KLIMAATSCHETS
Ooltgensplaat
Verslaglegging 27 oktober 2021

Klimaatspel Ooltgensplaat
Gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de inwoners van Ooltgensplaat aan een klimaatschets voor het dorp.
In komende jaren zal de schets uitgroeien tot een gezamenlijk Klimaatplan, ontwikkeld met inwoners [gebouweigenaren en
huurders] woningcorporatie Oost West Wonen, netbeheerder Stedin, waterschap Hollandse Delta, het Energieloket GoereeOverflakke en toekomstige betrokkenen. De gemeente heeft
onderzoek gedaan naar relevante kennis met experts. Het plan
om tot een klimaatplan te komen is uniek omdat de gemeente
dit transparant en samen met de inwoners en andere partijen wil
ontwikkelen.

Na een testsessie [https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algeklimaatadaptatie maatregelen via water en infrastructuur.
meen/11506/-platenaren-kleur-de-klimaatschets-in-om-je-dorpenergie-en-kli] met de meedenkers op 28 September en het
1 Een groep inwoners samen denkt na over hoe Ooltgensplaat omgaat met klimaatverandering.
verwerken van hun feedback heeft de spelmethode zijn eindvorm Het gaat over waar we onze energie vandaan willen halen en hoe we onze huizen verwarmen en
isoleren. Daarbij kijkt de meedenkersgroep naar mogelijke oplossingen als groen gas, biodiversiteit,
bereikt. Aangepast en verbeterd voor gebruik van inwoners in
isolatie en individuele ondersteuning bij verduurzamen.
Ooltgensplaat. Op woensdag 27 oktober zijn twee werksessies
2 Spelbord is een kaart van Ooltgensplaat met daarop geselecteerde lokale GIS-, ruimtelijke, sociale
georganiseerd bij Multifunctioneel centrum Ooltgensplaat met
en technische gegevens over o. a. Energie-labels, warmteprofielen, locatie van zonnepanelen etc.
Energie- en klimaatadaptatiestrategie-kaarten zijn blokken en kaarten die verschillende acties
rond 50 deelnemers. Vraagstukken zoals “Waar halen we onze
die zijn opgenomen in de strategie-toolbox, ondersteund door datakaarten met
energie vandaan? Hoe verwarmen we onze huizen? Hoe gaan we visualiseren
geselecteerde relevante informatie zoals CO2-reductie, sociale initiatieven, financieringsmodellen
om met klimaatverandering? Welke investeringen, aanpak en
... Rolkaarten vertegenwoordigen individuen en groepen die het spel betreden met als doel
partnerschappen en samenwerkingen op te bouwen.
acties zijn nodig?” zijn besproken. In een tastbare manier
deelden aanwezige experts en inwoners hun technische en
In Ooltgensplaat, om gezamenlijke keuzes te kunnen maken en
lokale kennis en ervaringen onbelemmerd door het jargon van
de gevolgen van deze keuzes in beeld te brengen is er het unieke de energietransitie. De veilige, maar realistische omgeving hielp
spelvorm van Play the City als werkmethode geïmplementeerd.
de deelnemers hun rol, belangen en wensen op tafel te leggen,
Kamervullend gedetailleerde kaarten van Goeree-Overflakkee
naast die van andere spelers, en samen het collectief belang te
met de ruimtelijke en energetische data. De interactieve stukken identificeren.
en strategiekaarten zijn gebruikt voor een betekenisvol gesprek
over de verduurzaming van Ooltgensplaat. Zo verkenden
Dit rapport inventariseert en visualiseert door middel van
bewoners, gebouweigenaren, woningbouw-corporaties,
foto’s, debatten die plaatsvonden in de twee werksessies die op
gemeente, netbeheerders en andere belanghebbenden samen
28 oktober werden gehouden. Eerst vatten we de gezamenlijke
hoe ze mede eigenaar van de transitie worden.
beslissingen van de deelnemers samen over energietransitie en
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Klimaatadaptief
Ooltgensplaat
Klimaat-adaptief Ooltgensplaat is een werksessie voor bewoners, gebouweigenaren,
woningbouwcorporaties, gemeente, netbeheerders en andere belanghebbenden.
Samen kunnen de deelnemers mogelijke
acties verkennen voor de energietransitie,
klimaatadaptatie en sociale veranderingen
voor hun wijk. Tijdens de sessie kunnen ze
afwegingen maken over investeringen en
beleidsinstrumenten die nodig zijn om hun
ideeën te kunnen waarmaken.
Stel je voor: kamervullend gedetailleerde
kaarten van Goeree-Overﬂakkee met de
ruimtelijke en energetische data. De interactieve stukken en strategiekaarten worden
gebruikt voor een betekenisvolle gesprek
over de verduurzaming van de kern. Zodat
bewoners, gebouweigenaren, woningbouwcorporaties, gemeente, netbeheerders en
andere belanghebbenden samen kunnen
verkennen hoe ze mede eigenaar van de
transitie worden, op weg naar veerkrachtig
en klimaat-adaptief Goeree-Overﬂakkee in
2030.

1. Gedetailleerde Kaart Ooltgensplaat

3. Beleid, community en ﬁnanciële kaarten
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Spelers kunnen kleine ’S’ acties zelf ondernemen.
Voor medium ‘M’ acties zijn partners nodig.
Voor grote ‘L’ acties is de stemming
van de hele team nodig.
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[Beleid, community en
ﬁnanciële kaarten]

Trekkers
Overwegingen
Link naar bestuurkaarten

Ronde:
Hoe en met wie

Deelnemers kiezen hun strategieën voor
verder uitvoering.
In deze ronde kunnen ze beslissen om hun
krachten te bundelen.

Stemmen

3 Ronde:

Reality Check
Een expert panel reageert op
acties van de spelers.

Spelregels
Pl ay the Cit y

Spelers passen hun acties aan
na expert feedback.
Ze stemmen op de meest
gewilde initiatieven.

Klimaatschets Ooltgensplaat Samenvatting
Energie
Onder de energietransitie acties waren de meest herhaalde voorstellen zonnepanelen op daken [niet op weilanden], warmteisolatie en aquathermie. Met de vraag/voorstel van de woningcorporatie om al hun mogelijke daken te vullen met zonnepanelen en de opgewekte energie door te sturen naar het elektriciteitsnet, was een nieuw idee geboren.
Deelnemers vroegen zich af of het de moeite waard zou zijn om
een grootschalige coöperatie aan te sluiten en alle opgewekte
energie door panelen van alle daken in de kern te verzamelen. De
gemeente reageerde hier op dat ze de juiste expertise hadden
om dit idee als een mogelijk energiebron-scenario voor
Ooltgensplaat te onderzoeken en verder te berekenen, zowel in
termen van potentiële energiecapaciteit als kosten.

Een aanwezige boerenbedrijf in beide sessies vertelde dat zij
serieus overwegen een biogasinstallatie te bouwen om energie
voor ongeveer 500 huishoudens van Ooltgensplaat in het dorp
te voorzien. Deze oplossing kan vooral oude huizen helpen waar
warmte-isolatie technisch moeilijk wordt. Er waren ook voorstellen zoals waterstof als energie bron of basalt in de grond
als warmte opslag. Aanwezige experts reageerden niet meteen
enthousiast over deze technisch complexe oplossingen, maar
vooral ideeën over opslag van opgewekte warmte en electiriciet
moeten verder ontwikkeld.

Vanwege de beschikbaarheid van stromend water rondom de
bebouwde ruimte in Ooltgensplaat, vroegen meerdere deelnemers zich af of aquathermie een valide oplossing zou kunnen
zijn. De gemeente reageerde op deze zoektocht dat dit volgens
hun eerste diagnose een relevant scenario zou kunnen zijn, dus
nader onderzoek waard.

Een onverwachte inbreng van burgers waren de “trassen” van
historische bouwwerken. Deze ‘waterputten’ die honderd jaar
geleden als high-tech oplossing voor in-house stromend
water systeem werden gebruikt, zouden weer relevant kunnen
zijn. Sommige deelnemers vroegen zich af of deze bassins, naast
het opvangen van regenwater, ook een water warmtepomp
kunnen zijn. Gemeente wil dit verder technisch onderzoeken.

Groen
Onder groen acties, meest genoemde ideeën waren sedum
daken neerleggen op daken die niet gebruikt worden voor
zonnepanelen en bomen neerzetten voor schaduw tegen ‘heat
island effect’ op bijvoorbeeld het multi-functioneel centrum. Een
aparte uitkomst vanuit beide sessies was bomen of voedselbos
bouwen rondom het Fort en oude zwembad. Dit kan wel een
levend idee zijn onder inwoners van Ooltgensplaat omdat ook
andere deelnemers heel positief hierop reageerden.

Financiën
Tenslotte, een gecombineerde energieoplossing voor OoltgensVoor de meeste potentiële kosten van acties hebben deelnemers
plaat bestaande uit zonnepanelen, aquathermie en biogas vereist de vraag ‘wie gaat het betalen?’ aan tafel gebracht. Onderzoek
nauwkeuriger onderzoek naar energiecapaciteit en kosten.
naar gezamenlijke investeringen kan collectieve acties onder
inwoners ondersteunen.
In beide sessies is het duidelijk geworden dat voor huishoudens Water
Gemeente zal in komende periode een kosten- en batenanalyse
warmte-isolatie verplicht is om laag- en middenwarmte te kunnen Onder de water acties was de meest genoemde actie de water
maken voor meest voorkomende voorstellen die collectief
gebruiken. Hier vroegen deelnemers of de gemeente via energie doorlatende- tegels en parkeerverhardingen om regenwater op te kunnen woorden doorgezet. Naast acties die de gemeente kan
loket zou kunnen helpen bij het collectief organiseren van isolatie vangen bij plotselinge en intense regenval als een effectieve
uitvoeren noemde deelnemers dat privé kleinere ondernemers
maatregel van klimaatadaptatie.
van woningen.
actief betrokken kunnen worden als een versnellingsstrategie.

Voorstel:
Graag zou ik meer groen willen bij het fort en het industrieterrein. Denk
hierbij aan bos of voedselbos.
Vlak bij ons huis is een parkje hier heb ik een Buurt Accu neergelegd.
En om de energie op te wekken zat ik te denken aan aquathermie bij
het kanaal.
Daarnaast lijkt het me een voordeel als de Gemeente Bokashi emmers
zou promoten zodat inwoners compost maken, dan hoeft er geen
groenafval worden verbrand.
Als laatste voorstel ben ik benieuwd naar de restwarmte distributie van
de koekjesfabriek.
Context:
Er is een Nota opgesteld met mooie ideeën voor het Fort die al voorligt
aan de gemeenteraad.
Om huizen te verwarmen is de optie aquathermie interessant, huizen
moeten wel goed verwarmd zijn, de hittebron is immers 40 a 50
graden. Daarnaast heeft het waterschap een rapport geschreven over
warmte halen uit het water ook over Ooltgensplaat.
Belangrijk dat er goed geïnformeerd wordt bij het gebruik van Bokashi
emmers. Zodat er geen aardappelloof in terecht komt.
De gemeente heeft contact gehad met de koekjesfabriek. Deze heeft
een kleine restwarmte opbrengst. En ze hebben meer vraag als aanbod
naar de restwarmte. Komende tijd is het plan bezig met een plan
maken voor het bedrijf. Hier komen de resultaten later van.
Opvolging
Wie ?
Ruimtelijke
Ordening en
Groen
Dorpsraad –
meedenkgroep
Gemeente
Communicatie //
circulair

Wat ?
- RO deelt nota van uitgangspunten Fort en gaat
met betreffende inwoners gesprek aan over
mogelijkheden.
- Inbrengen in het klimaatplan
- Wordt meegenomen in een van de
eerstvolgende uitingen van KKGO. Communicatie
neemt hiervoor contact op met mevrouw
- Onderwerp wordt nader bekeken met circulair en
afval
- Energievraag van de ruijter meenemen in
klimaatplan OP

Voorstel:
Wij zien graag een groen gevel aan de bejaarde woning in het dorp.
Ook vinden wij het zonde dat de schuurtjes met platte daken niet
worden gebruikt. We stellen voor om er zonnepanelen op te leggen of
sedumdak te maken.
Ook hebben we nagedacht over het aanbrengen van een warmtepomp
op basis van grondwater.
Context:
Om een warmtepomp aan te leggen op basis van grondwater is het
nodig om dit collectief op te pakken ivm investeringen. De pomp
creëert lage temperatuur verwarming wat goed werkt voor goed
geïsoleerde woningen.
Opvolging
Wie ?
Meedenkgroep +
gemeente

Wat ?
- Inbrengen in het klimaatplan

Voorstel:
Onze mening is om zonnepanelen het liefst op zo veel mogelijk daken
te leggen. Zoals op het industrieterrein, of op overheidsgebouwen, de
daken van woningen en sportgelegenheden. Liever niet in het weiland,
een baggerdepot van het waterschap zou wel kunnen.
Context:
Ook Oost West Wonen is voor het gebruik van zonnepanelen, als ze het
maximale rendement willen behalen uit de panelen dan is het slim om
groot energie opwekker te zijn. Dan kunnen we betere voorwaarden regelen en levert dit per saldo grotere opbrengsten.
Wat ook kan is dat de daken beschikbaar worden gesteld en dat een
energiecoorperatie van buitenaf of vanuit het dorp de daken vol legt
met zonnepanelen. In dat geval kan een bewoner ook onderdeel zijn
van de coöperatie en zo zijn eigen energieopbrengst regelen.
Als een dergelijke energie coöperatie wordt opgericht dan kan zich
dit focussen op het hele dorp, dit betekent dat ze ook voor eventuele
aquathermie kunnen zorgen. Hoe groter de coöperatie hoe hoger het
rendement en hoe lager de investeringen uitvallen per huishouden.
Voor het persoonlijk meekrijgen van bewoners kan het slim zijn om het
klein op te zetten. De complete coöperatie kan uit al deze kleine samenwerkingen bestaan.
Als het aankomt op bewoners meekrijgen, dan is het goed om een klein
schalige energiecoorperatie op te zetten van 12-15 huishoudens, ofwel
de grote van een straat.
De gemeente kan de berekening maken voor de baten en kosten.
Opvolging
Wie ?
Gemeente //
Warmte (Ward
Mouwen Esther
Slegh)
Meedenkgroep

Wat ?
– Als eerste onderzoek naar eilandbreed
dakpotentieel (Z en OW)
- Dan uitbreiden met onderzoek naar
collectiviteitsvoordeel OP
- Inbrengen in het klimaatplan

Voorstel:
Mijn voorstel is om groene parkeerplaatsen neer te leggen. Deze
kunnen de bestaande parkeerplaatsen vergroenen, creëert minder
hittestress is goed voor de leefomgeving.
Midden-Delfland werkt al een tijd met dit soort parkeerplaatsen. Dit is
een korte termijn verbetering.
Context:
Opvolging
Wie ?
Verkeer, Groen,
Klimaatadaptatie
// meedenkgroep

Wat ?
- Samen met de gemeentelijke afdelingen wordt
gekeken welke mogelijkheden hier zijn en wat de
kansen/beperkingen zijn.
- De meedenkgroep neemt dit op in het
klimaatplan

Voorstel:
Mijn voorstel is om waterstof te maken door de energie die we
opwekken met zonnepanelen.
Context:
Het verzorgen van waterstof als vervanging van aardgas is lastig. Er
liggen uitdagingen in de gaswet, hierbij lopen we tegen Europese
wetgeving aan. Er wordt nieuwe wetgeving hiervoor ontwikkeld, maar
reken op 2035 voordat dit kan worden meegenomen in beleid.
Er wordt in Haringvliet geëxperimenteerd met waterstof, in 2030
verwacht de gemeente hier uitspraken over te kunnen doen.
Er is een ondernemer op Goeree Overflakkee die zijn stroom omzet naar
waterstof, die kan worden omgezet naar stroom wanneer dat nodig is.
Mochten bewoners hier mee door willen dan helpt de gemeente hier
graag mee.

OpvolWie ?
Warmte/RES

Wat ?
- Verkennen wat de mogelijkheden zijn om Hylife
toe te passen in Ooltgensplaat

Voorstel:
Graag zie ik dat de huizen die dat nodig hebben worden verwarmd met
biogas van de boer net buiten het dorp. Wij kunnen dit aansluiten op
de bestaande infrastructuur, dit is een redelijke simpele en
laagdrempelige mogelijkheid.
Context:
Buiten het dorp zit de boerderij van Andre. Met zijn biogas installatie
kunnen ongeveer 300
huishouden worden verwarmd. Wordt er beter geïsoleerd dan kunnen
het 500 huishoudens worden. Daarnaast kan het gas via op de
bestaande structuur worden getransporteerd waarschijnlijk is het nuttig
om de monumenten te verwarmen in het dorp met Biogas, omdat deze

OpvolWie ?
Projectleider OP

Wat ?
- Warmteoplossingen samen met meedenkgroep
verder uitwerken.
- Rapport Aquathermie wordt gedeeld met de
inwoners.

Voorstel:
Graag zou ik meer groen zien in het dorp. Zo zou ik in de
kerksingel straat weer een singel willen zien. Dit is een goede bijdrage
aan de monumentale waarde van het dorp en het komt ook het water
opvangsysteem ten goede.
Context:
Dit levert niet minder parkeerplaatsen op, deze staan aan de buitenkant
Opvolging
Wie ?
Klimaatadaptatie
(JOS)

Wat ?
- In gesprek gaan wat de meerwaarde kan zijn voor
het dorp.

Voorstel:
In het dorp zijn een aantal plekken die erg warm worden in de zomer,
denk aan het multifunctionele centrum en de school. Als we bomen
zouden plaatsen, kunnen die voor schaduw zorgen op de gebouwen.
Daarnaast lijkt het me goed om ook zonnepanelen te verzorgen voor
deze plekken en sedumdaken. Zodat de zon niet op het gebouw staat
te branden.
Context:
Om zo min mogelijk hitte op te slaan in de stenen in het dorp is het
goed om meer bomen en groen neer te zetten in het dorp. Dit gaat het
Opvolging
Wie ?
Klimaatadaptaite
(JOS) warmte

Wat ?
- Groene koeling bij ’t Centrum in plan opnemen
- In isolatieplannen ook rekening houden met koeling/koelte (techniek/groen)

Voorstel:
Kunnen we van de plannen een kosten- en batenanalyse maken, zodat
we een inschatting kunnen maken van de kosten van de plannen?
Daarnaast sturen wij de vrachtwagens die komen voor het
industrieterrein, om het dorp heen. Mogelijk is er een fysieke
belemmering nodig.
Context:
De gemeente is druk bezig met het rekenen aan plannen. Dat zal ook
gebeuren met de plannen van de klimaatschets sessies.
Er wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau genaamd warmte
transitie makers. Zij staan bekend om het doorrekenen van systemen.
Daarnaast werken de gemeente en provincie samen aan
rekenmodellen voor lokale gebieden.
Er komt een overzicht over
Wat zijn de kosten nationaal?
Wat zijn de kosten voor huishoudens?
Wat is de CO2-reductie?
De vervolgestappen zijn om met de bewoners gezamenlijk de plannen
verder uit te werken, daar komen de kosten ook bij kijken in de
toekomst.
Voor sommige ondernemers en inwoners in het dorp is het belangrijk
dat er af en toe een vrachtwagen langs kan komen om spullen te
leveren. De vrachtwagens verslechten de elektra- en gasleidingen en de
riolering. Plus het creëert scheuringen in muren van monumentale panden.
De GPS stuurt de bestuurders dwars door het dorp heen.
Opvolging
Wie ?
Iedereen

Wat ?
- Alle plannen voorzien van een financiële schets,
zodat in het totale plan afwegingen op basis van
financiën gemaakte kunnen worden.
- Als meer duidelijkheid is, mogelijk een
maatschappelijke kosten/baten analyse toevoegen.

Voorstel:
Gezamenlijk investeren voor bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen.
Context:
Slim om dit samen op te pakken als dorpsbewoners. Zo kunnen er taken worden uitgedeeld en hoeft niet elke inwoner hetzelfde te
onderzoeken.
Daarnaast wil het energieloket van de gemeente graag organiseren om
gezamenlijk inkopen te doen.
Opvolging
Wie ?
Energieloket

Wat ?
- Een aanbod van collectieve inkoopdiensten
ontwikkelen om inwoners te ondersteunen bij
collectieve inkoop.

Voorstel:
Onderzoek naar de waterkelders in Ooltgensplaat op o.a. molendijk.
Context:
Onder vele huizen aan de molendijk liggen waterkelders ook wel tras
genoemd. Deze kunnen fungeren om grijs water op te vangen zoals dat
nu gebeurt.
Als het water kan worden opgewarmd d.m.v. zonnepanelen en
zonneboiler zou dit een verwarmingsbron kunnen zijn in de winter.
Hiervoor moet onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van de
isolatie van de waterkelders.
Opvolging
Wie ?
Inwoners
Molendijk +
gemeente /
warmte

Wat ?
- Een eerste verkenning doen naar de
inzetbaarheid van de trassen voor deze woningen.

Klimaatschets Sessie 1
27 Oktober 2021
Visueelverslag

Klimaatschets Sessie 2
27 Oktober 2021
Visueelverslag

Voorstel:
Meer groen bij het Fort en de kale vlakte bij het Oude Zwembad en de
Dorpsdijk. Meer bos en groen.
En er mag meer recreatie mogelijkheden zijn bij de schaatsbaan, zoals
een skatepark of een water plas.
Context:
Er is een Nota opgesteld met mooie ideeën voor het Fort die al voorligt
aan de gemeenteraad.
Zou dit in combinatie kunnen met een voedselbos ?
Samen met de omliggende verenigingen van de schaatsbaan is er een
plan opgesteld om de basisschool te verplaatsen naar die locatie. Er
wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt door de gemeente. En als alles goed gaat wordt het gebied straks weer gebruikt voor verschillende
functies, zoals de markt en de kermis.
De plek ligt op het laagste punt, mogelijk kunnen we hier ook nog wat
gebruiken voor wateropslag.
Opvolging
Wie ?
Ruimtelijke
Ordening en
Groen

Wat ?
RO deelt nota van uitgangspunten Fort en gaat met
betreffende inwoners gesprek aan over
mogelijkheden.

Dorpsraad –
meedenkgroep

- Afstemming tussen klimaatplan en deze
ontwikkeling borgen. Input ook ophalen bij
meedenkgroep.
- Kwalitatief groen toevoegen aan het plan.
- Kijken wat er mogelijk is rondom het laagliggene
stuk binnen dit gebied en welke voorbeelden voor
klimaatadaptatie interessant zijn voor de
ontwikkeling

Klimaatadaptatie/ waterschap

Voorstel:
Stimuleren van lokale Ondernemers bijvoorbeeld
adviseren van doorlaatbare bestrating. Er worden veel tuinen bestraat
voor onderhoudsvriendelijkheid. Ondernemers staan dicht bij de klant
en kunnen adviseren om duurzame keuzes te maken.
Denk aan een certificaat voor duurzame ondernemers
Context:
Ondernemers adviseren vaak wat ze kennen dat werkt, zoals CV
ketels maar geen warmtepompen. Om ondernemers bewust te maken
van duurzame alternatieven willen wij de ondernemers gaan
adviseren hier over.
De gemeente heeft wel certificaten voor hoveniers, verder nog niet.
Advies kan via Energieloket van de gemeente – zie website Deltawind.
Opvolging
Wie ?
Gemeente –
klimaatadaptatie,
Energie, Warmte
Energieloket
Inwoners

Wat ?
- Kijken hoe de gemeente per opgaven en samen
de ontwikkeling van uitvoeringskracht en kwalitatief
advies kan stimuleren en ondersteunen.
- De adviesrol van het energieloket uitbreiden met
groen advies.
- Inwoners kunnen ook actief informatie
ontwikkelen voor lokale ondernemers.

Voorstel:
Basalt accus zou mooi zijn om collectief gebruik van te maken.
Daarnaast kan je je huis verwarmen met Infrarood verwarming met
zonnepanelen, dit is een mooie tussenoplossing en is goedkoper als
een warmtepomp.
v
Context:
Het is een nieuwe techniek om warmte op te slaan in Basalt. Wat de
kosten zijn ligt aan de grootte en capaciteit.
Zowel basalt als waterstof zijn opslag vormen van energie. Door op
kleine schaal energieopslag en winning te regelen zijn er geen
gigantisch investeringen nodig in het energienetwerk.
In sommige gevallen heeft een dorp een energieopslag cyclus nodig
van een dag, of een seizoen of van een jaar.
Urgenda bied aan voor 35.000 Euro een pakket aan waarbij je volledig
van het aardgas net af gaat.
Enigste voorwaarde is dubbelglas dat moet er al zijn.
Opvolging
Wie ?
Gemeente Warmte, energie;

Wat ?
- De kansen voor buffering meenemen in het
klimaatplan en de berekeningen
- Schema met verschillende toepassingen van
buffers toevoegen aan de stukken voor OP.
- Infrarood meenemen in klimaatplan als
oplossing voor ruimten die maar af en toe verwarmt
moeten worden (kerk).

Voorstel:
Er kunnen meer wandelpaden worden aangelegd om te kunnen
genieten van buiten.
En graag meer bomen en groen in het dorp.
Context:
We zoeken naar mogelijkheden om wandelingen en paden te kunnen
organiseren. Denk en doe mee met de werkgroep!

Opvolging
Wie ?
Dorpsraad
Boeren
Meedenkgroep

Wat ?
- Afstemmen plannen uit de dorpsraad en
klimaatplan.
- Gesprek met boeren en landeigenaren over
oplossingen.

Gemeente:
Wij brengen plannen naar de gemeenteraad of
gemeentebestuur wanneer 70% van de inwoners in dorp achter de
plannen zijn vinkje zet. Dit borgt het plan plus het is lastig voor de
gemeenteraad om plannen dan nog naast zich neer te leggen.
Context:
Inwoners zijn participatie moe ze krijgen tot nog toe geen
terugkoppeling van participatie.
Gemeente is er van op de hoogte en erkent dat ze nog een lange weg
te gaan hebben.
Opvolging
Wie ?
Projectleider OP,
Communicatie,
Kern- en buurtgericht werken.

Wat ?
- Projectleider zorgt voor regelmatige
terugkoppeling
- De resultaten uit deze sessie worden over
ongeveer 3 weken met u gedeeld.

Voorstel:
Er is te weinig focus op water in de klimaatplannen of
duurzaamheidstransitie. Waterdoorlatende tegels op verschillende
plekken door het dorp.
Ook wil ik meer focus in promoties, informatie en financiële prikkels
voor groene daken.
Groen dak voordelen zijn dat er dieren op bivakkeren, het zorgt voor
wateropvang en CO2 afvang.
Bij de middenberm van de lange weg, mogen de tegels worden
vervangen voor heesters en bloemen met eilandjes van
waterdoorlatende tegels voor de containers.
Context:
We kunnen het energieloket uitbreiden met Groen Loket of
klimaatloket. Er is veel interesse in beleefbaar groen, hierbij willen we
ook kijken naar de beleving van het water.

Opvolging
Wie ?
Meedenkgroep,
klimaatdadaptatie, verkeer,
Groen

Wat ?
- Waterdoorlatende verharding meenemen in
plannen voor Ooltensplaat.
- Meenemen in klimaatplan
- Lijkt een snelle actie – kijken naar uitvoerbaarheid
en termijn en onderhoud.

Voorstel:
Graag zou ik fruitbomen planten voor het
Industrieterrein.
En zo veel mogelijk gamma schuttingen vervangen voor hagen.
Er was een subsidie om tuintjes te vergroenen. Maar de eisen zijn weer
zo dat er weinig mensen aan kunnen voldoen.
Wij wonen zelf in een ouder huis en de subsidie geldt alleen voor
nieuwbouw huizen.
Context:
De subsidie is inderdaad voornamelijk voor nieuwbouw huizen, we
nemen het mee.
Ook het waterschap heeft een vergelijkbare subsidieregeling.

Opvolging
Wie ?
Klimaatadaptatie

Wat ?
- Gaat met de betreffende inwoner in gesprek
om te achterhalen over welke barriere het gaat
en of deze opgelost kan worden in een volgende
ronde.

Voorstel:
Ik zou graag willen weten wat het kost en bij wie ik moet zijn om een
warmtepomp op basis van water te gebruiken.
Context:
Het waterschap kunnen je daarbij helpen, dus vraag een vergunning bij
ons aan. Maar we kunnen niet per huishouden de kosten uitrekenen.
De gemeente kan het uitrekenen wanneer het gaat om een collectieve
actie, per huishouden is te kleinschalig.

Opvolging
Wie ?
Inwoners/
huiseigenaren
aan de kaai

Wat ?
- Door een aanvraag bij het waterschap te doen,
moet het waterschap deze inwoners doorverwijzen
naar het juiste loket bij Rijkswaterstaat.
- Als dit een reeele oplossing is de verbinding
leggen met het klimaatplan.
- Mogelijk wachten op een collectief warmtenet op
basis van aquathermie.

Voorstel:
Probleem dat zonnepanelen uitslaan omdat het Net de spanning niet
aan kan.
Nu een nieuw transformatorhuisje zodat het inmiddels wel zou moeten
kunnen.
Wat kunnen de zonnepanelen in het landbouwveld verderop doen voor
ons dorp ?
Context:
Het zonnepanelen park kan worden gebruikt om het dorp te voorzien
van energie, door gebruik van een basalt accu. Mogelijk is het slim om
een energiecorperatie te beginnen. En de stroom af te nemen wanneer
het op ze goedkoopst is, dit op te slaan in de accu. En te gebruiken
wanneer je het nodig hebt.

Opvolging
Wie ?
Energie – RES
Deltawind

Wat ?
- Heldere communicatie over de planning voor
wind en zonnefondsen delen met inwoners.
- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
inwoners om mee te profiteren met het zonnepark.

Voorstel:
Graag meer groen in het dorp en meer biodiversiteit.
Daarnaast wil ik heb hebben over het verwarmen van mijn huis hiervoor
heb ik hoge temperatuur warmte nodig. Omdat mijn huis een oud huis
is moet ik harder stoken. Daarom heb ik BioGas neergezet.
Context:
Buiten het dorp zit de boerderij van Andre. Met zijn biogas installatie
kunnen ongeveer 300
huishouden worden verwarmd. Wordt er beter geïsoleerd dan kunnen
het 500 huishoudens worden. Daarnaast kan het gas via op de
bestaande structuur worden getransporteerd waarschijnlijk is het nuttig
om de monumenten te verwarmen in het dorp met Biogas, omdat deze
moeten worden verwarmt met hoge temperatuur.
De Gemeente heeft ook al wat onderzoek laten doe naar
verschillende verwarmingsmanieren. De meest interessante opties zijn
biogas, aquathermie en all electric. Het zal een mix worden. Verder was
restwarmte is een tegenvaller van de koekjesfabriek.

Opvolging
Wie ?
Warmte
Projectleider OP

Wat ?
- Warmteoplossingen samen met meedenkgroep
verder uitwerken.
- Rapport Aquathermie wordt gedeeld met de
inwoners.

Voorstel:
Je zou de warmte van de zomer kunnen opslaan in een warmte koud
opslag. Potentieel zouden er 1100 woningen op deze manier kunnen
worden verwarmd.
Kosten zitten voornamelijk in het aanleggen van een warmtenet en het
aanleggen van een warmte koud opslag.
Het is een interessante optie om verder te onderzoeken voor het dorp.

Opvolging
Wie ?
Warmte
Projectleider OP

Wat ?
- Warmteoplossingen samen met meedenkgroep
verder uitwerken.
- Rapport Aquathermie wordt gedeeld met de
inwoners.

Voorstel:
We moeten meer inwoners meekrijgen.
Isoleren, Isoleren, Isoleren is minder energieverbruik. De basis van de energietransitie.Mensen krijg je geïnteresseerd als de portemonnee geraakt
wordt. De prijs van het gas dat nu omhoog gaat is een goede motivatie.
Kan de gemeente helpen met het financieren van isolatie ?
Context:
Wij doen aan duurzaamheidsleningen met een zeer laag rente
percentage.Mochten er mensen buiten de boot vallen, dan
helpen en ondersteunen wij met het aanvragen van een
energiebesparingshypotheek. De eerste 3 jaar betaal je niks, daarna komt
er een financiële toetsing en draag je af naar inkomsten. Na 15 jaar wordt
het kwijtgescholden, en de restwaarde moet je afdragen bij verkoop van
het huis.
We hebben mensen die helpen met het aanvragen van subsidie, het
Rijk heeft meer subsidies vrijgemaakt naar aanleiding van de Urgenda
uitspraak er komt een Subsidie Golf vanuit Europa, en wij zitten vooraan
met Ooltgensplaat.
De ontwikkeling van een markt voor woningisolatie en duurzame
warmtetechniek is onderdeel van de plannen voor warmte. Hier wordt de
komende twee jaar invulling aan gegeven
Opvolging
Wie ?
Warmte
Meedenkgroep

Wat ?
- In beeld brengen van daadwerkelijke
isolatieopgave
- Isolatieprogramma starten voor OP
- Subsidies voor isolatie ondersteunen voor
inwoners van OP
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