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Verslag online wijkgesprek energietransitie Plattenburg  

Datum:  17 juni 2021 

Tijd:  19:30 - 20:45 u 

Locatie:  clubhuis Buurtvereniging Plattenburg en via Zoom 

   

Inleiding 

Het wijkgesprek startte plenair via een ZOOM-verbinding vanuit het clubhuis Buurtvereniging Plattenburg 

met een 30-tal bewoners. Aan tafel zitten Lisette van Rhijn van STIPO (gespreksleider), Cathelijne 

Bouwkamp (wethouder Klimaat en Energie), Ursula van Wandelen (ontwikkelmanager energietransitie 

gemeente Arnhem) en David Willemsen (Arnhem AAN en ELMG). 

Lisette van Rhijn verwelkomt alle kijkers en stelt zich voor. STIPO werkt het afgelopen jaar met de 

gemeente Arnhem aan de participatiestrategie voor de energietransitie. De gemeente Arnhem werkt 

samen met inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe wij iedere wijk/buurt in de toekomst 

zonder aardgas kunnen verwarmen.  

In de ZOOM-chat kunnen er vragen gesteld worden, deze wordt beheerd door Patricia Twente (betrokken 

bij de ontwikkeling van het Enka-terrein en de energietransitie van Plattenburg) en Marc van der Burght 

(bestuursadviseur energietransitie).  

Sommige vragen kunnen al aan tafel besproken worden, maar alle vragen worden in ieder geval 

verzameld en beantwoord en op de site van https://www.arnhemaan.nl/plattenburg/ gezet.  

Ook de opname van de avond komt op de website. 

Doel van de avond is om bewoners te informeren wat ze zelf al kunnen doen om energie te besparen.  

En het ophalen van vragen, adviezen en zorgen van bewoners over de energietransitie in zijn algemeen. 

 

Lisette van Rhijn in gesprek met wethouder Cathelijne Bouwkamp over de opgave 

De energietransitie; waarom doen we dit en wat is de opgave in Arnhem? 

Ook Arnhem dient haar steentje bij te dragen aan het internationale Klimaatakkoord. Voor Arnhem 

betekent dat voor de gebouwde omgeving dat de energie schoon is opgewekt op een duurzame en 

betaalbare wijze voor iedereen. 

 

Waarom is Plattenburg een kansrijke wijk en waarom voor 2030 van het aardgas af?   

Op het Enka terrein zit een datacenter, Dataplace. Dat is een warmtebron (restwarmte) en de mogelijkheid 

om deze restwarmte te gebruiken wordt momenteel onderzocht door Klok en BPD (ontwikkelaars 

nieuwbouw Enka terrein), Volkshuisvesting, Firan en de gemeente. Van het aardgas afgaan is geen doel 

op zich, wél het terugdringen van de CO2-uitstoot. Als basis is hiervoor is het isoleren van woningen van 

groot belang met bijkomend voordeel dat het prettiger wonen is in een goed geïsoleerd huis. 

 

Waarom vind je het belangrijk om dit samen met bewoners te doen en nu dit wijkgesprek te hebben? 

Bewoners zullen mogelijk vragen en zorgen hebben over van het aardgas afgaan en daarom moet er op 

tijd een gesprek georganiseerd worden om vragen te stellen. Dan weet de gemeente ook welke zorgen 

er leven en indien die breed gedragen worden dan kan er mogelijk rekening mee gehouden worden. 

 

Wat zijn je verwachtingen voor vanavond? 

Dat bewoners het gevoel krijgen dat ze gehoord worden. De gemeente staat open voor alle vragen, kritiek, 

kansen, suggesties van de bewoners. Dit is de gezamenlijke start op weg naar een energieneutrale stad.  

 

 

https://www.arnhemaan.nl/plattenburg/
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Presentatie Ursula van Wandelen over de energietransitie en de kansen voor Plattenburg  

Zij geeft een uitleg over hoe we zijn gekomen tot de verschillende kansrijke wijken/buurten en deelt de 

resultaten van de eerste verkennende onderzoeken met warmte uit het Datacenter. De financiële 

haalbaarheid hiervan moet nog verder onderzocht worden. 

 

Presentatie David Willemsen over maatregelen die mensen zelf al kunnen treffen 

Bewoners worden meegenomen is wat ze nu zelf al kunnen doen om energie te besparen en de 

samenwerking met het Energie Loket Midden Gelderland en de mogelijkheden via het Aanjaagfonds om 

samen met buurtbewoners een initiatief te starten. Zo worden er collectieve inkoopacties gehouden, 

kunnen er warmtecamera-wandelingen georganiseerd worden, zijn er mogelijkheden voor subsidies 

met  aantrekkelijke leningen zoals de toekomstbestendig wonen lening. Kijk voor meer informatie 

hierover op www.arnhemaan.nl 

 

De presentaties van de bijeenkomst zijn terug te lezen op www.arnhemaan.nl/plattenburg 

 

Groep splitst zich op in breakoutrooms  

We gaan in kleinere groepen in gesprek over wat er voor bewoners belangrijk is, waar de zorgen en 

wensen liggen en hoe ze betrokken willen worden. 

 

Korte terugkoppeling vanuit de breakoutrooms 

Isoleren is moeilijk voor sommige huizen, bewoners zijn benieuwd naar het kostenplaatje. 

Er is nog veel onduidelijk en nog niet uitgezocht. Een bewoner geeft aan dat 70 graden niet altijd 

genoeg is, ook niet voor goed geïsoleerd woningen. De bewoner vraag daarom om goede voorbeelden 

van succesvolle warmtenetten. 

Ook grote warmtepompen maken geluid, neem dit goed mee in de onderzoeken.  

Een bewoner denkt dat dat keuze voor een warmtenet al gemaakt is. Deze is nog niet gemaakt. 

 

Er wordt gevraagd of bij dit systeem een keuze is voor een energieleverancier, zo niet wie de aanbieder 

wordt en/of je de keuze hebt om aan te sluiten.  

De bewoners willen wel meedenken, maar zijn wel benieuwd hoeveel tijd dat gaat kosten 

Hoogwaardige isolatie zoals de woningcorporaties voor ogen hebben zorgt ervoor dat er ook 

mechanische ventilatie toegepast moet worden. Een bewoonster maakt zich zorgen over het geluid.  

Er is verwarring omdat een bewoonster van de ontwikkelaar Klok meegekregen zou hebben dat Klok 

niet mee zou doen met dit systeem. 

 

Op zich is men positief over een lokale oplossing waarbij men zich wel zorgen maakt over de kosten 

van de warmte. Het proces van de buurt betrekken wordt als positief ervaren maar hier de zorg dat het 

niet bij mooie woorden blijft, maar er ook echt wordt geluisterd en daar ook iets mee gedaan wordt.  

Een echtpaar geeft aan dat het heel goed zou zijn als niet alleen de energietransitie wordt opgepakt 

maar ook andere noden die er leven.  Als voorbeeld worden genoemd de verkeerssituatie en de hitte-

stress. Als je toch de boel open gaat maken zorg dan ook voor meer groen en een goede verkeers-

afwikkeling. Verder zijn er zorgen over het geluid van de toekomstige installaties. 

 

 

 

 

 

http://www.arnhemaan.nl/
http://www.arnhemaan.nl/plattenburg
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Toelichting verdere processtappen 

We onderzoeken stapsgewijs de haalbaarheid en betaalbaarheid en komen dan eind 2021 terug bij 

bewoners met resultaten. Zo worden we steeds concreter en komen dichter bij een duurzame 

oplossing. Ondertussen zal er bij de bewoners een enquête uitgezet worden over hoe de bewoners in 

de energietransitie staan. 

 

Afsluiting 

Ga aan de slag met isolatie, daarmee maak je een verschil in de portemonnee en in het klimaat. 

Ondersteuning is er via het aanjaagfonds. 

De online-bijeenkomst is terug te kijken via www.arnhemaan.nl/plattenburg 

 

Vragen gesteld tijdens wijkgesprek in chat of plenair 

Is al duidelijk welk bedrag we moeten betalen? 

Het principe is dat er niet meer betaald moet worden dan nu het geval is.  

 

Zitten we verplicht vast aan 1 leverancier? 

Voor de toekomst willen we toe naar een situatie van een open net zoals nu ook bij elektriciteit en gas 

zodat je een keuze hebt aan leveranciers. We zorgen er nu in ieder geval al voor dat het warmtenet in 

eigendom is van een onafhankelijk netbeheerder. Voor de eerste periode van 15 jaar zit je vast aan 1 

en dezelfde leverancier omdat er hoge investeringen gedaan moeten worden die terug verdiend moeten 

worden door middel van een zekerheid voor warmtelevering. Wij maken als gemeente en corporaties 

voor onze bewoners goede afspraken over de tarieven van het vastrecht en de aansluitbijdrage.  

 

Is er wel een keuze met wel of niet aansluiten? 

Het is vrijwillig maar we proberen met een zo goed mogelijk aanbod te komen zodat iedereen wel mee 

wil doen. 

 

Warmtenet wordt in wijk aangelegd, dus gaan veel straten open of biedt dat ook kansen? 

Naast wethouder Klimaat en Energie is Cathelijne Bouwkamp ook Wethouder Groen. Zij zet zich dus 

ook in om in kader van klimaat adaptatie de energietransitie als kans te zien. 

 

We horen zo vaak dat het misgaat en wanneer komen er succesverhalen? 

Op www.arnhemaan.nl staat veel info. Het is gewenst dat de bewoners meegenomen worden in project 

en hoe het (technisch) werkt. 

 

Eigenlijk is alles in mijn huis al elektrische behalve de CV ketel. Deze is over een aantal jaren aan 

vervanging toe. Is het goed om te wachten met aanschaf van een nieuwe tot dat bekend is hoe de 

transitie in onze wijk vorm krijgt? En over hoeveel jaar hebben we het dan? 

Het is niet zo dat dit warmtenet binnen 2 jaar er ligt, want we moeten met elkaar nog een heel traject in. 

Ook is het afhankelijk van hoeveel mensen mee willen doen. De tussenoplossing is om een ketel te 

huren of te leasen of een tweedehandse te nemen. Of neem contact op voor een gratis maatwerkadvies 

door een energie coach aan huis via de site www.arnhemaan.nl 

 

Ik ben ook wel benieuwd naar het (maandelijkse) kostenplaatje van gezamenlijke verwarming, om het af 

te kunnen wegen tegen een eigen warmtepomp. 

De kosten worden meegenomen in het onderzoek dat we gaan uitvoeren.  

 

 

http://www.arnhemaan.nl/plattenburg
http://www.arnhemaan.nl/
http://www.arnhemaan.nl/
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Als je de warmtelevering laat afhangen van een lokale bron en in het geval van een data centrum een 

commerciële bron hoe waarborg je dan de continuïteit? 

De continuïteit is uiteraard van belang. Er is altijd een back-up systeem aanwezig.  

 

Het terrein ten noorden van de Plattenburgerweg was niet paars gemaakt. Geldt dit daar niet voor? 

En valt de Arnoudstraat hier dan buiten? 

We zorgen voor een goed kaartje in de presentatie (dia 12). Alle woningen die een uitnodiging voor 

vanavond hebben gehad vallen binnen de transitie in Plattenburg. 

 

Datacenter is voor mijn buren al een bron van geluidsoverlast. Wat betekent het voor de toekomst/ ook 

in combi met andere warmtevoorziening? 

Wij gaan dit in beeld brengen.  

 

Waar is het beproefd? Tot nu toe zijn er geen wijken in Nederland die gevoed worden met een 

luchtwarmtepomp op deze schaal 

Dit energiesysteem gevoed met warmte van een datacentrum is vaker gedaan, maar is inderdaad wel 

een vrij nieuwe ontwikkeling. 

 

Een oude woning (plattenburgerweg zuid) is lastiger te isoleren, vloerisolatie en ratten is geen goede 

combinatie gebleken 

Voor specifiek isolatieadvies kan je terecht op www.arnhemaan.nl en het Energieloket midden 

Gelderland, www.elmg.nl 

 

Is de aanleg van een lokaal warmtenet afhankelijk van (landelijke) subsidies? Of is er een sluitende 

businesscase? 

De business case nemen we mee in het vervolgonderzoek. We kijken dan naar alle kosten en 

opbrengsten en nemen ook eventuele subsidies mee. 

 

Mijn huis is tamelijk goed geïsoleerd, maar met 70 graden kreeg ik het niet warm genoeg in huis op 

koude dagen. 

Om je huis met een lage temperatuur te verwarmen hoeft de isolatie niet extreem te zijn. Het is 

belangrijk om de luchtdoorlatendheid van de woning aan te pakken. Dit is het grootste lekverlies in 

oudere woningen. 

 

Heeft Klok/BPD een contractuele verplichting waardoor ze niet aan dit project deel kunnen nemen? 

Klok en BPD vinden dit een interessante warmte oplossing en zijn deze samen met de gemeente, Firan 

en Volkshuisvesting aan het verkennen en hebben geen andere verplichtingen. 

  

Hoe ziet de warmtebron eruit is dat via de verwarming centraal of via stroom. 

Via het warmtenet komt er warm water de woning in. De ketel wordt vervangen door een afleverset die 

het warme water afgeeft aan de bestaande radiatoren. 

 

 Hoeveel kans is er dan dat de woning te koud wordt. 

Er wordt gegarandeerde warmte van 70 graden geleverd, dus de kans is nihil. 

  

Hoeveel ruimte vraagt deze oplossing  

In de woning komt een klein kastje/afleverset die past in de meterkast. 

 

http://www.arnhemaan.nl/
http://www.elmg.nl/
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Wordt er nagedacht over compensatie voor elektrische aanpassingen wat betreft fornuis/pannen Veel 

mensen kunnen geen extra kosten opbrengen. 

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden en ook wij als gemeente kijken wat we kunnen doen. Er zal 

een passend aanbod moeten komen. 

 

Wat is voordeel t.o.v. de warmtepompen waar nu veel testen mee zijn. Volgens mij daarvan een aantal 

projecten stilgelegd omdat warmtepomp het bij bepaalde temperaturen niet trekt en je een veel 

duurdere, klimaatonvriendelijke oplossing nodig hebt. 

We volgen ook de ontwikkelingen en ervaringen elders in Nederland. In ieder geval is er voor 

Plattenburg een mooie bron met restwarmte voorhanden. 

 

Als je afhankelijk bent van een warmtenet dan ben je beperkt in de keuze van je energieleverancier. 

Hoe ga je er dan zorgen dat je in de loop van de jaren een marktconforme prijs betaald voor je energie? 

Dat maakt onderdeel uit van het vervolgtraject. De prijs die bewoners gaan betalen voor vastrecht en 

warmte mag in ieder geval niet meer zijn dan wat je nu betaald en een marktconforme indexering 

hebben, die niet gekoppeld is aan de aardgasprijs. We ondersteunen in Arnhem ook initiatieven die 

werken aan een eigen energiesysteem voor de buurt op coöperatieve basis. 

 

Wie is eigenaar van de warmte? Gaat dit via een energieleverancier, of betalen de bewoners het 

datacentrum. Of zijn de bewoners zelf eigenaar? 

Dat maakt onderdeel uit van het vervolgtraject. Er is nog geen keuze gemaakt of de warmte wordt 

geleverd door een energieleverancier of door een buurtenergie coöperatie. Dit is ook mede afhankelijk 

van wat de bewoners en andere afnemers willen. 

 

Wordt er ook gekeken naar ventilatie voor gezonde binnenruimte. In Plattenburg gaat de warmte via het 

dak weg. 

Ventileren van een woning is zeker belangrijk en wordt ook meegenomen in de adviezen voor de 

woningaanpassingen. 

 

Even voor duidelijkheid: coach wel voor iedereen? ook koopwoning? 

De energiecoach is voor minima, ook in een koopwoning. Speciaal voor eigenaren van een koopwoning 

is er de mogelijkheid voor een gratis advies van een woonwensen coach vanuit het Energie Loket 

Midden Gelderland. Kijk hiervoor op www.arnhemaan.nl. 

 

Is er een vertegenwoordiger van de volkshuisvesting in de chat? Want veel van deze maatregelen zijn 

voor huurders niet relevant, dat zou via de volkshuisvesting moeten gaan en verwacht dan ook een 

actieve rol vanuit hun. Er is iemand van Volkshuisvesting aanwezig. Bij verduurzaming van hun bezit 

worden hun huurder volledig ontzorgt. 

Ja ik ben van Volkshuisvesting Yvonne Bierings en aanwezig!  

 

Gaan we een resume krijgen uit de verschillende werkgroepen 

Ja, er komt een samenvatting van de verschillende gesprekken ook online. 

 

 

 

 

 

Vragen en opmerkingen gesteld via mail; 

http://www.arnhemaan.nl/
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Opmerking gemaakt over de warmte tussen gebouwen en leefbaarheid en wat gemeente daarin kan 

ondersteunen. 

Bij de aanleg van een warmtenet ontstaat er een kans om ook direct goed naar de openbare ruimte te 

kijken en te kijken hoe we deze klimaatadaptiever kunnen inrichten. 

 

Hopelijk gaat u ook in op de onmogelijkheden van juiste isolatie in bepaalde huizen. 

Voor mijn huis en een aantal huizen in dit blok is bijv. al aangegeven dat spouwmuurisolatie niet kan 

i.v.m. smalte van de muur. 

Om aan te sluiten op een warmtenet met een aanvoer temperatuur van 70 graden hoeft niet verregaand 

geïsoleerd te worden. De juiste isolatiewaarde is op verschillende manieren te bereiken. 

De isolatieopgave zal in een verder stadium onderzocht worden. 

 

Verder spreek ik meteen wantrouwen uit in gezamenlijke energievoorziening: ik wil mij niet aansluiten 

aan een energievoorziening waarbij je kosten deelt:  

Ik wil zelfstandigheid houden in hoe ik bezuinig in energieverbruik en niet afhankelijk zijn van omgaan 

met energie van buren of bewoners elders in de wijk. 

Gevoelsmatig denk ik ook dat motivatie voor bezuiniging beter werkt als je persoonlijk invloed op een 

“meter” hebt. 

Ieder huishouden krijgt een eigen meter net zoals u nu gewend bent bij gas en elektra. U betaald dus 

alleen voor uw eigen verbruik. 

 

Maar het moet ons van het hart dat we ons ernstige zorgen maken over de geluidsoverlast die het 

datacenter nu al geeft. Bij wat beter weer moeten we met de deuren dicht binnen zitten om de 

constante stroom van geluid niet te hoeven horen. We zijn hoogst verbaasd dat een bedrijf dat zulke 

enorme geluidsoverlast geeft midden in een woonwijk mag staan. Hopelijk neemt u onze klachten 

serieus en neemt u dit mee in het digitale wijkgesprek van morgenavond. 

Wij zullen de klacht rondom geluidsoverlast serieus nemen en dit verder meenemen in het onderzoek. 

 

Een ander aandachtspunt is de watervoorziening voor dit datacenter. Wordt er drinkwater gebruikt voor 

de koeling? 

Dataplace wordt niet gekoeld met water. In de uitzonderlijke situatie dat er extra koeling nodig is wordt 

er gebruik gemaakt van drinkwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


