
Na een succesvolle BuurtTop van 150 bewoners in 2019 in Pakhuis de

Zwijger, werd er in de buurt een Energiecommissie opgericht (EC OHG).

Deze werd vervolgens door wethouder van Doorninck opgenomen in het

Nieuw Amsterdams Klimaatakkoord. Verdeeld in een warmte,- en

zonwerkgroep is men begonnen met contact zoeken in de wijk en het

werven van informatie. In februari 2020 stelde de commissie zich officieel

voor aan de hele wijk. In 2021 wil men een haalbaarheidsstudie starten. 

In het Oostelijk Havengebied moeten 4.000

woningen van het aardgas af. De

Energiecommissie OHG zet zich in voor deze

energietransitie in die buurt. Naast de

transitie van aardgas is de ambitie van de

Energiecommissie om ook de potentie van de

daken optimaal te benutten voor zonne-

energie.

Maar liefst 60% van het totale oppervlak van de wijk bestaat uit water. Dit

maakt de wijk zeer geschikt voor aquathermie. De woningen hebben

gemiddeld energielabel C en de helft is momenteel aangesloten op het

aardgasnetwerk. Op de daken van de wijk is volgens onderzoek van het

Amsterdam City Lab ruimte om tussen de 20-25 megawatt aan stroom op

te wekken. Hiermee zou al een groot deel van de doelen bereikt kunnen

worden. Een kansrijk gebied dus! 
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Tijdens de BuurtTop in 2019 formuleerden de deelnemers ambitieuze

doelstellingen over de verduurzaming van de warmte- en

energievoorziening. Een groep betrokken en deskundige bewoners heeft

vervolgens een Energiecommissie gevormd. De commissie bestaat uit 15

mensen met kennis en interesse in de energietransitie. In de commissie

heeft zich daarmee vrijwel alle noodzakelijke deskundigheid verzameld die

nodig is om op een verantwoorde wijze en bewonersgestuurde transitie op

gang te brengen en in goede banen te leiden.

Het streven is om eind 2021 een haalbaarheidsstudie af te ronden. Om

deze studie te financieren is een subsidie van de gemeente Amsterdam

nodig. De planning is om in het eerste kwartaal van 2021 de

subsidieaanvraag af te ronden zodat in het tweede kwartaal de

haalbaarheidsstudie gestart kan worden. Het resultaat van die studie is

een overzicht van mogelijke technieken, eventueel fasering en haalbare

planning, en financieringsmodel voor de realisatie.

Wanneer er gebouwd kan gaan worden moet blijken uit de

haalbaarheidsstudie. Op dit moment is de commissie bezig om door middel

van intentieverklaringen van o.a. vastgoedeigenaren en VvE's aan te tonen

dat er draagvlak is in de buurt om de studie uit te voeren. Ook worden

bureau's geselecteerd om de studie uit te voeren en gekeken hoe het team

in de buurt eruit zal komen te zien mocht de subsidie vallen. 

Het is nog niet te zeggen wanneer er iets gerealiseerd zal zijn. De hoop is

in 2024. In de tussentijd kan men wel hopen op het vallen van de subsidie

van de gemeente Amsterdam. Dit zou reden kunnen zijn tot taart. Aan

enthousiasme van de commissieleden in ieder geval geen gebrek!
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Meer weten? Ga naar:
www.buurtcooperatieohg.nl/duurzaamheid/

Of mail naar: 
energie@buurtcooperatieohg.nl


