Stappen naar Austerlitz aardgasvrij
Start wijkuitvoeringsplan

Austerlitz in kaart
Start werkgroep
Start van een werkgroep met alle
stakeholders: bewoners, gemeente,
beheerder van het aardgasnetwerk,
woningcorporatie. De gemeente zorgt
voor een procesbegeleider. De
werkgroep spreekt een gezamenlijk
werkproces af.

De werkgroep inventariseert
gegevens van de woningen, de
energie-infrastructuur, de zorgen,
wensen en ideeën van bewoners. Op
grond daarvan komt de werkgroep
tot een lijst van duurzame
warmteoplossingen om nader te
onderzoeken.
Een klankbordgroep met inwoners
van Austerlitz wordt samengesteld
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(versie 19 juni 2019, onder voorbehoud)

De voorkeursoplossing wordt uitgewerkt in een
wijkuitvoeringsplan. We stellen samen met alle
belanghebbenden het wijkuitvoeringsplan voor
meerdere jaren vast. Het wijkuitvoeringsplan
bestaat over het algemeen uit:
• specifieke maatregelenpakketten per
woningtype, met een planning
• specifieke stappen voor ontwikkeling van een
(nieuwe) warmteoplossing, met een planning
• een investeringsprogramma voor de eerste
periode (1 tot 2 jaar)

Onderzoek
De werkgroep doet verdiepend
haalbaarheidsonderzoek naar de
kansrijke warmteoplossing(en). De
werkgroep formuleert, met de
klankbordgroep, randvoorwaarden
voor de diverse oplossingen. Ook de
zorgen, wensen en ideeën van
bewoners worden hierin
meegenomen.
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Formeel besluit

Keuzemoment Stedin

De gemeenteraad neemt formeel het
besluit over het wijkuitvoeringsplan en
dus ook over de te kiezen
warmteoplossing voor Austerlitz.

Stedin moet keuze maken over
planning vervanging deel
gasleidingennetwerk Austerlitz, hierin
is het wijkuitvoeringsplan leidend.
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Vervanging deel
gasleidingnetwerk in
Austerlitz, of vervanging
netwerk door andere
warmteoplossing
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1e bewonersavond

Afweging opties

2e bewonersavond

Overeenstemming wijkuitvoeringsplan

Woningen aanpassen

De werkgroep informeert bewoners en
ondernemers over wat de werkgroep doet,
waarom ze dat doet, en op welke manier.
Ook wil de werkgroep graag horen welke
wensen, zorgen en ideeën er leven bij
bewoners.

Met behulp van een softwareprogramma
van Stedin krijgt de werkgroep een beeld
van de meest kansrijke duurzame
warmteoplossingen. De voor- en nadelen
en consequenties van de verschillende
warmteoplossingen worden in kaart
gebracht. De werkgroep bepaalt, mede op
grond van advies van de klankbordgroep,
welke oplossingen kansrijk zijn voor de
wijk. We kijken onder meer naar
betaalbaar, haalbaar, duurzaam,
betrouwbaar. Uit dit onderzoek volgt één
of meerdere kansrijke
warmteoplossingen.

Resultaat van de verkenning is
(waarschijnlijk) één voorkeursoplossing
voor warmtevoorziening in Austerlitz.
Bewoners, netbeheerder en gemeente
kiezen uit de kansrijke warmteoplossingen
en moeten het eens zijn over welke
voorkeursoplossing ze kiezen.
Hoé we met inwoners en andere
belanghebbenden tot die
voorkeursoplossing komen, is iets dat we
nog moeten uitwerken.
Rond dit moment vindt er ook een tweede
bewonersbijeenkomst plaats.

Bewoners, netbeheerder, gemeente en mogelijk ook
marktpartijen moeten het eens zijn over het
wijkuitvoeringsplan. Dit leidt tot een keuze voor een
aardgasvrije warmteoplossing voor Austerlitz, óf tot de
keuze dat Austerlitz een nieuw aardgasnetwerk krijgt, en
dat een aardgasvrije oplossing wordt uitgesteld tot
uiterlijk 2050.

Als besloten wordt tot een (aard)gasvrije
oplossing voor Austerlitz, dan hebben
gebouweigenaren naar verwachting nog 8 jaar de
tijd om zich voor te bereiden op de afsluiting van
aardgas. Denk aan isolatiemaatregelen,
inductiekoken en/of installaties voor verwarming.

Marktpartijen spelen met name een rol voor Austerlitz, als
de belanghebbenden kiezen voor een gezamenlijke
warmteoplossing.

