Notulen 1e klankbordgroep warmteplan bespreking 17-11-2020
Aan: klankbordgroep warmteplan Delft
Betreft: Klankbord overleg 17 november 2020
Van: Gemeente Delft
Aanwezigen
Marjo Kroese – communicatiebureau Kroese&Kroese
Arjen Rijsdijk – gemeente Delft
Danielle Bode – gemeente Delft
Marcel Koops – Platform Energietransitie
Rik van Berkel – regionaal energie loket
Marc Vlug – Bewoners belangen TU Noord
Hans de Nie – vereniging huurders Vulcanus (DUWO)
Anda Ros – huurdersraad Vidomes
Ton Reiber – algemeen bestuurslid huurdersraad Vidomes
Bob Oudshoorn – bewonersvereniging Tanthof en Energieplatform
Jos de Mooi – stichting Technologypark en ondernemersfonds Stadsbreed

Actiepunten
Arjen/Danielle: belangenverenigingen andere buurten opzoeken (bijv. Westerkwartier)
Marcel: contactgegevens belangenvereniging sturen aan Arjen en Marjo
Marjo: enquête link met introductie tekst sturen aan belangenverenigingen
Marjo en Arjen: verder bespreken hoe bedrijven uitgebreider betrokken kunnen worden.
Anda: benadert andere verenigingen om informatie vanuit bewonerscommissie te kunnen
verzamelen. Volgende meeting een update moment op de agenda hierover
Marjo en Arjen: bekijken of er nog een vraag kan worden toegevoegd aan de enquête via welk
kanaal mensen op de enquête terecht zijn gekomen. Vraag: bent u bewoner of bent u ondernemer.
Marjo: mail presentatie aan klankbordgroep
Arjen: stuurt enquête door aan klankbordgroep
Danielle: zorgen dat Marcel en Anda uitnodiging projectgroep meeting ontvangen
Marcel en Anda: Aanwezig bij projectgroep 1 december 13:00
Agendapunten voor volgende keer
1) Fase 1 stap voor stap bespreken
2) Update van Anda vanuit bewonerscommissie
3) update wijk webinar door Marcel
4) voorstel voor het betrekken van bedrijven, m.n. MKB/ detailhandel/horeca
Agendapunt 5: Rol van de klankbordgroep
Bob: Zou graag meer inspraak hebben op keuzen van de gemeente.
Marjo: Dat hoort bij het punt kritisch meedenken en een afvaardiging van de klankbordgroep
spreekt ook mee in projectgroep.
Arjen: Er komt ook nog een interactieve kaart wat een moment is om commentaar op plannen te

geven.
Agendapunt 7: Acht uitgangspunten
Aan de klankbordgroep wordt gevraagd om gedurende het hele proces te controleren of de
uitgangspunten wordt voldaan.
Agendapunt 8: Communicatie en participatie proces
Arjen: Bepaald aspecten aan het bedrijfsleven worden al meegenomen, bijvoorbeeld grote
bedrijventerreinen zoals de SchieOevers. Alleen nog zorgen om de kleine bedrijvigheid zoals horeca
en detailhandel.
Marc Vlug: Een idee om het nieuws kanaal “in de buurt Delft” te gebruiken, ik denk dat je hiermee
burgers en bedrijven kan bereiken. En verenigingen kunnen gebruikt worden om leden te
informeren over plannen en over de enquête.
Bob: Wordt de startanalyse alleen verrijkt met data uit Delft?
Arjen: gegevens en methodiek die CE gebruikt is landelijk, dus het wiel wordt niet opnieuw
uitgevonden. De kennis die gebruikt wordt is breder dan alleen Delft.
Anda: Nuttig om bewonerscommissies te betrekken: informeren, laten inspireren en verantwoorden
wat we doen.
Bob: er zijn ook enquêtes gedaan door studenten aan de TU en de Haagse Hogeschool over
verduurzaming van met name Tanthof. Het zou nuttig kunnen zijn om informatie te vergelijken. En in
de rapportage van CE een hoofdstuk over andere gemeenten verwacht.
Agendapunt 9
Fase 0
Arjen:
De enquête is echt op bewoners gericht, dus misschien een aparte parallelle enquête gericht op
ondernemers.
Bob:
Krijgt klankbordgroep nog de enquête te zien?
Arjen:
De enquête kan nog doorgestuurd worden, maar het lijkt me niet werkbaar om nu nog commentaar
op de inhoud te verwerken. De enquête is gezamenlijk met het platform energietransitie opgesteld.
We willen meer bespreken over hoe hij gepresenteerd wordt en bij wie we deze af zullen nemen.
Bob:
Ik hoop wel dat we die mogelijkheid krijgen in volgende fases om de enquête op inhoud te
becommentariëren.
Marjo:
Ja vanaf nu wordt de klankbordgroep overal bij betrokken, maar op dit punt was het door tijdsdruk
helaas even lastig.

Anda:
In een enquête kan je ook mensen vragen of ze later benaderd mogen worden: dan kunnen ze
meedoen aan het bespreken van de enquête resultaten. In mijn ervaring waren er 50 die dat wilden,
maar uiteindelijk waren er maar 15 die meededen.
Marjo:
Hoe wij het zien, is dat de klankbordgroep die rol vervullen. En bewoners kunnen nog wel
reflecteren op de resultaten tijdens stadsgesprekken.
Marc:
Lijkt me nuttig om de ruwe resultaten in te kunnen zien, zonder verwerking.
Marjo: Dat gaat inderdaad zo zijn.
Fase 1: Verrijkte startanalyse
Bob: ik denk in ieder geval een rol bij punt 1: input campagne in deze fase en punt 3: verwerken
input stadsgesprekken.
Marc: Agendapunt voor volgende keer om hier concrete stappen te presenteren.
Agendapunt 10: wie gaat er naar de volgende projectgroep vergadering en hoe doen we de
wisseling per keer?
Projectgroep vergadering is 1 december om 13:00
Marcel en Anda aanwezig 1 december.
Andere mensen die deel willen nemen aan de projectgroep:
Marc, Marcel, Bob, Jos (maar misschien Jaap Langhout)

Marc Vlug: Kan bij 1 december zijn. Misschien een idee om 1 vast persoon en 1 wisselend te laten
gaan, zodat er een vaste factor aanwezig is.

Rondvraag
Bob: ik hoop bij een volgende bijeenkomst een agendapunt stand van zaken en ontwikkelingen
gemeente te zien. Ik heb gelezen dat er discussie is binnen gemeente over de warmteleiding vanuit
rotterdam.
Arjen: Er zijn wel heel veel ontwikkelingen dus daar kan ik heel lang over praten. Ik snap dat deze
vraag er is, maar dan zit ik een beetje te dubben hoe we dat het beste kunnen organiseren zonder
deze klankbordgroep meeting daardoor te laten domineren.

Anda: Op de eerste dia zag ik dat er veel mensen zich hadden aangemeld, worden die nog
geïnformeerd, gaan die aanhaken?

Arjen: Deze lijst hebben we zelf opgesteld en die eerder geparticipeerd hebben of adressen die ons
bekend zijn. We blijven deze lijst uitnodigen en we blijven de lijst uitbreiden. Ik zou graag zien dat
iedereen elke keer blijft komen, maar het is een klankbordgroep dus voel je vrij om er zo mee om te
gaan. Die lijst zal gaan uitdijen.
Marjo: de groep zal eventueel ook een worden gesplitst tussen bedrijven en bewoners
Hans: hoe is het gegaan tussen CE Delft en woningcorporaties met informatie aanvraag?
Arjen: database website van plannen van woningbouwcorporaties is doorgegeven.
Jos: Ik vraag me af of de inzet van middelen om te informeren genoeg is om alle inwoners te
bereiken. Misschien moet je ook een “mobiele energiewinkel” ingezet gaan worden. Waar je als
inwoner simpel je vragen kan stellen. Dat is nu wat lastig, maar misschien dat dat medio 2022 wel
kan.
Marjo: Er gaat meer op concreet niveau gewerkt worden met bewoners, als er concreet een wijk is
uitgekozen. Dit warmteplan staat daar wat algemener boven omdat het gemeente breed is. Dus ik
kan me voorstellen dat zoiets zoals jouw idee in een wat later stadium komt.
Arjen: Er zijn inderdaad dat soort fysieke spreek/vraag uren bedacht, maar dat is niet mogelijk in
deze tijd. Spijtig genoeg.
Marcel: één van die ideeën was om de buurten in te gaan. Nog wel van plan om wijk webinars te
organiseren.
Marjo: goed om updates over wijk webinar te krijgen

