Verslag digitale bijeenkomst
Klimaatkracht Stellendam
22 juni 2021 (19.30-21.00 uur)

Aanwezig:
 Hans de Visser
 Peter Klink
 Piet Troost
 Janneke en Aat Jelier
 Kees Witvliet
 Adrie Jansen
 Jan Arie Redert
 TWI
 Eric Droogendijk (Oost West Wonen)
 Jan de Geus (gemeente)

Jan opent de vergadering. Het eigenlijke doel van de vergadering is om inwoners die nog
niet betrokken zijn bij het project klimaatkrachtig Stellendam bij te praten over het proces. Hij
constateert dat de aanwezigen (digitaal) allen al in een eerder stadium bijeenkomsten
hebben bijgewoond.
Jan geeft nog overzicht van de activiteiten en bijeenkomsten die er zijn geweest.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 juni wordt nagepraat over de (on) mogelijkheden
van het realiseren van een kleinschalig warmtenet. Voor- en nadelen worden besproken.
Dhr. Redert heeft zich nog verder verdiept in de materie en vanuit zijn ervaring en
achtergrond geeft hij een toelichting. Hij vraagt zich nog wel af wanneer wij nu van het gas af
gaan. Jan geeft aan dat dit voorlopig niet het geval is.
Peter Klink pleit ervoor om nu te starten met kleine zaken Je kan al veel maatregelen treffen
en wij moeten stapsgewijs toegroeien naar een situatie dat wij meer CO2 gaan produceren.
Er komen nog veel technische oplossingen. Als wij nu blijven focussen op technische
problemen en voorlopig niet doen dan gaat het niet goed.
Hans de Visser geeft aan dat terugleveren aan het netwerk een probleem is. De capaciteit is
onvoldoende. Dit moet opgelost worden.
Kees Witvliet wijst op de kosten van de transitie. Niet iedereen heeft voldoende middelen om
zijn huis te verduurzamen. Hij vraagt ook hier aandacht voor. Bij de communicatie moet hier
ook aandacht aan besteed worden. Verder vindt hij dat er te veel gecommuniceerd wordt dat
wij van het gas af moeten. Hier moet een genuanceerd beeld over neergezet worden.

Verder wordt gesproken over de totstandkoming van een klimaatplan voor Stellendam. Zoals
besproken in de bijeenkomst van 16 juni wordt aan de gemeente gevraagd met een voorstel
te komen.
Jan geeft aan dat wij dit momenteel in beraad hebben. Vorige keer is al aangegeven dat
Ward Nouwen met berekeningen zal komen over Stellendam. Deze scenario’s kunnen
opgenomen worden in een klimaatplan. Verder zijn er ideeën over klimaatadaptatie in
Stellendam.
Het voornemen is om in september verder te gaan gelet op de komende vakantieperiode.

