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Op weg naar een aardgasvrij Molenlanden
De digitale klankbordbijeenkomst van 6 mei jl. over de Warmtetransitie was weer
prima bezocht door enthousiaste en bevlogen groep deelnemers. In een korte presentatie werd de stand van zaken toegelicht en benadrukt dat de plannenmakerij
vordert, maar dat deze zich nog steeds in het stadium plannen bevindt. Het Team
Transitie Duurzaam verzamelt en inventariseert nog steeds en zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden met bewoners, dorpsraden en andere initiatieven in de
gemeente. Want alleen door samen te werken, kan de transitie succesvol verlopen.
Er leven veel vragen in de gemeente. En het verzamelen en delen van kennis over
de transitie naar duurzame warmte blijft dan ook een belangrijk thema. In deze
klankbordbijeenkomst stond het delen van kennis dan ook weer centraal. Daarnaast
is het betrekken van de inwoners van onze gemeente een thema, dat ook besproken is. Na de plenaire sessie is de groep opgesplitst en zijn vragen verzameld en
waar mogelijk beantwoord.
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Plenair

• Uit een verdere inventarisatie naar restwarmtewinning bij de asfaltcentrale blijkt
dat dit niet kansrijk is.
• Het nieuwbouwproject Betondak wordt meegenomen in de plannen, het project
zal worden opgenomen in het verslag. We hebben bij de uitvoerder geïnformeerd
naar de te gebruiken warmtebronnen, die informatie volgt.
• Waarom is een warmtenet in Nederland zoveel duurder dan in het buitenland?
Voorwaarde is altijd de betaalbaarheid van een dergelijke oplossing. Warmte is
relatief goedkoop in Nederland t.o.v. andere landen door de lage gasprijs en
het goede gasnetwerk. Op dit moment is de prijs voor warmte van een warmtenet
gekoppeld aan de gasprijs. Dit gaat waarschijnlijk in de komende jaren
veranderen waardoor verwarmen met gas relatief duurder zal gaan worden (door
de stijging in de gasprijs).
• Voor warmtenetten in Nederland wordt gerekend met het ‘niet meer dan anders
principe’. Echter; de berekening voor deze prijs is theoretisch, en in de praktijk
blijkt dat de warmte met een cv-ketel soms goedkoper en soms duurder uitkomt.
Gasloos bouwen is sinds 1 juli 2018 verplicht als er sprake is van nieuwbouw (ge
bouwen met bouwvergunningen van voor die periode uitgezonderd).
In de deelsessies is ook gekeken naar de motivatie van de deelnemers.
Die blijkt enorm hoog te zijn:
• Ruim 80% van de deelnemers heeft al deelgenomen aan meerdere digitale bijeen
komsten over de warmtetransitie.
• Iedereen is bereid om in meerder of mindere mate actief mee te doen. De helft
van alle aanwezigen zondermeer, de ander helft laat het afhangen van de opties
of wil eerst meer informatie.
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De deelsessies, algemene vragen en opmerkingen:
• Welke warmtebron lijkt voor Giessenburg de meest voor de hand liggende
oplossing? Voor een warmtenet in Giessenburg kijken we naar Aquathermie, het
winnen van warmte uit oppervlaktewater, is een optie, gekoppeld aan een
Warmte-Koude-Opslagsysteem. De haalbaarheid en betaalbaarheid moet nader
onderzocht worden.
• Indien bewoners al geïnvesteerd hebben in een duurzaam systeem, kunnen ze
niet verplicht worden deel te nemen. Terwijl voor de betaalbaarheid een
collectieve investering wel wenselijk is.
• Een mogelijk alternatief is een kleinschalig warmtenet in gedeeld eigenaarschap,
in eigen beheer bij bewoners. Denemarken is met buurtenergiesystemen
voorloper op dit gebied en de ervaringen daar worden uiteraard meegenomen.
De gemeente staat open voor innovaties en initiatieven.
• Waarom wordt de urgentie niet meegenomen in de uitgangspunten?
Molenlanden volgt in basis het tempo van de Rijksoverheid en hoeft geen
koploper te zijn, zodra de overheid prioriteiten verandert, gaat de gemeente mee.
• Een hybride systeem kan niet zonder duurzaam gas, voor lintbebouwing lijkt dit
de meest kansrijke oplossing.
• Wat bedoelt het team met een “midden temperatuur”? Dat is een
warmtebron met een temperatuur van 50/55-70 graden.
• De ervaringen in Sliedrecht worden uiteraard ook meegenomen in de verkenning
voor de gemeente Molenlanden.
• Woningcorporatie Kleurrijk Wonen experimenteert al met verschillende
warmtepompen, de resultaten worden gedeeld en meegenomen.
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• Waarom wordt vooral ingezet op woningen, terwijl bedrijven ook een om
slag moeten maken? Bedrijven en bedrijventerreinen worden zeker wel
meegenomen in de visie. Ze zijn ook belangrijk in het kader van de grootschalige
opwekking. In de fasering van de TVW zijn er een aantal bedrijventerreinen
opgenomen als verkenningsgebied zoals onder andere in Giessenburg en
Bleskensgraaf. Daarnaast zijn voor de sector industrie in het klimaatakkoord
aparte afspraken gemaakt. Hier wordt onder andere nagedacht over het
verduurzamen van warmte voor industriële processen (dit valt dus niet onder
de TVW).
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De deelsessies, individuele vragen:
• Mijn huis heeft een RC-waarde van 2,5. Om een warmtepomp te installeren
heb ik een RC van 6 nodig. Wat is het advies? Allereerst moeten alle
isolatiemogelijkheden onderzocht worden, immers wat je niet gebruikt hoef je
niet op te wekken. Daarnaast is het goed alle mogelijkheden te onderzoeken,
wellicht met hulp van een wooncoach en/of installateur. Daarna kunnen de
keuzes gemaakt worden op basis van mate van isolatie van de woning (warmte
verliesberekening), het afgiftesysteem (en de bereidheid om deze wel of niet aan
te passen), functionaliteiten en het benodigde temperatuurniveau om de woning
aangenaam te verwarmen. Recente onderzoeken hebben laten zien dat
woningen met energielabel B ook goed verwarmd kunnen worden met een
warmtepomp; soms is het dus niet nodig om alles maximaal te isoleren.
• Mijn huis heeft energieklasse A, de kosten voor een warmtepomp
(€ 20-25.000) zijn veel te hoog in verhouding met een cv-gasinstallatie.
Dus dat lijkt niet haalbaar.
Besproken wordt het voorbeeld van een inwoner van Oud-Alblas. Daar is een
goede lucht/water warmtepomp voor ca. € 10.000 (exclusief ca. € 2.000 subsidie)
geïnstalleerd naar volle tevredenheid. De verschillen lijken hem vooral te zitten
in de speciﬁcaties, eventuele bijkomende werkzaamheden zoals: aanpassingen
aan het afgiftesysteem, de meterkast etc. Als er weinig tot geen aanpassingen
nodig zijn en je gaat enkel voor een warmtepomp om te verwarmen (en dus niet
koelen) zou dat me ca. €10.000 euro moeten kunnen, wederom afhankelijk van
type en merk.
Bij navraag bij een installateur na de informatievond blijkt dat in de praktijk er
in veel gevallen sprake is van bijkomende werkzaamheden, zoals de aanpassingen
aan meterkast en afgiftesysteem. Hierdoor kom je (op dit moment) vaker richting
de €20.000 euro uit voor een gedegen A merk systeem.
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Algemene aandachtspunten uit de deelsessies:
• Betaalbaarheid: hoe houden we de kosten in de hand?
Welke subsidies zijn er? Betaalbaarheid is een belangrijk onderdeel van de
warmtetransitie. Voordat er een overstap gemaakt wordt naar een aardgasvrij
oplossing zal iedereen inzicht willen hebben in de betaalbaarheid, of dat nu
individueel of collectief is. Pas als de betaalbaarheid op orde is, zal de stap gezet
kunnen worden. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar welke subsidie- en
ﬁnancieringsmogelijkheden er zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ISDE-subsidie op de
aanschaf van een warmtepomp (van grofweg €2.000).
• Eigenaarschap: wordt de gemeente, de inwoners of een commerciële partij
eigenaar van de systemen?
Dit is vooraf niet te zeggen. Bij individuele systemen zal de woningeigenaar vaak
ook eigenaar zijn van het systeem, tenzij dit gehuurd wordt. Bij collectieve
systemen zijn er ook meerdere opties. Zo kunnen bewoners zelf eigenaar worden
van een buurtenergiesysteem of mede-eigenaar worden als er ook een
marktpartij, coöperatie of gemeente deelneemt. Maar ook volledig eigendom bij
de markt is denkbaar.
• In hoeverre wordt deelname verplicht? Kan ik zelf kiezen?
Deelname aan een collectief systeem is tot nu toe niet verplicht. Maar om een
collectief systeem haalbaar en betaalbaar te maken is wel een collectieve overstap
van een meerderheid van de woningen nodig.
• Wat zijn de mogelijkheden van waterstof? Is het huidige leidingennetwerk
geschikt? Voor zover we nu weten zal waterstof niet voldoende voorradig zijn
om in te zetten voor de verwarming van onze woningen. Daarom zal de waterstof
die we duurzaam produceren in eerste instantie worden gebruikt door de
industrie (waar geen alternatieven zijn). Waterstof is een energiedrager en zou
gemaakt moeten worden met duurzaam opgewekte stroom. Bij dit
omzettingsproces (elektrolyse) gaat een deel van de energie verloren. Tot nu toe
wekken we ook nog onvoldoende duurzame stroom op om in onze huidige
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stroombehoefte te kunnen voorzien. Het huidige gasnetwerk is deels geschikt
voor waterstof, maar er kan maar 1 type gas in getransporteerd worden (methaan
of waterstof).
• Is er een planning? Wie neemt het initiatief?
In de Transitievisie Warmte staat een grove planning van met welke dorpen/buurt
zou kunnen worden gestart met het maken van een buurtuitvoeringsplan.
Het initiatief hiervoor is niet vooraf vastgelegd. Dit initiatief kan in de betreﬀende
buurt of kern worden opgepakt, maar ook door de gemeente. In beide gevallen
is een goede samenwerking tussen partijen om een buurtuitvoeringsplan te
maken essentieel.

Transitie Warmte Molenlanden - Verslag 2e bewonersbijeenkomst
pagina 1 van 10

Tenslotte stonden we stil bij de vraag hoe we meer
Molenlanders kunnen betrekken en motiveren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet van de wooncoaches stimuleren
Via sociale media
Maatwerk leveren en de advisering meer individueel maken
Duurzaamheidscentrum verder uitbouwen
Informatie gestructureerd beschikbaar maken
Samenwerken met de stichting Duurzaam Molenlanden
Buurtverenigingen/dorpsraden inschakelen, een buurtkletsavond
organiseren
Mensen persoonlijk benaderen op straat in de wijken
Plaatselijke kranten inschakelen
Filmpjes maken met voorbeelden
Positieve ervaringen delen
Schoolprojecten organiseren
Informatie lokaal en toegankelijk maken
Bewoners individueel benaderen afhankelijk van soort woning,
praktische informatie
YouTube inzetten om meetings te publiceren
Beloningen, zoals geld en subsidies, inzetten
Wedstrijd voor de duurzaamste woning in Molenlanden
Een bustoer maken naar energiebesparingscentrum in Rotterdam

