodzaak 
voor biogas 



Individuele 
scenario’s 
S  Lucht warmtepomp – lucht 

als warmtebron 

S  PVT met water/water 
warmtepomp – zon als 
warmtebron 

S  Biogas individueel in tank in 
hybride vorm met 
warmtepomp 



Gestapelde 
bouw 
collectief  
S  Collectieve lucht 

warmtepomp  
(VVE’s/verhuurders) 

S  Collectieve bodem 
warmtepomp  
(VVE’s/verhuurders) 

S  Biogas via centraal ketelhuis 



Buurt 
collectief  
S  HT-warmtenet – volgens 

rapport DWA geen bronnen 
aanwezig 

S  Warmtenet met 
warmtepomp – verschillende 
bronnen beschikbaar 

S  Biogas – volgens rapport 
DWA kan er Biogas 
geproduceerd worden 



Doorrekening scenario’s  
Tussenwoning en appartement 



Tussenwoning 



Appartement 



Buurtproject 
PV-Postcoderoos 

Jeroen Bosch College 

S  Woning niet geschikt, dak 
flatgebouw te klein voor 
energie 0 

S  PV-panelen op dak in de 
buurt 

S  Samen investeren via 
energiecoöperatie 

S  Jaarlijkse teruggave 
energiebelasting – 15 jaar 



PV-Postcoderoos 
Jeroen Bosch College 

Kenmerken 
S  1.400 panelen = 525 kW piek 

S  Productie 430.000 kWh  

S  Dak Jeroen Bosch  = 115 
appartementen energie 0 

S  12 panelen per appartement 

S  Investering per lid € 4.000 

S  Rendement over 15 jaar 7 tot 8%  

Vervolgstappen 
S  Afstemming met stakeholders 

S  Opstellen bussinesscase 

S  Oprichting energiecoöperatie 



Belemmeringen? 

“Individueel aardgasvrij 
maken van een woning is 
mogelijk” 

Ja maar ………. 

S  Te duur 

S  Te ingrijpend 

S  Onzekerheden 

S  Net een nieuwe CV-ketel 

S  Wil gas behouden 
Bewonersenquête De Buitenpepers 
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Onze buurt moet aardgasvrij zijn in 
2050. Welke rol wil jij als bewoner spelen? 



Route naar succes 

Randvoorwaarden: 

S  Betaalbaar, niet meer dan anders? 

S  Bij voorkeur collectieve aanpak 

S  Duidelijk en concreet plan 

S  Zekerheid 

Uitdagingen: 

S  Niet hele woning verbouwen 

S  Duurzame energieopslag 

S  Salderingsbeleid 



Vragen? 


