
 

Enspijk, 1 maart 2023 

Geacht college en raad, 

De coöperatie mocht, op initiatief van de gemeente West Betuwe op 21 februari haar plannen met 

betrekking tot het realiseren van een duurzaam warmtesysteem presenteren aan o.a. de raadsleden. 

Ruim veertig raads- en burgerraadsleden en belangstellenden waren de 21e naar La Place in Enspijk 

gekomen om van gedachten te wisselen met de werkgroepleden van de coöperatie. 

De grove lijnen van het Plan van Aanpak werden gepresenteerd. De pijlers waar DWE op wordt 

gebouwd zijn Techniek, Draagvlak, Duurzaamheid en Juridische, Eigendomsorganisatie en Financieel. 

In de komende acht jaar zullen vier fasen worden doorlopen te beginnen bij de voorbereidende 

maatregelen op duurzame warmte zoals isolatie. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een 

gedetailleerde haalbaarheidsstudie. De volgende stap is dan de ontwikkeling en het ontwerp en 

uiteindelijk zetten we de schop in de grond en gaan we aan de slag met de realisatie en het beheer 

van de duurzame warmtevoorziening voor Enspijk. 

De nadruk werd tijdens de samenkomst vooral gelegd op wat de coöperatie in de komende jaren wil 

gaan uitvoeren om tot die duurzame warmtevoorziening te komen. Daarbij ligt in komende 2 jaar 

vooral de nadruk op het vergroten van het draagvlak en de voorbereidende maatregelen op de 

warmtevoorziening. Daarnaast lopen andere zaken zoals het maken van technische conceptschetsen, 

een business case, onderzoek naar de ecologische effecten en duurzaamheid gewoon door. 

Draagvlak en participatie onder de inwoners en participanten is cruciaal voor het slagen van het 

project. Daarom besteedt DWE (Duurzame Warmte Enspijk) voortdurend aandacht aan het 

informeren en betrekken van de inwoners van Enspijk  o.a. door middel van nieuwsbrieven, 

bijeenkomsten en enquêtes.  

Komende tijd wordt er veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de woningen. Isolatie, 

koken op inductie en omgaan met energie zijn hierbij de hoofdmoot. Het verbeteren van de 

woningen kan, ook als verwarmen met aquathermie niet door gaat, nog steeds aanzienlijke winst 

opleveren voor de inwoners. 

Vanuit de zaal werden, in een opbouwende sfeer vele vragen gesteld. 

Er werden ook vragen gesteld over hoe dit project te financieren. Ons werkgroeplid Frans Pigeaud 

heeft daar enige duidelijkheid in weten te geven. Echter in de aanloop is nog de nodige financiering 

nodig om het project in gang te houden. Zo heeft de coöperatie de lopende zaken weten te dekken 

door gebruik te maken van het kernbudget. De projectleider van RINVER werd vorig jaar door de 

gemeente betaald. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en ook een versnelling in het traject te 

bewerkstelligen is zijn inbreng van essentieel belang de komende jaren. Daarom hebben wij ook dit 

jaar weer een verzoek ingediend bij de gemeente om die kosten te dragen. 



Aan het eind van deze productieve avond werd geconstateerd dat activiteiten van de coöperatie in 

de pas lopen met wat is beschreven in het coalitieakkoord van de gemeente.  

Bij deze brief vindt u ook het Plan van Aanpak en de presentatie van de 21e. Ook zullen wij u op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen in Enspijk. 

Mocht u meer willen weten! Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief, houd de website in de gaten of 

stuur een mail naar: secretaris@dwenspijk.nl 

Via deze weg willen wij u nog bedanken voor uw aanwezigheid. 

Met vriendelijke groet namens de coöperatie, 

 

Hijmen van Doornspeek 

Voorzitter  

Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk 
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