
Kort verslag van bewonersbijeenkomst in het kader van de  

verduurzaming van De Glind 

gehouden op 26 januari 2023 in de J.H. Donnerschool 

Met een opkomst van naar schatting ruim 50 personen was het een goed bezochte en informatieve 

vergadering met een goede vertegenwoordiging van alle inwoners van De Glind, zowel binnen als 

buiten de bebouwde kom. 

Na het welkom door de voorzitter van Stichting Duurzaam De Glind en het voorstellen van de andere 

bestuursleden neemt Pieter Jeen de Boer van De Warmte Transitie Makers (hierna DWTM) ons mee 

in een stukje geschiedenis: de belangrijkste conclusie daarbij is dat het warmtenet (met ondergronds 

warm-water-reservoir en zonthermische opwarming) financieel niet haalbaar is. 

Hoe dan verder? 

Benadrukt wordt dat de verduurzaming is gericht op HEEL De Glind en niet alleen om de kern. 

Er zijn hybride oplossingen (combinatie gas en elektriciteit) maar dat biedt slechts een tijdelijke 

oplossing voor het streven om zoveel mogelijk onafhankelijk van aardgas/fossiele brandstoffen te 

kunnen opereren. 

De ‘all-electric’-oplossingen (dus zowel verwarmen als koken etc.) op elektriciteit vraagt een 

passende infrastructuur voor het elektriciteitsnetwerk. Overleg met Liander heeft laten zien dat er op 

korte termijn geen knelpunten zijn te verwachten in het netwerk 

Aandachtspunt in het geheel is de positie van de grootverbruikers. 

Praktisch 

De stuurgroep gaat aan de slag met het opstellen van een plan voor heel De Glind, waarbij 

geprobeerd wordt om vergelijkbare woningen/panden te bundelen. 

De eerste stappen zullen zijn het in kaart brengen van de huidige stand van zaken door middel van 

energiescans en daaruit voortvloeiend het treffen van passende isolatie-maatregelen om het 

energieverbruik te verlagen; dat is de eerste winst. 

Verder wordt er gedacht over collectieve inkoop van PV-panelen (‘zonnepanelen’), warmtepompen 

en isolatiemateriaal. Ook kunnen lokale ondernemers worden ingeschakeld om de maatregelen uit te 

voeren. 

Subsidie 

Niet onbelangrijk is het in kaart brengen van de subsidie-mogelijkheden; dat betreft zowel de 

bestaande subsidies als de subsidie die is aangevraagd in het kader van ‘Dorp van de Toekomst’. De 

subsidies mogen worden gestapeld. 

N.B. momenteel is een aanvraag in voorbereiding om het ministerie te verzoeken om de subsidie, die 

is verleend met als voorwaarde het realiseren van het warmtenet, ook te mogen inzetten voor 

andere vormen van verduurzaming/aardgas-vrij maken van de gebouwde omgeving. 

Mocht onverhoopt de subsidie worden ingetrokken, dan blijft de mogelijkheid om de bestaande 

subsidies te gebruiken om alsnog collectief te verduurzamen. 

 

 

 



Informatieve websites 

Kijk alvast eens op: 

- www.milieucentraal.nl 

- www.warmtefonds.nl 

- Ketel klets op YouTube (met onder meer waterzijdig inregelen, ’50 graden-test’) 

Aandachtspunten 

Aalt Visscher is energiecoach en heeft een presentatie gehouden over het werk van een 

energiecoach en wijst op de mogelijkheden die worden geboden via het energieloket van de 

gemeente Barneveld en op de energiebox die kan worden aangevraagd. Kijk op energiebox.org 

De mogelijkheid van een mestvergister (voor productie van groen gas) wordt geopperd; deze 

mogelijkheid zal binnen de stuurgroep worden onderzocht om te kijken of het kan worden ingezet 

voor bijvoorbeeld clusters van woningen/bedrijven in het agrarische deel van het dorp en/of voor 

grootverbruikers 

Oproep 

De stuurgroep wil graag in contact komen met inwoners die op het punt staan om aan de slag te 

gaan met verduurzaming, of bezig zijn om binnen afzienbare tijd maatregelen te treffen. 

Vragen, opmerkingen, meldingen kunt u via duurzaamdeglind@gmail.com bij ons kwijt! 

Tot slot 

Als er meer informatie te delen is, met nieuws of met resultaten van uitgezochte onderwerpen, dan 

zal opnieuw een informatie-bijeenkomst worden belegd, waarvoor u uitgenodigd wordt. 

Wilt u voor uzelf, of van iemand van wie u weet dat hij of zij graag geïnformeerd wil worden, het e-

mailadres doorgeven, dan kunnen wij u rechtstreeks benaderen. 

Mail naar: duurzaamdeglind@gmail.com 
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