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Onderwerp: Resultaten woononderzoek en energiestudie De Bronnen 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Onlangs zijn de resultaten binnengekomen van twee onderzoeken die wij hebben uitgezet voor de ontwikkeling 
van De Bronnen:  

1. De energiestudie, uitgevoerd door Deerns en Wiertsema & Partners 
2. Het woonbehoefte-onderzoek, uitgevoerd door Companen 

 
We informeren u hierbij over de onderzoeksresultaten en de vervolgstappen.  
 
De energiestudie 
Deze studie bevestigt grotendeels de uitgangspunten die al in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
zijn geformuleerd. De belangrijkste conclusies: Veldonderzoek toont aan dat de ondergrond ter plaatse van De 
Bronnen geschikt is voor bodemgerelateerde WKO (warmte-koudeopslag). Dit maakt het technisch mogelijk om 
in combinatie met warmtepompen de energievraag van de woningen te reduceren. Door de woningen via een 
WKO te verwarmen (en in de zomer te koelen) is een gasaansluiting voor de woningen niet beslist noodzakelijk. 
Een besluit hierover hoeft op dit moment nog niet genomen te worden.  
De meest opvallende constatering in de studie is dat voor de grootschalige energieopwekking die nodig is om 
de wijk energieneutraal dan wel -leverend te maken, windenergie financieel een stuk gunstiger is dan zonne-
energie. Wij hebben besloten om de mogelijkheden voor windenergie nader te bestuderen en hierbij een relatie 
te leggen met het mogelijke Energietransitiepark op Vriezerbrug-Zuid. 
In bijgevoegde notitie “Doorkijk naar energieoplossingen voor De Bronnen” vindt u een samenvatting en de 
aanbevelingen uit het rapport. Het complete rapport kunt u inzien in de leeskamer. 
 
Het woonbehoefte-onderzoek  
U vindt het onderzoeksrapport en de bijbehorende notitie hierbij ingesloten. Belangrijkste conclusie van het 
onderzoek: De Bronnen is een wijk met veel potentie, maar het geplande aantal woningen (550 tot 2026) is te 
ruim ingeschat. Companen komt tot een maximum van circa 370 woningen. Dit betekent dat we in de grondex-
ploitatie uit willen gaan van een substantieel lager aantal woningen. Dit heeft consequenties voor de verdere 
planontwikkeling en het financiële resultaat van het project. In bijgevoegde notitie vindt u ons voorstel voor het 
vervolg van het project. Wij willen dit voorstel graag binnenkort met u bespreken en zullen het presidium vragen 
het in de loop van juni op de raadsagenda te plaatsen.  
 



 

Communicatie 
Beide rapporten zullen binnenkort besproken worden met het Platform. De overige betrokkenen hopen we via 
bijgevoegd persbericht te bereiken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Persbericht 
2. Marktscan De Bronnen en bijbehorende notitie  


