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Weesp gaat stapsgewijs van het aardgas af. Niet

morgen, maar wel in de komende dertig jaar. Dat

heeft gevolgen voor alle inwoners. De gemeente

heeft voor alle buurten onderzocht wat de

alternatieven zijn voor een aardgasaansluiting. Dit

heeft geresulteerd in de concept-Transitievisie

Warmte met daarin een kaart die laat zien welke

(technische) oplossing per wijk op dit moment het

meest voor de hand lijkt te liggen.

Om bewoners te informeren over de Transitievisie

Warmte, is Tertium gevraagd om bewoners te

betrekken bij de resultaten van dit onderzoek.

 

Enquête
Transitievisie
Warmte

Achtergrond

Daartoe is onder meer een huis-aan-huis een

publicatie verspreid met de belangrijkste uitkomsten.

Ook is een korte informatievideo opgenomen over de

uitgangspunten en belangrijkste voorstellen uit de

Transitivisie Warmte. Op 3 juni 2021 heeft de

gemeente tijdens een online bijeenkomst voor

bewoners de Transitievisie toegelicht en zijn

verschillende vraag- en antwoordsessies

georganiseerd. 

Bewoners zijn daarnaast gevraagd om een korte

enquête in te vullen waarin zij konden aangeven wat

zij belangrijk vinden aan hun betrokkenheid bij de

toekomstige transitie.
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Aetsveld: 19%

Zuid + De Klomp: 19%

Centrum + Herensingelkwartier: 17%

Weespersluis + Leeuwenveld: 15%

Hogewey: 12%

Aetsveldse polder:  7%

Dichtersbuurt + Schildersbuurt: 7%

Bedrijventerreinen: 2%

Oostelijke Vechtoever: 2%

Waar wonen de enquête-invullers?

De enquête is 193 keer ingevuld. De invullers zijn 

 over de hele gemeente verdeeld en komen uit de

volgende wijken:

Woonsituatie

Ruim 75% van de invullers heeft een koopwoning die

geen onderdeel uitmaakt van een VvE. Nog eens

18% bezit een woning die onderdeel uitmaakt van

een VvE. Huurders zijn in deze enquête

ondervertegenwoordigd: 6%. Uit hun antwoorden

kunnen we opmaken dat veel huurders de

warmtetransitie een zaak vinden voor de verhuurder.

Zij willen bijvoorbeeld graag weten hoe Ymere staat

ten opzichte van de plannen. 

Robuust: mensen die vinden dat hen niets van
buiten wordt opgedrongen, en die de nadruk leggen
op (energie)maatregelen die gegarandeerd nut
hebben.

Samen: mensen die graag samen werken aan
duurzaamheid in hun buurt, en die het belangrijk
vinden dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Idealen: mensen die vooral geïnteresseerd zijn in
energiemaatregelen die een bijdrage kunnen
leveren aan het oplossen van het wereldwijde
klimaatprobleem.

Avontuurlijk: mensen die de energietransitie zien
als kans voor nieuwe (technologische)
ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. 

Profielen

Deelnemers aan de enquête hebben eerst een aantal
vragen voorgelegd gekregen die niet gingen over
energie, maar over zaken die zij belangrijk vinden. Dit
is de zogenoemde 'deugdentest' die Tertium samen
met de Vrije Universiteit heeft ontwikkeld om mensen te
kunnen profileren op het thema 'energie'.

De volgende 4 profielen worden onderscheiden:

De vier profielen zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over
de invullers van de enquête.
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Bij nadere bestudering van de antwoorden, blijkt dat de
groep die het 'avontuurlijke' profiel heeft, meer dan de
andere groepen is betrokken bij een bestaand project om
van het aardgas af te gaan. Ook geven zij samen met het
'Idealen' profiel, vaker aan in de toekomst betrokken te
willen zijn bij zo'n initiatief.



Maar liefst 29% van de enquête-invullers geeft aan actief betrokken te willen worden bij het maken van  het

Wijkuitvoeringsplan voor 'hun' wijk. Bijna 63% wil alleen op de hoogte worden gehouden. De resterende 8%

bestaat voor een groot deel uit mensen die aardgas willen behouden en om die reden niet willen meewerken

aan een Wijkuivoeringsplan. 

Op de vraag hoe de gemeente bewoners het beste op de

hoogte zou kunnen houden, geven veel mensen aan het liefst

per e-mail op de hoogte te worden gehouden. 

Informatie-
behoefte

Bewoners is gevraagd waarover de gemeente  meer informatie

zou moeten als het gaat om het aardgasvrij maken van

woningen en gebouwen. Hierbij konden mensen meerdere

keuzes aanvinken. Bewoners geven aan vooral meer inzicht te

willen in de kosten en de investeringen die nodig zijn. 
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Betrokkenheid
Van de enquêtedeelnemers is 6% op dit

moment  al betrokken bij een project om van

het aardgas af te gaan. Nog eens 13% zou

dat graag willen. 



Open antwoorden 

Veel invullers van de enquête hebben ervoor gekozen

om een suggestie, opmerking, vraag of idee achter te

laten. Wij hebben deze geanalyseerd. Hieronder

geven wij de belangrijkste bevindingen weer. 

01 Over het algemeen zijn bewoners kritisch positief.

Uit de meeste reacties blijken bewoners voorzichtig positief te staan ten opzichte van de

doelstellingen achter de Transitievisie. Wel hebben ze veel opmerkingen en vragen over de

uitwerking en uitvoering. Ze vragen daarbij om een goede en heldere informatievoorziening

vanuit de gemeente, en het betrekken van bewoners bij de uitwerking van de plannen. 

02 Een deel van de bewoners staat zeer afwijzend tegenover de
energietransitie. 

Een minderheid van de respondenten is ronduit negatief over de aardgasvrije transitie. Deze

bewoners van Weesp vinden dat de plannen veel te ver gaan. Een aantal van hen geeft aan

het gevoel te hebben dat bewoners de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl grote CO2-

uitstoters zoals de industrie volgens hen eerst aan de beurt moeten zijn. 

03 Weespers hebben vooral veel vragen over de gevolgen voor
hun persoonlijke situatie

Veel van de opmerkingen en vragen van enquêtedeelnemers gaan over hun eigen specifieke

situatie. Zij willen weten wat de Transitievisie voor hen persoonlijk gaat betekenen. 
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Kritisch maar 
 welwillend

Uit de meeste reacties blijken bewoners voorzichtig

positief te staan ten opzichte van de doelstellingen

achter de Transitievisie. Wel vragen nadrukkelijk

bewoners actief te betrekken bij de plannen. 
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"Eerst maar eens de plannen horen."

"Als gemeente niet teveel in de vorm van grootste gemene deler willen denken; openstaan voor evt.
bewonersinitiatieven"

"De energietransitie is een ingrijpende verandering in de energie-infrastructuur. Mogelijk kan er tevens een
glasvezelnetwerk worden aangelegd. Dan voorkom je dat de straten hiervoor nog een keer open moeten. Of wordt
de oude gasinfrastructuur soms hergebruikt voor het warmtenet, na een aanpassing?"

"We gaan ervoor (gas loos!)"

"Neem ook het buitengebied mee, bv de Dammerweg. Ook hier is de transitie noodzakelijk. Van het propaangas af!"

"Het is te kort door de bocht om iedereen over één kam te scheren. Hierdoor raken uitzondering situaties (bijv
verwarming via luchtverwarming) enorm in de knel."

"Ik ben voorzitter van de Bewonerscommissie Ingelandenflat en wij willen namens de bewoners bij dit proces
betrokken worden en onze invloed aan kunnen wenden."

"Ik wil niet geconfronteerd worden met genomen besluiten waaraan niet meer te ontkomen valt. ruim van tevoren in
kennis gesteld worden!"

"Benader alle bewoners actief en kijk welke mensen niet reageren. Zij kunnen de voortgang erg belemmeren. Zorg
ervoor dat de lasten eerlijk verdeeld worden, zowel financieel maar wellicht ook ruimtelijk / verstoring van
leefomgeving."

"Ik ben al van aardgas af, en 100% op electriciteit, met zonnepanelen en een luchtwarmtewisselaar."

"ik overweeg te verhuizen binnen enkele jaren. Dilemma: meedoen of uitstellen??"

"Er zijn al verschillende gemeentes waarin de kosten van een warmtenet tegenvallen voor de bewoners. Het liefst
zou ik ook alternatieven zien waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een warmtenet."



Weerstand
Een minderheid van de respondenten is zeer

negatief over de aardgasvrije transitie. Deze

bewoners van Weesp vinden dat de plannen te ver

gaan. Zij laten dat in duidelijke taal weten. 
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"Het is belachelijk om mensen te dwingen van het gas af te gaan. Het is een mogelijkheid bij nieuwbouw, maar bij
bestaande woningen, zeker oudere woningen is het niet financieel haalbaar om dit aan te passen [...] Het is zinniger
om eerst eens de grootste vervuilers aan te pakken. Bovendien is het onzinnig om tegen elke prijs te proberen om in
Nederland alles gasvrij te maken, terwijl ons aandeel on CO2 uitstoot in de wereld maar 0,5% is en in China 27%, de
Verenigde Staten 13% de Europese Unie 8%. Waarom ook niet hier de grootste vervuilers eerst aanpakken. Hef een
fikse import belasting bij levering van goederen door China en gebruik dit geld om onze industrie schoner te maken."

"Ik vind het raar dat wij bokkensprongen gaan maken omdat aardgas een onderdeel is van de klimaat oplossing, in
de buurlanden Duitsland en België word met verbijstering naar dit land gekeken omdat ze daar juist bezig zijn om de
huizen aan te sluiten op aardgasleidingen."

"All-electric is harstikke leuk op papier, maar het geluidsoverlast van al die pompen moet ook meegenomen worden."

"Yes, we live in a free land and until heat with Gas is illegal, you must not take away out choice of fuel - The
Netherlands is not a dictatorship."

"Het is volstrekt ridicuul dat de gemeente van het aardgas af wil en daardoor haar inwoners op onnodige kosten
jaagt. Objectieve studies laten zien dat de energietransitie via particulieren slechts een linkse hobby is en nauwelijks
bijdraagt aan enig positief klimaateffect. Stop met die onzin."

"ik ben zelf in het bezit van een warmtepomp. Een HEEL duur apparaat (+/- EUR 12.000) en het verbruikt enorm
veel stroom. Er moet namelijk de hele dag water worden verwarmt in een boiler. En waar komt al deze electriciteit
vandaan? De meeste electriciteit komt van gas gestookte centrales. Wat nu van het gas af? Onzin! - Mega
windturbines op het land.... ook een heel slecht idee. Beter is het plaatsen op Zee. [...] Let wel: ik wil graag wat doen
om het klimaat te verbeteren. Betere oplossing is een kerncentrale (thorium). Deze mag van mij in Diemen komen.
Ook een goede oplossing is waterstof. En misschien moeten we ons aardgasnetwerk wel gebruiken om huizen in de
toekomst te verwarmen met waterstof."

"Waanzinnigen zijn jullie, de goegemeenten op kosten jagen ten koste van de schoonste brandstof op aarde, ga
lekker bio promoten voor Diemen stelletje groene mislukkelingen !!!"



Algemene
punten

Een deel van de opmerkingen en vragen van

enquêtedeelnemers bevatten algemene vragen en

suggesties. Wij hebben ze hieronder gerubriceerd. 
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"Een duidelijke kaart waar je gemakkelijker jan zien in welke wijk je woont. Op de huidige is praktisch geen
straatnaam te zien."
"De plattegrond van Weesp bij deze actie is zeer onduidelijk. Ik woon aan de Casparuslaan. Weet niet of dat
Hogeweyzuid of centrum of Herensingelkwartier is."
"[Zorg voor] heel goede informatie. Goede planning van graafwerkzaamheden, alles in 1x"

"Kostenneutraal overstappen mogelijk maken vanuit de gemeente."
"De planning en financiering zijn voor eigenaren van belang. Welke opties zijn er; komt er een collectieve aanpak
en of gemeenschappelijke inkoop. Welke financieringsopties zijn er. Wanneer gebeurt wat?"
"Welke subsidies er vanuit de gemeente komen. Ik wil namelijk best investeren in duurzaamheid alleen wil ik wel
weten op welk termijn ik de kosten heb terug verdiend."

"Is het gezien de totale kosten van de transitie niet beter om eerst aandacht te bestede aan de isolatie van alle
woningen in plaats van prioriteit te geven aan van et gas afgaan?"

"Een groot deel van Weesp staat vol met gebouwen van industiele aard en flats Maar ook overheid,scholen, ns,
kerk etc. Deze kunnen prima uitgerust worden met zonnepanelen."
"Er liggen nu al relatief veel zonnepanelen op de daken. Veel van de daken lenen zich goed voor de plaatsing
van zonnepanelen." 

Ik heb een sociale huurwoning van Ymere (flat). Gaat Ymere dan zorgen voor andere kooktoestellen als we van
het gas af moeten?
Hoe staat Ymere tegenover deze plannen, qua tempo en investering van hun huurhuizen?
Ik ben huurder. Word ik als niet-eigenaar tijdens het transitie proces ook steeds door de gemeente
geinformeerd?

"Vooral goed naar de bewoners luisteren en niet alles er doorheen drukken zoals het altijd gaat als bepaalde
organisaties en politieke partijen iets willen. niet iedere bewoner kan of wil het betalen en deze projecten zijn
gedoemd te mislukken als er niet word geluisterd naar de burgers."
"Als gemeente niet teveel in de vorm van grootste gemene deler willen denken; openstaan voor evt.
bewonersinitiatieven."

"Ik lees niets over waterstof en daar gaat mijn voorkeur wel naar uit. Ik weet dat het winnen van waterstof nog
veel energie kost maar volgens mij gaat deze ontwikkeling hierin ook heel snel.
"Waarom wordt er niet ingezet op waterstofgas? Verreweg het goedkoopst en naar mijn mening ook de
standaard in de toekomst. Ook de gemeente Hoogeveen gaat al zijn woningen aansluiten op waterstof. Shell en
andere grote industrieën gaan zich richten op waterstof. Waarom Weesp niet?
"Doe het niet, gebruik het net voor waterstof."

Informatievoorziening door gemeente

Kosten / subsidies

Isolatie

Zonne-energie

Huurders

Betrekken van bewoners

Waterstof als alternatief



Specifieke
punten

Veel van de opmerkingen en vragen van

enquêtedeelnemers gaan over hun eigen specifieke

situatie. Zij willen weten wat de Transitievisie voor

hen persoonlijk gaat betekenen. 
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"De Vorsselmanstraat bestaat uit oude huizen (meer dan 100 jaar), die moeilijk te isoleren zijn."
"Onze huizen zijn gebouwd op palen in het water. Heeft waarschijnlijk een andere oplossing nodig dan normale
huizen"
"Wij wonen in een gemeente monument. Heeft dat consequenties of beperkingen?"
"Veel huizen aan de Utrechtseweg, houtskeletbouw, zijn niet erg geschikt voor verdere isolatie terwijl dat nodig is
om bv een warmte pomp te kunnen gebruiken [...] Er mogen op de daken ook geen zonnepanelen geplaatst
worden terwijl bij de meeste huizen dat de enig denkbare plaats is, dus gebruik maken van elektra om te
verwarmen wordt onbetaalbaar."
"Mijn woning is uit 1912 en is ingedeeld bij all Electric...onze woning is niet voldoende te isoleren voor laag
temperatuur oplossingen."
"Warmtepomp onderdelen dienen in en om het huis geplaatst te worden. In ons geval zullen wij een garage
moeten aanleggen naast de woning, maar laat de bouwbestemming dat niet toe. Wordt er flexibel omgegaan met
de vergunningen waar wij wordt afgezien van de bouwbestemming en het kunnen bouwen tot aan de erfgrens?"
"Niet iedereen heeft CV+gas. In ons geval gas+luchtverwarming (geen leidingen en radiatoren in woning).
Keuzes op basis van CV+gas werken niet overal en leiden tot grote problemen bij de uitzonderingen. Houdt hier
rekening mee, want niet alle situaties zijn gelijk." 

"Voel me een beetje overvallen. Onze woning is pas 1,5 jaar oud en heeft reeds een A label. Geen behoefte om
grootschalige aanpassingen aan onze woning te doen."
"Ik heb reeds aanzienlijk in vergroening geïnvesteerd en ga er van uit dat dit gerespecteerd wordt."
"In mijn wijk wordt een warmtenet voorgesteld. ik heb al een warmtepomp maar voor de winter is voor mij een
elektrische oplossing beter (luchtverwarming) kan dat ook?

"Aetsveld bestaat 40 jaar, er zijn plannen in de maak om de buurt aan te pakken om haar weer klaar te maken
voor de komende tientallen jaren. Wellicht kan dit gedeeltelijk samengaan met de energietransitie van de wijk."

"Wees flexibel. Niet alle woningen zijn all-electric. Daarnaast begrijp ik niet waarom Weespersluis niet kan
aansluiten op warmtenet, wat er praktisch naast zit."
"Weespersluis bestaat uit nieuwbouw. Waarbij de gemeente vergunning heeft verleend om woningen met gas op
te leveren en nu binnen een jaar de kopers op kosten jaagt om van het gas af te gaan. Had men dat niet eerder
kunnen bedenken?"

Specifieke situaties

Reeds geïnvesteerd in duurzaamheid

Aetsveld

Weespersluis



Wat wij lezen in deze
bevindingen

Op basis van de uitkomsten van de enquête zien

wij een aantal belangrijke aandachtspunten voor

het vervolg.

01 Het draagvlak is er, maar het is wel broos

Veel Weespers staan achter de uitgangspunten van de Transitievisie: minder CO2-uitstoot

door minder gebruik maken van fossiele. Wel stellen zij veel en ook kritische vragen over de

concrete aanpak. Het zou goed zijn om de groep die zich zeer kritisch uitlaat over de plannen

wat beter te bevragen om te begrijpen waar hun weerstand precies zit. 

02 Huiseigenaren zijn actief betrokken, huurders vragen
speciale aandacht.

Het aantal mensen dat aangeeft actief betrokken te willen worden bij de gesprekken over de

uitvoeringsplannen per wijk is hoog. Tegelijkertijd hebben maar weinig huurders de enquête

ingevuld. Hun rol als niet-eigenaar/ wel bewoner vraagt speciale aandacht. 

03 Draagvlak voor gemeenschappelijke initiatieven

Uit de enquêteresultaten blijkt dat bewoners graag met hun straat of wijk gemeenschappelijk

betrokken zouden willen worden.   
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04 Aandacht voor helder proces en heldere informatie

Veel bewoners geven aan met vragen te zitten over wat de Transitievisie voor hen persoonlijk

gaat betekenen. Dit vraagt om een helder proces rondom de Wijkuitvoeringsplannen en een

goede informatievoorziening vanuit de gemeente.


