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Verslag tekst: Naam 

Opening 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp legt uit dat Nederland een klimaatakkoord heeft gesloten 

om klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn brandstoffen zoals steenkool, olie een 

aardgas eindig en wordt de gaswinning in Groningen gestopt. Arnhem wil bijdragen aan het 

klimaatakkoord door nu al te beginnen om woningen van het gas te halen. Voorwaarde is 

wel dat de overstap van aardgas op duurzame warmte voor iedereen betaalbaar is. In 

Elderveld-Noord ligt een kans om woningen van het aardgas af te halen door restwarmte 

van het afvalwater van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken om woningen te 

verwarmen. Het Rijk heeft subsidie verleend aan de gemeente om een collectief warmtenet 

in Elderveld-Noordmogelijk te maken. 

Dee gemeente wil graag met bewoners in gesprek om te horen welke vragen, zorgen en 

behoeften er zijn en hoe bewoners graag betrokken willen worden. 

 

Ursula van Wandelen is ontwikkelmanager Energietransitie bij de gemeente Arnhem en 

aangesteld om de overgang van aardgas naar duurzame warmte in Arnhem mogelijk te 

maken. De gemeente probeert bewoners aan te zetten om minder gas, water en elektra te 

gebruiken door bewoners bewust te maken wat verandering in het gedrag al kan bijdragen 

en de eigen woning te isoleren. Dit zorgt voor een lager verbruik en een lagere 

energiegrekening. Verder kijkt de gemeente welke wijken/buurten mogelijk al voor 2030 op 

een duurzame warmtevoorziening kunnen overstappen, omdat er bijvoorbeeld een bron 

aanwezig is met restwarmte, zoals in Elderveld het geval is. Belangrijk is dat een 

alternatieve vorm van warmte betaalbaar en betrouwbaar is. Betrokken partijen zijn naast 
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de gemeente: Alliander, Vivare en Volkshuisvesting en waterschap Rivierenland. Als het 

warmtenet wordt aangelegd zal ook worden gekeken welke werkzaamheden hieraan 

gekoppeld kunnen worden, zoals de vervanging van riolering, maar ook wellicht het 

aanpassen van de openbare ruimte om de buurt prettiger te maken om te wonen. 

 

Voorlopige planning 

2021: verdere technische en financiële uitwerking. Start gesprekken in de wijk 

2022: besluitvorming onder voorbehoud goedkeuring bewoners, gesprekken in de wijk 

2023: Ophalen bij bewoners wie wil aansluiten op het warmtenet? 

2023 - 2028: start realisatie 

 

Vragen en opmerkingen uit chat en gesprekken in groepjes 

Er wordt een lijst van veelgestelde vragen opgesteld. Deze lijst zal als bijlage bij het verslag 

komen en worden geplaatst op de website van Arnhem AAN. 

(www.arnhemaan.nl/elderveld-noord).  

 

Bewoners hebben zorgen over betrouwbaarheid en comfort van het nieuwe systeem, 

woningeigenaren ook over betaalbaarheid. Verder hebben ze vragen over de duur van de 

aanleg van het systeem en zorgen over mogelijke overlast in huis en op straat. Huurders 

zien graag dat de woningen bij het isoleren ook gerenoveerd worden (bijv. badkamer, 

keuken en ventilatie).  

Bewoners willen goed op de hoogte worden gehouden over het plan. De informatie dient 

vooral toegespitst te zijn op wat voor hen van belang is. Ze vinden het belangrijk dat het 

eerlijke verhaal wordt verteld en geen verkooppraatje. Een aandachtspunt in coronatijd is 

online communicatie. Hierdoor worden veel bewoners niet bereikt. 
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