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Het blijft lastig om als particulier de juiste keuze te maken. Daarom oproep aan de gemeente om 

(gratis) advies te geven. Niet alleen advies bij de eerste stap, maar ook bij de vervolgacties. 

- Wat zijn de stappen? 

- Wat zijn de spijtvrije maatregelen? 

- Stimuleer gebruik warmtecamera, maak hier reclame voor 

- Betaal als gemeente (gedeeltelijk) inzet energieadviseur  

- Stuur bij elke nieuwe koper/huurder een energieadviseur langs 

- Verlaag de drempel naar onafhankelijke energieadviseurs 

Wanneer de gemeente een inkoopaktie start is de looptijd zo voorbij. Er is behoefte aan een 

langdurige actie. Van belang is om de logische stappen van een inkoopactie op een rij te zetten: 

- Breng eerst het probleem in kaart, de noodzaak 

- Regel daarna de inkoop. 

Noot achteraf van de gemeente 

Via het Energieloket kunnen inwoners van Wageningen telefonisch een (beperkt) gratis advies 

krijgen: vraag@energieloket-wageningen.nl Maatwerkadviezen aan huis en door een 

professioneel energieadviseur zijn heel erg zinvol maar te kostbaar om voor iedereen in 

Wageningen gratis aan te bieden. Mocht de gemeente dit in de toekomst weer gratis/goedkoop 

aanbieden dan zal dit waarschijnlijk alleen voor de laagste inkomensgroep zijn. 

Voor jullie wijk kunnen we wel geïnteresseerde buurtbewoners een estafette cursus 

Energieadvies geven. Het idee hierbij is dat mensen in 1 avond opgeleid worden, daarna (als 

vrijwilliger) 4 burengesprekken/warmtebeeld gesprekken hebben met buren en vervolgens het 

‘stokje’ doorgeven aan een volgende vrijwilliger. Op deze manier; 

 doen we slechts beperkt beroep op de tijd van vrijwilligers  

 vergroten we het bewustzijn en de kennis in Wageningen omtrent isolatie 

 vergroten we de kans dat mensen na een dergelijk gesprek daadwerkelijk de stap zetten 

een maatregelen te laten uitvoeren. 

Wat vinden jullie van dit idee? 

 

Het is mogelijk warm water terug te winnen met WTW, de wordt in de presentaties gemist. 

Dat klopt inderdaad. Deze informatie zullen we toevoegen op 

http://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/maatregelen/ 

Het voorstel om partijen met elkaar in contact te brengen wordt enthousiast ontvangen. Je deelt 

zo kennis en kunt elkaar inspireren. Energiecafé, goed idee. 

Kritische vragen bij proces warmtelevering Parenco: 

- Hoeveel wordt er geleverd? De restwarmte is genoeg voor 6300 woningen. Mocht er Ultra 

Diepe Geothermie komen dan is er warmte voor 16.000 woningen. 

- Wat gaat het kosten aan vastrecht? Daar wordt binnenkort nader aan gerekend.  
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- Gaan we met de Business Case de kas van een multinational spekken? De restwarmte is van 

Parenco. Zij willen graag zelf de bron in handen houden en hebben hiervoor een consortium 

opgericht met ontwikkelaar QNQ. Dit consortium heet Tellus Renkum. 

Het net hoeft echter niet / niet volledig in handen te zijn van de markt. De gemeente is met 

partners aan het verkennen wat voor opties er zijn om dit net gedeeltelijk publiek bezit te maken 

en er op zijn minst zo groot mogelijke zeggenschap op te krijgen. Wel of geen publiek bezit is 

echter uiteindelijk een politieke keuze (en een financiële afweging).  

 

- Rol van de Provincie; zij hebben geld vanuit publiekelijk belang -> zouden zij in dit project ook 

mee kunnen financieren? 

De provincie zit al vanaf het begin aan tafel bij het project Restwarmte Parenco. Het is de 

verwachting dat de provincie als het zover is gaat meefinancieren. Bijvoorbeeld in de vorm van 

een garantie op het zogenaamde volloop-risico. 

 

 


