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Geacht bestuur warmtecoöperatie MeerEnergie,
Al enige tijd werkt u aan een initiatief om met een warmtenet woningen te verwarmen in de buurt
Middenmeer. Hierover hebben wij enkele keren met elkaar gesproken. Wij willen u graag laten
weten dat wij uw initiatief waarderen en ondersteunen.
In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat wij werken aan een CC>2-neutrale
woningvoorraad in 2050. Dat betekent dat wij sturen op een zo laag mogelijk energiegebruik in
onze woningen, het opwekken van duurzame energie waar mogelijk en het inzetten van warmte
van een duurzame bron. De betaalbaarheid van de transitie naar C02-neutraal staat daarbij
centraal. Immers, onze kernopgave is en blijft het zorgen voor een gevarieerd aanbod van
betaalbare huizen voor onze (toekomstige) huurders.
Uw ambitie om een warmtenet te realiseren met restwarmte van datacenter Equinix met inzet van
een centrale warmtepomp sluit daar mooi bij aan. Uw non-commerciële instelling spreekt ons erg
aan. Uw plan om een voor bewoners kostenneutraal warmtenet te realiseren zonder winstoogmerk
sluit aan bij onze missie om huurders betaalbare warmte te bieden.
Technisch gezien is uw plan ook aantrekkelijk aangezien een middentemperatuur warmtenet een
passende oplossing biedt voor onze woningen, die onder andere bestaat uit vooroorlogse bouw. En
we zijn enthousiast over de participatie van bewoners in uw buurt.

Zoals u leest staan wij positief tegenover uw initiatief. We hebben de intentie te verkennen of uw
plan een betaalbare én haalbare methode is om woningen te verwarmen. Aan de verkenning
kunnen we bijdragen met o.a. bouwtechnische gegevens, informatie over huurdersgedrag,
samenwerking |bij communicatie met bewoners en juridische kaders.
Voor ons is van belang dat de betaalbaarheid en leveringszekerheid voor onze huurders geborgd
blijft en dat het aansluiten aan het net betaalbaar en toekomstbestendig is voor ons als
corporaties. We kijken uit naar het onderzoek dat u doet naar de realiseerbaarheid en
financierbaarheid van het initiatief.
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