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Aan:
Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn,
Gemeenteraad Apeldoorn,
Commissie Energietransitie Apeldoorn
Open brief, naar aanleiding van Transitie voorstellen Apeldoorn
Geacht college, geachte gemeenteraadsleden, geachte commissie,
1 Het Senioren Platform Apeldoorn (Spa), vraagt nadere onderbouwing van de
beleid voornemens om voor 2030 enkele wijken in Apeldoorn, niet meer aan te
sluiten op het gasnetwerk.
Het standpunt dat gas bijdraagt aan Co2 problematiek staat steeds meer ter
discussie.
In Duitsland wordt juist aangesloten op het gasnetwerk en ook in het Europees
verband gaan steeds meer stemmen op dat gasgebruik passend is, binnen de
akkoorden van Parijs.
Het maakt deel uit van de Europese richtlijnen duurzaam energie beleid, Green Deal,
die komende maand ter revisie voorligt en waarin ook door Nederland controversieel
verklaarde biomassa dossier deel van uitmaakt.
Spa pleit voor heroverweging van de onderbouwing van de gemeentelijke
beleidsvoornemen op basis van de nieuwste gegevens.
Spa vindt dat, in afwachting van de resultaten van de revisie van de Green Deal aan
de inwoners, alleen die maatregelen zullen worden voorgesteld, die niet door deze
revisie kunnen worden achterhaald.
Daarbij te denken aan zonnepanelen, isolering van woningen en hybride
verwarmingsmogelijkheden, en uitstel van plannen als afsluiten van gas, en
verwarming door hout stook, ook niet als dit door derden gebeurt.
2 De nu geformuleerde generale beleidsvoornemens in termen zoals Apeldoorn van
het gas af ! en het daarbij aanwijzen van wijken, wijst het Spa als beleidsuitvoering af.
Spa pleit ervoor het huidige beleid voort te zetten, waarbij de inwoner wordt
gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verminderd energie gebruik. Tot nu
toe, zo is te lezen uit de verslagen, heeft dit beleid als resultaat dat 22 % minder
energie wordt verbruikt in Apeldoorn.
Binnen het kader van dat beleid kunnen wijken of buurten dan hoogstens dienen als
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mogelijkheid om de uitvoering te ordenen, maar mogen geen norm zijn, waarop
beleid wordt beoordeeld.
Het beleidsvoornemen tot afsluiten van een wijk als geheel, van het gas, roept met
inachtneming van wat al werd vermeld onder Green Deal, de volgende vraag op:
- Bij het verwerven van een woonvergunning is er sprake van een contract tussen
gemeente en bewoner. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn vastgelegd,
waaronder het recht om gebruik te maken van het in de gemeente aanwezige gasnet
en aansluiting per perceel.
Het voornemen om een wijk van het gasnet af te sluiten is een inbreuk op wat is
aangegaan bij het verlenen van een woonvergunning. Rechten kunnen niet
eenzijdig worden opgezegd en het zal zeker leiden tot juridische stappen, als dit
alsnog gebeurt.
Spa pleit daarom ook om die reden voor voortzetting van het beleid waarbij de burger
wordt gemotiveerd op velerlei wijze om mee te werken aan minder energie gebruik.
Zij is tegen het van gemeentewege veranderen van deze rechten van de bezitter
van een woonvergunning. Alleen bij wisseling van woning zou dit punt kunnen zijn
van het overleg bij het verlenen van een woonvergunning.
Met name bij senioren leidt een eenzijdige contractbreuk, zoals deze in het
beleidsvoornemen is voorgesteld, tot grote onrust.
3 Tot nu toe is geen duidelijk zicht op de kosten voor de transitie.
De vereniging Eigen Huis komt met geheel andere cijfers dan tot nu toe op tafel zijn
gekomen bij de gemeente Apeldoorn.
Het Spa pleit voor een onafhankelijke commissie, die de kosten plaatjes nader
analyseert en onderbouwt.
De nu beschikbare energie adviseurs worden als niet onafhankelijk gezien, zo blijkt
uit onze ervaringen.
4 Het standpunt een wijk af te sluiten van het gas, wordt als autoritair en eenzijdig
ervaren en roept alleen om die reden veel weerstanden op. Beter is te spreken van
verminderen van energie verbruik.
Daarbij zal er meer aandacht moeten zijn voor de vele tussenvormen, die de
mogelijkheid geven om meer langs de weg van geleidelijkheid de doelstelling,
vermindering van energie verbruik, te bereiken.
Het Spa pleit voor een nader onderzoek naar nieuwe mogelijkheden met als doel te
komen tot een, nog meer genuanceerd voorstel aan elke inwoner van de wijk om
langs de weg van de geleidelijkheid en afhankelijk van de draagkracht, bij te dragen
aan het meer energie zuinig maken van wijken.
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5 Tenslotte wil het Spa vragen om prudentie bij de politieke vertegenwoordigers en
de daaraan verwante werkgroepen bij het doen van uitspraken.
Kreten als Apeldoorn in 2030 van het gas af ! en pleiten voor een wettelijk dwang,
roepen bij veel senioren nare beelden op.
Wij pleiten voor zorgvuldigheid en genuanceerdheid in uitspraken en onderbouwing,
ook als het gaat om gedachten aan houtcentrales of effecten van warmtepompen of
windmolens.
Ongenuanceerd promoten van klimaatidealen leidt tot grote onrust bij veel senioren,
een gezinsstad als Apeldoorn onwaardig.
In tegenstelling daarop zou Apeldoorn zich beter kunnen manifesteren als Groene
Stad, die het aandurft bij het Europese Parlement aan te dringen op herziening van
de Green Deal, zodat tenminste grootschalige houtkap en wereld wijde ontbossing
niet meer bevorderd wordt vanuit het Green Deal beleid.
Hoogachtend,
Namens Seniorenplatform Apeldoorn,
Spa Werkgroep Transitie t.hoogeveen3@upcmail.nl
Secretaris Spa secretarisspa@gmail.com
Mei/Juni 2021
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