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Interessante websites
Natuurlijk zijn wij trots op onze eigen nieuwsbrief over duurzaamheid, maar we zien ook andere
initiatieven die mooi en boeiend werk leveren.
www.groenekerken.nl
Wij zijn al een heel aantal jaren een 'groene kerk', zoals het bordje naast de ingang van het
kerkgebouw ook aangeeft. Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
De website van de groenekerken dient als vraagbaak, maar ook als inspiratiebron.
Ook geven ze een maandelijks nieuwsbrief waar je je op kunt abonneren, of kunt nalezen op de
website: https://www.groenekerken.nl/nieuwsbrief/
www.energieopwek.nl
Een website waarop je kunt zien hoeveel duurzame energie er op het moment in Nederland wordt
opgewekt, en ook kunt terugkijken naar voorgaande dagen. Energieopwek.nl is een onderdeel van
het Klimaatakkoord. Ze laten in fraaie grafieken zien hoeveel duurzame energie er opgewekt wordt,
waarbij je keuzes kunt maken voor de soort duurzame energie die je wilt bekijken.
De mooie dagen begin mei kwamen we aan 8 tot 10 GW piekopbrengst, genoeg voor de
energiebehoefte van zo'n 3 miljoen huishoudens. Overigens komt die opbrengst vooral (bijna 90%)
uit de zonne-energie, erg hard waaien deed het niet in de eerste week van juni.
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Zwerfvuil

Twee vriendinnen ergerden zich aan
het zwerfvuil dat zij tijdens het
wandelen overal op straat zagen
liggen. Zij besloten om voortaan een
vuilniszak mee te nemen om het op
te rapen. Dat bleek verslavend te
werken.
Kijk naar dit inspirerende filmpje.

De energietransitie in Aalsmeer: wat worden de startwijken?
We weten intussen allemaal dat het in het kader van de klimaatverandering helemaal anders
moet op onze wereld. Het klimaatakkoord van Parijs van alweer ruim 5 jaar geleden laat dat
duidelijk zien. Vooral op het gebied van energie moeten de dingen anders georganiseerd gaan
worden. Maar hoe dan vraag je je af. En wat gaat het voor mij betekenen? Graag willen we
iets meer laten zien wat dit voor Aalsmeer gaat betekenen. Het gaat daarbij vooral om twee
hoofdzaken:
1)
2)

de regionale energiestrategie: hoe gaan we in de komende decennia fossielvrij onze
energie opwekken?
de lokale warmtestrategie: hoe gaan we in de komende decennia onze huizen en ons
water verwarmen?

Op dit moment is vooral de warmtestrategie van belang, omdat de gemeente dit jaar met een
uitgewerkte Warmtevisie moet komen (dat moeten alle gemeenten van het Rijk). Daarin moet
aangegeven zijn hoe de gemeente in de komende jaren denkt te gaan werken aan een
fossielvrije gemeente in 2050. En Aalsmeer heeft zichzelf met een besluit van de
gemeenteraad nog een extra ambitie opgelegd: wij gaan voor een fossielvrije gemeente in
2040.
Dat betekent nogal wat natuurlijk. Alle
huizen, alle bedrijven, alle gebouwen in
2040 van het aardgas af. Natuurlijk, we
hebben nog 19 jaar de tijd, maar toch. En
eind dit jaar moet er dus zicht zijn op een
aanpak daarin. Het is de bedoeling dat dit
per wijk wordt aangepakt, vooral omdat
het bijvoorbeeld handig is om huizen die
op elkaar lijken op dezelfde manier van het
gas af te krijgen. Of een hele wijk aan een
warmtenet (ook wel stadsverwarming
genoemd) te leggen. Of een wijk waar de
huizen zo verschillend zijn dat er allemaal
maatwerk nodig is.
In het voorjaar is er al een startnotitie verschenen waarin beschreven wordt hoe de gemeente
dit jaar het proces gaat aanpakken en hoe die Warmtevisie tot stand moet komen. Vervolgens is
er ingezet op participatie, inspraak door de bewoners. Er is een klankbordgroep geformeerd
waar heel veel groepen en instanties meepraten over de ontwikkeling van de warmtevisie.
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En er is een enquête uitgezet waaraan enkele honderden burgers hebben meegedaan. Die
ging over het draagvlak en hoe bewoners tegen deze transitie aan kijken. Daaruit bleek dat
ongeveer 1/3 deel van de deelnemers positief staat tegenover een aardgasvrij Aalsmeer, 1/3
deel dat nog wel even wil aankijken en 1/3 deel mordicus tegen is. Dat laatste suggereert dat
er een mogelijkheid is om tegen te zijn, maar uiteindelijk is die er natuurlijk niet en moet
iedereen mee. Maar voor het draagvlak is het belangrijk dat iedereen dat ook zo gaat voelen.
Ook is er een indeling gemaakt van onze gemeente in buurten en wijken, en die komen
centraal te staan in de warmtevisie. Welke wijk kan op welke manier het beste van het
aardgas af, welke technische mogelijkheden zijn daarvoor, over welke kosten hebben we het
dan? Dat soort vragen.
Het spannende op korte termijn is de aanwijzing van één of twee wijken die het beste als
startwijken voor het transitieproces aangemerkt gaan worden. De betekent dat die voor 2030
aardgasvrij moeten zijn. Dan komt het dus echt dichterbij voor de mensen in die wijken.
De voorbereidingen daarop zijn in volle gang en eind juni moet dit bekend zijn en dan kan dat
in de zomer in de concept warmtevisie worden opgenomen. De warmtevisie moet dan in
september in de gemeenteraad besproken worden.
We houden u op de hoogte.
Hieronder een plaatje met de wijk/buurtindeling
Wijk

Buurten

Aalsmeer

Centrum, Stommeer, Hornmeer en Uiterweg

Kudelstaart en Kalslagen Kudelstaart Centrum en Nieuwbouw
Oosteinde

Bovenlanden, Greenpark, Oosteinde en Schinkelpolder

Colofon
Commissie Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer bestaat
momenteel uit: Leo Bakker, Nico Eveleens, Hans van der Meulen, Priscilla
Verwoert en Henk Westerhof.
Voor vragen, ideeën, opmerkingen: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl
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