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Geachte leden van de wijkraad Overvecht,
Dank voor uw brief van 1 7 juli 201 8. U beschrijft daarin uw bezorgdheid en u geeft aan dat er nog veel
vragen zijn waarop u nog geen antwoord hebt gehad. In deze brief gaan we op een aantal zaken in.
Verder gaan we graag met u in gesprek over overige vragen, ideeën en reacties die u heeft. We staan in
Nederland aan het begin van het aardgasvrij maken van 8 miljoen gebouwen. Dat is een grote opgave
waar we - ook in Utrecht - nog veel in te leren hebben. Dat doen we samen met onze partners
Stichting Woningcorporaties Utrecht (STUW), warmtebedrijf Eneco, netbeheerder Stedin en
bewonerscooperatie Energie-U. We vinden het van belang om te weten hoe u hier als bewoners van
Overvecht naar kijkt.
Op 6 november a.s. is onze wethouder Lot van Hooijdonk samen met de gemeentelijk projectmanager
Fred Jonker aanwezig bij de wijkraad om hierover met u het gesprek aan te gaan. De projectmanager
neemt voorafgaand hieraan contact met u op om dit voor te bereiden.
In november gaan we aan de slag met het organiseren we drie buurtbijeenkomsten die eind 201 8 of
anders begin 201 9 zullen plaatsvinden. Deze bijeenkomsten willen we graag met u en de
klankbordgroep voorbereiden. Tijdens de buurtbijeenkomsten willen we verkennen of de regelingen
waar wij aan denken ook behulpzaam zijn voor de bewoners. Voor de afstemming met buurtbewoners
worden buurtgesprekken georganiseerd. In eerste instantie starten we met drie buurten. Daarna
evalueren we deze aanpak en willen we de andere buurten ook uitnodigen.
Aan de ene kant willen we snel de eerste woningen van het gas afhalen; aan de andere kant hoeven de
laatste woningen in Overvecht pas in 2030 verduurzaamd te zijn. We weten welke technische
mogelijkheden beschikbaar zijn, maar we weten nog niet precies wat dat allemaal kost en hoe we dat
haalbaar en betaalbaar kunnen maken voor iedereen. Juist het maken van keuzes voor oplossingen in
de wijk is een proces dat we samen met de buurt willen doen - oplossingen die passen bij de buurt.
Oplossingen ook die per buurt of gedeelte daarvan kunnen verschillen. Een kritische houding van u en
de bewoners helpt daarjuist bij en stellen wij bijzonder op prijs.
We brengen momenteel nog in beeld welke warmteoplossingen er zijn, wat dat zoal gaat kosten en hoe
dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar kan worden. Graag gaan we met u in gesprek hoe we de
diverse aspecten in dit proces ook samen met u kunnen invullen. Onze projectmanager neemt daarvoor
contact met u op.
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Verder kunnen wij over de Klopvaartbuurt zeggen dat de gemeenteraad eerder dit jaar naar aanleiding
van een motie heeft besloten dat ook deze buurt betrokken blijft bij de aanpak. De bewoners in deze
buurt kunnen gebruik maken van de oplossingen die voor heel het gebied worden bedacht.
Tot slot: het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 1 oktober j.l. bekend gemaakt dat OvervechtNoord een rijksbijdrage krijgt. 76 gemeenten hadden een aanvraag ingediend, waarvan er 27 zijn
gehonoreerd. Over de hoogte van de bijdrage en de voorwaarden worden wij nog nader geïnformeerd
door het Rijk. We zijn blij met deze bijdrage en willen dat geld inzetten voor bewoners van Overvecht
die van het aardgas af willen gaan. Dit is in lijn met onze brief van 29 juni 201 8.
Wij verheugen ons om op een goede samenwerking met u als wijkraad en bewoners te komen tot een
aardgasvrij Overvecht in 2030.
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