Verslag eerste bewonersbijeenkomst over Austerlitz aardgasvrij
19 juni 2019, Dorpshuis Austerlitz

Ongeveer 40 bezoekers uit Austerlitz trotseerden 19 juni een stevige regenbui om in het Dorpshuis te
horen over het initiatief om Austerlitz aardgasvrij te maken. Een werkgroep met inwoners van Austerlitz,
gemeente, Stedin en woningcorporatie Woongoed Zeist verkennen of en hoe Austerlitz op termijn van het
aardgas af kan. En vooral: op welke wijze kunnen Austerlitzers dan hun woning verwarmen, koken en
van warm water genieten?
Mila Verdonk, programmamanager van de gemeente Zeist, heette de bezoekers namens de werkgroep
welkom. Wethouder Catsburg gaf aan wat de uitdaging is waar we voor staan: “Dit is iets dat we moeten
willen. Voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen.” Hij voegde er aan toe dat de Austerlitzers al
eerder hebben laten zien dat ze samen tot bijzondere dingen in staat zijn, zie bijvoorbeeld Austerlitz
Zorgt.
Twee aanleidingen
Michiel van der Vight is extern adviseur van bureau De WarmteTransitieMakers, ingehuurd door de
gemeente om de werkgroep te begeleiden. Hij ging deze avond dieper in op de aanleiding om als
werkgroep aan de slag te gaan. Michiel vertelde dat het begon met een aantal inwoners, waaronder Jan
Pereboom van Austerlitz Duurzaam, die zich verdiepten in de vraag of Austerlitz aardgasvrij zou kunnen
worden. De gemeente en andere partijen sloten daar graag bij aan.
Er is nog een tweede aanleiding: netwerkbeheerder Stedin moet uiterlijk 2030 het gasleidingnet in
Austerlitz vervangen. Dat roept de vraag op: is het dan slim om een nieuw aardgasleidingnet aan te
leggen? Zo’n netwerk moet eigenlijk 40 jaar meegaan. De kosten voor dat netwerk worden dan in 40 jaar
doorberekend aan de klanten van Stedin. Maar aangezien Nederland (en dus ook Austerlitz) in 2050 van
het aardgas af moet zijn, zou Stedin de kosten van dat nieuwe netwerk al in 20 jaar moeten hebben
doorberekend aan haar klanten. Dat wordt dan dus een duur netwerk.
Wel of geen aardgas?
Daarom verkent de werkgroep of het slim, haalbaar en betaalbaar is voor Austerlitz om uiterlijk in 2030
over te gaan naar een andere warmtebron dan aardgas. Een warmtebron die betrouwbaar is, en waar
ook draagvlak voor is onder bewoners. Maar als er geen goed alternatief wordt gevonden, kan Stedin het
aardgasnetwerk in 2030 nog steeds vervangen door een nieuw aardgasnetwerk. En dan heeft Austerlitz
nog 20 jaar om aardgasvrij te worden.
Besluit uiterlijk rond 2022
Als Austerlitz van het aardgas af gaat, zou daarover ongeveer in 2022 een besluit moeten vallen. Dan
hebben gebouweigenaren nog acht jaar om hun woningen (verder) te isoleren of op andere wijzen voor te
bereiden op een aardgasvrije toekomst. Michiel toonde op de bijeenkomst een overzicht van de stappen
die genomen moeten worden. In de bijlage ‘Tijdpad’ is het tijdpad ook uitgewerkt in een tijdbalk.
Wie beslist?
Een belangrijke vraag die deze avond aan de orde kwam, is: wie beslist uiteindelijk of Austerlitz in 2030
van het aardgas af gaat en welke andere warmtebron dan gebruikt gaat worden? Michiel lichtte toe hoe
dat gaat. Er zijn vier partijen die het eens zullen moeten worden over een alternatief voor aardgas:
 Eigenaren van gebouwen: zij besluiten zelf over wat ze in of met hun gebouw doen. Een alternatief
voor aardgas zal haalbaar en betaalbaar moeten zijn.
 Netbeheerder Stedin: Stedin is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het netwerk
van aardgasleidingen en elektriciteit.
 Marktpartijen: bij sommige alternatieve wijzen van verwarmen, zijn we afhankelijk van de vraag of ‘de
markt’ in dat alternatief wil investeren. Dat speelt bijvoorbeeld in het geval van een warmtenet.
 Gemeente: de gemeente houdt de afstemming met andere wijken en kernen in Zeist in de gaten. En
formeel moet de gemeenteraad uiteindelijk een besluit nemen over wanneer Austerlitz aardgasvrij

wordt en welke andere warmteoplossing dan wordt gekozen. Maar dat kan alleen een keuze zijn die
door alle partijen wordt gedragen.
Alternatieven voor aardgas
Vervolgens gaf Michiel uitleg over een aantal technieken waarmee Austerlitz mogelijk van warmte kan
worden voorzien, als het aardgas wordt afgesloten. In de bijlage ‘Presentatie’ is daar meer over te lezen.
U kunt hier ook meer over lezen op www.hierverwarmt.nl/over-aardgasvrij-wonen (scroll naar: ‘Hoe gaan
we dan verwarmen en koken?’).
Klankbordgroep
Michiel vertelde ook dat de werkgroep een klankbordgroep gaat samenstellen. De werkgroep gaat hier
gericht een aantal Austerlitzers voor uitnodigen, die tezamen een goede afspiegeling zijn van de
inwoners van Austerlitz.
Informatie via de mail
Bezoekers konden hun mailadres achterlaten, zodat ze via de mail op de hoogte gehouden kunnen
worden van de ontwikkelingen. Andere inwoners die ook graag op deze mailverzendlijst komen, kunnen
een mail sturen naar zeist@zeist.nl, t.a.v. M.Verdonk, met het verzoek op de maillijst te worden gezet
voor het onderwerp ‘Austerlitz aardgasvrij’.
Vragen van aanwezigen
Na de presentatie stelden aanwezigen nog enkele vragen. Na een pauze ging men in groepjes uiteen om
drie vragen te beantwoorden:
 Welke kansen zie je in deze gezamenlijke aanpak?
 Welke wensen heb jij ten aanzien van de warmtetransitie in Austerlitz en deze aanpak?
 Wat zijn jouw vragen en onzekerheden ten aanzien van de warmtetransitie in Austerlitz en deze
aanpak?
De kansen, wensen, zorgen en vragen die hieruit naar boven kwamen zijn te vinden in de bijlage ‘Inbreng
van inwoners’.

