
Samen op weg naar 
een aardgasvrije 
Hoeksche Waard in 2050

Een terugblik op de online bijeenkomsten 
voor de dorpen, de ondernemers en 
maatschappelijke organisaties over de 
Transitievisie Warmte



Hartelijk dank! 
In de maand maart en/of april heeft u digitaal deelgenomen aan 1 van de 6 
dorpsbijeenkomsten, de bijeenkomst voor ondernemers of maatschappelijke 
organisaties over de Transitievisie Warmte. Tijdens de verschillende bijeenkomsten 
verspreid over deze 2 maanden is het onderwerp op weg naar aardgasvrij 
besproken. Als gemeente vinden we het waardevol dat er vanuit inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgvuldig wordt meegedacht 
over  de overgang naar een aardgasvrije Hoeksche Waard. Wij kijken terug op 
goede bijeenkomsten en we hopen u ook. U ontvangt hierbij op hoofdlijnen 
een gespreksverslag van de bijeenkomsten en u leest meer over 
hoe we nu verder gaan.  

In gesprek met inwoners 
uit de dorpen   
Tijdens de gesprekken zijn er diverse onderwerpen besproken over de route naar 
aardgasvrij wonen en werken in de Hoeksche Waard. In de gesprekken is gesproken 
over de planning, de financiële kant van de transitie, maar ook over de ontwikkeling 
van alternatieven, zoals waterstof. Het doel was om met u het gesprek te voeren, 
vragen en zorgen bij u op te halen en informatie met u te delen. Tijdens de bijeenkomst 
hopen we u een kijkje te hebben gegeven in de Transitievisie Warmte en wat er bij 
komt kijken zoals: welke aardgasalternatieven er zijn, hoe u zich nu al kunt voorbereiden 
en hoe u betrokken wilt zijn. 

Hieronder vindt u een korte terugblik van een aantal van de besproken onderwerpen:

Lokale initiatieven ondersteunen 
Er zijn ideeën vanuit inwoners om gezamenlijk warmte initiatieven op te zetten. Een enthousiaste 
groep inwoners wil naar de mogelijkheden kijken voor alternatieven voor aardgas. Op dit moment 
zijn de bewoners bezig de verschillende opties in kaart te brengen. De gemeente wil hierbij mee-
denken en faciliteren waar dat kan en mogelijk is.

Wat kunt u nu al doen 
De thermostaat een graadje lager zetten, trek eens een 
warme trui aan, vervang alle lampen voor led, kijk naar 
isolatiemogelijkheden van uw woning, stap over op 
elektrisch koken, investeer eventueel al in een warmtepomp 
of een hybridewarmtepomp, plak kieren en naden in uw 
woning af, onderzoek of uw dak geschikt is voor zonnepanelen
en check of de stooktemperatuur van uw cv-ketel naar 
beneden kan. 



De cv-ketel is aan vervanging toe, wat is verstandig om te doen?
Veel vragen zijn gesteld over wat u het beste kan doen als uw cv-ketel binnenkort moet 
worden vernieuwd. Hier is niet een eenduidig antwoord op te geven. Alle woningen zijn
immers verschillend en beschikken over verschillende isolatieniveaus. Voor een gericht 
en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met het Regionaal Energieloket.

Oude gebouwen, wat te doen? 
Daarop volgend hebben we veel vragen gehad van inwoners die in een oud of monumentaal 
gebouw wonen. Voor deze groep is het nu nog lastig om het gebouw aardgasvrij te maken. De 
gebouwen hebben vaak een laag isolatieniveau. Dit maakt het kostbaar om de woning gereed 
te maken voor verwarmen met een lage temperatuur zoals bijvoorbeeld met een warmtepomp. 
Ook zijn eigenaren van monumentale gebouwen aan veel regels gebonden rondom het aanpas-
sen en renoveren. Voor oude en monumentale gebouwen zijn in de meeste gevallen maatwerk- 
oplossingen nodig om deze toekomstbestendig te maken. Ook deze oudere gebouwen moeten 
mee in de energietransitie. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er op landelijk niveau gekeken 
naar oplossingen, zowel rondom de wet- en regelgeving als de financiering. Over wat u op dit 
moment wel en niet kunt aanpassen aan uw monument, kunt u het beste contact opnemen 
met de gemeente en uw plannen bespreken. 

Wat doet de woningcorporatie in de Hoeksche Waard
De gemeente werkt samen met woningcorporatie HW Wonen en andere maatschappelijke 
partijen aan de Transitievisie Warmte. HW Wonen werkt zelf aan haar vastgoedportefeuille en de 
verduurzaming ervan. Op dit moment heeft HW Wonen ruim 500 woningen voorzien van zonne-
panelen. HW Wonen werkt in afstemming met de gemeente verder aan het verduurzamen van 
haar woningvoorraad. Dit is onder andere vastgelegd in prestatieafspraken met de gemeente.  

Financiële kant van de transitie 
Veel vragen zijn gesteld over de financiële kant van de energietransitie. Zorgen die hierbij leven 
zijn onder andere dat niet iedereen voldoende middelen heeft om grote investeringen aan hun 
woning te betalen. Bovendien vindt men dat de gemeente hier ook financieel aan zou moeten 
bijdragen. Hierbij wordt gedacht aan subsidies of leningen. Deze zorgen zijn bekend bij de 
gemeente en zijn een belangrijk aandachtspunt (dit is ook opgenomen in de Nota van 
uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte). De gemeente neemt dit serieus en stemt dit ook 
af met de landelijk overheid, zoals de provincie en de Rijksoverheid. 

Wat gebeurt er in het buitengebied? Er wordt gesproken over wijken en dorpen, 
maar er staan ook woningen in het buitengebied. Worden deze niet vergeten? 
Voor het buitengebied wordt net als in de dorpen in de Hoeksche Waard gekeken welke 
oplossing het beste past in het gebied. Door de lage bebouwingsdichtheid in het buitengebied 
ligt een individuele oplossing meer voor de hand dan bijvoorbeeld in een dorp waar de woningen 
dichterbij elkaar staan. Ook hebben we hier vaak te maken met oudere woningen en boerderijen 
welke moeilijk op een isolatieniveau te krijgen wat geschikt is om met een lage temperatuur te 
verwarmen. Een innovatie met een duurzaam gas is hier misschien in de toekomst een oplossing. 
In de tussentijd is het natuurlijk altijd goed, net als voor elke woning, om de energiezuinigheid van 
het gebouw te verbeteren.  

https://regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard


Betrokkenheid vergroten in de Hoeksche Waard 
Het is belangrijk om de betrokkenheid bij de energietransitie te vergroten. De komende jaren  
vinden er steeds meer veranderingen plaats waarbij het belangrijk is dat inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard goed op de hoogte en betrokken zijn. 
De opkomst tijdens de dorpsbijeenkomsten was niet heel hoog. Dit willen we de komende jaren 
graag vergroten. Kleine bijeenkomsten zoals we nu hebben georganiseerd worden zeker  
gewaardeerd. Ook een nieuwsbrief die eens per maand wordt verspreid is als suggestie  
genoemd. Dit gaan we dan ook daar waar mogelijk continueren of op inzetten.

Innovaties rondom de energietransitie 
Rondom de energietransitie vinden veel nieuwe ontwikkelingen en innovaties plaats. Water-
stof is er 1 van. De gemeente houdt samen met haar partners (provincie Zuid-Holland, Stedin, 
waterschap Hollandse Delta en HW Wonen) de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op dit 
moment is het toepassen van ‘groene waterstof’ op grote schaal nog geen optie. Om groene 
waterstof te maken is veel groene energie nodig aangezien bij het omzetten van elektriciteit in 
waterstof veel energie verloren gaat. Op dit moment is er nog niet veel groene energie in de 
Hoeksche Waard beschikbaar. De duurzaam opgewekte energie is op dit moment allemaal nodig 
om iedereen van elektriciteit te voorzien. Het op grote schaal beschikbaar komen van waterstof in 
de Hoeksche Waard is vooralsnog niet aan de orde.

In gesprek met de ondernemers 
In de laatste 2 gesprekken is er gesproken met ondernemers en maatschappelijke partijen. 
De gesprekken hadden dezelfde insteek als de eerste 6 gesprekken met inwoners, waarin het 
onderwerp op weg naar aardgas vrij is besproken. Vanuit de ondernemers zijn er zorgen 
uitgesproken over de betaalbaarheid, zeker nu het mede door de coronacrisis voor ondernemers 
extra moeilijk is. Het is daarom voor veel ondernemers lastig haalbaar (en betaalbaar) om te star-
ten met verduurzamen. Ook werd aangegeven dat de energietransitie nog niet echt leeft onder 
de ondernemers. Het is daarom belangrijk om ondernemers meer en beter te informeren over de 
energietransitie en de stap naar aardgasvrij onder de aandacht te brengen bij de 
bedrijven in de Hoeksche Waard. Kennis delen is daarin van belang. 

In gesprek met de maatschappelijke organisaties
De maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard zijn welwillend om te verduurzamen 
en actie te ondernemen. Echter is het voor veel partijen lastig om aan voldoende financiële 
middelen te komen. Sommige verenigingen zitten op een plek waar jongeren graag bij elkaar 
komen, wat in sommige gevallen voor vandalisme zorgt. Deze verenigingen zijn dan ook bang om 
bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, omdat deze mogelijk ook doel van vandalisme kunnen 
zijn. Graag zien de verenigingen dat eerst dit onderwerp wordt aangepakt in de gemeente. 

Kleine verenigingen zijn opzoek naar hoe de transitie betaalbaar kan worden gemaakt en zoeken 
hierbij naar samenwerkingspartners om gezamenlijk te investeren. Ook als er geen subsidies 
beschikbaar zijn. 

Zakelijk Regionaal Energieloket
Voor het onafhankelijk adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties over 
verduurzaming heeft de Hoeksche Waard het zakelijk Regionaal Energieloket. Het zakelijk 
Regionaal Energieloket is samen met partners zoals provincie Zuid-Holland, Stedin, 
Energieke Regio en omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid opgezet. Via de website krijgt u  
informatie en kunt u eenvoudig een afspraak maken en contact opnemen. 

https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard


Hoe nu verder?
Op dit moment wordt er gewerkt aan de Transitievisie Warmte. De opbrengst van de online 
bijeenkomsten van afgelopen maanden wordt hier zoveel mogelijk in meegenomen. Ook is er 
met u contact opgenomen (of wordt) als u naar aanleiding van de bijeenkomst nog aanvullende 
vragen had over de route naar aardgasvrij voor uw woning, bedrijfspand of vereniging. 

De volgende digitale brede bijeenkomst over de Transitievisie Warmte staat gepland  
maandagavond 5 juli. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze brede bijeenkomst 
informeren wij u verder over de voortgang die gemaakt is in het visietraject en wat er komende 
periode op de planning staat richting de besluitvorming dit najaar.
 
De Transitievisie Warmte wordt  eind van het jaar aangeboden aan de gemeenteraad om hier een 
besluit over te nemen. In 2022 starten wij met de uitwerking van de wijk- en dorpsaanpakken. 

Blijft u 
graag op 
de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven en heeft u dit nog niet aangegeven? Stuurt u 
dan een e-mail naar  duurzaamheid@gemeentehw.nl en geef hierin aan dat 
u graag nieuws ontvangt over duurzaamheid in de Hoeksche Waard. Heeft u 
andere vragen of aanvullingen? Neem dan ook gerust contact met ons op via 
dit e-mailadres.  
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw inbreng en betrokkenheid en graag tot 
ziens!  

mailto:duurzaamheid%40gemeentehw.nl?subject=

