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Een voorbeeld van de voorgenomen energietransitie

Trefwoorden:  aardgasvrij, CO2 neutrale samenleving  

Assen heeft recentelijk haar plannen kenbaar gemaakt van hoe 
de gemeente de woningen van het aardgas af wil laten gaan. 
De nationale opgave is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Elke 
gemeente in Nederland is er aan gehouden een visie te 
schrijven, van hoe die klus te klaren. 

De gemeente Assen heeft er voor gekozen om de relatief jonge
wijk Kloosterveen met zo’n 4000 woningen al in 2030 
aardgasvrij te krijgen. De bewoners van de wijk krijgen dus nog 
9 jaar om die transitie te maken. Omdat er in zo’n korte periode 
geen andere alternatieven zullen zijn, betekent het dat elke 
individuele woning 100% elektrisch moet worden. De keuze is 
mede gebaseerd op het feit dat in deze jonge wijk doorgaans 
goed geïsoleerde woningen staan. Ook al wordt gesteld dat de 
transitie vrijwillig is en haalbaar en betaalbaar moet zijn, wordt 
in de visie van de gemeente, het begrip doorzettingsmacht (een
Wet in voorbereiding) beschreven. Die Wet kan desnoods 
huiseigenaren dwingen. De kosten voor de huiseigenaar 
worden in de visie gesteld op maximaal 15000 euro, dat terwijl 
overal te lezen is en ook zelf te becijferen valt, dat 100% 
elektrisch een zgn. lage temperatuurverwarming betekent en 
dat naast de aanschaf van een warmtepomp, het gehele 
verwarmingssysteem van het huis op de schop moet. De kosten
van zo’n operatie zijn 35000 euro of nog veel hoger, afhankelijk 
het type huis.

De gemeente heeft nagelaten haar keuzes in samenspraak met
de bewoners die het aangaat, te maken. Het is pas een maand 



geleden dat de gemeente de bewoners over dit plan 
informeerde: één dag voor de raadsvergadering 11 maart en 
één week voor de besluitvormende raadsvergadering. De 
bewoners hebben ingesproken. In alle haast is de mening van 
de bewoners in de wijk gepeild en zonder veel middelen: puur 
op basis van de online media, werden in 3 dagen tijd meer dan 
1000 reacties verzameld. Meer dan 90% van de huiseigenaren 
maakt bezwaar tegen deze plannen. Ondanks dit 
overweldigende resultaat van de enquête en een meerderheid 
van de raadsleden die de argumenten van de insprekers 
ondersteunen, liet men uiteindelijk de coalitie er niet door 
vallen: de warmtevisie is 18 maart goedgekeurd. De 
verantwoordelijke wethouder Karin Dekker, overigens zelf een 
Groningse en volgens haar eigen zeggen sinds 3 jaar in het 
bezit van een nieuwe HR ketel op aardgas, maakt zich dus nu 
op met haar ambtenaren voor het wijkuitvoeringsplan. Een 
eerste brief, overigens boordevol fouten en misconcepties is al 
aan alle bewoners van de wijk gepost. De wijkbewoners maken 
zich op om daar dwars voor te gaan liggen. Een unieke situatie 
voor het anders zo rustige en vredige provinciestadje. Tussen 
de wijk Kloosterveen en het gemeentebestuur is een groot 
conflict uitgebroken! De bewoners zijn begonnen zich verder te 
organiseren: Het team “Duurzaam Kloosterveen”.

Het conflict heeft zijn oorsprong in de volgende zaken:

 Er is over en niet met de bewoners beslist.

 Door dogmatisch achter de 2030 doelstelling te jagen, 
terwijl de transitie niet voor niets tot 2050 loopt, worden 
alternatieven zoals groen gas of waterstof uitgesloten.

 De kosten per woning zijn door de gemeente gebaseerd 
op woningen die na 2010 zijn gebouwd. Deze woningen 
zijn doorgaans al geschikt voor lage 
temperatuurverwarming maar meer dan 90% van de 



woningen in Kloosterveen is ruim voor 2010 gebouwd en 
deze worden, niet zonder redenen, verwarmd met hoge 
temperatuurverwarming!             

 In de visie van de gemeente wordt fijntjes verwezen naar 
een Wet in voorbereiding de zgn. doorzettingsmacht. De 
kans is zeer aannemelijk dat straks met die Wet in de 
hand de bewoners niet goedschiks maar kwaadschiks van 
het aardgas worden gehaald!  

Samengevat zien de bewoners een weinig empathische, 
naïeve, maar wel ambitieuze, wethouder tegenover zich. De 
wethouder daarentegen, denkt te kunnen scoren met een 
aandeel in de landelijke 2030 doelstelling om dan reeds 1,5 
miljoen woningen van het gas af te hebben. De gemeente 
meent (citaat uit de laatste brief aan de wijkbewoners) dat ze zo
het beste voorheeft met de kinderen en kleinkinderen van de 
wijkbewoners. Haar doel moet zo nodig bereikt worden over de 
rug van de wijkbewoners: becijferd kan worden dat die de 
komende 9 jaar met zijn allen 100 - 200 miljoen euro moeten 
ophoesten om voor de ruim 4000 koopwoningen van de wijk de 
klus te klaren. Dat terwijl als er meer tijd wordt gegund er 
waarschijnlijk veel goedkopere alternatieven beschikbaar zullen
komen, zoals aansluiting op een landelijk waterstofnet waar de 
voorbereidingen immers al voor worden getroffen.   

Deze kwestie heeft inmiddels meerdere malen de plaatselijke 
nieuwsmedia gehaald: de Asser courant, TV Drenthe en Het 
Dagblad van het Noorden. De verwachting is dat dit nog maar 
het begin is van een lang conflict: de opvattingen over hoe de 
wijk Kloosterveen straks van het aardgas af zal gaan, liggen 
immers diametraal uit elkaar. Het zijn de ingrediënten voor nog 
jaren discussie, frustraties, weggegooide gemeentemiddelen en
aantasting van het woongenot van de zorgelijke bewoners.     



Heeft u vragen? Contactpersonen van het team duurzaam 
Kloosterveen zijn:

Anita De Rijke 06 28803024 ; Dick van den Brand 06 33097722

   

        


