
 
 
 
 

Vragen en antwoorden wijkgesprek Spijkerkwartier 17 mei 2021 
 
Vraag 1: 
Er zijn toch geen rioolwaterzuiveringen in de wijk Spijkerkwartier? 
 
Antwoord: 
We noemen dit als voorbeeld. Nabij de wijk Elderveld is er wel een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar we gebruik maken van de warmte die vrijkomt. 
 
Vraag 2: 
Het zou mooi zijn als de gemeente geen leges vraagt voor het aanvragen van vergunningen 
voor plaatsen van zonnepanelen. 
 
Antwoord: 
In Arnhem hebben we groene leges (geen legeskosten) die gelden voor monumenten en 
woningen in beschermd stadsgezicht t.a.v. isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Meer 
info: 
www.arnhem.nl/Inwoners/bouwen_en_verbouwen/omgevingsvergunning/Groene_leges_bi
j_duurzame_maatregelen.  
 
Vraag 3: 
Wat zijn appeltaartsessies? 
 
Antwoord: 
Een gesprek met buren en buurtgenoten onder leiding van een coach over je 
energierekening en energie besparen. Zie voor meer info: 
- Appeltaartgesprekken | in producten en diensten van Spijkerenergie op 
MijnSpijkerkwartier.nl 
- www.arnhemaan.nl/gereedschap/appeltaartgesprek/ 
 
Vraag 4: 
Als ik een nieuwe ketel moet aanschaffen over een paar jaar of binnenkort is dat toch zonde 
als we uiteindelijk van het gas afgaan? 
 
Antwoord: 
Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Nu we gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd 
logisch om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Wanneer jouw buurt niet voor 2030 
aardgasvrij zal worden gemaakt, kun je gerust nog een ketel aanschaffen. Er zijn ook 
tweedehandsketels op de markt. Je kunt er ook voor kiezen om een cv-ketel te huren. Dit 
kost voor een gemiddelde tussenwoning ongeveer 30 euro per maand. Je kunt natuurlijk ook 
voor een klimaatvriendelijkere oplossing kiezen, zoals een (hybride)warmtepomp. 
Voorwaarde is dan wel dat je woning goed is geïsoleerd. Voor wie een nieuwe cv-ketel 
overweegt heeft Milieu Centraal goede tips (zie www.milieucentraal.nl). 
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Vraag 5: 
Wat is de relatie tussen energiebesparing en van het gas af? 
 
Antwoord:  
Beide dragen bij aan minder uitstoot van CO2. Om van het gas af te kunnen gaan en te gaan 
verwarmen op een lagere temperatuur, is het belangrijk om de woning te gaan isoleren wat 
ervoor zorgt dat er energie wordt bespaard. 
 
Vraag 6: 
70% van het aardgasverbruik is voor verwarming. Waar wordt de andere 30% voor gebruikt? 
 
Antwoord: 
Gemiddeld is 70% van het energieverbruik aardgasverbruik voor verwarming van de woning, 
tapwater en koken. De overige 30 % is voor elektriciteit. 
 
Vraag 7: 
In geval van een hybride ketel heb je toch ook gas nodig? 
 
Antwoord:  
Klopt, maar veel minder dan bij een cv-ketel en aardgas blijft voorlopig nog tot na 2030 
beschikbaar in het Spijkerkwartier. Hybride-warmtepompen in combinatie met een cv-ketel 
zijn een goed alternatief bij minder goed geïsoleerde woningen. De warmtepomp werkt dan 
in de herfst en lente, en in de winter als het niet heel koud is. Als het heel koud is gaat de cv-
installatie aan. De hybride warmtepomp levert vaak al een aardgasbesparing op van ca 40% 
tot 60%. Deze oplossing is heel goed voor oude wijken die voorlopig niet aardgasvrij worden, 
want het geeft veel besparing op aardgas. 
 
Vraag 8: 
Van het gas af, dus all-electric levert niet per se CO2-reductie op, zelfs niet wanneer 
warmtepompen zijn geïnstalleerd. Essentieel is dat de elektra 'groen' moet zijn opgewekt 
(wat in de winter een groot probleem is). Hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? 
 
Antwoord: 
Het aandeel groene stroom in Nederland groeit snel. In 2019 was dit 18%, nu is dit al 25%. 
Het percentage groeit snel en volgens de landelijke klimaatdoelen moet het 100% zijn in 
2050. Waarschijnlijk zal de toename in warmtepompen gelijk opgaan met de toename van 
groene stroom. Dus de verwachting is dat er voldoende groene stroom beschikbaar is voor 
warmtepompen. In de winter is er veel windenergie. 
 
Van het gas afgaan is overigens niet alleen overgaan op all-electric. In Arnhem kijken we ook 
naar andere warmtebronnen, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie), uit een 
datacenter, uit een zonneveld (zonthermie), uit de rioolzuivering (riothermie) of uit de 
bodem (geothermie en bodemenergie). 
 
 



 
 
 
 

 
Vraag 9: 
Ik hoor dat er een buurtenergie platform is. Waar kan ik die vinden en waar kan ik terecht 
voor meer informatie? 
 
Antwoord:  
Dat klopt. Het buurtenergie platform is te vinden via 
https://dashboard.gpx.nl/live/groepsmeter1. Voor meer informatie of als u mee wilt doen 
kunt u terecht bij Spijkerenergie via info@spijkerenergie.nl.  
 
Vraag 10: 
Nu de toekomstige verkamering is aangepakt in het Spijkerkwartier, is de volgende logische 
stap een verplichting tot basisisolatie zoals dubbel glas in studentenpanden. Kan dat?  
 
Antwoord: 
De gemeente maakt samen met corporaties en huurdersorganisaties afspraken over het 
verduurzamen van de huurwoningen. De ambitie van de corporaties is om te zorgen dat alle 
woningen gemiddeld energielabel B krijgen.  
 
De gemeente is in gesprek met een aantal particuliere verhuurders over het verduurzamen 
van hun panden. Een verplichting tot basisisolatie van bestaande woningen is iets wat 
landelijk geregeld kan worden. 
 
Vraag 11: 
Kan er goed beargumenteerd worden waarom we van het aardgas afgaan? 
 
Antwoord: 
In Nederland worden vrijwel alle woningen verwarmd met aardgas. Aardgas is een fossiele 
brandstof die zorgt voor CO2 uitstoot. Fossiele brandstoffen raken op en de CO2 uitstoot is 
slecht voor ons planeet (moet dus worden verminderd). Dat betekent dat we moeten 
stoppen met aardgas. 
 
Vraag 12: 
Waarom is de woonwensenscan alleen beschikbaar voor woningeigenaren? 
 
Antwoord: 
Het advies bij een woonwensenscan gaat over maatregelen die vooral woningeigenaren 
kunnen uitvoeren, zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Voor huurders zijn 
bespaartips te vinden bij Spijkerenergie en bij het Energieloket. Voor minima met een laag 
inkomen is er de energiecoach van de Energiebank. Kijk op www.elmg.nl/bespaartips, 
www.arnhemaan.nl, www.arnhemaan.nl/gereedschap/energiecoach en 
www.spijkerenergie.nl voor meer informatie.  
 
Vraag 13: 
Vraag over duurzame warmtebronnen: is de verwachting dat er in de toekomst wat gedaan 
wordt met warmte uit het oppervlaktewater van de Rijn of andere open wateren? 

https://dashboard.gpx.nl/live/groepsmeter1
mailto:info@spijkerenergie.nl
http://www.elmg.nl/bespaartips
http://www.arnhemaan.nl/
http://www.arnhemaan.nl/gereedschap/energiecoach
http://www.spijkerenergie.nl/


 
 
 
 

Antwoord: 
Ja, zeker. Dat zijn we nu al aan het uitwerken in Arnhem, zoals bij Vredenburg/Kronenburg 

en Elderveld Noord. We volgen de nieuwe technieken en ontwikkelingen. Er zijn 

verschillende duurzame alternatieven voor aardgas. Voor de meeste huizen in Arnhem geldt 

dat ze in de toekomst (na isolatie) goed verwarmd kunnen worden met een lage of midden 

temperatuur tussen de 25 en 70 graden. Dit kan bijvoorbeeld met warmte uit 

oppervlaktewater (aquathermie), een datacenter, een zonneveld (zonthermie), de 

rioolzuivering (riothermie) of de bodem (geothermie en bodemenergie). 

 
Vraag 14: 
In het Spijkerkwartier zijn woningen moeilijk goed te isoleren. Zijn we daardoor altijd 
afhankelijk van hoog calorische oplossingen? 
 
Antwoord: 
Voor de wijken die na 2030 aardgasvrij worden hebben we de warmtebron nog niet bepaald. 
Voor deze wijken wordt eerst ingezet op energiebesparing. Later wordt de warmtebron 
bepaald. Er zijn dan ook weer nieuwe technieken en ontwikkelingen. Bij een verbouwing is 
het belangrijk de woning goed te isoleren. Daarbij kunt u uitgaan van de huidige 
isolatienormen waarmee de woning minstens op energielabel B uitkomt. Ook met lagere 
temperatuur bronnen en industriële warmtepompen kunnen deze woningen verwarmd 
worden doordat een temperatuur van 70 graden bereikt kan worden. 
 
Vraag 15: 
Ik begrijp de doelstellingen niet in relatie tot de uiteindelijke te bereiken situatie 
(energygap).  
 
Antwoord: 
In 2050 willen we dat alle energie duurzaam wordt opgewekt. Door energie te besparen 
hoef je minder duurzame energie op te wekken. 2030 is een tussendoelstelling. 
 
Vraag 16: 
Je zegt dat de kosten van gas omhoog gaan en van elektriciteit niet; daarmee zijn de 
eigenaren die maar moeilijk kunnen schakelen de pineut. 
 
Antwoord: 
Bij de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie is één van de uitgangspunten 
dat betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop staan. Bij 
het vaststellen van de Arnhemse aanpak is door de gemeenteraad een amendement 
aangenomen waarin staat dat het uitgangspunt is dat kosten voor bewoners minimaal gelijk 
blijven of dalen door een lagere energierekening. 
 
Vraag 17: 
De kosten voor aardgas gaan omhoog en van elektriciteit niet; waarom wordt prijsbeleid als 
drukmiddel gebruikt? 
 



 
 
 
 

Antwoord: 
Dat is een landelijke afspraak uit het klimaatakkoord. Tegenover de hogere belasting op gas 
staat een lagere heffing op elektriciteit. Dat moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld te 
investeren in betere isolatie en een zuinigere verwarming. 
 
Vraag 18: 
De meeste regelingen die ik bestudeerd heb, hebben als voorwaarde dat je zelf in het huis 
woont. Klopt dat? 
 
Antwoord: 
Dat klopt. We zijn in gesprek met organisaties van particuliere verhuurders en aan het kijken 
wat we voor hen kunnen aanbieden om met verduurzamen aan de slag te gaan. In het najaar 
volgt een bijeenkomst voor deze groep.  

Er zijn wel regelingen voor particuliere verhuurders. Bijvoorbeeld de regelingen waar ook 
corporaties van gebruik kunnen maken. Particuliere verhuurders kunnen ook gebruik maken 
van de ISDE subsidie. We onderzoeken nog de mogelijkheid om de toekomstbestendig 
wonen lening ook beschikbaar te maken voor particuliere verhuurders. Eventuele 
aanvullingen op ons aanbod zijn te vinden op www.arnhemaan.nl.  

Vraag 19: 
Hoe kan je monumentale panden verduurzamen en m.n. isoleren? 
 
Antwoord: 
Er zijn verschillende mogelijkheden om monumenten te verduurzamen. De maatregelen die 
mogelijk zijn verschillen per monument, daarom is een afspraak op locatie van belang. Het 
isoleren van kozijnen en ramen is zeker mogelijk, ook bij monumenten en beschermd 
stadsgezicht. Er zijn al veel renovaties geweest in het verleden waarbij de oude kozijnen zijn 
vervangen. Hierbij is isolatieglas geplaatst.  
 
Zonnepanelen zijn ook mogelijk, als deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare weg. 
Zonnepanelen kunnen vaak wel aan de achterzijde of op andere dakvlakken geplaatst 
worden die niet vanuit de straat zichtbaar zijn. Isolatie aan de binnenzijde is ook mogelijk, als 
deze maar het historisch interieur niet aantast. In alle gevallen denken we als gemeente mee 
met maatwerkoplossingen.  
 
Als gemeente gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij monumenten en 
beschermd stadsgezicht voor alternatieve vormen van energie opwekken.  
Voor alle werkzaamheden aan monumenten heb je een omgevingsvergunning nodig. Het is 
zinvol om de maatregelen in één vergunning aan te vragen; u kunt het vervolgens stap voor 
stap uitvoeren. In Arnhem hoeven daar geen leges voor betaald te worden.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pieter.polman@arnhem.nl. 
 
Ook Spijkerenergie kan helpen met de aanpak om monumenten te verduurzamen. Zij 
hebben specifieke mogelijkheden onderzocht en kennen voorbeelden in de wijk, zie 
www.spijkerenergie.nl.  
 

http://www.spijkerenergie.nl/


 
 
 
 

Vraag 20:  
Waar kunnen huurders terecht voor het aanbod, ook voor eventueel nieuw aanbod (vanuit 
RREW)? 
 
Antwoord: 
Op www.arnhemaan.nl is het aanbod voor huurders en eigenaren terug te vinden. Het 
aanbod voor huurders wordt nog verder uitgebreid naar aanleiding van de subsidie RREW. 
Verwacht wordt dat in september 2021 een aanvullend aanbod beschikbaar is. 
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