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1. Opening en mededelingen
Carola heet iedereen hartelijk welkom en zit dit overleg voor het eerst voor.
2. Verslag 21 maart
Evaluatie 21 maart; Bijeenkomst is goed ontvangen. Er is duidelijk laten zien waar we nu staan en er vond
een goede discussie plaats over vraag en aanbod. Het bedrijfsleven vond bespreking nog te abstract.
Koen vond dat er een goede discussie plaatsvond. Ook bleek 1.dat er meer onderzoek naar aqua-thermie
(teo en tea) nodig is en 2. Dat gemeenten meer erbij betrokken moeten worden zodat RES vervolmaakt
kan worden. De kennis zal ook opgehaald moeten worden uit de gemeenten. Voor de middel lange
termijn zullen er projecten gedefinieerd moeten gaan worden. Tijdpad dient gemaakt te gaan worden
voor wat je in 10/15 jaar gaat doen, waarbij goed gelet moet worden om een realistische en haalbare
planning te maken. Dit om maatschappelijk draagvlak te blijven houden. Dit is ook voor de politiek
belangrijk. Ilse en Carola kijken er nog naar hoe hiermee verder gegaan kan worden. Actie 10
3. Notulen vorige bijeenkomst en actielijst
Geen opmerkingen of aanvullingen in de notulen.
Actielijst:
Actie 1: wel bronvermeldingen in templates die mensen hebben aangeleverd. Er moet enorme slag
gemaakt worden naar alle bronnen. Is nu niet wetenschappelijk verantwoord. Studenten er op zetten om
alles op waarheid te toetsen en kijken of alles onderbouwd worden. En moet ook objectiever.
Uitzendbureau van de HZ inschakelen?
Actie 4; commentaar leveren via sharepoint. Toegang voor degenen die dit nog niet hebben wordt
geregeld. Woensdag stuurt Carola concept naar Tom en dan naar Rogier.
Actie 6. infrastructuur - (deel infra ligt nu bij electriciteitstafel) (biogas is ook deels electriciteitstafel)
Actie 7. parkeren – of alvast inplannen in mei of juni.
Actie 8. interessant kader. Is nog ontbrekend hoofdstuk.
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9. Vragen aan kernteam overleggen. Waar ligt beheer actualiseren kaarten en welke kaarten wil
kernteam zien.
4. Bespreking concept tekst RES
Algemeen:
 teksten subjectief. Meningen en feiten lopen door elkaar
 sectorstukken korter en puntsgewijs en ook gelijkmatig
 geen tabellen, meer tabellen; meningen verschillen. Wel tabellen wordt afgesproken
 scenario’s nu nog niet erin
 warmtecijfers kloppen niet – tabel CBS gebruiken.
 Voetnoot – koeling cijfers kloppen die.
 Voetnoot 2 warm tapwater? Wordt dit meegenomen? In RES beschrijven wat we verstaan onder
koude en warmte water – tekst schrijven RES. Vragen aan Overmorgen. Actie Frits vraagt.
Overmorgen
Hoofdstuk 1
 Tabel 1.2 woningen etc. moet nog goed omschreven worden.
 Nog geen overleg met aangrenzende gemeenten/prov. Is nog geen aanvulling aan gegeven.
 Aanvullen Rogier (cbs gegevens overnachtingen pag. 4) ook over toekomst hoe ziet gebouwde
omgeving er over aantal jaren uit) recreatie erbij.
 Boven 1.31 te bout gesteld over de gasaansluitingen. Wordt vervangen.
 De 3 Zeeuwse knoppen: die kan iedereen hanteren. Ander plaatje – actie Frits
 1.3.2: regionale structuur warmte – landelijk. Dit zouden we ook consequent moeten gebruiken.
 Onderaan pag. 6 allerlaatste zin: per subsectortafel enz. Voorbeeld – vervangen toevoegen “en
terugdringen”
 Moet bespreking crossovers niet een keer in breder/groter verband gebeuren. Nu alleen
bespreking crossovers met voorzitters. Afgesproken wordt de onderwerpen door te geven aan de
voorzitters.
 Belangrijk om te plannen waar en wanneer je mee naar buiten moet treden.
 1.5 sub-sectoren – nog redactieslag overheen – beschrijft dilemma’s en waar ze mee aan de slag
gaan.
 waar staan we in 2030 – meningen eruit. Stuk schrijven – Ilse Pama navragen i.v.m. regelgeving
op half a4tje. Actie
 15.3 cora herschrijft en legt het terug. Actie
 commercieel vastgoed. Lang stuk, nog wat inkorten
Hoofdstuk 2 (dit is belangrijk hoofdstuk)
 Warmtebehoefte van een gebouw laten zien: zoveel voor warmte, water, .(wel gebouw bij
particuliere woningbouw laten zien). Plaatje wat er nu staat laten zien in alg gedeelte. Alinea
toevoegen en dus gebouwde omgeving beschrijven (aantal woningen en jaartallen en andere
nuances). Frits zal uit de klimaatmonitor gegevens halen. In ieder hoofdstuk komt: waar hebben
we het over wat is de stand van zaken nu en waar gaan we naar toe.
 Warmtebronnen – bij Overmorgen vragen. Zij gaan eind april opleveren.
 2.3. infrastructuur – Frits nieuw stuk leveren
 2.4 match bronnen vraag en aanbod. Denkrichting.
 2.2. levert overmorgen aan.
 Cora en Ilse Pama per regio 3 denkrichtingen te krijgen. Maatschappelijke kosten.
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Het aanbieden RES aan alle gemeenten is in kernteam besproken.
Hoe gaan we gemeente erin betrekken. Energiecoördinatoren betrekken bij warmtetransitievisie.
Waar stopt RES en begint gemeente. Carola vraagt lijst op van Marcel Aanen. Rens Klaassen secretaris
van Zeeuwse gemeenten. Actie 11
Bureau overmorgen heeft idee om zelf gemeenten te benaderen voor een werksessie.
5. Stand van zaken teksten voor RES rapportage gebouwde omgeving
Aanpak: focussen op gereedkomen RES in april.
Belangrijke aanvullende ambities zullen worden toegevoegd en het beschrijven in de RES de haalbare
betaalbare maatregelen. Ook en naar impact kijken van deze maatregelen. Voor de zomer gereed.
Ieder zal het concept bekijken op zijn/haar eigen expertisegebied.
Leggen we dit dan nog terug bij mensen die wat geschreven hebben? Gesprek met recreatie en sociale
woningbouw wordt nog georganiseerd.
Informatiebijeenkomst bestuurders/ambt. op: 22 mei ZB Middelburg, 27 mei De Mythe Goes , 3 juni Bio
Base Europe Training Centre Terneuzen.
In zijn algemeenheid zullen er geen grote bijeenkomsten meer georganiseerd gaan worden maar vanaf nu
een gerichtere aanpak waarbij meer de diepte ingegaan kan worden.
6. Volgende vergadering: 25 april 9.00 uur (12.00 uur) en 6 mei 15.00 uur (hier wordt andere datum voor
gezocht)
7. Sluiting 12.00 uur

Nr.
1.

2.

Actie

Stand van zaken

Wie

Inhoudsopgave aanvullen met gegevens over
informatiebronnen, onderzoeken en namen van
mensen die een bijdrage leveren

Voor
onderbouwing HZ
studenten
inschakelen?

Dorine, Ilse,
Cora

Deadline

Cora

5.

Document opstellen waarin opgenomen welke
gegevens er beschikbaar zijn, welke nog nodig zijn
en wanneer deze gegevens opgeleverd moeten zijn
Opmerkingen recreatie naar Overmorgen sturen
en reminder naar Roompot
Opmerkingen geven op rapportage. Staat op
Carola zal
sharepoint
raprapportage via Ton
Vermin naar Rogier
stusturen
Aanleveren tekst voor H. Warmtevraag (2.2)

6.

Aanleveren tekst voor H. Infrastructuur (2.3)

Enduris via
Frits

?

7.

Afstemmen met Carola over het inplannen van
overleg met Energiek Zeeland en Duurzaam
Bouwloket

hoofdtafel

Parkeren
of
inplannen

3.
4.

Ilse
allen

Bureau
Overmorgen

?

3

in
mei/juni
8.

Afwegingskader RVO delen

Frits

1 mei

9.

Vragen aan het kernteam voorleggen; nl. waar ligt
beheer kaarten en welke kaarten wil kernteam zien

Carola

3/17 april

10

Tijdpad maken met realistische en haalbare doelen

Ilse en Carola

1 mei

11.

Lijst gemeenten opvragen bij Marcel Aanen

Carola

Half april

Is nog ontbrekend
hoofdstuk
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