Betreft: Raad van Advies KetelhuisWG
Datum: 18 juni 2019
Beste mevrouw Akerboom,
Eind vorig jaar hebben 10 buurtbewoners energiecoöperatie KetelhuisWG opgericht met plannen om onze
buurt, het voormalig Wilhelmina Gasthuisterrein, te gaan voorzien van lokaal opgewekte, duurzame en
betaalbare energie.
Met 3 bedrijven en Waternet hebben we een actieplan gemaakt voor het komende jaar. Ook de gemeente,
het stadsdeel en Stadgenoot, als grootste vastgoedeigenaar, hebben we van het begin af aan betrokken.
Iedereen is enthousiast en wethouder, Marieke van Doorninck, kijkt uit naar de resultaten.
Op basis van het Actieplan, dat als bijlage is toegevoegd aan deze brief, heeft de gemeente €150.000
subsidie verstrekt om samen met 3 bedrijven en Waternet het komende jaar een realiseerbaar plan te maken.
Parallel aan het ontwikkelen van dit plan, betrekken we tegelijkertijd financiers om samen met ons nieuwe
“blended finance” instrumenten te onderzoeken voor investeringen en financiering van respectievelijk
nieuwe infrastructuur voor warmte en warm tapwater en verduurzaming van de circa 25 gebouwen en
individuele woningen op het WG-terrein.
De besluitvorming tijdens het ontwikkelen van het plan doen we samen met de leden van KetelhuisWG en
we betrekken ook alle buurtbewoners en vastgoedeigenaren.
Op dit moment stellen we een Raad van Advies samen om adviezen te geven op basis van “peer reviews”
van de eerste scenario’s (oktober 2019) en van het eindrapport over een financierbaar en realiseerbaar plan.
Zo willen we “tunnelvisie” van supporters van een aardgasvrij WG-terrein voorkomen en een zo breed
mogelijk gedragen plan aan de gemeente presenteren.
Op basis van uw expertise op het gebied van energiecoöperaties, burgerparticipatie en energietransitie,
willen we u op persoonlijke titel uitnodigen om deel te nemen in de Raad van Advies voor het maken van
een “Financierbaar plan een lokaal en duurzaam energiesysteem op het WG-terrein”.
Dat betekent dat we u vragen om ons tenminste tweemaal te adviseren.
De eerste keer zal zijn in oktober 2019, wanneer uit twee tot vier scenario’s voor een nieuw energiesysteem
gekozen moet worden voor de volgende fase van het onderzoek.
Vervolgens worden er voor maximaal twee scenario’s business cases gemaakt, waarover KetelhuisWG de
Raad van Advies consulteert in mei / juni 2020.
Indien u meer informatie wenst, kunt u bijgevoegd Plan van Aanpak, op basis waarvan de gemeente
subsidie heeft verleend, lezen, de website bezoeken en vanzelfsprekend ook door contact met mij of een
van de andere leden van de initiatiefgroep op te nemen.
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We hebben mensen voor de Raad van Advies benaderd uit de volgende organisaties.
1.		 Gemeente
2.		 Waternet
3.		 Stadgenoot
4.		 Wetenschapper, duurzame technologie (TUD)
5.		 Wetenschapper, innovatieve financieringsmodellen (UvA)
6.		 Wetenschapper, juridische aspecten Energiecoöperaties (UU)
7.		 Organisatieadviseur, sociale innovaties
8.		 Praktijk (energie)coöperaties
Namen van andere genodigden kunnen we u telefonisch in vertrouwen geven.
Wilt u ons binnen 2 weken laten weten of u wilt helpen met het ontwikkelen van een plan voor het
aardgasvrij maken van het WG-terrein?

Namens Ted Zwietering, Anne Marie de Koter, Theo Konijn, Benjamin Scheers, Margo Henderson, Hans
Oele, Mechtild Linssen, Robert Riede en Anoesjka Dinjens,
Annette Schermer
(annettea.schermer@gmail.com)
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