
Inspreektekst Aardgasblij (Wim Kokxhoorn en Peter Loeven) inzake 
energietransitie Statenkwartier, Commissie Leefomgeving 03-12-2020 
 
Aardgasblij is 2 maanden geleden gestart door bewoners van het Statenkwartier 
vanwege hun zorgen over de activiteiten van Statenwarmte 
Daarover later meer. 
 
Wat wil Aardgasblij ?  
 
De energietransitie voor een oudere wijk als het Statenkwartier is ingewikkeld. Veel 
verschillende typen huizen, vaak groot en nog slecht geïsoleerd, beschermd 
stadsgezicht, in eigendom van individuele eigenaren. Een eenduidig beste oplossing 
voor een meer duurzame energievoorziening is er nu niet. De techniek ontwikkelt 
zich razendsnel. Ook financieel en politiek zijn de opties nog volop in beweging. 
Daarom is niet wijs om nu overhaast te kiezen uit enkele experimentele alternatieven 
die volop kinderziekten hebben en waarvan het milieuvoordeel ongewis is. 
 
 Dus eerst maar eens met (lopend landelijk) onderzoek de beste oplossing in 

beeld brengen. Een energievoorziening die past bij de kenmerken van onze wijk 
en die betaalbaar, betrouwbaar, comfortabel en duurzaam is voor de lange 
termijn. Tot die beschikbaar is, houden we relatief schoon aardgas.  

 En ondertussen is er een wereld te winnen middels isolatie van ons huis, 
zonnepanelen en een groen dak. Of we schakelen over op elektrisch koken en 
nemen afscheid van houtkachels en open haarden. 

 
De zwijgende meerderheid in onze wijk wil nog even aardgas houden. Dat is heel wat 
anders dan je her en der leest in jubelteksten over “enthousiaste bewoners”, die snel 
aardgasvrij willen. Anders gezegd: het gesuggereerde draagvlak is er niet. Niet in 
onze wijk. En waarom zou dat in andere vooroorlogse wijken wèl zo zijn ?   
   
Terug naar het Statenkwartier en Statenwarmte. 

 
Statenwarmte is een plan van enkele bewoners om het hele Statenkwartier uiterlijk 
2030 verplicht aardgasvrij te maken en aan een warmtenet te leggen. Bij herhaling 
suggereert men daarbij namens de wijk te handelen. In een wijkbrede meningspeiling 
met 1250 respondenten -da’s best veel op ruim 5.000 huishoudens- heeft bijna 80% 
alle voorstellen van Statenwarmte afgewezen. Klaar zou je zeggen. 
 
Nee dus. Statenwarmte dramt gewoon door, zogenaamd voor en door de wijk. 
Daarom heeft  Aardgasblij onder meer wethouder van Tongeren gemaild (met een 
kopie aan alle fracties). Zij heeft ons uitgenodigd voor een gesprek vorige week. 
Daarin benadrukte de wethouder vooral dat het zo’n vaart niet loopt: 
 



 Zo’n clubje Statenwarmte beslist niets, ik ga over duurzaamheid in de gemeente. 
 Beslissen over een warmtenet gebeurt in de boardroom van de Eneco’s. Dan eist 

men een minimum-aansluitgraad en moeten ze langs alle deuren om mensen te 
laten tekenen. 

 Wil je niet, ook goed. Op dit moment kan ik met de huidige wetgeving niemand 
dwingen (onheilspellende woorden, Op dit moment, met de huidige wetgeving) 

 Etcetera. 
 
Voorts vatte de wethouder de situatie als volgt samen. Er zijn 2 groepjes in de wijk. 
De één vindt dit, de ander dat. Dat mag toch? Daar ga ik niet tussen zitten. 
 
Achteraf het gesprek evaluerend dachten wij: Maar zo zit het niet! 
 
Er is maar 1 clubje, namelijk Statenwarmte, met een extreme mening die ze aan de 
wijk opdringen en te pas en onpas zogenaamd namens de wijk ventileren. De rest 
van de wijk wil dat niet en doet z’n best om zich te verdedigen. 
Bovendien geniet alleen dat ene clubje Statenwarmte volop gemeentelijke steun. 
 
 Jaarlijks tienduizenden euro’s subsidie in geld. 
 3 betaalde krachten die 1 dag per week voor Statenwarmte werken. 
 De programmamanager energietransitie voor onze wijk die stelt dat Statenwarmte 

feitelijk voor de gemeente werkt. 
 De laatste promotiekrant van Statenwarmte (8 pagina’s, A3, full color), gemaakt 

door de gemeente met het logo van de gemeente pontificaal voorop. 
 De directeur Energietransitie die schrijft: De gemeente neemt het onderzoeksrapport van 

Statenwarmte graag in ontvangst. De studies die zijn uitgevoerd en de meningspeiling die is 

opgehaald, zijn erg waardevol. 
 Het SEP, de versie van 18-11-2020 die u vandaag behandelt zegt op pagina 27 

over het Statenkwartier: De resultaten van de verschillende onderzoeken zullen worden 

meegenomen in volgende stappen. 
 
Statenwarmte wordt dus door de gemeente niet alleen op veel manieren gesteund, 
maar ook op het schild gehesen als DE representant van het Statenkwartier voor de 
energietransitie.    
 
Aan de ene kant krijgen we te horen dat het niet zo’n vaart loopt en aan de andere 
kant doet de gemeente er alles aan om het zo veel mogelijk vaart te laten lopen. 
A zeggen en B doen. De woorden van de wethouder hebben wij daarom eerder 
ervaren als loze bezweringsformules dan geruststellende toezeggingen. 
 
Daarom zijn we (digitaal) hier. 
Om aan u als gemeenteraad nog eens uit te leggen hoe het echt zit. 
En om bij u als gemeenteraad bescherming te zoeken.  
 



STATENWARMTE SPREEKT NIET NAMENS HET STATENKWARTIER. 
RAPPORTEN VAN STATENWARMTE ZIJN GEEN BASIS VOOR EEN VERVOLG! 
 
Dus alsjeblieft, stop met die steun & subsidie aan Statenwarmte. Dan kunnen de 
hakken uit het zand  en ontstaat ruimte voor een frisse start met een constructieve 
dialoog over verduurzaming in het Statenkwartier. Een verduurzaming die hopelijk 
wèl kan rekenen op draagvlak in de wijk. 


