
Resultaat  brainstorm TECHNIEK tijdens Bewonerspanel 10-02-2020 

1 Isolatie: 
• Belang niet onderschatten.  
• Interesse in Warmtescan en energiegebruik meter =>  Campagnes starten. 

 
2 Verwarming woning: 

• lage temperatuur radiatoren,  
• convectoren 
• vloerverwarming 
• infra rood panelen 
• wandverwarming (water of elektrisch) 

Voor alle varianten:  Is dit zinvol, rendabel en wat zijn de kosten? 
  Milieubelasting alternatieven 

 
3 Type verwarming opwekking: 

• lucht - lucht warmtepomp 
• lucht - water warmtepomp 
• Hybride warmtepomp 
• H2 CV ketel 
• brine water warmtepomp (gesloten systeem)  
• water - water warmtepomp (open of gesloten systeem) met WKO (warmte koude opslag) 
Voor de laatste twee alternatieven: 

o Is onze ondergrond geschikt? 
o Wie bepaalt dat? 
o Hoe diep moet je boren?  
o Mag je wel boren ? 
o Eigen grond of openbaar groen ? 
o Milieueffecten 

 
3 Warmte vasthouden/terugwinnen: 

• afval/douche-water 
• ventilatielucht 

Is dit zinvol, rendabel en wat zijn de kosten? 
 
4 Energie en warmte opslaan: 

• Kun je zelf rendabel warm water opslaan 
• Accu-pakketten 
• Wat zijn de mogelijkheden met H2 

Is dit zinvol, rendabel en wat zijn de kosten? 
 

Bij een aantal varianten hierboven geldt het aspect: individueel of collectief ? Wat is het meest rendabel, 
zowel financieel als qua energie?  
 

Resultaat  brainstorm COMMUNICATIE tijdens Bewonerspanel 10-02-2020 

Wie? 
- gemeente en de nutsbedrijven? 
- waterschap(pen)?  
- onafhankelijke instituten?  
- Communicatie naar andere gemeenten en/of gemeentegroepen? 
- Communicatie van Golfpark naar een groep en/of persoon bij de gemeente? 

Wat? 
- Algemene communicatie en/of specifieke communicatie (info)? 
- Communicatiemiddelen,  website, flyers, Flevopost, omroep Flevoland? 
- Communicatie van data? 



Hoe?  
- Informeren we, of sturen we ook? 
- Communicatie naar pers?  
- Communicatie zo inrichten dat er vergelijking mogelijk is. 
- Waarover communiceren we? 
- Communicatie delen met anderen? 
- De gemeente dwingen/pushen met ons te communiceren? 
- Communicatie naar/met Buurkracht?  
- Golfpark ideeënbus naar groepsleden? 
- Alle communicatie onder een logo? 

Panelgroep 
- Wat en/of wie is de doelgroep? 
- Gericht op deel(doel)groepen?  
- Communicatiegroep zo divers mogelijk samenstellen? 
- Communicatie-ervaringen delen met anderen? 
- Warmtecamera communiceren in de wijk en op welke data en uren? 

 

Resultaat  brainstorm MARKT + OVERHEID tijdens Bewonerspanel 10-02-2020 

Algemene opmerkingen 
• Geen wielen uitvinden, zoveel mogelijk info halen bij andere actieve proeftuinen, instanties en 

overheden. 
• Zowel bij marktpartijen, als overheden nadrukkelijk aandacht voor (politieke/bedrijfs-) 

(on)afhankelijkheden. 
• Inventarisatie van ervaringen opgedaan door partijen, die ons reeds zijn voorgegaan. 
• Alleen werken met directe input van de panelgroep Techniek v.w.b. de belangrijke 

producten/diensten voor onze wijken. 
 
Markt 

• database van bedrijven actief in leveren en installeren van technische producten t.b.v. de in onze 
wijken geplande energie transitie. 

• van voor onze wijken de belangrijkste producten de prijsontwikkeling vastleggen. 
 
Overheid 

• database van regelgeving t.b.v. gebruik en installatie von voor onze wijken belangrijkste 
producten. 

• database van wetgeving, die beperkend, stimulerend en kaderend zullen zijn voor ons 
voorgestelde transitie in onze wijken. 

• database van subsidieregels, collectief en/of particulier.  
 
Businesscase 
Businesscase opzetten op basis van gekozen alternatieve energiebronnen. 
Kosten raming op basis van huidige kosten en die over 5-10 jaar op basis van trendverwachtingen in die 
periode met een ruime marge. 
Verschil in te maken extra kosten doorberekenen als subsidie bij aanvraag proeftuin. 
Risico analyse van de te maken investeringen. 
 
Panelgroep leden Markt + Overheid 
Leden van het begin af laten specialiseren op specifieke gebieden met support aan de andere 
panelgroepen. 
 


