
From: AARDGASBLIJ [mailto:aardgasblij@kpnmail.nl]  
Sent: zondag 1 november 2020 22:34 
To: 'wijkoverleg@statenkwartier.net'; 'David van der Wal (davidvanderwal@aol.com)' 
Subject: Wijk Energieplan en Statenwarmte 
 
Beste Marjolein en David, 
 
Op onderstaande mail hebben we geen reactie van jullie ontvangen. 
Zoals aangekondigd, noopt ons dit tot andere actie. Die omvat onder meer 
rechtstreekse contacten met diverse geledingen binnen de gemeente en een verzoek 
aan het bestuur van het Wijkoverleg om een wijkvergadering bijeen te roepen. 
 
Met groet, 
Wim Kokxhoorn, 
Peter Loeven. 
 
 
From: AARDGASBLIJ [mailto:aardgasblij@kpnmail.nl]  
Sent: vrijdag 30 oktober 2020 14:10 
To: wijkoverleg@statenkwartier.net; David van der Wal (davidvanderwal@aol.com) 
Subject: Wijk Energieplan en Statenwarmte 
 
Beste David en Marjolein, 
 
Dank voor de enerverende Zoom-sessie van gisteravond waarin jullie aangaven het 
huidige proces van schrijven van een Wijk Energie Plan door Statenwarmte te willen 
voortzetten. Zoals gezegd achten wij dat mede gelet op de uitkomst van de 
meningspeiling onverstandig en wel om de volgende reden. 
 
Als centraal uitgangspunt voor haar activiteiten heeft Statenwarmte niet het belang 
van het Statenkwartier en haar inwoners gekozen maar het wensdenken van de 
gemeente om al in 2030 aardgasvrij te zijn. Het daarop volgende proces heeft zijn 
eigen dynamiek gekregen en is steeds sterker gedomineerd door personen die deze 
wens van de gemeente eigenlijk wel met overtuiging delen. Dat is ten koste gegaan 
van de objectiviteit in informatieverzameling, uitgevoerde onderzoeken, contacten 
met wijkbewoners, presentatie van informatie en meningspeiling. Tegen de stroom 
van deze gekleurde benadering in, heeft de wijk in de laatste meningspeiling met 
overweldigende meerderheid de koers en resultaten van Statenwarmte afgewezen.  
 
Het ligt dan ook niet voor de hand om nu het schrijven van een Wijk Energie Plan 
namens de wijk door Statenwarmte voort te zetten. Ook al omdat de uitkomst 
daarvan ten onrechte zou kunnen worden uitgelegd als een plan van de wijk of op 
zijn minst in nauw overleg met de bewoners tot stand gekomen. 
  
Met jullie delen we de wens tot een constructieve benadering van een duurzamer 
energievoorziening met het belang van het Statenkwartier en zijn inwoners als 
uitgangspunt. Zie onze bijgaande visie. Dat zou uiteindelijk kunnen resulteren in een 
nieuw Wijk Energie Plan. Alleen al voor het draagvlak vergt deze benadering een 
frisse start, inclusief een heldere afsluiting van en breuk met de activiteiten van 
Statenwarmte. 
 



Zoals aangegeven komen we er graag binnen de wijk uit. In ons aller belang doen wij 
daarom met deze mail een dringend beroep op het bestuur van het wijkoverleg om 
het door jullie uitgedragen standpunt in deze nog eens te heroverwegen. Mocht dat 
tot een andere conclusie leiden, dan vernemen wij dat graag uiterlijk aanstaande 
zaterdag 31 oktober. 
 
Met groet, 
Wim Kokxhoorn 
Peter Loeven. 
 


