Verslag Overleg Stadgenoot – KetelhuisWG, 6 februari 2020
Donderdag 6 februari hebben Ted Zwietering, Theo Konijn en Annette Schermer met Stadgenoot om
tafel gezeten naar aanleiding van ons verzoek om de aanvraag Proeftuinstatus AGV voor het
afgebakende gebied (zie bijlage) en onze aanpak te steunen.
Van Stadgenoot zaten aan tafel: Marien de Langen (Bestuurder), Patrick Barské (Directeur Vastgoed),
Yolanda Stevens (Directeur Strategie en Projecten), Myrthe Stijns (Assetmanager), Ed Metselaar
(Projectleider Installaties), John Veerman (Manager Onderhoud), Maarten de Laat (Adviseur
Duurzaamheid), Jonna Zwetsloot (Adviseur Duurzaamheid).
Na een korte presentatie van KetelhuisWG over de aanpak en huidige status, heeft KetelhuisWG
vragen over de rol van Stadgenoot voorgelegd.
In de “tour de table”, geleid door Marien de Langen, waren de Stadgenoot-deelnemers het volledig
eens met de volgende conclusies.

1. Unieke aanpak om twee redenen:
a. Zodra het aquathermiesysteem is aangelegd, kunnen gebouwen aangesloten worden
(als minimaal 70% van bewoners meedoet). Verder reduceren energiegebruik en
uiteindelijk zoveel mogelijk gebouwen met een lagere temperatuur verwarmen, kan
gefaseerd in de transitieperiode.
b. Met deze coöperatieve aanpak worden leden geworven. Voordat gebouwd gaat
worden zullen eerst intentieverklaringen van potentiële klanten opgehaald worden
(tenminste 600 in het komende half jaar opgehaald en minimaal 70% per aan te
sluiten gebouw). Met andere woorden, KetelhuisWG organiseert de klanten.
2. Stadgenoot steunt de Proeftuinaanvraag om bovenstaande redenen. Stadgenoot krijgt de
tekst voor de aanvraag van de Proeftuin. Een steunbetuiging van Stadgenoot zal onderdeel
uitmaken van de aanvraag Proeftuin AGV.
3. Patrick Barské zal tijd en expertise beschikbaar stellen om te helpen bij de Uitvraag voor een
technische uitvoerings- en exploitatiepartner.
4. Samenwerkingsafspraken verbinden SGN nog niet voor activiteiten na de komende fase,
waarin het uitvoeringsplan met een geselecteerde partner wordt gemaakt en waar SGN
nauw betrokken zal zijn.
Myrthe Stijns blijft onze contactpersoon en we zullen met haar de vervolgstappen, definiëren om
opvolging te geven aan deze positieve uitkomst.

Bijlage: Begrenzing locatie en potentieel Proeftuingebied
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