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Het jaar 2021 hee, voor de werkgroep een aantal verrassingen opgeleverd.  
Ondanks de beperkingen, die de Corona pandemie ons hee, opgelegd, waren we verrast dat we 
uitgekozen zijn om te mogen par@ciperen in het project van PlaCorm31. De werkgroep zal 
periodiek door PlaCorm31 geïnterviewd worden om zo zicht te krijgen in hoeverre georganiseerde 
bewonersgroepen in staat zijn een posi@eve rol te spelen in de Energietransi@e. 
Met de financiële bijdrage aan de werkgroep kan via het Project 21-24 een twaal,al woningen 
begeleid worden door een externe deskundige in de omschakeling naar all-electric. Voorwaarde is 
dat de omschakeling binnen 3 jaar dient plaats te vinden. Uitstel met nog 2 jaar is in bepaalde 
situa@es mogelijk. 
  
Maar nog voordat het project effec@ef van start kan gaan is de energiewereld sterk veranderd. In 
het najaar schieten de energiekosten omhoog. En met de inval door de Russen in Oekraïne 
verdubbelen de energiekosten nogmaals.  
Veel bewoners kiezen er voor, vaak onwetend van de warmtetransport visie van hun gemeente, 
om zo snel mogelijk over te schakelen op warmtepompen, al of niet hybride.  
De installateurs, die toch al kampen met een te kort aan opgeleid personeel, kunnen de sterk 
toegenomen vraag niet of nauwelijks aan en schakelen vaak niet opgeleide ZZP’ers in. Ook de 
leveranciers van warmtepompen hebben moeite om te kunnen leveren.  
De wereld van vandaag vraagt om kwan@teit en kwaliteit is van ondergeschikt belang geworden. 
Met de huidige energiekoorts is van een gecontroleerde energietransi@e is geen sprake meer. 
In deze situa@e is het inhuren van een onaWankelijke externe deskundige bijna onmogelijk. 
Collec@eve aanschaf levert geen besparingen meer op.  
  
DesalnieXemin proberen we als werkgroep de huidige 12 projectdeelnemers via 
huiskamerbijeenkomsten zo goed mogelijk voor te bereiden op de aanschaf van een all-electric 
warmtesysteem. In versneld tempo proberen we het kennisniveau te verhogen en we hopen, dat 
alle deelnemers in staat zijn nog voor de winter van het aardgas af te kunnen zijn. Project 21-24 
verandert daardoor mogelijk in een Transi@e-race 21. 
  
Minder blij werden we aanvankelijk van het besluit van de gemeente om onze wijk niet in de 1e 
transi@e fase te plaatsen, wat ons @jdens de ALV in oktober nog werd voorgehouden, maar in de 
laatste fase. Deze woningen gaan in de periode 2040 - 2050 op individuele basis van het gas af.  
Echter in de huidige situa@e is dat van ondergeschikt belang geworden. Onze wijk is een all-electric 
wijk. Met de huidige hoge aardgas kosten is de animo om snel van het gas af te gaan alleen maar 
toegenomen en zijn de bewoners die het uitstellen uiteindelijk een dief van hun eigen 
portemonnee.  
  
Wat ons wel zorgen baart is een te verwachten, ongecontroleerde vlucht naar houtstook. Van de 
ene kant begrijpelijk, van de andere kant hebben we als werkgroep daar totaal geen invloed op. 
Dat gedeelte van onze doelstelling zal zonder regelgeving van de overheid niet gerealiseerd kunnen 
worden. 
  
Als werkgroep zullen we de komende maanden periodiek evalueren in hoeverre we in staat zijn om 
onze medebewoners in de energietransi@e te kunnen ondersteunen.  
In deze snel veranderde wereld, waar het een ‘ieder-voor-zich’ ‘rat race’ lijkt te worden, kan een 
gecontroleerde ondersteuning met collec@eve aanschaf mogelijk contra-produc@ef uitpakken. En 
dat is het laatste waar we als werkgroep voor staan.


