
Project Van Gas Los 
Het project Van Gas Los is onderdeel van 
de Energietransitie en een belangrijk pro-
ject om de lokale en nationale klimaatdoe-
len te bereiken. De Energietransitie heeft 
als doel de CO₂ uitstoot te verminderen 
door aardgas te vervangen voor een duur-
zaam alternatief. Een woning verbruikt ge-
middeld 1.300 kuub aardgas per jaar. Zo’n 
80% daarvan gaat op aan verwarming. Het 
loskoppelen van woningen van aardgas le-
vert een enorme bijdrage aan de vermin-
dering van de CO₂ uitstoot. Dat is in dit 
geval ongeveer 2500 kg CO₂ per woning 
per jaar. Door de CO₂ uitstoot terug te 
dringen, stoppen we de negatieve gevol-
gen van klimaatverandering. Het kabinet 
wil dat alle ruim 7,5 miljoen huishoudens 
in 2050 van het aardgasnet zijn losge-
koppeld. Bijna alle gemeenten in Neder-
land zijn bezig met Van Gas Los projecten. 
Ook in de Leidse regio, bijvoorbeeld in de 
Oranjewijk in Leiderdorp. In Zoeterwoude 
beginnen we in Rijndijk. 

In gesprek met bewoners van Rijndijk 
In juni hebben we op verschillende manie-
ren contact gelegd met de inwoners van 
Rijndijk. Zowel digitaal, via facebook, maar 
ook persoonlijk in de wijk op verschillende 
locaties gaven we toelichting over het pro-
ject en zijn vragen beantwoord. Deze ma-
nier van communiceren werd als prettig 

ervaren. Daarom zijn we de komende tijd 
weer in de wijk te vinden. Kijk in de agen-
da hiernaast om te zien wanneer en waar u 
ons kunt spreken.

De werkgroep Rijndijk Van Gas Los
In juni startte ook de inschrijving voor de 
werkgroep Rijndijk Van Gas Los. Inmiddels 
hebben 20 deelnemers zich aangemeld. In 
de werkgroep gaan bewoners, partners 
en de gemeente samen op zoek naar de 
beste warmtevoorziening voor Rijndijk. 
We kijken naar alle mogelijke oplossingen, 
alle opties liggen nu nog open. We geven 
richting aan het proces door voorwaarden 
en uitgangspunten op te stellen. Het is een 
‘afvalrace’, waar uiteindelijk een warmte-
techniek als de beste keus uit de bus komt. 
Als eindresultaat komt de werkgroep met 
een voorstel voor de beste warmtevoor-

ziening voor de wijk. Dit voorstel wordt als 
advies aangeboden aan het College van 
burgemeester & wethouders van Zoeter-
woude.
 
Geef uw mening! 
We blijven u informeren over het project 
en de voortgang van de werkgroep Rijn-
dijk Van Gas Los. Graag horen we wat u 
vindt van het project en de keuzes van 
de werkgroep. U kunt de afwegingen, de 
voortgang en de uiteindelijke uitkomst 
van A tot Z volgen. Via www.zoeterwou-
degaatgoed.nl/vangaslos  horen we graag 
uw mening!
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In de eerste editie van de krant Rijndijk van Gas Los las u dat we in Zoeterwoude starten met het pro-
ject Rijndijk Van Gas Los. De eerste editie ging gepaard met een aantal contactmomenten, digitaal en 
in de wijk. Zo heeft u kennis kunnen maken met de plannen voor Rijndijk. De afgelopen maanden is er 
veel gebeurd. In deze editie van het Van Gas Los krantje nemen we u mee in de ontwikkelingen en vra-
gen we u om uw mening te geven over de keuzes die gemaakt zijn. Want wij doen dit voor u en met u.
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Rijndijk Van Gas Los
Live via Facebook 

Maandag 5 oktober van 19.00 - 19.30 uur
Online vragen over Rijndijk Van Gas Los
Wilt u via Facebook uw vragen stellen? 
We organiseren via Facebook een live 
sessie waar u vragen kunt stellen aan het 
projectleider over de plannen in Rijndijk.  
www.facebook.com/zoeterwoude

We komen weer naar u toe! 

Het projectteam Van Gas Los komt weer 
naar Rijndijk om vragen te beantwoorden 
over de voortgang en de stappen die de 
afgelopen maanden zijn gezet. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee gaan we 
met u het gesprek aan. 

We zijn in Rijndijk op:

Woensdag 7 oktober van 12.00 - 14.00u
Koffiebarbijeenkomst bij De Eendenkooi  

Donderdag 8 oktober van 12.00 - 14.00u
Koffiebarbijeenkomst MCD supermarkt 

‘’Als Rijndijk een warmtenet 

krijgt zou ik het fijn vinden om 

zelf of samen met mijn buren 

eigenaar te worden van dat 

lokale warmtenet.’’

‘’Gezien het gemiddelde  

besteedbaar inkomen van de 

wijk is het denk ik onrealistisch 

om voor een warmteoplossing 

te kiezen waarbij je vooraf hoge 

investeringskosten hebt.  

Bijvoorbeeld om je huis aan te 

passen.’’ 



Hoe is het om onderdeel uit te maken van de werkgroep?
De werkgroep is nu drie keer samengekomen. Tot nu toe bevalt dat goed. Het 
energieniveau in de groep is hoog en men voelt zich echt betrokken bij het 
onderwerp. Alle keren dat we zijn samengekomen liepen de sessies uit, omdat 
de mensen in de werkgroep ervan doordrongen zijn dat een keuze voor een 
ander verwarmingssysteem fundamenteel is. Het zal een keuze voor vele jaren 
zijn, dus het is niet iets om lichtzinnig over te doen.

Wat is jouw rol als werkgroepslid?  
Ik zie mijn rol tweeledig. Als werkgroepsleden moeten we ervoor zorgen dat 
onze wensen, eisen en zorgen voor een toekomstig energiesysteem worden 
meegenomen in de keuze en het standpunt van de gemeenteraad. Ook al is er 
in Politiek Den Haag besloten dat we van het aardgas af moeten, dat betekent 
niet dat we erop achteruit willen gaan. Betaalbaarheid en betrouwbaarheid 
van een nieuw warmtesysteem zijn essentieel voor ons als bewoners en huis-
eigenaren. 
Daarnaast werk ik al vele jaren in de energiesector in verschillende rollen en 
bij verschillende partijen. Ik kan hierdoor goed ‘factchecken’ en ervoor zorgen 
dat we de juiste informatie hebben en dat dit zo objectief mogelijk wordt ge-
presenteerd. Hierdoor hoop ik iedereen scherp te houden en te voorkomen 
dat we gaan ‘koker denken’ of dat zaken eenzijdig worden belicht.  

Wat is er tot nu toe in de werkgroep besproken? 
We hebben tot nu toe drie werkgroepsessies gehad: 
1e sessie: Algemene introductie: Waarom moeten we van het gas af, wat is de 
relatie tot andere lopende initiatieven zoals de Regionale Energiestrategie en 
actualiteiten zoals de warmterotonde.
2e sessie: Kennismaking met de verschillende warmtetechnieken. Denk hier-
bij aan individuele technieken zoals een warmtepomp, zonneboiler of elektri-
sche kachel, maar ook collectieve oplossingen zoals een warmtenet of her-
nieuwbaar gas (waterstof en/of biogas).
3e sessie: Verdieping in het woningbestand van Zoeterwoude Rijndijk. We 
keken naar de verschillende type woningen, bouwjaar en energielabels. Ook is 
gekeken naar gemiddelde inkomens per wijk als indicatie voor koopkracht als 
er investeringen nodig zouden zijn in de woning.

Zijn er al keuzes gemaakt? 
Op dit moment liggen alle opties nog op tafel. Dus dat wil zeggen een indivi-
duele oplossing waarbij iedereen zijn eigen keuze maakt (all electric, red.) of 
een collectieve oplossing via een warmtenet. Ook wordt nog onderzocht wat 
de potentie is van waterstof en/of biogas, zodat we het bestaande gasnetwerk 
zoveel mogelijk kunnen hergebruiken. De komende tijd wordt gebruikt om 
voor ieder van deze scenario’s uit te zoeken wat de impact is op kosten, be-
trouwbaarheid en duurzaamheid.  Ook is het denkbaar dat er een combinatie 
komt afhankelijk van je type woning en/of wijk. Essentieel is in ieder geval dat 
we op dit moment nog geen oplossingen uitsluiten zolang er nog veel ondui-
delijkheid is, bijvoorbeeld over de warmterotonde. 

Wat is de belangrijkste boodschap voor nu vanuit de werkgroep 
naar inwoners? 
Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat er in de werkgroep een goede 
vertegenwoordiging is van zeer kritische maar betrokken inwoners, daar ben 
ik zelf ook één van. De werkgroepsleden zijn vanuit alle wijken vertegenwoor-
digd. Ondanks verschillende berichtgeving in de media waarbij het lijkt alsof 
er al een keuze voor het warmtenet is gemaakt, staan alle opties op dit mo-
ment nog open en worden goed afgewogen. 

Uit de werkgroep

Erwin Loonen
bewoner Rijndijk

2

Oprichting Gebiedscoöperatie Zoeterwoude

Rol van bewoners bij de Energietransitie
Als actieve bewoners willen wij ook een 
steentje bijdragen aan de Energietransitie. 
Gezamenlijk kunnen wij zorgen voor de 
ontwikkeling van energiebesparende en 
duurzame oplossingen. Dit kan individu-
eel, in de straat, in de wijk of in een gebied 
plaatsvinden. Bewoners kunnen dit niet 
alleen. 

Dit voorjaar is het plan voor een Gebieds-
cooperatie voorgelegd aan de gemeen-
te Zoeterwoude. Een initiatief dat goed 
aansluit op het participatiebeleid van de 
gemeente. Zij hebben dan ook subsidie 
gegeven voor de start van de Gebiedscoo-
peratie. 

Gebiedscoöperatie
In een Gebiedscoöperatie werken inwo-
ners, de gemeente, ondernemers, natuur-
beheer, organisaties, maatschappelijke 
instellingen e.a. op vele terreinen samen. 
Het gezamenlijke doel is het gebied waar-
in ze werken te versterken door het ma-
ken van een gebiedsarrangement. Bij het 
nieuwe speelveld is burgerparticipatie het 
uitgangspunt. Hoe meer inwoners zich 
aanmelden, hoe sterker de positie van de 
Gebiedscoöperatie in het speelveld wordt. 
De Gebiedscoöperatie kan zich hierdoor 

ontwikkelen tot een organisatie, die maat-
schappelijk én economisch van belang is.

Brede duurzame doelstelling
De Gebiedscoöperatie kan oplossingen 
bieden voor lokale energie, maar ook op-
lossingen voor duurzaamheid in brede zin. 
Niet alleen woningen moeten verduurza-
men, maar ook de land- en tuinbouw, de 
industrie, mobiliteit en bereikbaarheid, 
waterveiligheid en waterkwaliteit, bodem-
kwaliteit, luchtkwaliteit, werkgelegenheid, 
gezondheid, circulaire economie, kwaliteit 
van natuur en landschap, toerisme en re-
creatie. 
In het nieuwe speelveld kunnen bewoners 
voor al deze gebieden hun kwaliteiten in-
zetten en een rol van betekenis spelen. Een 
gebiedscoöperatie is anders dan andere 
instanties, omdat de aandacht niet alleen 
gericht is op één onderdeel, zoals energie, 
maar zich richt op meer gebieden die ver-
duurzamen. Bovendien staat burgerpar-
ticipatie centraal als werkwijze bij de Ge-
biedscoöperatie.

Heb je vragen, wil je meedoen?
Neem contact op met de initiatiefnemers: 
Jos Atteveld
M: 06-21486127
E: GCZoeterwoude@outlook.com

•   Gelijkwaardige partner t.o.v. andere marktpartijen
•   Samen met bewoners duurzaamheid bottom-up vormgeven  
    (burgerparticipatie)
•   Brede aanpak duurzaamheid
•   Lusten en lasten inwoners in evenwicht brengen
•   Zoveel mogelijk inschakelen van lokale en regionale bedrijven
•   Aansluiten bij en versterken van de duurzaamheidsinzet van de gemeente     
    Zoeterwoude
•   Deelname aan de regionale koepelcoöperatie Rijnland Energie voor  
    grootschalige wind- en zonprojecten.
•   Intensieve samenwerking met Zon op Zoeterwoude,  
    Zoeterwoude Duurzaam 2030 en de gemeente Zoeterwoude
•   Bijdrages leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio 
    Holland-Rijnland.

Wat is de meerwaarde 
van een gebiedscoöperatie?



We zijn gestart met de werkgroep 
Rijndijk Van Gas Los! 
Op 8 juli was de eerste werkgroeps-
bijeenkomst. In deze krant doen we 
kort verslag van de voortgang en be-
vindingen van de werkgroep. Op de 
website www.zoeterwoudegaatgoed.
nl/vangaslos vindt u alle presentaties, 
documenten en verslagen.  

Tot nu toe zijn er vier bijeenkomsten 
geweest. De gemeente heeft een Eu-
ropese subsidie gekregen en daarmee 
kunnen we de mogelijkheden voor 
Rijndijk goed onderzoeken. De werk-
groep bepaalt welke warmtetechnie-
ken we verder onderzoeken. Wat is er 
inmiddels gebeurt?

Werkgroep 1: kennismaking en  
introductie
De eerste bijeenkomst stond in het 
teken van kennismaking en introduc-
tie. Tijdens deze bijeenkomst hebben 
we met elkaar en met het onderwerp 
kennisgemaakt. Zo kwamen we er ach-

ter dat de deelnemers verschillende 
achtergronden en motivaties hebben 
om mee te doen en dat alle delen van 
Rijndijk goed vertegenwoordigd zijn. 
Kortom; een goede basis om van start 
te gaan. Daarna werd het onderwerp 
en de opdracht toegelicht. Daarbij is 
toegelicht dat het voor Rijndijk ook 
mogelijk is om voor een collectieve 
oplossing - een warmtenet- te kiezen. 

Werkgroep 2: Warmtetechnieken 
Tijdens de tweede bijeenkomst zoom-
den we in op de verschillende warm-
tetechnieken. Deze zijn opgesplitst in 
drie categorieën, namelijk: 1) individu-
ele oplossingen, zoals bijvoorbeeld een 
warmtepomp, 2) collectieve oplossin-
gen, zoals warmtenetten met een hoge 
of lage temperatuur en 3) hernieuw-
baar gas, zoals waterstof of biogas. Bij 
elke warmtetechniek schreven we uit 
wat we al over de techniek weten, wat 
we nog niet weten en nog moeten on-
derzoeken en wat de voor- en nadelen 
van de techniek zijn. 

Werkgroep 3: Kenmerken Rijndijk 
In de derde bijeenkomst namen we de 
kenmerken van Rijndijk onder de loep. 
We keken hierbij naar de eigenschap-
pen en kenmerken van de woningen 
in de wijk en naar de mensen die erin 
wonen: de Rijndijkers. Belangrijke ken-
merken van de woningen zijn o.a. het 
bouwjaar van de woningen, de isola-
tiewaarde, hoe dicht de woningen op 
elkaar staan en soortgelijke woningen 
of juiste verschillende woningtypes. Bij 
het kiezen van een andere duurzame 
warmtebron in plaats van aardgas zijn 
de mensen ook een belangrijke factor. 
Wie wonen er in de wijk? De gemid-
delde leeftijd, het inkomensniveau, de 
gezinssamenstelling, hoelang iemand 
al in de wijk of de woning woont en 
hoe iemand over duurzaamheid denkt 
zijn allemaal van belang. 

In deze bijeenkomst probeerden we de 
technieken te koppelen aan woningen 
en mensen. 

Werkgroep 4: Randvoorwaarden en  
updaten onderzoek
De gemeente heeft reeds onderzoek 
laten doen naar wat de beste warmte-
techniek is voor de verschillende wij-
ken in Zoeterwoude. Het Planbureau 

voor de Leefomgeving heeft een ver-
gelijkbaar onderzoek gedaan. Beide 
onderzoeken concluderen dat een col-
lectieve warmtetechniek voor Rijndijk 
de voorkeur heeft.

Voor het onderzoek zijn door de ge-
meente randvoorwaarden opgesteld, 
deze bestaan uit betaalbaarheid, 
duurzaamheid, betrouwbaarheid, toe-
komstbestendigheid, draagvlak onder 
bewoners en lokale bronnen.

De werkgroep heeft als wens uitge-
sproken om met de kennis en data van 
2020 een nieuw onderzoek te doen. 
Hierin zijn de volgende randvoorwaar-
den voor de warmtetechniek het be-
langrijkst: betaalbaarheid, duurzaam-
heid, betrouwbaarheid, veiligheid en 
flexibiliteit. De werkgroep heeft ook 
nagedacht over de randvoorwaarden 
van het onderzoek zelf. De conclusie 
krijgt de vorm van een top 3 van voor-
keurstechnieken. 

Woningen verwarmen  
met aardwarmte 
In onze regio hebben drie partijen 
een vergunningaanvraag gedaan om 
de mogelijkheid voor Geothermie te 
onderzoeken. Bij geothermie wordt 
de warmte van de aarde gebruikt om  
woningen te verwarmen. Het gaat 
nu nog om opsporingsvergunningen, 
waarbij door proefboringen wordt on-
derzocht of de aardlagen onder ons 
geschikt zijn om deze techniek toe te 
passen. Eerdere bureaustudies wijzen 
namelijk uit dat dat zo is. Als de proef-
boringen succesvol zijn, dan kan een 
geothermiebron ontwikkeld worden, 
die aangesloten kan worden op be-
staande en nieuwe warmtenetten in 
de regio. 

Warmterotonde biedt kansen 
In Zuid-Holland komt een warmte- 
rotonde die industriële restwarmte uit 
Rotterdam aanvoert om woningen te 
verwarmen in de hele provincie. Deze 
warmterotonde komt naar alle waar-
schijnlijkheid met een leiding (Leiding 
door het Midden +) naar onze regio. 
Binnen onze regio zijn er verschillende 
partijen, waaronder Zoeterwoude, die 
gebruik kunnen maken van deze kans. 
Zoeterwoude beslist eind 2020 of ze 
restwarmte uit Rotterdam wil afne-
men. 

Regionale Energiestrategie (RES)
De concept Regionale Energiestrate-
gie (RES) van onze regio is inmiddels 
klaar! Nederland is opgedeeld in 30 

RES-regio’s die voor het jaar 2050 
energieneutraal moeten zijn. Zoeter-
woude is onderdeel van de RES-regio 
Holland-Rijnland, hiertoe behoren ook 
onze buurgemeenten Leiden, Leider-
dorp, Alphen aan den Rijn. Alle partij-
en hebben nu de mogelijkheid om op 
de RES te reageren. Volgend jaar ver-
schijnt dan de definitieve RES. 
Ben je benieuwd naar de concept RES? 
Deze kun je bekijken via de website  
www.hollandrijnland.nl/ruimte/ener-
gie/. 

Actualiteiten

Terugkoppeling voortgang  
en resultaten van de werkgroep
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Wij zijn heel benieuwd naar uw mening 
Op de website leest u meer over wat er in de werkgroep besproken 
is en de richting en resultaten tot nu toe. U kunt reageren, maar ook 
aandachtspunten noemen en tips geven. We verzamelen de reacties 
en deze gaan naar de werkgroep, zodat de werkgroep weet wat u 
vindt. Ga naar www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos en geef uw 
mening.  



Partner aan het woord

Ruud Garvelink,  
Huurdersvereniging De Huurderij

Uitgave: gemeente Zoeterwoude
Nr. 2, september 2020

Project Rijndijk Van Gas Los
Meer informatie: www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos
Contact: 
Projectleider Baktash Ibrahimi
T: 071-580 6300
E: b.ibrahimi@zoeterwoude.nl

Je hoeft niet altijd groots te investeren 
om te besparen op je energie- en gasre-
kening.  Met kleine aanpassingen kun je 
al gauw enkele honderden euro’s per jaar 
besparen. Niet alleen in de donkere win-
termaanden, maar het hele jaar door!

Tip: verwarm je kookwater elektrisch
Gas is duurder en minder efficiënt dan 
elektriciteit. Kook je nog op gas, verwarm 
je kookwater dan eerst in een elektrische 
waterkoker. Als je iets eerder begint met 
koken, giet je het hete water op je groen-
ten, aardappelen, rijst, eieren etc. en laat je 
het met een gesloten deksel 20 minuten 
staan zonder verder te verwarmen met 
gas. Je zult zien dat je voedsel dan gaar is!

Dit is slechts een van de tien tips om direct 
energie te besparen. Zo ben je meteen mi-
lieubewust bezig en denk je ook nog eens 
aan de eigen portemonnee. Benieuwd 
naar de andere 9 tips? Kijk snel op de web-
site: https://www.zoeterwoudegaatgoed.
nl/10-tips/

Verzilver je teGOEDbon: OP = OP

Bij de verkoop van een woning is een energielabel verplicht. Maar het aan-
vragen van een energielabel is ook interessant als je wilt weten hoe duur-
zaam jouw woning is. Wie voor 1 januari 2021 een energielabel aanvraagt, 
is fors goedkoper uit.

Volgend jaar wordt een energielabel duurder. Vanaf 2021 ben je verplicht 
om een energieadviseur langs te laten komen, terwijl je nu nog eenvoudig 
zelf een label kan aanvragen. Waar je nu nog 5 tot 10 euro betaalt voor een 
energielabel, kost het je straks 150 tot 300 euro. En het is bovendien de 
vraag of er wel genoeg energieadviseurs zijn om alle aanvragen tijdig af te 
handelen.

Energielabel aanvragen is heel eenvoudig
In 2015 hebben alle woningen een voorlopig energielabel gekregen van de 
overheid. Bij de verkoop van je woning is het verplicht een definitief energie- 
label te verstrekken. Via de site Energielabelvoorwoningen.nl kun je jouw 
woningkenmerken controleren en wijzigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het type glas, gevelisolatie, het soort verwarming en het ventilatiesysteem.
Vraag het energielabel nu aan en tel uit je winst. Snel verdiend, toch?

Van de website

Colofon

In juli en augustus ontvingen alle eigenaren van een koopwoning in Zoeterwoude een 
TeGoedbon per post. Met de teGOEDbon kun je tot €70 terug krijgen voor energiebe-
sparing! Inmiddels zijn er al 250 teGOEDbonnen ingewisseld! Het budget is helaas niet 
toereikend voor alle woningeigenaren, daarom geldt: OP=OP! Voorkom teleurstelling en 
wacht niet te lang met het verzilveren van de teGOEDbon. Binnenkort komt op de web-
site van het Duurzaam Bouwloket een teGOEDbon-meter, zo kan je zien hoeveel bonnen 
er nog beschikbaar zijn.

TeGOEDbon voor energiebesparende maatregelen en producten
Wil je de bon verzilveren? Doe dat dan volgens het stappenplan hieronder, het is belang-
rijk dat je deze volgorde aanhoudt. Alle aankopen die gedaan zijn vanaf 1 juli 2020 zijn 
geldig voor de actie. Je kunt maximaal € 70 van je totale uitgave terugkrijgen. Kijk op de 
website om te zien welke maatregelen en producten in aanmerking komen:
www.duurzaambouwloket.nl/tegoedbon-inwisselen 

 

Eén bon per huishouden
Per huishouden kun je maximaal 1 bon verzilveren. Je kunt je aankopen alleen registreren 
met de unieke code op de teGOEDbon. De bonnen zijn bestemd voor huiseigenaren die 
de woning zelf bewonen, dus niet voor (ver)huurders.
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Wat is je functie bij De Huurderij en 
kun je kort iets vertellen over De Huur-
derij? 
Ik ben Algemeen Bestuurslid van De 
Huurderij. De Huurderij is een be-
langenvereniging voor huurders van 
Rijnhart Wonen. Rijnhart Wonen is de 
woningcorporatie van Leiderdorp en 
Zoeterwoude. Als Huurderij hebben wij 
het recht om te reageren op beleidswij-
zigingen en adviesrecht. Als er wijzigin-
gen in het beleid van Rijnhart Wonen 
zijn, geven wij advies met de belangen 
van de huurders in het achterhoofd. 
Denk bijvoorbeeld aan huurverhogin-
gen en aankoopbeleid, daarbij  kijken 
we naar het soort huurwoningen, de 
prijsklassen en de servicekosten. 

Rijnhart Wonen verduurzaamt ook de 
huurwoningen, hoe wordt De Huurde-
rij daarbij betrokken? 
We hebben een wettelijke status ten 
opzichte van Rijnhart Wonen. Rijn-
hart Wonen neemt ons stap voor stap 
mee in al hun plannen en vindt het 
belangrijk welke ideeën De Huurde-
rij daarover heeft. Zij betrekken ons 
bijvoorbeeld via informatieavonden 
die met regelmaat plaats vinden. Ik zit 
zelf in een pilot-project gericht op het 
verduurzamen van woningen in Zoe-
terwoude. Rijnhart Wonen heeft bij 

drie straten met sociale huurwonin-
gen in Zoeterwoude Rijndijk gezorgd 
voor een hybride luchtwarmtepomp 
en zonnepanelen. Ik merk nu al dat dit 
veel oplevert qua gasverbruik. De pilot 
startte in maart 2020 en we hebben 
nu al 240 euro aan energie bespaard. 

Wat vind je ervan dat alle woningen 
aardgasvrij worden gemaakt in Rijn-
dijk? 
Het streven is natuurlijk heel goed, 
maar of het haalbaar is en op welke 
termijn is nog onduidelijk. Ik denk dat 
het goed is om voor een collectieve 
oplossing te gaan voor de warmtevoor-
ziening. Dit scheelt in de kosten voor 
inwoners.  

Welke rol speelt De Huurderij bij het 
project Rijndijk Van Gas Los en de 
werkgroep?
Onze rol is het vertegenwoordigen van 
de belangen van de huurders bij het 
maken van een keuze voor een nieuwe 
warmtevoorziening voor de woningen 
in Rijndijk. Ook zijn wij vraagbaak voor 
het project richting huurders. 

Verschilt de aanpak van het aard-
gasvrij maken van huurwoningen 
ten opzichte van koopwoningen?  
Het belangrijkste verschil is dat huur-

woningen veel vaker om collectieve 
aanpassingen vragen. Rijnhart Wonen 
moet een keuze maken welke warmte-
voorziening het meest geschikt is voor 
alle huurwoningen. Het belangrijkste 
punt is dat het kostenneutraal moet 
zijn voor de huurders. 

Hoe kan De Huurderij ervoor zorgen 
dat de belangen van de huurders in 
Rijndijk goed worden meegenomen? 
Door goed en regelmatig te overleggen 
met Rijnhart Wonen. De belangen van 
huurders nemen we mee in alle plan-
nen, bijvoorbeeld bij prestatieafspra-
ken met de  gemeente, woningbouw en 
De Huurderij.  

→ GOED-tip

Vraag nu een energielabel aan en bespaar geld!

1. Doe een energiebesparende  
aankoop en bewaar de bon

2. Registreer je aankoop op  
duurzaambouwloket.nl 

 

3. Je ontvangt tot € 70 
 retour op je rekening!


