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Hoe maak je een
woning aardgasvrij?
www.nieuweenergieschiedam.nl

Nieuwe Energie voor Groenoord: hoe staat het nu met onze
voorbereidingen voor dit project? Daar praten we u in deze nieuwsbrief
weer helemaal over bij. Over de modelwoning aan het Jacques Urlusplein
bijvoorbeeld. Ook vertellen twee heren van VvE Platform Schiedam
waarom onze stad voor veel andere gemeenten een voorbeeld is als het
om verduurzaming gaat. Dit en meer leest u in deze tweede nieuwsbrief!
Modelwoning Jacques Urlusplein:
‘Bij de meeste woningen zijn we in drie
werkdagen klaar’
Wat betekent het om de woningen in een flat
aardgasvrij te maken? Wat moet er allemaal
gebeuren en hoe gaat het eruit zien? De beste
antwoorden krijgt u door het te zíen. Dat
kan! In de modelwoning die Woonplus liet
maken in de flat aan het Jacques Urlusplein.
Alle huurders van de flat zijn uitgenodigd de
modelwoning te bezoeken.

is dan overbodig, dus die halen we direct weg.
De bewoner hoeft daar dan geen vastrecht
meer voor te betalen.’ En zo zijn de woningen
klaar voor een aardgasvrije toekomst.
Drie dagen
‘Bewoners zijn vaak bang dat ze wekenlang in
de troep komen te zitten. Ik zeg ook niet dat je
er niets van merkt; het blijft een verbouwing,
waarbij we toch inbreken in iemands
leefomgeving.’ Volgens Hayo is het technisch
vrij eenvoudig de woning aan te passen voor
het warmtenet. ‘Bij de meeste woningen zijn
we in drie werkdagen klaar. Bij de flat aan het
Urlusplein combineren we dit werk met groot
onderhoud. Daarom zal het daar een paar dagen
langer duren. Wanneer we in de andere flats
in de buurt aan de slag gaan, nodigen we de
bewoners ook eerst uit in de modelwoning aan
het Urlusplein. Heb je dit voorbeeld gezien, dan
weet je beter waar je aan toe bent.’

Modelwoning in de flat aan het Jacques Urlusplein

‘Veel mensen hebben vooraf het idee dat er
enorme installaties en buizen in hun woning
komen’, zegt Hayo Flink, projectleider bij
Woonplus. ‘In de modelwoning zie je dat dat niet
zo is. We boren een aantal gaten en brengen
nieuwe waterleidingen en verwarmingsbuizen
aan. Bij de kapstok komt een regelkast: dat
noemen we een warmte-afleverset. In de
meterkast brengen we een extra groep aan
voor het elektrisch koken. Woonplus geeft alle
woningen een inductiekookplaat. De gasmeter

Elektrisch koken voor alle huurders van Woonplus

Aanvraag deelname Proeftuinen
Aardgasvrije Wijken ingediend
We willen Groenoord op zo’n manier duurzaam maken, dat het betaalbaar en haalbaar
is voor iedereen. Voor Groenoord is het
warmtenet de beste oplossing om woningen
voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.
Met financiering van Rijk en gemeente
zorgen we dat dit straks voor huurders én
woningeigenaren betaalbaar is.

het terugdringen van CO2-uitstoot. Door over te
stappen op duurzamere warmtebronnen. Zoals
het warmtenet.
Er lopen op dit moment diverse (subsidie)
aanvragen voor Nieuwe Energie voor
Groenoord. Daarover meer in een volgende
nieuwsbrief.

Alvast aan de slag met energie besparen?
Om in aanmerking te komen voor financiering
van de overheid, hebben we ons aangemeld voor
het landelijke project Proeftuinen Aardgasvrije
Wijken. Daarbij hebben we het Rijk op 30 april
gevraagd om een bijdrage van 4,9 miljoen euro.
4,9 miljoen aangevraagd voor woningeigenaren en VvE’s
Waar we ons voor inspannen, is woonlastenneutraliteit voor alle woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Groenoord. Met
andere woorden: de woonlasten nemen onder
de streep niet toe, omdat een lagere energierekening de extra kosten goedmaakt. Niet alle
bewoners en VvE’s kunnen de investering voor
woningverbetering en aansluiting op het warmtenet zelf betalen. Met de gevraagde bijdrage van
4,9 miljoen euro kunnen we hen ondersteunen.

Korting op energiebesparende producten
Het Servicepunt Woningverbetering geeft alle
Schiedamse huiseigenaren tot 31 maart 2021
een korting van 90 euro op energiebesparende
producten. Zoals radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Ook kunt u een adviesgesprek aanvragen
met een bouwkundig expert over de isolatiemogelijkheden van uw woning. Meer weten? Ga dan
naar www.servicepuntwoningverbetering.nl,
kies vervolgens voor ‘Schiedam’ en klik tot slot op
‘Kortingsactie 2020’ (in oranje kolom links).

Of we deze bijdrage ook echt krijgen? Dat horen
we dit najaar. Dan leggen we ook de plannen
voor Groenoord voor aan de gemeenteraad. Het
is dus nog even spannend!
Van Parijs naar Groenoord: hoe zit het ook
alweer?
Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te
gaan en zo de schadelijke gevolgen voor mens
en natuur te beperken, is in 2015 het Akkoord
van Parijs gesloten. Nederland vertaalde dit
akkoord in een Klimaatakkoord voor Nederland.
In 2019 ondertekende Schiedam het Regionaal
Energie Perspectief. Nu staan alle gemeenten
voor de vraag hoe zij hun bijdrage aan het
Klimaatakkoord gaan invullen. Dit gaat dan over
het opwekken van elektriciteit, maar ook over

Energiebesparende producten bestellen? De eerste € 90,krijgt u van het Servicepunt Woningverbetering.

Een belangrijke samenwerkingspartij in
het duurzaam maken van Groenoord is
VvE Platform Schiedam
VvE-voorzitters Bob Beijer, Ger Hunnersen en
Walther van Houten vormen het bestuur van dit
in 2014 opgerichte platform.
VvE Platform Schiedam verzorgt bijeenkomsten,
nieuwsbrieven en deelt via de website
informatie met de leden. Het driehoofdige
bestuur is ook actief in de landelijke organisatie
VvE Belang. Een organisatie die ook een
vraagbaak is voor verschillende ministeries.
‘Schiedam staat er goed op bij VvE belang’,
zegt Bob Beijer. ‘Schiedam is al heel ver met de
plannen voor het warmtenet en is daarmee een
voorbeeld voor veel andere gemeenten. VvE
Belang vraagt ons dan ook regelmatig om hier
meer over te vertellen.’

Schiedam is al heel ver en een
voorbeeld voor veel andere
gemeenten
– Bob Beijer en Walther van Houten
van VvE Platform Schiedam

Verduurzamen zonder kostenverhoging
Zelf hebben de heren al volop ervaring met het
verduurzamen van hun eigen VvE. Zo kreeg
VvE Laan van Spieringshoek, waar Walther van
Houten voorzitter van is, een nieuw cv-systeem.
Ook kwamen er 94 zonnepanelen, werden de
spouwmuren geïsoleerd, de daken vergroend
en kwam er een elektrische deur bij de entree.
Dat laatste was extra winst voor de oudere
bewoners in het complex. Voor hen waren de
deuren best zwaar om zelf open te doen. ‘We
hebben dit allemaal kunnen doen, zonder dat
iemand ook maar één euro extra heeft betaald’,
aldus Walther, die namens het platform ook lid is
van de Participatietafel van Nieuwe Energie voor
Groenoord.

Virtuele participatietafel

v.l.n.r.: Walther van Houten (VvE Laan van Spieringshoek),
Bob Beijer (VvE De Vaerten) en Ger Hunnersen (VvE De
Nieuwe Harg)

Alles valt of staat met kosten
Landelijk staan we er dus goed op. Maar hoe zit
dat bij de woningeigenaren in Schiedam zelf?
Volgens Bob groeit hun belangstelling voor
Nieuwe Energie voor Groenoord. ‘Iedereen
begrijpt dat het nodig is en wil meedoen. Maar
alles staat of valt met de vraag wat het gaat
kosten.’

Hoe zet je als VvE in Coronatijd een goede
(digitale) bewonersavond op? Daar bekeek
Walther onlangs een webinar over. Dat is
een presentatie via het internet. ‘Ook voor de
Participatietafel moeten we, als deze periode
nog langer gaat duren, op zoek naar andere
middelen. Wat sowieso goed kan zijn, omdat je
zo toch ook weer een ander publiek bereikt.’ In
mei kwam de Participatietafel voor het eerst via
internet bij elkaar.

Meer informatie?
Inmiddels zijn er zo’n 300 VvE’s aangesloten
bij het VvE Platform Schiedam. Nog niet
aangesloten VvE-besturen kunnen dat alsnog
(gratis) doen. Kijk voor meer informatie op
www.vveplatformschiedam.nl.

Voorlopige planning
De verschillende partijen moeten nog diverse besluiten nemen over of en wanneer
precies de werkzaamheden starten. Toch hebben we een planning nodig, ook al
kan deze dus nog veranderen. Als alles gaat zoals we dat hebben bedacht, ziet die
planning er als volgt uit.
2015
Klimaatakkoord Parijs. De Nederlandse overheid beloofde in dit akkoord de CO2-uitstoot
flink te verlagen. Stoppen met het gebruik van aardgas hoort daarbij.

2018
Het warmtenet blijkt na onderzoek
de best uitvoerbare en meest
betaalbare oplossing te zijn. Voor
een aansluiting op het warmtenet
zijn weinig aanpassingen in uw
woning nodig. U kunt dus gewoon
in uw woning blijven tijdens de
werkzaamheden.

Eind 2020
De gemeenteraad, Woonplus, de
bedrijven die de woningen op het
warmtenet gaan aansluiten en Eneco
ondertekenen de afspraken.

2017
Green deal (‘groene afspraak’)
tussen de gemeente Schiedam,
Woonplus Schiedam, Provincie
Zuid-Holland, Eneco en Stedin.

Zomer 2020
We hebben alle voorbereidingen
en subsidieaanvragen afgerond.

Najaar 2020
Gemeenteraad, Woonplus en Eneco
nemen besluit.

2021
Bij akkoord alle partijen: de eerste
scheppen gaan de grond in.

2030
Groenoord is aardgasvrij!
Groenoord is nog meer een wijk
geworden om trots op te zijn.
Een wijk waar je graag woont
en waar het beter gaat met de
werkgelegenheid en gezondheid.
2024
We sluiten de eerste woningen aan
op het warmtenet.

Betaalbaar, haalbaar en
zo makkelijk mogelijk voor u.
Daar werken we aan!
Oproep voor VvE’s: gratis onderzoek
De meeste flats in Groenoord maken gebruik van blokverwarming. Ergens in het gebouw is er een stookhok met een centrale
verwarming. Vanuit dit centrale punt vervoeren buizen de warmte naar de radiatoren in de woningen. Bewoners hebben dus
geen eigen cv-ketel nodig.
Wie dicht bij dat centrale verwarmingspunt woont, hoeft amper
te stoken. Woon je aan het eind van de buis, dan is de woning
nauwelijks warm te krijgen. Dat is een veelgehoorde klacht over
blokverwarming. In dat geval kiest een VvE er meestal voor om de
aanvoertemperatuur van het warme water te verhogen. Gevolgen:
een hoger energieverbruik én een hogere energierekening.
Meld u aan voor een gratis onderzoek
De oorzaak van het probleem zit ‘m vaak in een onjuiste afstelling
van het verwarmingssysteem. Het Servicepunt Woningverbetering
kan daar op verzoek van de VvE een gratis onderzoek naar uit laten
voeren. Met het rapport kan het VvE-bestuur eenvoudig offertes
bij installatiebedrijven opvragen.
De komende weken neemt het Servicepunt Woningverbetering
contact op met de VvE’s in Groenoord. Het bestuur of de beheerder
van de VvE kan zich ook zelf opgeven. In dat geval is het voldoende
om te mailen naar info@servicepuntwoningverbetering.nl o.v.v.
RRE-CV met de contactgegevens van de VvE. Het Servicepunt
meldt de VvE dan aan bij het onderzoeksbureau, dat zij hiervoor
heeft ingeschakeld. Telefonisch is het servicepunt bereikbaar via
010 219 17 00.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan op de volgende
manieren:
→ Voor algemene vragen over aardgasvrij wonen, kunt u bellen
met de gemeente Schiedam op 14 010 (tussen 8.30 en 17.00).
→ Voor vragen over uw huurwoning van Woonplus kunt u bellen
met 010 204 51 00.
→ Ook kunt u uw vraag mailen aan nieuwe.energie@schiedam.nl
→ Bent u woningeigenaar of woont u in een VvE? De adviseurs
van het Servicepunt Woningverbetering zijn bereikbaar via
telefoonnummer 010 219 17 00. U kunt ook een afspraak maken
om langs te komen.
→ Meer informatie vindt u op www.nieuweenergieschiedam.nl

Nieuwe Energie voor Schiedam
is een samenwerking van de
overheidsorganisaties Gemeente
Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de
woningcorporatie Woonplus Schiedam,
het energiebedrijf Eneco Warmte Koude
B.V. en netbeheerder Stedin.

