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Geachte mevrouw van Tongeren,
Onder de naam Statenwarmte opereren enkele individuen met een uitgesproken visie op
energietransitie in het Statenkwartier. De laatste jaren hebben veel inwoners gepoogd om bij hen
enige realiteitszin, openheid voor andere ideeen en aandacht voor het belang van het
Statenkwartier op te wekken. Ondanks alle gesprekken, notities, emails en bijdragen op
bewonersbijeenkomsten is dat nauwelijks gelukt. De communicatie-activiteiten waarop
Statenwarmte zich graag voorstaat, waren eigenlijk alleen maar zenden, zenden, zenden om het
eigen geloof in met name een warmtenet te belijden.
In oktober verspreidde Statenwarmte een door de gemeente bekostigde promotiekrant met daarin
de oproep deel te nemen aan een wijkbrede meningspeiling. Maar liefst 1250 respondenten
hebben zich door de vaak inpertinente en sturende vraagstelling heen geworsteld om hun
mening te geven. Het resultaat is glashelder. Bijna 80% wijst alle voorstellen van Statenwarmte af.
Dit betekent overigens niet dat deze bewoners niets willen doen. Kijk maar eens op
www.aardgasblij.nl.
Nadien is Statenwarmte via diverse kanalen opgeroepen om de uitkomst van de meningspeiling te
respecteren. Desondanks dramt men ijzerenheinig door met een eigen Wijk Energie Plan,
zogenaamd van, voor, door en namens de wijk. Het bestuur van Buurtenergie Statenkwartier
(BES) en het Wijkoverleg Statenkwartier (WOS) weigeren om hen tot de orde te roepen.
Statenwarmte is een groepje activisten, waarop de wijkbewoners geen directe invloed of
democratische controle kunnen afdwingen. Dat maakt het des te schrijnender dat dit clubje in de
afgelopen jaren van de gemeente ruime ondersteuning in natura en tienduizenden euros in
contante subsidie heeft gekregen. Die zijn gebruikt om via onder meer vermeend objectief
onderzoek, gekleurde informatie en suggestieve berichten in de pers de eigen mening aan de wijk
op te dringen. En passant is zo het draagvlak uitgehold voor welke energietransitie dan ook. De
hakken gaan in het zand en de weerstand groeit met de dag.
BES is alleen via de kleine kring van eigen leden ter verantwoording te roepen. Op het WOS is
wel enige invloed mogelijk, namelijk door het bestuur in een wijkvergadering aan te zetten om de
belangen van de inwoners van het Statenkwartier te gaan behartigen. Bijgaand de tot nu toe door
ruim 60 wijkbewoners getekende en gisteren verzonden brief om het WOS-bestuur te verplichten
tot zo’n wijkvergadering.
Met nadruk attenderen wij u erop dat door of in overleg met de activisten van Statenwarmte
gemaakte uitingen niet zijn te beschouwen als van, voor, door of namens (de inwoners van) het
Statenkwartier. Dat geldt met name voor een door of in overleg met Statenwarmte opgesteld Wijk
Energie Plan of enig document of bijdrage daaraan van Statenwarmte dat op enige wijze zou
kunnen worden opgevat als een Wijk Energie Plan of bijdrage daaraan. Mutatis mutandis geldt dit
ook voor BES en, zo lang de gevraagde wijkvergadering over dit thema nog niet heeft
plaatsgevonden, voor het bestuur van het WOS.
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Uiteraard blijven wij graag bereid tot een nadere toelichting of overleg.
Hoogachtend,
Aardgasblij,
Wim Kokxhoorn,
Peter Loeven.
Kopie naar alle fracties in de gemeenteraad.
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