
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Nogmaals op aanraden van medewerker, vanwege niet ontvangen ontvangstbevestiging 
Groet,

Hierbij dank ik u voor de mogelijkheid tot inspraak. Ik wil dat doen voor twee onderwerpen. Ik meen deze voldoende 
te hebben omschreven en zie af van een extra mondelinge toelichting.

Van
Verzonden: maandag 1 november 2021 11:52
Aan: Doetinchem-POB-Gemeente Doetinchem <gemeente@doetinchem.nl>
Onderwerp: Fwd: inspraakreactie concept Transitievisie Warmte Doetinchem

Van
Datum: 26 oktober 2021 om 20:42:11 CEST 
Aan: "gemeente@doetinchem.nl" <gemeente@doetinchem.nl>
Onderwerp: inspraakreactie concept Transitievisie Warmte Doetinchem

ZONNEWARMTENET
In bijlage i van de Transitievisie - Marktrijpheid technieken - wordt “Zonnewarmte met opslag"a\s niet marktrijp 
gekwalificeerd. Wellicht is de techniek toch meer de moeite waard. Ik wijs u op een veelbelovend plan van de

BORGEN BETROKKENHEID PARTICULIERE WONINGEIGENAREN
In het Plan van aanpak Transitievisie Warmte Doetinchem van 2 december 2020 zijn de uitgangspunten voor de 
warmtetransitie vermeld, zoals “Bewoners en overige gebruikers worden betrokken bij plannen en uitvoering. Voorde 
uitvoering zijn alle woningeigenaren en overige vastgoedeigenaren aan zet. Het is belangrijk om deze stakeholders te 
betrekken om uitvoering van de plannen mogelijk te maken. "Verder gaat het Plan van aanpak in op de organisatie en 
geeft een precieze opsomming van de leden van de projectgroep, de stuurgroep en de klankbordgroep. Sité 
Woondiensten is vertegenwoordigd in de projectgroep en in de stuurgroep en Sité huurdersvereniging in de 
klankbordgroep. De vertegenwoordiging van Sité is dan ook geheel conform de genoemde uitgangspunten. Sité is 
weliswaar een grote eigenaar van woningen, maar de omvang van het aantal woningen van particuliere 
woningeigenaren is vele malen groter. Deze groep is desondanks niet vertegenwoordigd in de projectgroep of de 
stuurgroep en slechts zijdelings in de klankbordgroep. In de Transitievisie Warmte gemeente Doetinchem van 10 
september 2021 staat bij de toelichting van de klankbordgroep De klankbordgroepleden hebben meegedacht 
vanuit hun rol in de maatschappij in plaats van zichzelf als woningeigenaar." BWikdaar speelde de betrokkenheid van de 
particuliere woningeigenaren toch geen rol. Dit is natuurlijk onjuist, maar bovenal ook niet conform de 
uitgangspunten van het Plan van aanpak.
Ik pleit er daarom voor om de particuliere woningeigenaren voortaan op dezelfde wijze als Sité betrokken te laten zijn 
in de organisatie van de warmtetransitie. Immers aan de voorkant vertegenwoordigd zijn - bijvoorbeeld voor 
algemene woningeigenaar belangen - is te verkiezen boven aan het eind "ieder voor zich". Ik begrijp, dat een 
vertegenwoordiging van particuliere woningeigenaren, lastiger is te organiseren dan bijvoorbeeld de 
vertegenwoordiging van de woningen van Sité. Echter, dat mag geen reden zijn om de vertegenwoordiging 
achterwege te laten. Ik verzoek het college de vertegenwoordiging van de particuliere woningeigenaren te borgen, 
zoals in het Plan van aanpak is bedoeld.



Met vriéndelijke groet, 

gemeente Haarlem voor een wijk met redelijk geïsoleerde woningen. Het plan bestaat uit een wijk-warmtenet op 
zonne-energie met een collectieve warmte-koude-opslag. Elke woning wordt voorzien van PVT-panelen en een 
water-water-warmtepomp. Zie bijgaand artikel (proefopstelling) en over de uitwerking van het plan in 
https://www.deramplaan.nl/spaarqas/
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