
Antwoorden op open vraag 20 bij de enquête oktober 2021  

 

Zou u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een Buurt Energie Systeem binnen nu en 

vijf jaar? 

 

 
Overwegingen om mee te doen aan het Buurt Energie Systeem 

1. Lijkt me geweldig en echte bijdrage in verduurzaming 

2. Ik zie de noodzaak ervan qua CO2-uitstoot in. 

3. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van collectieve systemen voor wijken zoals de 

Hoogkamp (oudere huizen, relatief dicht op elkaar) omdat er een betere efficiëntie kan worden 

behaald m.b.t. inzet van middelen, en dit systeem waarschijnlijk beter mee kan bewegen met 

toekomstige ontwikkelingen dan individuele oplossingen (sunk capital) 

4. Zoals gezegd geeft individuele warmtepomp onvoldoende rendement, wellicht biedt BES een 

oplossing 

5. Het klinkt veelbelovend. 

6. Hoe eerder collectief oplossingen,  hoe beter 

7. Moe gebeuren voor het milieu 

8. Vroeg of laat moeten we toch omschakelen. De gedachte om dit collectief te doen spreekt mij 

wel aan. Scheelt mij een hoop uitzoekwerk 

9. Beperken van CO2-uitstoot vinden we belangrijk. 

10. De tijd dringt, wij moet spoedig maatregelen nemen! 

11. Hoe eerder hoe beter. Binnen 2 jaar zou fijn zijn. 

12. Hoe eerder, hoe beter, voor iedereen. 

13. Ik moet binnen 5 jaar mijn aardgas-cv-ketel vervangen en met het buurtsysteem zou dat niet 

nodig zijn. 

14. Duurzaamheid belangrijk. 

15. Ik vind dat wij over moeten schakelen op een schonere en duurzame energiebronnen. Dit omdat 

ik van mening ben dat mijn kinderen en kleinkinderen recht hebben op een schone en gezonde 

leefomgeving. 

16. In het kader van duurzaam leven vind ik het belangrijk om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. 

Deze oplossing zou een eerste stap kunnen zijn, hoewel je geen controle hebt over waarmee de 

energie is opgewekt die de warmtepomp nodig heeft. Nog mooier zou het zijn als we in de 

toekomst dit systeem kunnen aansluiten op nog duurzamere initiatieven (restwarmte, groene 

energie). 

17. Hoe sneller hoe liever. Mits betrouwbaar. 

18. Altijd open voor verbetering. 

19. Gaan met die banaan. 

20. Het is hoog tijd. 

21. Zeker geïnteresseerd in betaalbare en zinvolle oplossingen voor aardgas. 

22. Ja zeker, behalve als verhuizing in verschiet ligt - afhankelijk van antwoorden op vragen. 

23. Momenteel wordt een woning verwarmd met gas, waar d.m.v. een cv-ketel heet water van 

wordt gemaakt. Een systeem dat simpel gezegd de cv-ketel buitenspel zet en rechtstreeks dat 

hete water aanlevert klinkt mij erg logisch in de oren. Bovendien scheelt het ruimte (de 

installatie is kleiner dan de gemiddelde cv-ketel) en er is geen gas aansluiting meer nodig. 



24. Bijdrage aan aanpak klimaatcrisis. Voorkomen geluidoverlast van te veel individuele 

warmtepompen. Hopend op kostenbesparing door collectief. Waarborg van betrouwbare 

installatie en levering. 

25. In zie geen reden daar mee te wachten. 

Overwegingen mee te doen, mits aan voorwaarden wordt voldaan 

1. Hangt af van toekomstbestendigheid, betrouwbaarheid en kosten. 

2. Ik ben 85 jaar en wil graag meedoen maar kan niet te veel overlast hebben. 

3. Afhankelijk van de kosten en impact. 

4. Afhankelijk of we het huidige wooncomfort in stand kunnen houden. 

5. Ik doe graag mee aan verduurzaming en ben bereid hierin te investeren. Wat mij betreft zijn er 

op dit moment alleen nog teveel onbeantwoorde vragen om volmondig  “Ja” te kunnen zeggen 

tegen dit systeem. 

6. Afhankelijk van kosten en plaatsbepaling centrale systeem. 

7. Lange termijn oplossing die duurzaam is, mits technisch haalbaar en bouwkundig haalbaar voor 

jaren 30 woningen zonder al te grote ingrepen. 

8. Hangt af van haalbaarheid. 

9. Geïnteresseerd als de warmtepomp ondergronds wordt geplaatst in het grasveld naast de 

Schelmse weg: geen lawaai en geen aantasting van onze fraaie leefomgeving! 

10. Als co2-reductie en kosten aantrekkelijk zijn ten opzichte van alternatieven. 

11. Afhankelijk van kosten en impact. 

12. Ik zie de noodzaak van een Buurt energie systeem wel in, maar ik stort me niet graag in de 

schulden. 

13. Hangt af van kosten/baten en eventuele alternatieven. 

14. Goed initiatief (mits voldoende deelnemers). 

15. Wanneer kosten en overige aanpassingen aan onze woning (zonnepanelen) wat duidelijker zijn. 

16. Hangt af van de kosten en of de woning daadwerkelijk warm genoeg wordt. 

17. Het hangt af van de kosten ten opzichte van alternatieven, zoals een warmtepomp. 

18. Hangt van veel factoren af. 

19. Als het per saldo positief is, dus niet te veel kosten, geen gedoe, betrouwbaar etc. dan wil ik wel 

meedoen. 

20. Afhankelijk van netto kosten. 

21. Afhankelijk van de kosten. 

22. Concrete getallen zijn nodig om een beslissing te nemen. 

23. Hangt af van de kosten. 

24. Afhankelijk van de kosten. 

25. In essentie een goed idee maar moet de verdere uitwerking en consequenties wet. 

26. Het idee spreekt zeer aan en het is een goed alternatief voor aardgas. Echter is het risico in de 

voorgestelde plannen voor de bewoners (het collectief). Dat is voor ons een dealbreaker. Dit 

omdat het systeem onvoldoende bewezen is en de verwachting is dat er komende jaren vee 

nieuwe ontwikkelingen zijn. Deze risico’s op extra kosten zouden niet bij bewoners moeten 

liggen, maar bij de gemeente of de energiemaatschappij. Liever iets hogere tarieven dan het 

risico dragen. Ook zou er na een aantal jaar concurrentie moeten zijn tussen verschillende 

aanbieders zodat we als buurt een aanbesteding kunnen doen en de tarieven laag kunnen 

houden. Het hangt er helemaal vanaf of het kan in een appartement, of het betaalbaar is, of er 

genoeg draagvlak is. 

Overwegingen om niet mee te doen 



1. Ik wil geen experiment wijk zijn en toch geconfronteerd worden met geluidsoverlast. Ik zou 

het prettig vinden als mensen eerst dure milieuvervuilende auto’s inwisselen en er een 

alternatief komt voor grondstoffen uit landen als Congo die mensenrechten schaden. 

2. Zie mijn antwoord op de vorige vraag. Ik ben nog niet overtuigd van de juistheid van de 

keuze voor een BES zoals hier voorgesteld. 

3. Geen vertrouwen in de oplossing, oude huizen met bijkomende problemen. 

4. Nog teveel vragen en onduidelijkheden. Waar komt de warmtepomp te staan? hoeveel 

geluid produceert deze? en wat zijn de totale kosten? Welk temperatuurtraject wordt er 

aangeboden, hoeveel warmwater wordt er geleverd voor wassen en douchen? enz. enz. 

5. Heb net geïnvesteerd, misschien wel in 10 jaar 

6. Er zijn nieuwe technologieën in ontwikkeling. Het is nu te vroeg om te kiezen voor een 

systeem, dat waarschijnlijk bij realisatie als weer achterhaald is. 

7. Te onbetrouwbaar, te hoge rekening en de huizen zijn te oud om goed te isoleren. Ik denk 

dat we onze collectieve middelen beter kunnen investeren in een heleboel huizen zuiniger 

maken dan een paar oude huizen aardgasvrij 

8. Ik wil naar groene waterstof in bestaande leidingenstelsel. Tot die tijd alle tijd/energie/geld 

in isoleren van de woningen. 

9. Zie boven : ik vind dit nog te vroeg, niet mature genoeg. Als early innovator ga je de wrange 

vruchten plukken van ambitie. 

10. Financieringsprobleem 

11. Te weinig kennis, geen geld, geen eigen huis. 

12. De nu geschetste situatie nu zeer slecht, maar ontwikkelingen gaan snel. Misschien worden 

alle huidige bezwaren weggenomen. Dan zou ik wel mee willen doen. Nu zeker niet. 

13. Ik heb hier geen behoefte aan en wil niet op een gemeenschappelijk systeem.  Daarnaast is 

niet duidelijk op dit moment waar onze energie transitie naar toe gaat en hoe wij maximaal 

naar verduurzaming gaan om doelen echt te halen wat echt nodig is. We gaan van gas af is te 

snel en we houden toch nog gasketel omdat BES niet genoeg levert. Electra zal eerst een stap 

nemen. 

14. Onze maandelijkse energiekosten gaan met BES meer dan verdubbelen: beter is om eerst 

alle woningen maximaal te isoleren en pas daarna onderzoeken welke verwarming voor de 

Hoogkamp het best uitpakt. 

15. Nogmaals , onze wijk met jaren dertig woningen is hier niet geschikt voor. 

16. Gezien verwachtte hoge kosten, weinig positieve ervaringen, grote aanpassingen in mijn 

woning, etc. Ik wil niet vooroplopen op zo’n risicovol project! 

17. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren betere oplossingen zijn voor onze wijk. 

18. Wij hebben geen behoefte aan een BES: energie kopen we liever van een grote leverancier 

(bijv. waterstofgas). 

19. We willen geen early adopter zijn i.v.m. total cost of ownership, kinderziektes, non-proven 

technology en de hoge temperatuur van de wateraanvoer (relatief inefficiënt).  

20. Dure oplossing, waarbij veel communicatie en frictiekosten in tijd aan verbonden zijn. 

21. Nog te weinig over bekend, geen goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. Waarschijnlijk leidt 

dit tot hoge individuele kosten op de korte termijn.  

22. Weet niet wat dit gaat kosten. Geen voorstander van een stichting/vereniging die bestuurd 

wordt door wijkbewoners. Wil de zekerheid via energiebedrijf en gemeente als 

verantwoordelijke voor het systeem. 

23. Als ik de planning zie gaat het veeeeeel te snel. waarmee toekomstige ontwikkelingen 

uitgesloten worden. Tevens de vraag kan het elektra netwerk het aan? 



24. Zie mijn toelichtingen hierboven. Op basis van de presentaties en toelichting op mijn vragen 

heb ik er geen vertrouwen in. Dit omdat er veel te veel onzekerheden zijn, omdat -vooral de 

gemeente en de werkgroep in de Hoogkamp- men veel te graag wil en ik tijdens 

bijeenkomsten merk dat men kritische vragen lijkt te willen ontwijken en vooral lastig vindt. 

Torenhoge ambities gecombineerd met een zeer grote wil om iets te realiseren (bedenk dat 

van het eerste idee weinig over is) leiden tot bagatellisering van kritiek en ontwijken van 

scherpe vragen. Zoals ik afgelopen week zei: je kunt maar één keer op je bek gaan hiermee 

en dan is het al te laat. Mijn advies: niet doen. 

25. Het wordt voor mij denk ik veel te duur, lenen kan niet. 

26. Te duur 

Weet het nog niet 

1. Weet er nog niet genoeg van 

2. Er is nog veel onzeker, maar sta absoluut open voor een dergelijke oplossing 

3. Er zijn nog te veel onzekerheden. 

4. Uit eerder antwoord blijkt dat het zeer de vraag is of ik hier over 5 jaar nog woon ? 

5. Nog teveel onduidelijk 

6. Nog te veel onzekerheden op dit moment over BES. 

7. Ik weet er nu nog onvoldoende van, ik zou mij er meer in moeten verdiepen. Wat levert het 

op, wat zijn de kosten, wat komt er allemaal bij kijken. Voor hoeveel jaar is de oplossing 

geschikt etc. 

Overige reacties 

1. Net een nieuwe gasgestookte Cv-ketel geïnstalleerd 

2. Wanneer moet ik beslissen: zou later instappen ook kunnen? 

3. Ik woon in een flat en heb met een VVE te maken 

4. Hangt van de VvE af 

5. Huidige CV moet vervangen worden 

6. Leeftijd 87 jaar 

7. Ik woon in een flat, ik vermoed dat niet iedereen mee gaat doen. kan het dan nog wel! 

8. Mogelijk dat wij binnen 5 tot 8 jaar ons huis verruilen voor een kleiner appartement. Als het 

lang duurt voordat er een BES is, is het voor ons niet meer interessant. 

9. Huidige cv-ketel is op leeftijd en zal over een paar jaar vervangen moeten worden. 

 

 

Werkgroep Hoogkamp Energie 

31 januari 2022 


