
Geachte Kamerleden,
 
Vandaag, 26 april, hebben wij namens onze wijk Kloosterveen in Assen, een brief aan de 
vaste Kamercommissies van EZK en BZK gestuurd. Het betreft hier een lokaal flink 
opgelaaide discussie over de invulling van de warmtetransitie in onze wijk.
Ik stuur u, wellicht ten overvloede, die brief. Maar daarnaast voor u ook nog wat 
achtergronddocumenten. Waarom aan U? Ik las uw kritische kanttekeningen  over de 
warmtetransitieplannen in het financieel dagblad van 23 april jl.
 
Het komt er op neer dat zonder enige vorm van communicatie vooraf en zonder goede 
onderbouwing, onze wijk al in 2030 van het aardgas af zou moeten. Omdat dan het enige 
alternatief in die 9 jaar gerekend vanaf nu, een warmtepomp is, ofwel 100% elektrisch, 
gaat het om heel veel geld per huishouden: gemiddeld zo’n 50.000 euro is met 
verschillende voorbeelden in de wijk doorgerekend. Er moet namelijk niet alleen een 
warmtepomp worden aangeschaft maar ook een compleet nieuw verwarmingssysteem 
voor deze zgn. lage temperatuurverwarming in huis, waaronder vloerverwarming. Los 
daarvan schrijf je de oude vloer etc. natuurlijk vroegtijdig af. De kosten voor de hele wijk 
bedragen ca 200.000.0000 euro.
De plaatselijke wethouder heeft inmiddels 8 mensen in dienst genomen en wil dat nog 
uitbreiden naar 20 fte om de warmtetransitie in Assen tot een “succes” te maken. Maar wat
ons wijkbewoners betreft, hoeft ze zich inmiddels met deze ideeën niet meer in onze wijk 
te laten zien. De kwestie escaleert: de lokale nieuwsmedia hier in Drenthe schrijven er nu 
zeer regelmatig over en de landelijke pers (waaronder binnenlands bestuur, de telegraaf 
en Eenvandaag) komt inmiddels ook in stelling. De manier waarop onze wijk met 4000 
woningen hierover door de gemeente is benaderd, is mogelijk wel het slechtste voorbeeld 
van Nederland.  Enfin, om uw kritische geluid kracht bij te zetten met voorbeelden, kunnen
wij ons helaas aanbieden.
 
Ik stuur u behalve de vandaag verzonden brief aan de vaste commissies, onze enquete 
onder bewoners, een zgn. factsheet die wij schreven voor landelijke pers, een 
bezwaarschrift tegen de visie warmtetransitie van onze gemeente en een brief aan de 
wethouder die zich in de media genuanceerder uitlaat, dan dat ze tot nu toe in 
daadwerkelijk handelen laat zien.
 
Uiteraard zijn we bereid om u van meer informatie te voorzien, zo u daar interesse in 
mocht hebben. Daarom tot besluit mijn contactgegevens namens het team duurzaam 
kloosterveen     
 
Hoogachtend,  
Dick van den Brand
XXXXXXXX
94XX XX Assen  
0592 XXXXXX en 06 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de website: www.duurzaamkloosterveen.nl
Wij komen op voor de belangen van ca 95% van de 4000 woningeigenaren in de wijk 
Kloosterveen in Assen         

http://www.duurzaamkloosterveen.nl/

