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Werkplannen EAS voor 2019
In de EAS vergadering van 13 november jl. is afgesproken om voor elke groep binnen EAS
een plan voor 2019 te maken, waarin zichtbaar is, waar de groep voor staat, en wat ze wil
bereiken. In de onderstaande plannen staat ook een kort verslag van de activiteiten in 2018.

Informatiegroep 2018-2019
Leden: Jan Assink, Frederique Westenberg, Rolie Barth, Laura van Heeswijk, Sjaak Kieft, Erik
Peerlkamp.

Verslag 2018
De Informatie werkgroep begon in 2018 met zes leden: Jan Assink, Erik Peerlkamp, Rolie
Barth, Sjaak Kieft, Laura van Heeswijk en Frederique Westenberg. Later in het jaar trad Niels
van Looveren toe om de werkgroep te ondersteunen. In januari werd een werkplan in vier
speerpunten geformuleerd om enige orde in dit brede onderwerp te scheppen:
1. Evalueren en verbeteren van de EAS-website;
2. Burgerbenadering wat-doe-ik-wel/niet met concrete ervaringsverhalen;
3. De gemeente volgen/benaderen met name over het nieuwbouwbeleid;
4. Communicatiekanalen, hoe kunnen ze EAS helpen burgers te bereiken?

Uitvoering van het plan
Ad 1) De verschillende elementen kregen aandacht. Concreet werd geprobeerd de
verduurzaming van verwarming in webpagina-voorstellen te vertalen. Uiteindelijk is
hier minder dan bedoeld van terecht gekomen. Een nieuwe pagina over ventilatie
kwam er wel. Als spin-off en communicatiemiddel werd een WhatsApp-groep EASi
opgericht, in eerste instantie om binnen de werkgroep snel te kunnen schakelen,
maar al gauw EAS-breed om nieuwtjes en eventdata uit te wisselen en hier en daar
discussie/debat aan te gaan. Van tijd tot tijd werden de bijdragen verzameld en per
pdf/doc aan alle leden gecirculeerd.
Ad 2) De aandacht kwam vanaf de mei-vergadering te liggen bij warmtepompsystemen
met name door de kabinetsbeslissing om het Groningengas tot 2030 uit te faseren.
Drie ervaringsverhalen werden opgetekend, en gebruikt bij de organisatie van een
informatieavond warmtepompen vanaf november.
Ad 3) De Grand Design Warmte bijeenkomst op 7 februari was de eerste gelegenheid om
de gemeente te benaderen, maar al gauw bleek, dat de landelijke overheid
nieuwbouw zonder gas zou gaan stimuleren.
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De spin-off, de Grand Design Warmte Soest studie o.l.v. de gemeente en Balance, die
ook met name voor bestaande bouw en industrie is bedoeld, boekte wel zichtbare
voortgang, die resulteerde in de ondertekeningsceremonie van een
“Intentieverklaring Soest en Soesterberg Grand Design Warmte” op 6 juni.
Ad 4) Deze speerpunt heeft de aandacht van het stichtingsbestuur en werd door de
werkgroep verder met rust gelaten. Opgemerkt is wel gedurende het jaar, dat de
Soester politiek, wethouder en partijen gebruik maakt van Twitter om de aandacht
op bepaalde onderwerpen te vestigen.

Geleerd van 2018





De EASi app-groep werkt goed voor de communicatie binnen EAS;
EAS denkt eensgezind over energiebesparing en de stimulering daarvan;
EAS denkt verdeeld over duurzame verwarmingsopties, die hogere investeringen
vergen en niet een evenredige hogere verlaging in energiekosten bieden;
Binnen de Informatiegroep is er niet voldoende tijd beschikbaar om de drie
speerpunten in een gezamenlijke inspanning vooruit te brengen. Daarentegen
leveren ad-hoc individuele leden binnen en buiten de werkgroep wel bijdragen aan
het noodzakelijke uitzoeken en duiden van binnenkomende informatie;

Plan 2019
1. Blijf beschikbaar om vragen uit EAS uit te zoeken en te beantwoorden;
2. Koester de app-groep EASi als middel om nieuwtjes en ervaringen uit te wisselen;
3. Overweeg een speerpunt duurzame warmte, die verbindend werkt over EAS, en de
verschillende stand-punten over “Verbouwing Nederland” bij elkaar brengt.

Werkgroep wijkenaanpak
Leden: Jan Assink, Menno Westveld, Meino Jongma, Ton Wildenborg, Michel de Beer, Niels
van Looveren, Peter van Lingen, Ivo Hilderink, Gerrit Vledder (coördinatie)
De meeste leden van de werkgroep zijn met name inzetbaar om mee te doen aan het huis
aan huisbezoek in de gekozen wijk. Omdat de ervaring leert, dat na de wijkbezoeken een
follow-up is gewenst, is een klein ‘kopgroepje’ gevormd, bestaande uit Menno Westveld, Ivo
Hilderink en Gerrit Vledder. Zij maken plannen voor de follow-up en betrekken waar nodig
andere leden daarbij.De werkgroep heeft momenteel twee wijken onder zijn hoede:
 Klaarwater. Dit project is door EAS uitgevoerd in 2016 en 2017. Het project is voor
wat betreft EAS afgerond en overgedragen aan de Bedrijvenalliantie Energiezuinig
Soest. Die hebben de wijk eind 2018 een aanbod gedaan, gebaseerd op drie
woningtypes. De resultaten worden in de loop van 2019 bekend.
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Soestdijk-’t Hart. Fase 1, het huis aan huisbezoek van dit project is door EAS
uitgevoerd in 2018. Er zijn formulieren opgehaald bij ruim 200 inwoners. Voor 2019
wordt daaraan een vervolg gegeven door de inzet van de nieuwe financieringstool.
Alle deelnemers (200) en andere wijkbewoners worden uitgenodigd om gebruik te
maken van de tool om de kosten en baten van investeren in duurzaamheid in kaart te
brengen. Aansluitend (mei) wordt dan een informatiebijeenkomst georganiseerd,
waar mensen vragen kunnen stellen over de tool, maar waar ook bedrijven aanwezig
zijn voor vragen over vervolgstappen (Bedrijvenalliantie).

In 2019 zal een nieuwe wijk worden opgepakt. In eerste instantie was de bedoeling aan de
slag te gaan in de Boerenstreek, samen met Klimaatmissie Nederland, maar de gemeente
Soest wil daaraan niet meewerken. Er zal nu een nieuwe wijk worden gekozen, waarschijnlijk
in Soesterberg. In dat geval zal de eerdere aanpak (inventarisatie via vragenformulier) in
deze wijk worden ingezet.

Warmtescan werkgroep
Leden: Meino Jongma, Peter van Lint, Menno Westveld, Sjaak Kieft en Laura van Heeswijk.
In 2018 zijn in de gemeente Soest 3 personen opgeleid tot Energiecoach. Twee daarvan
(Frederique Westenberg en Peter Huijgen) hebben zich bereid verklaard om met iemand van
EAS samen te werken en samen de opnames en keukentafelgesprekken te voeren. Een
mooie gelegenheid om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen en te delen.

Ontstaan van de werkgroep Warmtescan
De werkgroep warmtescans is ontstaan door een donatie van de RABO-bank, waardoor het
voor EAS mogelijk werd om 2 infrarood camera’s aan te schaffen. Vervolgens is er een
training georganiseerd voor belangstellende leden van EAS en het BPD. Dit vond plaats eind
2016 en bestond uit een theorie en een praktijk les. Daarmee is de basis gelegd voor het
ontstaan van de werkgroep.

Seizoen 2018/2019
In het seizoen 2018/2019 zijn 48 aanvragen voor een scan ontvangen. Een aantal zijn alsnog
teruggetrokken, 43 zijn uitgevoerd en 2 zijn op de wachtlijst voor het volgend seizoen
geplaatst. Er is een extra camera aangeschaft, waardoor we in 3 teams hebben kunnen
opereren.
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Werkplan 2019/2020
Het is nog te vroeg om voor het volgend winterseizoen een plan gereed te hebben,
aangezien we eerst duidelijkheid moet hebben over wie het volgend seizoen beschikbaar zijn
om opnames en rapportages te maken en daarbij te bepalen wat daarvoor nodig is.
De werkgroep stelt daarom voor om medio oktober (najaarsvergadering EAS) een werkplan
voor te leggen voor het volgende winterseizoen.

Science Lab werkgroep 2019
Leden: Menno Westveld, Meino Jongma, Michel de Beer, Gerrit Vledder, Frederique
Westenberg, Erik Peerlkamp en Jan Assink
Science Lab is een lesprogramma, dat de stichting Balans Kinderboerderij De Veenweide
aanbiedt aan Soester basisscholen. De EAS Science Lab werkgroep bestaat uit vrijwilligers,
die meehelpen met het begeleiden van de lessen en het onderhoud en vernieuwen van de
energieproefjes. Deze vrijwilligers hebben veelal ook een vrijwilligers-contract met de
stichting Balans

Verslag 2018
Het schema kon gemakkelijk gevuld worden met drie EAS-leden per morgen, ook omdat de
twintig basisscholen slechts voor vijf morgens hadden ingeschreven.

Oorzaken van lage inschrijving 2018
2018 was het eerste jaar, dat de coördinatie van het gehele NME programma geheel in
handen was van de NME organisatie. In vorige jaren was die deels in handen van de
gemeente. De aanmeldingen in 2016 = 20, 2017 = 10, en 2018 = 5 doet vermoeden, dat er
meer factoren meespelen. Te denken valt aan:
 De aankondiging en aanprijzen van het programma, gevolgd door het monitoren van
inschrijvingen;
 Scholen, die een jaar hebben overgeslagen, omdat ze het jaar ervoor met groep 7 en
8 tegelijk zijn geweest;
 Het natuurkunde-basis-onderwijs op basisscholen is gegroeid, Science Lab is
misschien niet meegegroeid;
Bij het schrijven van dit verslag waren docenten nog niet benaderd over hun perceptie van
het programma, en afhankelijk van de uitkomsten kunnen NME en de werkgroep ook hun
bijdrage aanpassen. Daar waar we geen feedback ontvangen, kunnen NME en EAS samen
een inschatting maken.
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Status van de proefopstellingen
De meeste energieproefjes werden in grote mate ongewijzigd gelaten. Hier en daar
opdrachtkaarten aangepast. Het waterrad werd opnieuw met succes ingezet, en een
mobiele airco werd ingezet om het principe van warmtepomp-techniek voelbaar te maken.
Hier en daar zijn wel verbeteringen en renovaties mogelijk, die afhankelijk van de feed-back
van scholen urgent worden.

Plan 2019
1. In februari en maart door NME: benadering van de scholen om aansluiting met het
schoolprogramma en het belang van Science Lab te verifiëren;
2. In april een gezamenlijke review van de portfolio van energieproefjes, wens voor
nieuwe proefjes, en de samenhang van het aanbod, zodat aankondiging en NMEwijzer 2019-2020 hierop kunnen inspelen;
3. Onderhoud en renovatie van de portfolio van experimenten, afgerond voor eind
september;
4. Uitvoering/begeleiding van het lesprogramma in november-december of
afgesproken periode.

Film werkgroep – Concept Werkplan 2019
Leden: Frederique Westenberg, Gerrit Vledder, Rob Swart
In de EAS vergadering van 13 november jl. is afgesproken om voor elke groep binnen EAS
een plan voor 2019 te maken, waarin zichtbaar is, waar de groep voor staat, en wat ze wil
bereiken. Hierbij het plan van de Filmwerkgroep

Waarom
De meeste Nederlanders zijn zich inmiddels wel bewust van de gevaren van
klimaatverandering en vinden begrippen als duurzaamheid belangrijk. Ook in Soest. Maar
vaak denken we: wat maak ik als individu nu voor verschil?
Oplossingen zijn toch moeilijk, en de meeste mensen doen toch niets, dus waarom ik wel?
En is het allemaal wel zo nodig? Energie Actief Soest zet zich in om duidelijk te maken dat
iedere Soester wel degelijk verschil maakt en dat oplossingen vaak helemaal niet zo moeilijk
zijn. Dat willen we op steeds meer verschillende manieren doen en ook steeds meer
verbanden leggen tussen energie en andere aspecten van duurzaamheid. Film en andere
kunstuitingen kunnen hierbij een rol spelen. Deze kunnen de reikwijdte van EAS vergroten
en mensen betrekken die misschien niet op een andere manier met EAS in aanraking zouden
komen.
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Verslag 2018
De Film werkgroep telde in 2018 met drie leden: Fréderique Westenberg, Gerrit Vledder en
Rob Swart. Op 8 en 15 oktober 2017 organiseerden Energie Actief Soest en de
filmwerkgroep van Artishock twee filmavonden rondom de film 'Tomorrow'. Een experiment
dat mooie avonden opleverde. Met name de gesprekken na afloop van de film waren heel
enthousiasmerend. De opkomst had van ons nog wel wat groter mogen zijn, gezien het
belang van het thema. In 2018 werd de film ´An inconvenient sequel‘ gekozen, vertoond op
10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid. Gezien de tegenvallende opkomst in 2017 en de
grote tijdsinvestering voor de nabespreking in een panel, werd ditmaal een lichtere vorm
gekozen. Na afloop vond er een geanimeerde discussie plaats waarbij een aantal aanwezigen
in gesprek ging met speciale gast, de nieuwe wethouder verantwoordelijk voor de
energietransitie in Soest Nermina Kundić. Ondanks de meer op de risico’s en minder op
oplossingen gerichte film, met een Amerikaanse politieke invalshoek van Al Gore, trok deze
avond aanzienlijk meer bezoekers, wellicht omdat de film in één keer werd getoond en de
bekendheid van Al Gore mensen trekt. Daarom hebben we besloten om ook voor 2019 weer
een aan duurzaamheid gerelateerde filmavond te organiseren. Maar wat gaan we doen?

Plan 2019: Wat, Hoe en Wanneer
1. Februari: potentiële films inventariseren. Eerder genoemd is de film van Leonardo
Dicaprio ‘Before the Flood”. Pluspunten zijn dat het een goed gemaakte film is en
Leonardo Dicaprio bezoekers zal trekken. Nadeel is dat de film inmiddels wat ouder is
(2016) en wederom op het probleem van klimaatverandering is gericht en minder
aandacht schenkt aan oplossingen. Veel beschikbare films zijn hetzij “oud” hetzij van
het rampenkarakter.
2. Maart: met de filmgroep van Artishock de mogelijkheden bespreken. Beslissing al of
niet verder te gaan en zo ja welke film, welke goede datum, en keuze voor al of niet
nabespreking en in welke vorm.
3. Oktober Dag van de Duurzaamheid: vertoning film.
4. In parallel: overdenken of er ook via andere kunstvormen aandacht voor
duurzaamheid te trekken is in Soest. Afspraak maken met bijvoorbeeld Regio Cultuur
Centrum Idea. Rond de Dag van de Duurzaamheid zouden er duurzaamheidsboeken
(fictie en non-fictie) in de bibliotheek kunnen worden geëtaleerd, in het theater zou je
een cabaretier kunnen uitnodigen met gesprek na (bijv. via Eva van der Weiden van
HIER) Je zou ook kunnen denken aan een voorleesavond met een geëngageerde
schrijver (bijv. Lieke Marsman). Vanwege de omvang van Soest heb je het dan over “B”
cabaretiers of schrijvers (tenzij we dorpsgenoot Herman van Veen kunnen
interesseren), maar dat kan heel leuk zijn.
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Ik heb ooit eens een inleiding gehouden bij een klassiek concert van het
“Klimaatkwartet” (4 jonge strijkers), die ik zou kunnen benaderen (zomerconcertserie
in Grote Kerk?). Ik wil me hier wel voor inzetten, eventueel samen met Fréderique of
iemand anders. Bij positieve reacties zou de naam van de werkgroep eventueel
aangepast kunnen worden (kunstwerkgroep EAS).

Vragen EAS maart vergadering



Gaat EAS akkoord met plan 3de filmavond?
Onderzoeken we mogelijkheden om via andere kunstuitingen aandacht te trekken?

Werkgroep Financiering 2019
Leden: Gerrit Vledder, Ad Niehof, Gert van Wakeren, Menno Lanting en Rob Swart
In de EAS vergadering van 13 november jl. is afgesproken om voor elke groep binnen EAS
een plan voor 2019 te maken, waarin zichtbaar is, waar de groep voor staat, en wat ze wil
bereiken. Hierbij het werkplan voor de Financieringswerkgroep.

Waarom
De activiteiten van EAS hebben zich de laatste jaren vooral gericht op het informeren van
woningeigenaren over het belang van besparingsmaatregelen en zonnepanelen in het kader
van de Energietransitie en de technische mogelijkheden daarvoor, zowel op het niveau van
de gehele gemeente als gericht op specifieke wijken (2017 Klaarwater, 2018 Soestdijk/Het
Hart, 2019 Boerenstreek). Bij informatiebijeenkomsten, andere contacten tussen EAS-ers en
bewoners en uit de frequentie van bezoeken aan de betreffende informatiepagina op de EAS
website komt duidelijk naar voren dat er veel belangstelling is voor de financieringsaspecten
van maatregelen. In het kader van de politieke onderhandelingen over het Klimaatakkoord
zullen bestaande instrumenten (subsidies) verder worden ontwikkeld op nationale schaal of
komen er nieuwe bij, ontwikkelingen die bijgehouden zullen moeten worden.

Verslag 2018
Met Ad Niehof en Gert van Wakeren heeft de werkgroep twee mensen die in de financiële
sector werkzaam zijn (geweest) en hun expertise via een adviserende rol willen inzetten.
Belangrijkste gebeurtenis tot nu toe is het eind 2018 door Gerrit gemaakte contact met
Menno Lanting, die (op basis van werk voor ING en NUON/Vattenfall) een tool ontwikkelt die
woningeigenaren in staat stelt om op basis van de antwoorden op een beperkt aantal vragen
op postcode en huisnummerniveau (a) een schatting geeft van de kosten en baten van te
kiezen besparingsmaatregelen, (b) financieringsopties, en (c) desgewenst bedrijven voorstelt
die het werk kunnen uitvoeren.
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Vanwege die laatste mogelijkheid kan worden samengewerkt met de Bedrijvenalliantie (via
Evert ten Kate en Rob de Zoete). De tool zou als “knop” aan de site van het Energieloket
kunnen worden toegevoegd. Na een eerste oriënterend gesprek is de tool in februari aan
een bredere groep gepresenteerd waarbij feedback is gegeven. Aandacht is nodig voor
privacy-aspecten en voor neutraliteit van de informatie (presentatie financiers,
installatiebedrijven). Menno is bereid voorlopig kostenloos Soest als pilot te gebruiken voor
het testen van de tool.

Werkplan 2019: Wat, Hoe en Wanneer
1. De financieringstool zal worden benut in het vervolg van het project in Soestdijk-’t
Hart als mogelijkheid voor mensen uit die wijk, die vervolgstappen willen zetten.
Daaraan gekoppeld zal er ook een informatiebijeenkomst zijn in Soestdijk/’t Hart
(mei 2019). De tool zal ook beschikbaar zijn op de informatiebijeenkomst van de
Groene Kerken (14 maart) en tijdens de voorjaarsvergadering van EAS (12 maart).
2. Op basis van de (feedback tijdens de) presentaties van de tool en de opstelling van de
gemeente worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de tool kan worden
ingebouwd in de site van het Energieloket, en het tijdschema en de voorwaarden
waarop die door Menno als ondernemer verder kan worden ontwikkeld en
onderhouden (van pilot naar langere-termijn oplossing).
3. De mogelijkheden worden verkend om samen met de Commissie Milieu en Ruimte
van de gemeente Soest een informatiebijeenkomst te organiseren rond het thema
financiering met/bij de gemeente (maart).
Het basisidee waarover verder gebrainstormd zal worden is om de avond af te
trappen met een presentatie over het Klimaatakkoord, het gemeentelijke beleid en
de financieringsmogelijkheden in algemene zin (subsidiepotten op gemeentelijke en
nationale schaal, hypotheekaanpassingen), gevolgd door een presentatie van
Menno’s tool. Na de pauze zou een soort markt van aanbieders plaatsvinden waar
deelnemers meer specifieke informatie kunnen krijgen.
 Relevante partijen die nog niet bij de discussie betrokken zijn dienen z.s.m.
benaderd te worden, in eerste instantie de gemeente (februari). Daarna
(maart) mogelijk de in Soest en omgeving vertegenwoordigde banken (Ad ,
Rob), VVE’s (??), Soester bedrijven (Gerrit, Evert), makelaars (Gerrit, Rob) en
andere groeperingen.
 Daarna dient een communicatieplan gemaakt te worden om de bijeenkomst
breed aan te kondigen (maart).
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Organisatie van de informatiebijeenkomst op een strategisch moment in
april/mei (in overleg met de gemeente, bijv. in relatie tot de instelling van de
Task Force, vaststellen Klimaatakkoord o.i.d.).

Werkgroep doe-het-zelf
Leden: Ivo Hilderink en Gerrit Vledder. Het idee van deze werkgroep is om jaarlijks iets te
doen in samenwerking met (de) doe-het-zelf zaken. In 2018 hebben we samengewerkt
rondom de (uitreiking van) de energiedisplays. Dat gebeurde op drie zaterdagen, iedere keer
in één van de winkels. Dat zorgde voor mooie betrokkenheid, niet voor veel klandizie.
In 2019 is het idee om met één of meer van de doe-het-zelf zaken één of meer workshops
‘doe-het-zelf’ te organiseren. Daarbij wordt dan met name gedacht aan dak- en vloerisolatie.

Voorstel Werkgroep ‘Groene Kerken’
Ontstaan werkgroep
De werkgroep is ontstaan doordat EAS via Gerrit Vledder werd benaderd met de vraag of
EAS iets zou kunnen betekenen voor de Groene Kerk omdat zij het voornemen hadden om
een informatie avond te organiseren over energie en energiebesparing. Groene Kerk bestaat
uit Adriaan Vonk, Pieter de Jong, Gerrit Bons en Saskia van der Vight (Protestantse kerk).
Zij houden zich met het onderwerp duurzaamheid bezig vanuit het rentmeesterschap vooral
gericht op gedrag van de leden van de kerkelijke organisatie en deels ook op de eigen
gebouwen. Naar aanleiding van het verzoek zijn Gerrit en Menno ingegaan op de
uitnodiging. In de daarop volgende overleggen zijn op een aantal zaken afspraken gemaakt
om de samenwerking te zoeken. Daaruit is de volgende agenda / planning 2019 ontstaan
met activiteiten:

Werkplan 2019
1. Informatiebijeenkomst Groene kerk op 14 maart.
De werkgroep Groene Kerk organiseert deze informatieavond in samenwerking met
Energie Actief Soest op 14 maart om 20.00 uur in de Emmakerk, Regentesselaan 2.
Opzet: 15 min. Inleiding door Gerrit Bons, 30 min. over energiebesparing door
Menno Westveld, daarna zijn een aantal kramen bezet voor nadere informatie over
bijv. Isolatie, installaties, doe het zelf maatregelen en financieringszaken.
2. Bijeenkomst Openluchttheater Cabrio op 15 september van de Protestantse kerk.
Nog geen duidelijkheid over het thema van deze bijeenkomst.
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3. Duurzaam Goed Bezig Markt op 28 september (Groene Kerk via de gemeente
hiervoor uit te nodigen als aanwezige partij)
4. Filmavond van EAS in oktober (meestal rond de dag van de Duurzaamheid). Ook
hiervoor kijken of samenwerking op dit vlak mogelijk is. Dit zal worden voorgelegd
aan de Werkgroep Filmavond EAS.

Voorstel werkgroep Duurzame Warmte
Wie
Binnen EAS is het meedoen aan werkgroepen afhankelijk van interesse en beschikbaarheid.
Een eerste lijstje is slechts indicatief: Menno, Ton, Peter Ivo en Jan. Niet iedereen zal er
hetzelfde instaan. Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld in elke wijkgroep twee mensen
hebben voor continuïteit en kennis.

Waarom
Afgelopen jaar initieerde de gemeente Soest het Duurzame Warmte traject, in februari met
de kick-off van het Grand Design Warmte Soest en Soesterberg, in juni met de
ondertekening van een intentieverklaring met een tiental partners, in november met de
gemeentelijke startnotitie Energietransitie Soest, waarin de doelen tot 2050 met scenario’s
worden beschreven en tenslotte de bijeenkomst op 17 januari “deelproject Duurzame
warmte”.
Het werk moet als project nog beginnen, maar de deelname van EAS voor bewoner aspecten
in twee tot drie deelprojecten en mogelijk ook in een regiegroep is te verwachten. Daarnaast
staan er samenhangende onderwerpen op onze agenda, waar we nog niet genoeg mee
kunnen, omdat we er nog weinig ervaring mee hebben. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld Warmtepompen en Energieopslag, Biomassa, Warmtenetten en iets verder
weg Geothermie. Vanwege de omvang van het gemeentelijk traject en de samenhang lijkt
een werkgroep specifiek voor duurzame warmte aangewezen. Een werkgroep, die het
traject kan bemensen, en de benodigde kennis kan verzamelen.

Wat en Hoe
Ik wil hier volstaan met te bespreken punten voor een opzet:
1. Hoe stond EAS in GDWS (commentaar Menno/Jan op intentieverklaring);
2. Wat mogen we verwachten van een haalbaarheidsstudie voor juni;
3. Samenwerken met EAS werkgroepen (bijvoorbeeld Wijk en Informatie);
4. Bemensen van een haalbaarheidsstudie / regiegroep;
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5. Als EAS ontkomen we er niet aan verschillende technische voorstellen en
maatschappelijke stellingnames op één of andere manier te wegen en duiden om
naar onze achterban – de inwoners van Soest – objectief te zijn en te blijven.

Wanneer
De gemeente heeft aangegeven, dat zij eerst digitaal de basisinformatie beschikbaar wil
maken, die nodig is voor een voortvarende aanpak van de partners. Wij kunnen in maart nog
bij elkaar komen zonder de boot te missen, en waarom zouden we dat ook niet. Duurzame
warmte is een stap voor EAS en staat evenwel dicht bij haar primaire oogmerk:
energiebesparing.
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