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Voorwoord
Nieuwe Energie voor Groenoord, dat is onze ambitie. Voor u ligt de aanvraag voor een proeftuin
Aardgasvrije Wijken voor de wijk Groenoord te Schiedam, zoals ingediend bij het Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW).
In dit PAW-programma werken verschillende overheidsinstellingen (waaronder het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije
opgave. Onderdeel van het PAW-programma zijn de proeftuinen, waarin in wijken door heel Nederland geleerd
wordt hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Wanneer een wijk daadwerkelijk
geselecteerd wordt als proeftuin, ontvangt de proeftuingemeente een financiële bijdrage vanuit het rijk om
bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij te maken. De tekst van de
publieksversie is, op twee punten na, identiek aan de tekst van de ingediende aanvraag. Het betreft de volgende
twee punten:
Ter bescherming van vertrouwelijk medegedeelde bedrijfsgegevens, de economische en financiële belangen van de gemeente
en/of derden en persoonsgegevens is een kleine hoeveelheid informatie in de publieksaanvraag uitgesloten (artikel 10, eerste
lid, aanhef en onder sub c, en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur).
Dit komt overeen met de aangegeven uitzonderingsgronden voor openbaarmaking in de ingediende aanvraag
De indeling van de aanvraag volgt het format van het Programma Aardgasvrije Wijken, waarin de wijze van beantwoording is
begrensd op een maximum aantal tekens en het gebruik van afbeeldingen of tabellen niet bij alle antwoorden is toegestaan. In
deze publieksversie zijn daarom enkele afbeeldingen van Groenoord ter verduidelijking toegevoegd.

Leeswijzer
• Het eerste hoofdstuk (Algemene gegevens) omvat een introductie van de aanvraag en een samenvatting
van de aanleiding en kern van de aanvraag.
• In hoofdstuk twee (Wijkgegevens) zijn de belangrijkste gegevens van Groenoord uiteengezet.
• Vervolgens bestaat hoofdstuk drie (Technische oplossingen) uit een technische beschrijving van de
beoogde alternatieve warmtevoorziening en benodigde gebouwmaatregelen in Groenoord, incl. reflectie
op hoe deze keuzes tot stand zijn gekomen.
• In het vierde hoofdstuk (Regie en organisatie) is de beoogde rol van de gemeente Schiedam nader toegelicht.
Daarnaast geeft het een uitgebreide beschrijving van de samenwerking met en tussen verschillende andere
stakeholders in deze wijkaanpak. Ook biedt het inzicht in de planning van de wijkaanpak voor de komende jaren.
• Het vijfde hoofdstuk (Participatie en communicatie) bevat een uitvoerige omschrijving van het participatieen communicatieplan van de wijkaanpak in Groenoord.
• Hoofdstuk zes (Verbindingen met andere opgaves in de wijk) omschrijft hoe verschillende koppelkansen
een belangrijke plek krijgen in deze wijkaanpak.
• Tenslotte bestaat het zevende hoofdstuk (Facultatieve onderwerpen – arbeidsmarkt en scholing) uit een
omschrijving van de koppelkansen met betrekking tot arbeidsmarkt en scholing die deze wijkaanpak met
zich meebrengt.
We wensen u veel leesplezier!
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1.1 Plaatsnaam waar proeftuin plaats zal vinden
Schiedam

vele sociaal-maatschappelijke problemen,
waaronder werkloosheid.

1.2 Naam wijk
Groenoord

Met een integrale wijkaanpak zoals Transform,
gebruiken we de energietransitie als vliegwiel om
deze problemen aan te pakken en de bewoners een
betere toekomst te bieden.

1.3 Gevraagde Rijksbijdrage incl. BTW:
4,9 miljoen euro
1.4 Indien u substantieel afwijkt van een bijdrage van
4 miljoen euro (zowel naar benden als naar boven),
geef hier dan een motivatie bij.
Geef Groenoorders een betere toekomst. Met
slechts 20% extra bijdrage kunnen we 10 keer
meer bereiken dan een standaard proeftuin.
Wanneer we 4784 woningen en 1112 utiliteiten
duurzaam en aardgasvrij maken, krijgen 9452
mensen in deze kwetsbare tegelijkertijd meer kans
op een veilige, gezonde leefomgeving en
werkgelegenheid. De bijdrage per woningequivalent (weq) bedraagt slechts €836 per weq.
1.5 Welk deel BTW voor BTW compensatiefonds?
De gemeente maakt voor de investeringen in eigen
vastgoed geen gebruik van het btw-compensatiefonds. De investeringen van overige vastgoedeigenaren komen niet in aanmerking voor het BTW
compensatiefonds.
1.6 Gemiddelde investering per woning en WEQs
Investering woning: gemiddeld €14.559 (Scenario
B, hoogste CO2-reductie per geïnvesteerde euro)
Investering per weq utiliteit: €8.663.
1.7 Waarom kiest u voor deze wijk?
Groenoord is een kwetsbare wijk. Er leven 9452
mensen met een inkomen lager dan gemiddeld en
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Het Schiedamse collegeprogramma 2018-2022
‘Bouwen met nieuwe energie’ belooft van Schiedam
een open, inclusieve en toegankelijke stad te maken
waar alle Schiedammers kansen krijgen om zichzelf
te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Dit
gunnen we zeker ook de Groenoorders!
Overschakelen op een warmtenet is hier het
duurzaamst. De (concept)RES MRDH zegt duidelijk
‘restwarmte tenzij’. En met ligging vlakbij de Leiding
over Noord is betaalbaar afkoppelen van het
aardgasnet logisch èn haalbaar op deze schaal.
De wijk is immers dichtbebouwd en qua bebouwing
relatief homogeen. De meeste gebouwen hebben
een collectieve ketel.
Daarnaast is 60% van de woningen in bezit van één
woningcorporatie, wat het proces vergemakkelijkt.
Zeker omdat de corporatie, als maatschappelijk
betrokken vastgoedonderneming, sterk
gemotiveerd is om haar bezit zo snel mogelijk
CO2 neutraal te maken.
Corporatie en gemeente streven ernaar de
warmtetransitie woonlastenneutraal te realiseren
voor de bewoners.
Om dit te kunnen doen hebben we meerdere
partners nodig.
En u.
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Dan kunnen wij inzetten op:
• een woonlastenneutrale transitie voor alle
bewoners
• substantiële steun utiliteiten
• substantiële steun particuliere verhuurders
De transitie in Groenoord is sinds 2017 voorbereid.
Veel lichten staan daardoor nu al op groen. We hebben een solide plan, goede onderbouwing en heldere planning voor bestuurlijke besluitvorming. Het
is echter ook een voorloperproject, dus álle lichten
moeten op groen voor de daadwerkelijke realisatie.
Deze PAW-aanvraag is een van onze belangrijke
bouwstenen. Zonder deze bijdrage kunnen wij
Groenoorders geen woonlastenneutrale energietransitie bieden; een belangrijke overweging voor
de Raad om in te stemmen om nù de overstap
naar aardgasvrij te maken en bewoners op kortere
termijn meer toekomstperspectief te bieden.
Zoals Groenoord zijn er meer wijken in Nederland.
Hoe hier de governance, PPS, samenwerking
commerciële eigenaren en financiering wordt
geregeld, helpt anderen ook op te schalen en
sneller aardgasvrij te worden.
1.8 Geef een beknopte samenvatting van de aanpak
voor deze wijk
De overstap naar aardgasvrij vraagt intensieve
samenwerking en kennisuitwisseling.
In 2017 ondertekenden gemeente Schiedam,
Stichting Woonplus Schiedam, Provincie ZuidHolland, Eneco Warmte Koude B.V. en Stedin
Netbeheer daarom een lokale Green Deal.
1.

2.

Nieuwe energie voor Groenoord waarmee
bewoners zonder aardgas kunnen koken,
douchen en verwarmen tegen de laagste
maatschappelijke kosten en hoogste
CO2-reductie.
Het vinden van koppelkansen.
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Inmiddels hebben we alle variabelen voor
warmtevoorziening in kaart gebracht. Naast directe
kosten zijn ook duurzaamheid en betrouwbaarheid
beoordeeld. Eneco, eigenaar van de Leiding over
Noord (LoN), blijkt de beste partij voor aardgasvrije
warmtevoorziening voor de wijk.
Woonplus heeft hierop de keuze gemaakt haar bezit
op de LoN aan te sluiten. We isoleren
pragmatisch: uit onderzoek blijkt lichte isolatie de
meeste CO2-reductie op te leveren tegen de laagste
kosten. Verdere isolatie vindt plaats tijdens reguliere
onderhoudsmomenten.
De gemeente sluit haar utiliteitsbouw ook aan op
het warmtenet. Met andere utiliteitseigenaren en
commerciële verhuurders voeren we maatwerkgesprekken om hen ook aan te laten haken.

1. Betaalbare warmte: onderhandelingen met
Eneco om te komen tot haalbaar en betaalbaar
aanbod. En te zorgen dat de belangrijkste risico’s
voor alle partijen afgedekt zijn. Planning contract:
eind 2020.
2. Woningpakketten: participatief geselecteerde
aanbieder die met een innovatieve aanpak de
uitvoering in de wijk organiseert. De
woningcorporatie is hierbij de ‘startmotor’
voor de wijk.
3. Financiering: de overstap voor iedereen mogelijk
te maken met passende financieringsscenario’s.
Een aanvullende financieringsconstructie voor
VvE’s is in de maak. Ook wordt gekeken naar maatwerk voor commerciële verhuurders.

Voor de woningpakketten heeft Woonplus samen
met particuliere eigenaren, het VvE platform, huurders en de gemeente een aanbieder geselecteerd.
Dankzij de slimme participatieve uitvraag krijgen
particulieren en VvE’s hetzelfde aanbod. Ze worden
hiermee maximaal ontzorgd. VvE’s krijgen ook beslisondersteuning.
Daarnaast vormen de huurwoningen zichtbare voorbeelden in de wijk. Deze aanpak toont of dit echt de
drempel voor particuliere bewoners
verlaagt om mee te doen.

4. Koppelkansen: zorgt dat het project aardgasvrij
de aanjager is om ook maatschappelijke kansen te
benutten. Door aardgasvrij onderdeel te laten zijn
van de grootschalige wijkaanpak en aan te sluiten
bij wensen en behoeften van bewoners, wordt
gewerkt aan een toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk. Het verzilveren van koppelkansen
heeft grote impact op levens van wijkbewoners en
vergroot het draagvlak. Focus ligt op werkgelegenheid, sociale activatie en comfortabele huisvesting
voor iedereen.

Onder regie van de gemeente is een stevige
samenwerkingsstructuur opgezet met 8
werkgroepen, ieder met eigen specialisten gericht
op een specifiek onderdeel. Een overkoepelend
strategisch overleg bewaakt de integraliteit. Een
bestuurlijk overleg en stuurgroep zorgen voor
continue bestuurlijke verankering.
Gezamenlijk doel is het realiseren van beter wonen
en leven in de wijk. Een betaalbare,
toekomstbestendige, duurzame en betrouwbare
energietransitie is daarvoor het startpunt.

5. Communicatie en Participatie: de hele transitie
staat en valt met mensen. Het betrekken en
informeren van bewoners is dus essentieel.
Bewoners nemen regelmatig deel aan
overleggen of denken mee over beleidskeuzes. In
de Participatietafel is een actieve wisselwerking
tussen project en wijk. Daarnaast worden bewoners op de hoogte gehouden via de website, lokale
media en nieuwsbrieven.

6. Juridisch: zorgt voor correcte overeenkomsten
en doorvertaling wettelijke kaders (incl.
omgevingsrecht)
7. Utiliteiten: zorgt voor technisch en financieel
maatwerkaanbod voor niet-woningen
8. WOS/HWC en tracé: inpassing en realisatie van
onderstation en piekvoorziening.
1.9 Wat wilt u leren met de proeftuin?
Grootschalige wijkvernieuwing is complex. Om deze
maatschappelijke uitdaging te combineren met
grootschalige warmtetransitie is uniek.
Wij geloven dat met de inzet van verduurzaming als
vliegwiel deze kwetsbare wijkecht verder komt.
Om dit voor elkaar te krijgen is procesinnovatie
noodzakelijk. Zowel de governance, PPS als het
creëren van geschikte financieringsarrangementen
om de transitie zoveel mogelijk woonlastenneutraal
te realiseren, vragen om innovatieve oplossingen.
Als proeftuin kunnen wij nog meer leren en met
onze ervaringen andere gemeenten en corporaties
verder helpen.
• Hoe stapsgewijs en planmatig huishoudens en
utiliteitsgebouwen op grote schaal van het
aardgas afgaan.
• Hoe we daarbij particuliere en commerciële
stakeholders betrekken en activeren mee te
doen en zorgen dat bewoners en ondernemers
met verschillende belangen, inkomens,
opleidingen en achtergronden meegaan in de
transitie
• Hoe contractvorming met een nieuwe
warmteleverancier verloopt (concept RFP, rollen
gemeente, e.d.)
• Hoe een nieuw warmtenet ingepast wordt in
bestaande bebouwing (incl. WOS en HWC)
• Welke instrumenten een gemeente in kan zetten
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Woningen (zie ook figuur 1 en 2)
Planning voor woningen t/m 2028 t/m 2024 - start
aanpassingen en eerste aansluitingen
• Eind 2020: start woningaanpassingen.
• 2021-2024: 3668 weq’s zijn aardgasvrij-ready
gemaakt.
• 2024: het WOS is gereed. Vanaf dat moment
wordt gestart met de aansluiting van de
woningen; in het eerste jaar 1482 weq’s.
Planning 2025 - 2028 – start aansluitingen
• In de jaren 2025 tot 2028 worden de overige
2207 weq’s gereed gemaakt voor aansluiting.
• 2848 weq’s worden aangesloten op het
warmtenet.
• Eind 2028: bijna driekwart van de wijk
aangesloten en zijn alle woningen
aardgasvrij-ready.
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Aansluiten op het warmtenet

Figuur 2: Aantal weq’s aansluitingen per jaar
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Figuur 1: Totaal aantal weq’s aansluitingen op het warmtenet

Planning na 2028 – laatste woningen aansluiten
In 2028 zijn alle 5875 weq’s aangepast, waarvan
4330 aangesloten. Er blijven dan nog 1545 weq’s
over. Deze woningen zijn tegen die tijd voorbereid
op aansluiting.
In de2 0jaren
2029-2030-2031 worden deze in de
20 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
volgende fasering aangesloten:
• 2029: 412 weq
• 2030: 224 weq
• 2031: 909 weq
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geïnteresseerd in aansluiting op het warmtenet
van haar complex in de wijk. Eneco is met hen in
gesprek om een passend aanbod te kunnen doen.
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Utiliteiten
Binnen de utiliteiten in Groenoord is een aantal
grote warmtevragers zoals een saunacomplex, een
zorgcomplex, zwembad en sporthal. Het zwembad
en de sporthal zijn gemeentelijk vastgoed.
Tussen nu en 2028 zullen beide complexen gerenoveerd of vervangen worden. Hierbij wordt voor
de warmtevraag gekozen voor aansluiting op het
warmtenet, net als bij de (ver)nieuwbouw van de
scholen in de wijk.
De eigenaar van een woon-zorgcomplex in
Groenoord is al bezig met verduurzaming van al
haar vastgoed. De organisatie is daarmee ook
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0

0

De inpassing van een nieuw warmtenet in een
bestaande wijk kent een lange doorlooptijd.
Onder andere het realiseren van een groot
wijkonderstation (WOS) kost meerdere jaren.
Daarom is in samenwerking met Eneco een
fasering vastgesteld voor de aansluiting van
woningen op het warmtenet.
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1.10 Is uw aanpak gericht op het aardgasvrij-ready
maken van de wijk en niet op het aardgasvrij maken
voor 2028? Zo ja, wat is uw reden voor deze keuze en
op welke termijn en op welke wijze zal een volledig
aardgasvrije wijk worden gerealiseerd? Geef ook aan
wat u verstaat onder aardgasvrij-ready. Wat is er in
dat geval gerealiseerd in 2028?
Groenoord wordt aardgasvrij. In 2028 zal bijna driekwart van de wijk aardgasvrij zijn, de rest aardgasvrij-ready. In dit project betekent aardgasvrij-ready
dat woningen volledig klaar zijn voor een aansluiting
op het warmtenet en in de jaren daarna (tot 2031)
daadwerkelijk aangesloten worden.

0

•

voor betaalbaarheid en financierbaarheid
Waar grenzen liggen van wat een
woningcorporatie kan, wil en mag
Hoe we een marktpartij kunnen laten ontstaan
die particulieren (ook in andere Nederlandse
wijken) een betaalbaar aanbod kan doen voor
woningaanpassingen
Op welke manier additionele elementen in een
aanbod bijdragen aan deelname van particuliere
eigenaren en huurders
Hoe servicepunten woningverbetering en
energieloketten kunnen bijdragen aan adviezen
en veranderingen voor alle soorten bewoners/
eigenaren in de wijk
Hoe we de meerjarige transitie kunnen inzetten
om – met behulp van gemeente,
ondersteunende instanties en marktpartijen –
bewoners van isolement, naar deelname, naar
opleiding, naar werk of onderneming kunnen
brengen
Hoe een planmatige aanpak van een fysieke
ingreep in woningen door goede samenwerking
tussen welzijnsorganisaties kan leiden tot een
sociale verbetering ‘achter de voordeur’; o.a.
door huis aan huis bezoeken, signalering van
problematiek en het organiseren van opvolging
Hoe we participerende bewoners ook op
langere termijn betrokken houden
Hoe een nieuw warmtenet voor alle doelgroepen
(inclusief utiliteitseigenaren en commerciële
verhuurders) betaalbaar en voor bewoners
grotendeels woonlastenneutraal gerealiseerd
kan worden

2031
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Met veel andere ondernemers is vanuit de gemeente geregeld overleg. Vanuit die contacten zoeken we
naar een natuurlijk moment en de benodigde
voorwaarden voor de overstap binnen de looptijd
van het project. Daarbij wordt vanzelfsprekend
rekening gehouden met de omvang van de
onderneming, eigenschappen van de panden en
natuurlijke onderhoudsmomenten.
Naast de individuele gesprekken is er vanuit
ondernemers behoefte aan aanvullende informatie
over verduurzaming.
We komen hieraan graag tegemoet en organiseren
daarom met de Green Business Club Waterweg
een bijeenkomst voor ondernemers waarbij onder
andere wordt ingegaan op de mogelijkheid van zon
op dak en andere duurzaamheidsmaatregelen.
Ook onderzoeken we de of we samen met de
buurgemeenten ondernemers actiever kunnen
betrekken en laten participeren.

9
PAW-aanvraag ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ 2020

2. Wijkgegevens
2.1 Geef een afbakening van de wijk via een bestand
in de vorm van een shapefile, waarin de begrenzing
gedetailleerd is aangegeven.
.shp, dbf en shx. Upload en linkerpagina.
2.2 Wat is het totaalaantal woningen en wat is het
totaal aantal utiliteitsgebouwen in de proeftuin?
Woningen: 4763
Utiliteitsgebouwen: 34, waarvan 1 zorgcomplex
met 130 zorgwoningen
2.3 Aantal woningen die onderdeel uitmaken van de
aanpak en het bouwjaar.
<1945: 				0
1945-1959: 			0
1960-1979: 			4441
1980-1999: 			0
2000-heden: 			322
2.4 Woningtype
Tussenwoning:			276
Hoekwoning: 			50
Gestapelde bouw: 		
4437
Twee-onder-een-kap: 		
0
Vrijstaand: 			0
2.5 Eigendomsverhouding
Woningbouwcorporatiebezit:
2740
Particuliere huurwoningen:
300
Koopwoningen: 			1723
Overig: 				0
2.6 Aantal utiliteitsgebouwen die onderdeel
uitmaken van de aanpak en het bouwjaar.
<1945:				0
1945-1959:			0
1960-1979: 			20
1980-1999: 			10
2000-heden: 			4

2.7 Gebruiksfunctie van de gebouwen conform de
BAG.
Kantoor 				8
Winkel 				10
Gezondheidszorg 		
4
Logies 				1
Onderwijs 			3
Bijeenkomst 			6
Sport 				2
Celfunctie 			0
Overig				0
2.8 De eigenaren en gebruikers van de gebouwen.
Kantoor 			
WoCo 75%
			particulier 25%
Winkel		
particulier
Gezondheidszorg
particulier
Logies 			particulier
Onderwijs 		
particulier
Bijeenkomst 		
Corporatie
			(Zorgwoningen en
			verpleegtehuis)
Sport 			
gemeente 50%
			particulier 50%
2.9 De oppervlakte van de gebouwen
Kantoor 				4275
Winkel 				3029
Gezondheidszorg 		
2383
Logies 				190
Onderwijs 			6352
Bijeenkomst 			2178
Sport 				1181
Celfunctie 			0
Overig				0
2.10 De warmtevraag van de gebouwen ten behoeve
van warmtetapwater en ruimteverwarming.
Onbekend

Kaart Groenoord met gebouwen in de aanvraag en concept trace van het warmtenet.
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3. Technische oplossing
3.1
Geef een technische beschrijving van de
beoogde alternatieve warmtevoorziening(en).
Warmtebron: Leiding over Noord
De warmtebron voor de wijk Groenoord wordt de
hoofdtransportleiding van Eneco, de Leiding over
Noord (LoN). De LoN loopt langs de rand van de
wijk Groenoord (Figuur 3).
De samenstelling van de warmte is te vinden in
het Eneco Warmte-etiket (Figuur 4). Het is een mix
van warmte uit afvalverbranding, restwarmte uit de
Rotterdamse haven, warmte uit biomassacentrale,
warmte van de elektriciteitscentrale -en incidenteelwarmte uit piek gasketels. Met deze mix werd in
2018 een CO2– besparing bereikt van gemiddeld

Warmte etiket 2018

Figuur 3: Leiding over de Noord

Eneco
Groep

Rotterdam

64% ten opzichte van een HR-gasketel. Bij een
jaarlijkse warmtevraag van 151 PJ (de verwachte
warmtevraag in heel Groenoord in 2033, dit is het
jaar van de hoogste warmtevraag) betekent dit een
jaarlijkse CO2-reductie van 6,1 kton.
Aanvoer- en afvoertemperatuur
De LoN heeft nu een equivalent opwek rendement
(EOR) van 200% (voor de wijk). De aanvoertemperaturen die de LoN in Rotterdam levert is 90°C
(zomer) tot 110°C (winterpiek) en ca. 60°C retour.
Voor Groenoord is het uitgangspunt een aanvoertemperatuur van 70°C aanvoer met ca. 40°C retour.
Deze keuze is gemaakt zodat we in de toekomst ook
andere duurzame bronnen kunnen toevoegen met
een lagere temperatuur. Deelnemende bewoners

UtrechtNieuwegein

Den Haag
stadsnet

Amstelveen

WKCnetten

B-driehoek

Gascentrale

53 %

7%

92 %

59 %

60 %

61 %

67 %

Afvalverwerkingsinstallatie

20 %

52 %

0%

0%

0%

0%

14 %

Restwarmte

10 %

23 %

0%

23 %

0%

1%

0%

Biomassacentrale

5%

13 %

0%

0%

0%

0%

6%

Geothermie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aquathermie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Piekgasketel

12 %

6%

8%

19 %

40 %

38 %

13 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Uitstoot per geleverde GJ (kg CO2)

27,96

22,33

28,77

31,61

44,35

51,57

24,06

Reductie t.o.v. HR gasketel

56 %

64 %

54 %

50 %

29 %

18 %

62 %

362.041

137.673

104.178

36.688

1.679

8.132

73.077

24 %

Totaal

Milieuconsequenties
CO2

Totale jaarlijkse reductie (ton CO2)
Energie input
% Hernieuwbaar

20 %

47 %

0%

0%

0%

0%

% Restwarmte

11 %

24 %

0%

29 %

0%

0%

0%

% Fossiel

69 %

29 %

100 %

71 %

100 %

100 %

76 %

WKC-netten: Boterdorp (Bergschenhoek), Harnaschpolder (Delft), Oosterheem (Zoetermeer), Oostpolder (Papendrecht), Vaanpark (Barendrecht),
Vathorst (Amersfoort), Vijfwal (Houten), Wateringseveld (Den Haag), Ypenburg (Den Haag).

Figuur 4: Warmte etiket Eneco

Gascentrale; levert naast elektriciteit ook warmte voor warmtenetten, een zogenaamde warmtekrachtcentrale. Deze warmte wordt niet als restwarmte gezien. Warmtekrachtcentrales komen voor in verschillende technische varianten, zoals een STEG (stoom- en gasturbine) of een gasmotor.
Afvalverwerkingsinstallatie (AVI); produceert bij het verwerken van afval elektriciteit en warmte. Een AVI is ook een warmtekrachtcentrale.
Deze warmte wordt niet als restwarmte gezien. Het verschil met een elektriciteitscentrale is dat een deel van de warmte hernieuwbaar is. Het
brandbare deel van het afval bestaat uit een biogeen deel (zoals hout, papier en voedselresten) en een fossiel deel. Warmte opgewekt met het
biogene deel is hernieuwbaar. Het aandeel hernieuwbaar was 54% in 2018.
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Restwarmte; is warmte wat anders zou worden geloosd en in warmtenetten een nuttige toepassing vindt. Soms moet de temperatuur verhoogd
worden door een warmtepomp. Het energiegebruik van de warmtepomp is dan verwerkt in de energieprestatie van deze warmtebron.
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Biomassacentrale; gebruikt biomassa voor de productie van warmte. Biomassa is het biologisch
afbreekbare‘Nieuwe
deel van producten,
afvalstoffen
en 2020
residuen afkomstig uit de land- en tuinbouw, onze bossen, de zee of industrieel en huishoudelijk afval. Eneco gebruikt biomassa voor het maken van
hernieuwbare stoom voor de industrie (met hernieuwbare stroom als bijproduct) en hernieuwbare warmte voor onze warmtenetten. Lees meer over
de voorwaarden waaronder Eneco biomassa gebruikt: eneco.nl/over-ons/projecten/biowarmte-installatie-lage-weide/biomassa
Geothermie; ook wel aardwarmte genoemd, is hernieuwbare warmte uit de ondergrond. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe
warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor

gaan dan binnen 5 jaar tijd mee naar 70/40°C. Dit
ingroeimodel is mogelijk doordat de LoN nu op
beduidend hogere temperatuur opereert. Om met
70/40°C voldoende capaciteit te leveren voor de
hele wijk zullen de distributieleidingen in de wijk
groter worden gedimensioneerd dan bij 90/70 °C.
Bij de dimensionering van de woningaanpassingen
is eveneens gerekend met een overstap naar 70°C.

Elektriciteit

Warmte
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100
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import

vraag
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20

63

productie

import

79

21% wind
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42

0
-20
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44% geothermie
56% HT restwarmte

60
40

export

41
3
100%
groengas

-32

-38

-40

Energiepotentieel restwarmte
Bij het beoordelen van de geschiktste duurzame
warmtebron voor Groenoord, zijn verschillende
criteria gebruikt. Er is zowel gekeken naar beschikbaarheid van de verschillende bronnen, als naar de
meest (technisch) haalbare en (maatschappelijk)

-60

betaalbare variant. Voor Schiedam wordt hierbij
gebruik gemaakt van de gegevens uit de regionale
energiestrategie (RES) van MRDH. Hieruit blijkt dat
in 2050 de opwekpotentie voor warmte twee keer
zo groot is als de totale vraag. Voor duurzame elektriciteit en biobrandstoffen geldt een groot tekort
(Figuur 5).

Energiebalans (PJ)

Figuur 5: Overzicht van overschot en tekort per hernieuwbare
energiedrager in 2050 (RES).

Er is dus veel restwarmte in Zuid-Holland. De industrie in de provincie heeft op verschillende plekken
warmte ‘over’ op de juiste temperatuur. Deze restwarmte kost nauwelijks aanvullende hoogwaardige
energie. De enige energie die nodig is, is het verplaatsen van de warmte. Deze grote hoeveelheid
beschikbare warmte is een belangrijke reden dat de
provincie Zuid-Holland zich inzet om een nieuwe
hoofdinfrastructuur voor warmte te realiseren
(Figuur 6). Alle warmtevraag die met het verplaatsen van bestaande warmte kan worden voorzien,
bespaart opwek uit hoogwaardige energie.
Warmterotonde Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland wordt toegewerkt naar
een open transportnet met onafhankelijk netbeheer waar elke warmteaanbieder aan kan leveren.
Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat
in Zuid-Holland lokale distributienetten worden
aangelegd en dat er minstens 200.000 afnemers
van warmte zijn. De LoN van Eneco wordt onderdeel van de nieuwe hoofdinfrastructuur. Als in
Groenoord een warmtenet gerealiseerd wordt, met
ondersteuning van de PAW, is dit een eerste stap in
de realisatie van de warmterotonde.
Verduurzaming warmtebronnen
Afval verbranden is geen duurzame vorm van materiaalgebruik. Dit is ook zo met restwarmte: als het
ontstaan niet kan worden voorkomen, is benutten
beter dan lozen.
Eneco heeft zich gecommitteerd aan de ambities
die voor 2030 en 2040 zijn vastgelegd in het

klimaatakkoord en het Warmtepact. Voor de verduurzaming van haar warmtenetten ontwikkelt zij
diverse bronnen om in 2050 vrijwel CO2-vrij te zijn.
Doordat we nog verder zullen groeien naar een
circulaire economie, neemt het aanbod van afval
verder af. Dat komt goed uit, want met warmte
uit afvalverbranding kunnen ook hoogwaardige
energiefuncties worden bediend. Ook voor optimale
benutting van energie uit afval is het beter om voor
warmtelevering over te stappen op restwarmte.
Op afzienbare termijn zal het warmtenet daarom
steeds meer gevoed worden door restwarmte van
de (chemische) industrie.
Momenteel zijn er afspraken met de raffinaderij van
Shell in Pernis. Ook wordt er door de Warmtealliantie gesproken met Exxon over de levering van
restwarmte aan de LoN. De warmte uit die bronnen
is uit fossiele energie ontstaan en lijkt daardoor
minder duurzaam. Maar, met een hoger aandeel
restwarmte op het net wordt die hoeveelheid warmte niet langer direct in het milieu geloosd. Eigenlijk
wordt de warmtelozing uitgesteld tot na het gebruik
in huis. Als we die restwarmte niet ophalen moeten
andere energiebronnen ingezet worden. En die zijn
in deze regio schaars, in tegenstelling tot
restwarmte.
Restwarmte uit de industrie verduurzaamt voor een
gedeelte door de klimaatdoelstellingen binnen de
industrie. Deels zal restwarmte verdwijnen. Deels
ontstaat nieuwe restwarmte, omdat er productieprocessen blijven die hoge temperatuur warmte
vereisen. Dat laatste vooral door omzettingen van
duurzame energie (bijvoorbeeld waterstofproductie
uit elektriciteit) en het zuiveren en in kringloop
houden van materialen.
Geothermie en/of collectieve warmtepompen
Als door verduurzaming van de chemische industrie
onvoldoende restwarmte beschikbaar is, kan deze
worden aangevuld met de geothermie-potentie en/

Figuur 6: Nieuwe manieren van verwarmen

14
PAW-aanvraag ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ 2020

15
PAW-aanvraag ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ 2020

of collectieve warmtepompen. In de regio Rotterdam is een hoge potentie voor geothermie. Omdat
geothermie én eindig én duurder is om te kunnen
gebruiken, pleit NEvG ervoor deze pas te gaan gebruiken als restwarmte onvoldoende beschikbaar
is. Dat die restwarmte op dit moment nog grotendeels fossiel is, geeft ons een opgave om zowel
de governance als de emotie rondom restwarmte
aandacht te geven. De industrie heeft samen met
het Rijk een opgave om binnen de industrie het
energiegebruik te verduurzamen. In 2050 is er
daarom geen onacceptabel fossiel energiegebruik
meer. Maar nog wel bruikbare restwarmte.
Borging beschikbaarheid warmte
Wanneer richting 2050 een tekort aan restwarmte
ontstaat ten opzichte van de vraag, zijn er diverse
mogelijkheden dat op te lossen. Bij een jaarrond
tekort ligt geothermie als aanvulling voor de hand.
Als minder dan de helft van het jaar een tekort is,
lijkt aanvulling met collectieve warmtepompen op
zo warm mogelijke bronnen de juiste oplossing. Indien alleen in de koudste periode een warmtetekort
is, is uitbreiding van de piekvoorzieningen de beste
keuze.
Volloopscenario
Met Eneco wordt momenteel onderhandeld over
de levering van warmte. Om warmte voor iedereen
betaalbaar te houden zijn de hoogte van capex en
het vollooprisico de belangrijkste factoren. Hoe
meer eigenaren in de wijk op voorhand de keuze
maken aan te sluiten op warmte hoe beter het
aanbod. Woonplus en gemeente nemen hierin
het voortouw. De gemeente bezit ca. 50% van de
utiliteit en Woonplus ca. 60% van de woningen.
Ook de eigenaar van het woon-zorgcomplex, heeft
aangegeven gebruik te willen maken van het warmtenet. Met de andere grote eigenaren in de wijk
vinden verkennende gesprekken plaats. Tevens
neemt Eneco een deel van het vollooprisico voor
haar rekening.
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De corporaties in de wijk hebben als voornemen om
de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen in te zetten om het vollooprisico af te dekken.
Daarnaast onderzoekt Woonplus of zij met de aan
haar beschikte subsidie Kansen voor West de gespikkelde VvE’s kan ondersteunen en ook hiermee
het vollooprisico kan verkleinen. De gevraagde
PAW-bijdrage is nodig om de onrendabele top
van de particuliere eigenaren en VvE’s in wijk weg
te nemen. Zo kunnen ook de particulieren in het
gewenste tempo aansluiten, wat het vollooprisico
verder beperkt.
3.2 Op welke manier is het technisch ontwerp van de
alternatieve warmtevoorziening tot stand gekomen?
Is er een afweging gemaakt tussen verschillende
alternatieven, en hoe zijn die keuzes gemaakt?
In rapport ‘Aardgasvrije Wijken Schiedam’ (2017)
analyseerde Overmorgen 5 opties om Groenoord
aardgasvrij te maken:
1.
Duurzaam gas
2.
Vervanging gasketels door biomassaketels
3.
Realisatie van een warmtenet van 70° C,
gevoed door de LoN
4.
Realisatie van een lage temperatuur
warmtenet
5.
All-electric verwarming
Verder onderzoek van Over Morgen en CE Delft
reduceerde de opties tot een warmtenet van 70° C
of all-electric. Van die twee alternatieven blijkt een
warmtenet veruit de beste oplossing (Figuur 7):
• Een warmtenet van 70° C is ca 3 keer
goedkoper dan all-electric
• Er is zowel in de openbare ruimte als binnenshuis
onvoldoende ruimte voor noodzakelijke
all-electric aanpassingen.
• Een warmtenet leidt tot 2,5-5 keer meer
CO2-reductie (50% vs. 10-20%).
• Er is in Groenoord überhaupt te weinig (dak)
oppervlak om elektriciteit op te wekken. De
warmtevraag kan ook daarom niet op die manier

Figuur 7: Warmteoplossingen voor Groenoord

Figuur 8: Referentiewoningen Groenoord
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Scenario

A – minimale aanpak

B – standard aanpak

B+ - standaard comfort

C – vergaande aanpak

All-Electric

Bevat

Minimale investering
voor aansluitng

Technische
aanpassingen,
no regret.

En comfortverbetering,

En vergaande isolatiemaatregelen. Max CO2
besparing

Alles elektrisch
(en nieuw)

CO2-reductie

-13%

-49%

-54%

-58%

-18%

Investering

€8727

€14021

€30512

€67500

€75120

Jaarlijkse integrale
kosten

€2440

€2310

€2990

€4600

€5140

€/%CO2-afname

€671

€286

€565

€1163

€4170

Tabel 1: Verschillende scenario’s woningaanpassingen (voor het meest voorkomende woningtype)

worden ingevuld.
• Onderhoud- en instandhoudingskosten voor
woningeigenaren zijn bij warmtenet lager dan bij
all-electric
• Extra isolatiemaatregelen geven lagere
gebruikskosten, maar die wegen niet op tegen
de investeringskosten
• De RES MRDH gaat uit van ‘restwarmte tenzij’

sluiten op een warmtenet van 70° C. Deze scenario’s
zijn onderling en met all-electric vergeleken (Tabel
1). Scenario ‘B’ scoort het beste: de laagste integrale
kosten en de meeste CO2-reductie per geïnvesteerde euro. Integrale kosten zijn de optelsom van
gebruiks-, onderhouds- en kapitaalkosten per jaar.
Dit scenario is gekozen als standaard uitgangspunt
voor de berekeningen.

Ook de fysieke kenmerken van Groenoord maken
de wijk een geschikte locatie voor grootschalige
transitie naar een warmtenet:
• Grote woningdichtheid, veel collectieve ketels;
• Aanwezigheid van één grote vastgoedeigenaar,
Woonplus;
• Ligging van de wijk naast de LoN.

3.3 Welke gebouwmaatregelen moeten worden
toegepast? Op welke manier maakt de reductie van de
warmtevraag door energiebesparing onderdeel uit van
de aanpak?

Op basis van deze conclusie is door DWA en
Fakton het warmtenet voor Groenoord verder
uitgewerkt. Ze onderzochten referentiecomplexen
(complexen die energetisch, installatietechnisch en
bouwkundig vergelijkbaar zijn) in Groenoord om te
bepalen welke aanpassingen nodig en/of gewenst
zijn. De resultaten van deze referentiewoningen
zijn geëxtrapoleerd naar vergelijkbare typen in de
wijk. Figuur 8 laat zien welke complexen referent
zijn voor een groot deel van de wijk. Adviesbureau
DWA heeft voor de drie referentiewoningen vier
scenario’s onderzocht om de woningen aan te

18
PAW-aanvraag ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ 2020

Trias Pragmatica vs. Trias Energetica
Bewoners moeten zich een beeld kunnen vormen
van te nemen maatregelen voor aansluiting op het
warmtenet en de kosten die dit met zich meebrengt;
we noemen het totaal aan maatregelen een
‘woningpakket’. Zoals hierboven beschreven en te
zien in Tabel 1 zijn er verschillende maatregelen
onderzocht en is scenario B gekozen.
Een les die wij hebben geleerd in dit project is de
relativiteit van de ‘Trias Energetica’. Op basis van
onderzoeken concludeerden we namelijk dat de
mate van besparen samenhangt met de bron.
Doorslaggevend is wat je uiteindelijk aan primaire
energie bespaart. Er is geen generieke standaard:
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• Besparing van 1 PJ-elektriciteit levert besparing
van ca. 4 à 5 PJ primaire energie in het hele
systeem op
• Besparing van 1 PJ-energie waterstofgebruik
levert een besparing van 6 tot 8 PJ primaire
energie op
• PJ-energie opgewekt met een warmtepomp
bespaart een factor van ca. 1,5 primaire energie
• Primaire energiebesparing bij geothermie en
restwarmte kent een ruime marge rondom de 1.
Vanuit dit oogpunt is het bij geothermie en restwarmte 4 tot 5 keer minder zinvol om te isoleren
dan bij directe elektrische verwarming en maar ca.
half zo zinvol als bij de warmtepomp.
Uit onderzoeken blijkt dat in de wijk grootscheeps
isoleren nagenoeg niet kan worden terugverdiend
door lagere energiekosten. Voor eigenaren wegen
de extra financieringskosten voor de hogere
investering niet op tegen de energiebesparing.
Voor huurders zal de huurverhoging de
energiebesparing overstijgen.
Woonplus gaat daarom nu voor enkele schilmaatregelen zonder huurverhoging. Bij reguliere
onderhoudsmomenten kan alsnog verdere isolatie
plaatsvinden. Nu wordt gekozen voor een nieuwe
voor- en balkondeur en dubbelglas voor (resterende) draaiende delen. Deze dragen niet maximaal bij
aan CO2 besparing, maar wel aan woningveiligheid
(ergo een mogelijke inboedelverzekeringsbesparing voor bewoners).
Kiezen voor rendabele investering en optimale
CO2-reductie
Onderzoek van DWA toont dat Standaard Aanpak
B het meest gunstige is. De investeringskosten van
dit scenario zijn hoger dan de minimale aanpak A,
maar de gebruikskosten zijn lager. Hierdoor zijn de
integrale kosten lager dan bij de minimale aanpak.
Scenario B leidt tot de meeste besparing op CO2
uitstoot per geïnvesteerde euro. De scenario’s
B+ en C realiseren een iets grotere besparing op
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de totale jaarlijkse CO2 uitstoot maar brengen
verhoudingsgewijs veel hogere kosten met zich
mee. Woonplus heeft op basis hiervan besloten dat
haar woningen worden aangesloten op basis van
scenario B. Voorts worden de woningen in de toekomst op natuurlijke vervangingsmomenten verder
verduurzaamd. Uiteindelijk hebben alle woningen
in 2050 het niveau bereikt van scenario C. Zo wordt
onnodige onrendabel investeren voorkomen.
Particulieren kunnen zelf besluiten welk scenario
het beste past bij hun wensen. Zij kunnen scenario
B uitbreiden met maatregelen uit pakket B+ of C.
De woningen worden met behulp van installatietechnische aanpassingen gereed gemaakt voor een
warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70° C.
Dat betekent dat:
• Elk complex wordt voorzien van een nieuw
geïsoleerd distributienet. Dit vermindert
warmtelekkage naar onverwarmde ruimtes;
• Alle woningen krijgen een afleverset met GJ
meter en warmtewisselaar. De meter zorgt voor
een eerlijkere afrekening (de meeste woningen
hebben nu verdampingsmeters). De
warmtewisselaar verzorgt het warmtapwater
voor de woningen;
• Woningen krijgen een kamerthermostaat i.p.v.
bediening op de radiatoren;
• Alle radiatoren worden vernieuwd,
gedimensioneerd op 70°C;
• Alle leidingen binnen de woning vanaf de
afleverset worden vernieuwd (incl. de
warmwaterleiding);
• Om de nieuwe installatie aan te leggen worden
mogelijk bouwkundige maatregelen getroffen
zoals het boren van doorvoeren. Hierbij wordt
rekening gehouden met de eventuele
aanwezigheid van asbest.
Woningen worden ook voorzien van elektrisch
koken. Hiervoor wordt:
• Een extra kookgroep in meterkast aangebracht

Referentie

CO2-uitstoot

Energieindex

Huidig

Scenario B

Besparing

huidig

Scenario B

Urlusplein

2.490

1.250

50%

2,10 (E)

0,87 (A)

Contrabas

1.490

790

47%

1,08 (A)

0,64 (A+)

Notenbalk

1.430

780

45%

0,73 (A+)

0,43 (A++)

Tabel 2. Energieindex per referentie-woning.

• Een stopcontact in de keuken geplaatst
voor elektrisch koken
• Een elektrische kookplaat aangebracht
• Rekening gehouden met de aanschaf van
nieuwe pannen
De warmtevraag per m2 woonoppervlak verandert
niet, omdat isoleren geen onderdeel is van de
standaard aanpak. Maar omdat de bronnen van het
energiegebruik voor verwarmen, warmtapwater en
koken wél veranderen, verandert de energie-index
én de CO2-emissie. Adviesbureau DWA heeft deze
berekend voor de huidige situatie en ná realisatie
van scenario B (Tabel 2).
Koeling is op voorhand geen onderdeel van de
aanpak. Dankzij de opzet van de wijk Groenoord is
hittestress geen issue. Luchtkwaliteit en ventilatie
wordt meegenomen in die aanpak in de complexen
waar dit als gevolg van regulier onderhoud nodig
blijkt te zijn.

3.4 Welke mogelijke technische risico’s zijn te
onderscheiden? Benoem hierbij per benoemd risico:
de kans dat dit risico optreedt, welke partijen het
risico dragen, de mogelijke impact van het risico, de
acties die zijn voorzien om het risico te voorkomen
en de mogelijke oplossingen om het optreden van
bepaalde gevolgen tegen te gaan (mitigerende
maatregelen).
De technologie van warmtenetten is beproefd in

Nederland. Het wordt al decennia toegepast. Zowel
de distributie als de aflevering omvat dus weinig
risico’s. Voor het project zijn andere risico’s significanter. Voor een warmtenet is het bijvoorbeeld van
belang dat iedereen mee kan doen en ook meedoet.
Het grootste risico waarop we in dit project sturen,
is het verkrijgen van maatschappelijk en politiek
draagvlak.
De technische risico’s voor het warmtenet in
deze wijk zijn goed in beeld. Deze liggen op twee
terreinen: vastgoed- (risico’s op het niveau van het
gebouw; woningaanpassingen en aflevering van
warmte) en distributie-gerelateerd.
Vastgoed
De technische installaties van warmtenetten zijn
ontwikkeld en veilig. Concreet zijn twee risico’s
vastgesteld, asbest en bouwkundige verschillen.
Asbest
De woningen in Groenoord dateren over het
algemeen uit de jaren 60-80 (met uitzondering van
een aantal grondgebonden woningen). Deze
woningen hebben de eigenschap dat ze vaak
gebouwd zijn met het gebruik van asbest. Zo zit
er in de muren (stelplaatjes en voegen) en vloeren
(lijmlagen) vaak asbest verwerkt. Bij een referentiewoning van Woonplus is met destructief onderzoek
gebleken dat ook in deze woningen dat het geval is.
Een bruikbare oplossing hiervoor is dat de huidige
gaten in muren en vloeren (in veel gevallen) voor
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de nieuwe stijgleidingen gebruikt kunnen worden.
Waar deze gaten ontbreken, dan wel te klein zijn,
wordt het volgende gehanteerd: door de stuclaag
van woningen weg te halen kan voor de muren een
geschikte locatie gevonden worden om te boren (in
het hart van het steen). Voor de vloeren wordt onder geconditioneerde omstandigheden geboord.
Met deze maatregelen is rekening gehouden in de
financiële onderbouwing; er is voor elke woning
een stelpost opgenomen voor (potentiële) asbestsanering.
Bouwkundige verschillen
In 2018 zijn drie referentiewoningen vastgesteld.
Deze woningen vertegenwoordigen zo’n 95% van
de wijk. Echter, elk complex verschilt tot op zekere
hoogte. Ondanks dat het bouwjaar, de gebruikte
en geïnstalleerde techniek en de bouwkundige
opbouw veelal hetzelfde is, wijken de gebouwen
op details af. Deze details vormen een risico
voor de toepasbaarheid van de waardes die zijn
vastgesteld bij de referentiewoningen. Dit risico is
verkleind door vijf VvE’s in de wijk in staat te stellen
hetzelfde onderzoek uit te laten voeren door DWA.
De resultaten laten dezelfde waardes zien en zijn in
sommige gevallen zelfs gunstiger.
Distributie
Voor de LoN dient er een warmteonderstation
(WOS) en een hulpwarmtecentrale (HWC) gerealiseerd te worden om de distributie binnen de wijk
te regelen. Hier kennen we twee risico’s: duurder
ontwerp in verband met noodzakelijke locatie en
onvoorziene obstakels.
Duurder ontwerp
Uit onderzoek is gebleken dat er maar
één locatie geschikt is voor de WOS en
HWC. Dit resulteert in een ander en
duurder ontwerp. Dit is opgenomen in
de businesscase.
Onvoorziene obstakels
Voor de realisatie van de WOS/HWC en
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schot (Figuur 5): het warmteaanbod is in 2050 bijna
twee keer groter dan de warmtevraag en de vraag
naar elektriciteit twee keer hoger dan het aanbod.
Dit bekrachtigt de noodzaak voor het zoveel mogelijk gebruiken van deze warmte en sluit aan bij de
keuze voor warmtenet in Groenoord.

het warmtenet kunnen onvoorziene
obstakels en/of verontreinigingen en/of
archeologie worden aangetroffen. Hierdoor
kan de uitvoer van de werkzaamheden
worden vertraagd. Dit kan van invloed zijn
op de realisatieplanning en op de
realisatiekosten. Op basis van reeds
beschikbare gegevens met betrekking
tot de ondergrond hebben wij samen met
Eneco een inventarisatie van de
ondergrondse obstakels gemaakt langs
het tracé. Gedetailleerder tracéonderzoek
zal in de vervolgfase mitigerend werken.
Al met al zijn de technische risico’s gering. De
risico’s die er zijn, zijn onderkend en tot hanteerbare
proporties gemitigeerd.
3.5 Hoe bent u gekomen tot de keuze voor deze
alternatieve warmtevoorziening voor specifiek
deze wijk?
In 2015-2016 stelden we gemeentelijke warmteatlassen vast. Hieruit kwam naar voren dat een
warmtenet voor Groenoord meest haalbaar en
betaalbaar is. In detailstudies bleek de wijk ideaal
(hoogbouw, uniform, bezit van Woonplus, snel en
goedkoop aan te sluiten complexen, dichtbij bestaande LoN). Hierop initieerden we in 2016 NEvG.

Schiedam werd in 2017 deelnemer van de Green
Deal Aardgasvrije Wijken die door 31 gemeentelijke
partijen werd gesloten. Sindsdien focust NEvG zich
op het realiseren van een aardgasvrij Groenoord.
Acht verschillende werkgroepen hebben de
haalbaarheid en realiseerbaarheid van een
dergelijke transitie onderzocht. Nu, vier jaar later, is
de realisatiefase in zicht.
RES en TVW
Binnen Schiedam hanteren we sinds 2017 een
gelaagde werkwijze. We werken op wijk- (NEvG),
stedelijk (Transitievisie Warmte, TVW) en regionaal
niveau (RES) aan de energietransitie. Groenoord
loopt in concretisering vooruit op de TVW en RES.
Zowel bij het tot stand komen van de RES als de
TVW is echter gebleken dat Groenoord er naadloos
in past.
Schiedam is onderdeel van de RES MRDH. Het doel
van de RES is een zorgvuldig ruimtelijke inpassing
van hernieuwbare energieopwekking, warmte
(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur.
De concept RES is bijna klaar. Naar verwachting
wordt deze voor de zomer vastgesteld. In de zomer
van 2019 is een startdocument vastgesteld. Dit
document -dat verder kijkt dan de RES-opgave voor
2030- geeft o.a. inzicht in het totale warmteover-

Eind 2021 moeten gemeenten de TVW vaststellen.
Schiedam zet met de TVW in op een integrale
wijkaanpak. De warmtetransitie heeft drie pijlers:
duidelijkheid, draagkracht en efficiëntie. Hierin is het
betrekken van bewoners, participatie en de ambitie
tot woonlastenneutraliteit essentieel voor het creëren van draagkracht. NEvG past naadloos in de TVW
gezien de overeenkomende integrale wijkaanpak en
kernwaarden betaalbaarheid en participatie.
Wat we leren in Groenoord (governance, financieringsaanbod voor particulieren en participatie)
gebruiken we voor de TVW richting andere wijken.
De wijk Nieuwland is vergelijkbaar met Groenoord.
De ambitie is om na Groenoord ook Nieuwland
aardgasvrij te maken.
Laagste maatschappelijke kosten
De Topsector Energie toonde in 2019 aan dat
warmtenetten van 70° C of meer -waar bronnen en
afname beschikbaar zijn- de laagste maatschappelijke kosten hebben. Berenschot heeft haar
eerdere studie naar vergelijking van all-electric met
de gasoplossing aangevuld met een studie waarin
restwarmte en geothermie zich ontwikkelen als
derde mogelijkheid voor de gebouwde omgeving.
Ook hier bleek een scenario met benutting van
restwarmte maatschappelijk voordelig: met de
kosten van het goedkoopste scenario werd de
CO2-reductie van het duurste scenario bereikt. Keer
op keer blijkt dat benutten van bestaande warmte
maatschappelijk het goedkoopst is. In Groenoord
willen we dit in de praktijk bewijzen.
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4. Regie en organisatie
4.1 Kunt u in algemene zin aangeven wat uw visie
is op het voeren van de regierol bij het aardgasvrij
maken van de wijk?
Het Schiedamse college heeft de ambitie om van
Schiedam een open, inclusieve en toegankelijke
stad te maken waar alle Schiedammers kansen
krijgen om zichzelf te ontwikkelen en het beste
uit zichzelf te halen. Daarnaast gaat ze voor een
gezonde leefomgeving, voor de bewoners van nu
en hun (klein)kinderen.
Om voor de Groenoorders een toekomstbestendige en duurzame wijk te creëren, is samenwerking
noodzakelijk met alle partijen die hier een rol in
spelen. Als gemeente brengen we al die partijen
samen om te zorgen voor een optimaal resultaat,
zowel op sociaal-maatschappelijk gebied als met
betrekking tot het realiseren van maximale CO2reductie.
Al voordat het Klimaatakkoord de regierol aan
gemeenten toeschreef, nam Schiedam het
initiatief tot NEvG. Ze verbond Woonplus, Provincie
Zuid-Holland, Eneco Warmte Koude B.V. en Stedin
Netbeheer. En snel daarna ook bewoners. Met de
verantwoordelijkheid die elke partij neemt, zorgt
NEvG dat de beste, gedragen oplossing wordt
gerealiseerd.
De gemeente vervult haar regierol door:
• partijen te verenigen achter een gezamenlijk doel
en hen de ruimte te geven hun eigen belang een
plek te geven, zolang dat het gezamenlijke doel
dient.
• oplossingen te vinden voor obstakels, zoals
ontbrekende/belemmerende wet- en
regelgeving, of instrumenten, zoals een
financieringsarrangement en hulp te zoeken,
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op de zes bouwstenen. Daarbij is toegezegd dat de
Raad in 2020 opnieuw wordt meegenomen in het
proces en wordt vastgesteld wanneer alle
bouwstenen compleet zijn.
zowel kennis als middelen, op provinciaal,
landelijk of Europees niveau.
• te staan voor de belangen van stakeholders die
zichzelf niet eenvoudig representeren, zoals
ondernemers, particuliere eigenaren en huurders
van particuliere verhuurders.
4.2 Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad? Op
welke wijze is de gemeenteraad betrokken bij deze
aanvraag? Heeft de gemeenteraad ingestemd met het
indienen van een aanvraag voor een proeftuin?
De gemeenteraad controleert, adviseert en stuurt
op hoofdlijnen. Besluitvorming over Groenoord
vindt plaats als er voldoende duidelijkheid is over
de verschillende bouwstenen. Het college beslist
daarom over indienen van deze aanvraag.
De Raad ontvangt de integrale aanvraag met een
informatieve brief als toelichting. Ze besluit najaar
2020 over het vervolg van NEvG.
De gemeenteraad wordt aan de hand van zes
bouwstenen geïnformeerd:
1.
wetgevingskader
2.
bijdragen derden
3.
financieringsmogelijkheden
4.
onderhandelingen met Eneco
5.
woningpakketten
6.
integrale wijkaanpak
Als voorbereiding op deze aanvraag en de verdere
voorbereidingen van het aardgasvrij maken van
Groenoord, heeft de Raad tijdens het bespreken van
de zomernota 2020, ingestemd met het voorbestedingskrediet voor de aanpak en proces van NEvG.
Tussentijds krijgt zij de mogelijkheid input te leveren
op de wijkaanpak. Tijdens de Raadscommissie van
25 september 2019 is de laatste update gegeven

Het uitgangspunt is: werken naar woonlastenneutraliteit voor bewoners (zowel huurders als
kopers). Woonplus waarborgt dit voor haar huurders, de gemeente zorgt met passende financiële
arrangementen en het aantrekken van derde
gelden dat dit voor eigenaren mogelijk is. De Raad
heeft hierbij gevraagd scenario’s uit te werken voor
verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden. De PAW speelt hierbij een doorslaggevende
rol.
4.3 Geef een overzicht van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak. Benoem per
stakeholder hun rol, de verantwoordelijkheden die zij
nemen in het project, het bestuurlijk commitment van
deze partijen en, indien van toepassing, de samenwerkingsafspraken die met hen zijn gemaakt. Geef
ook aan op welke wijze de gemeente samen met de
stakeholders het proces inricht.
Woonplus en gemeente zijn de drijvende kracht
achter NEvG en hebben naast dagelijks contact
een wekelijks strategisch overleg. Werkgroepen
rapporteren hun voortgang aan dit overleg, zodat
op beslissingen en (deel)resultaten gestuurd kan
worden. Waar nodig wordt externe expertise
ingeschakeld. Dit wordt veelal gezamenlijk
bekostigd.
Daarnaast zijn er overleggen met bewoners
(Participatietafel) en andere stakeholders. Naast de
reguliere overleggen is er maandelijks bestuurlijk
overleg tussen beide partijen over NEvG.
Ook is er bestuurlijk overleg met Eneco over
betaalbare warmte. De provincie, gemeente en
Woonplus zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep
die ongeveer een keer kwartaal bijeenkomt om de
strategische koers te bestendigen.

Gemeente Schiedam behartigt de belangen van
alle inwoners, of iemand nu eigenaar, VvE-beheerder of ondernemer is. Daarnaast is de gemeente
eigenaar van vastgoed in de wijk. Uiteraard past
het bij onze trekkersrol om deze panden z.s.m. op
het warmtenet aan te sluiten. Als overkoepelende
deelnemer aan dit project zorgen we voor gedegen
samenwerking tussen deze partijen. Zo waarborgen
we dat ieders belangen zo veel mogelijk gehoord
worden. Onze professionele partners worden in hun
kracht gezet en de overige stakeholders betrokken
en geïnformeerd. Hierbij houden we het grotere
geheel in beeld en zorgen we dat de hele wijk er
beter uit komt.
Woonplus is de woningcorporatie in de wijk met
60% van de woningen in haar bezit. Er is nauwe
samenwerking met de gemeente. Woonplus heeft
de beslissing genomen haar woningen klaar te
maken voor het warmtenet en heeft hiervoor adhv
een participatietraject een uitvoerende partij
gevonden die hetzelfde aanbod (als aan Woonplus)
aan andere bewoners in de wijk zal doen. De
werkgroep die de afspraken met Eneco maakt
wordt door Woonplus voorgezeten.
Eneco is deelnemer van de Green Deal Aardgasvrije
Wijken en was in de opstartfase op bestuurlijk en
uitvoerend niveau betrokken. In 2018 is afscheid genomen van Eneco als stuurgroep- en projectteamlid
omdat duidelijk werd dat de onderhandelingen in
het verschiet lagen. Momenteel is Eneco wel nog
deelnemer aan de werkgroep waarin de betaalbaarheid van warmte wordt geregeld. Na afronding
van het onderhandelingstraject en de bestuurlijke
besluitvorming in H2 2020 neemt zij haar oude
posities weer in. Daarnaast treft Eneco - voor eigen
rekening en buiten de kosten vermeld in deze aanvraag - voorzieningen waardoor ook andere wijken
met vergelijkbare kenmerken, zoals Nieuwland, op
termijn van warmte kunnen worden voorzien.
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Provincie Zuid-Holland heeft zitting in de stuurgroep en is dus op bestuurlijk niveau medeverantwoordelijk voor de koers van het project. Daarnaast
ondersteunt ze NEvG door het beschikbaar stellen
van kennis, expertise en middelen. Hierdoor wordt
gewaarborgd dat de ontwikkelingen in Groenoord
in lijn zijn met de ontwikkelingen binnen de
Provincie. Ook zorgt dit dat de opgedane kennis
wordt gedeeld of dat elders opgedane kennis kan
worden ingezet in Groenoord.
Netbeheerder Stedin heeft een aardgasnetwerk in
de wijk dat voor een deel in 2030 vervangen moet
worden. De voorkeur is, ook vanuit Stedin, om dit
te voorkomen. Stedin is daarom betrokken vanaf
het moment dat de Green Deal werd gesloten
en neemt deel aan de koersbepaling. Daarnaast
vervult zij een adviserende rol in het projectteam,
met de nadrukkelijke focus op de effecten van de
wijkaanpak op het net en het meebrengen van ‘best
practices’ van en naar andere wijken in transitie.
Beïnvloede partijen
Particuliere eigenaren, energiecoöperatie, huurders
en VvE Platform spelen een belangrijke rol in de
Participatietafel, het selecteren van een aanbieder
en het bedenken van pakketten voor het transformeren van woningen naar aardgasvrij. Zij blijven
een actieve rol spelen, ook met het oog op de
integrale wijkaanpak.
4.4 Indien er sprake is van een belangrijke positie
van woningbouwcorporaties binnen de wijk, hoe ziet
de rol van de woningbouwcorporaties in de aanpak
eruit? Hoe werken zij samen met de andere
stakeholders om de wijk aardgasvrij te maken?
Woonplus: actief en betrokken
In Schiedam beheert één corporatie woningen:
Stichting Woonplus Schiedam. Woonplus is een
sociaal maatschappelijk betrokken corporatie
gericht op de Schiedamse woonmarkt. Ze voorziet
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met ruim 11.000 huurwoningen een derde van
de Schiedamse huishoudens van woonruimte. Dit
zijn voornamelijk huishoudens die niet zelfstandig
in hun woonruimte kunnen voorzien. Een goede
balans tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en
kwaliteit van de woningvoorraad is het uitgangspunt
van Woonplus. Woonplus streeft naar een CO2neutrale woningvoorraad in 2050.
Woonplus bezit 2740 woningen in Groenoord,
oftewel 58% van het totaalaantal woningen.
Daarvan zijn 1767 woningen gelegen in
huurcomplexen en 907 woningen in 17 gemengde
VvE’s (totaal 29 VvE’s in Groenoord). Ook verhuurt
Woonplus 66 van in totaal 326 eengezinswoningen.
Woonplus werkt samen met gemeente Schiedam,
provincie Zuid-Holland en diverse andere partijen
aan de verduurzaming van bestaande woonwijken
in Schiedam. Zij vormt, samen met de gemeente en
de Provincie Zuid-Holland, de kern van NEvG. Er zijn
medewerkers van de corporatie betrokken bij alle
werkgroepen van dit project.
Launching customer
Bij de ontwikkeling van een warmtenet is het
cruciaal dat er een eerste afnemer is, een voorloper.
Dat wekt vertrouwen en is van groot belang voor
de verdere ontwikkeling van het warmtenet binnen
Schiedam. Woonplus bereidt zich voor op deze
belangrijke strategische rol als ‘launching customer’.
Het aansluiten van haar woningen op het warmtenet
geeft zekerheid aan de warmteleverancier dat inkomsten worden gegenereerd na de grootschalige
investeringen die nodig zijn om het warmtenet aan
te leggen (beheersing van het vollooprisico). Ze is
daarmee ook een hefboom voor de wijk. Ze creëert
voor alle wijkbewoners de mogelijkheid om voor
een warmtenet te kiezen; de meest kostenefficiënte
duurzame vorm van warmte voor deze wijk. Vanuit
deze rol is Woonplus trekker van de werkgroep
’betaalbare warmte’. Daarnaast staat Woonplus sa-

men met de gemeente en andere partners aan het
roer om te zorgen voor een betaalbare en
verantwoorde aansluiting op het warmtenet.
Procesinnovatie woonpakketten
Woonplus is tevens een procesinnovatie gestart
vanuit haar rol als vastgoedeigenaar. Ze heeft de
markt uitgedaagd om op basis van haar woningen
tot een ondernemingsplan te komen waarmee alle
bewoners in de wijk voorzien kunnen worden van
een betaalbaar en passend aanbod voor het
aanpassen van de woningen op het warmtenet.
Op 18 maart 2020 is de opdracht gegund. Na
ondertekening van de SOK (zomer 2020) kan de
partij aan de slag.
Een ander innovatief onderdeel in de uitvraag voor
‘woningpakketten’ was de rol die koppelkansen
hierin spelen. Tijdens de dialoogrondes is veel
informatie over de wijk –mede door bewoners uit
de wijk en door diverse afdelingen van de gemeente en Woonplus– meegegeven aan de inschrijvers.
Ook is meerdere keren in de wijk geschouwd. Dit
om de inschrijvers in staat te stellen een inschatting
te maken van vraagstukken in de wijk die in de
dienstverlening geïntegreerd kon worden.
Ook was participatie zeer belangrijk bij deze
uitvraag. Bewoners zijn actief betrokken bij de
beoordeling van de leveranciers. In de wijk is al een
deelproject in uitvoering (Urlusplein). Hier halen
participatiemedewerkers van Woonplus feedback
van bewoners op. Ze benutten de feedback om de
aanpak van het project steeds beter aan te laten
sluiten bij de belevingswereld van de bewoners
(huurders en kopers). Daarnaast gebruiken ze
het ook om signalen over sociale problemen door
te geven aan de juiste instanties en om kansen
voor integrale wijkverbetering te zien. Zo ervaren
bewoners op steeds meer manieren de waarde van
NEvG.

4.5 Hoe ziet de rol van de netbeheerder in de aanpak
eruit? Hoe werkt de netbeheerder samen met de
andere stakeholders om de wijk aardgasvrij te maken?
Netbeheerder Stedin is sinds begin 2017 actief
deelnemer van de projectgroep en de stuurgroep.
In de eerste maanden maakte zij schouwen van de
woningen en de ondergrond. Ook zorgden ze voor
berekeningen voor de situatie van 100% (hele wijk)
koken met inductie i.p.v. koken op gas. Conclusie
hiervan: er zijn in dat geval extra middenspanningsruimtes en kilometers nieuwe kabel nodig, plus
verzwaring van bestaande stations.
Sinds 2019 is de betrokkenheid in frequentie afgenomen. De belangrijkste vragen zijn beantwoord en
er zijn vele andere wijken opgestart in het
verzorgingsgebied van Stedin. Wel is er nog nauw
contact t.b.v. kennisdelen. Het gaat hierbij om
specifieke casussen zoals ervaringen met
afsluitkosten bij bundeling, het communiceren van
uitdagingen van de transitie van koken op gas naar
elektrisch koken en de inzet van elektrische
foodtrucks tijdens een Groenoord festival.
Binnen Stedin Groep, waar Netbeheerder
(elektriciteit en gas) Stedin het grootste onderdeel
van is, is er ook een segment actief in warmtetransport: NetVerder. Toen in de zomer van 2018 een
marktconsultatie georganiseerd is voor het vinden
van de beste warmteleverancier en warmtenetbeheerder, heeft dit onderdeel van Stedin Groep
zich gemeld voor verkennende gesprekken over
warmtenet-beheer. Conclusie van de deelnemers
aan de consultatie was toen dat er geen
warmteleverancier een beter aanbod kon doen dan
Eneco vanwege hun positie met de LoN. Eneco
combineert daarbij de rollen warmteleverancier
en warmtenetbeheerder. Mede op advies van de
Provincie Zuid-Holland is besloten netbeheer en
levering van warmte niet op te delen, omdat NEvG
daarmee te ver zou gaan lopen op de wettelijke
marktordening van warmte in de Warmtewet 2.0.
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4.6 Hoe ziet de projectstructuur en de inbedding van
de wijkenaanpak binnen de gemeentelijke organisatie
eruit? Geef hierbij een beeld van de ingezette
capaciteit en middelen.
De projectstructuur is gebaseerd op de
belangrijkste randvoorwaarden en doelstellingen
voor aardgasvrij Groenoord:
1.
Betaalbare warmte
2.
Goede woningpakketten (aanpassingen
aan woningen) die aansluiten bij diverse
wensen
3.
Overstap moet door iedereen gefinancierd
kunnen worden
De daaraan gekoppelde doelstellingen zijn:
1.
Het project is een integrale verbetering
voor Groenoord
2.
Alle stakeholders zijn goed geïnformeerd
3.
Bewoners zijn stevig betrokken
Onder regie van de gemeente is een stevige
samenwerkingsstructuur opgezet met 8 werkgroepen die ieder relevante onderdelen voor het
project uitzoeken en uitwerken. Uitgangspunt is
hierbij dat de randvoorwaarden en doelstellingen
worden geborgd en gerealiseerd. De gemeente en
de verschillende stakeholders hebben zitting in de
werkgroepen (Figuur 9).
De strategische keuzes voor vervolg worden gemaakt in een ‘strategisch overleg’ waarin gemeente
en Woonplus deelnemen. De werkgroepen leveren
input voor dit overleg. De algehele voortgang en
belangrijke bestuurlijke keuzes worden voorgelegd
aan de bestuurders van deze partijen, aangevuld
met de Provincie Zuid-Holland. Deze stuurgroep
komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Daarnaast
is er maandelijks een projectgroep-overleg om
geïnformeerd te worden over de bredere stand van
zaken en ideeën voor verdieping en versnelling te
delen.
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Werkgroepen (zie 1.6):
1.
Betaalbare warmte
2.
Woningpakketten
3.
Financiering
4.
Koppelkansen
5.
Communicatie en Participatie
6.
Juridisch
7.
Utiliteiten
8.
WOC/HCW en tracé
Inbedding wijkaanpak binnen
de gemeentelijke organisatie
Een integrale wijkaanpak vraagt ook om een integrale werkwijze van de gemeente. Duurzaamheid
is bewust onderdeel van de gehele gemeentelijke
organisatie en alle leden van het college van B&W
nemen het onderwerp mee in hun activiteiten.
Wethouder Jeroen Ooijevaar is eerste bestuurder/
bestuurlijk opdrachtgever. Wethouder Fahid Minhas
is tweede bestuurder. Hiermee zijn respectievelijk
de portefeuilles energie en ruimte, wonen en sport
direct aangehaakt. De programmamanager NEvG
besteedt een volledige werkweek aan dit project,
ondersteund met 3 dagen projectmanagement en
ca 1,5 dag per week projectondersteuning.
Daarnaast zijn in alle werkgroepen van NEvG
gemeentelijke betrokkenen vanuit verschillende
afdelingen vertegenwoordigd. Als trekker van de
werkgroep communicatie en participatie is een
externe communicatieadviseur aangetrokken. Deze
stemt intensief af met de afdeling communicatie en
de bestuursadviseurs en medewerkers binnen de
gemeente die op verschillende dossiers participatietrajecten hebben lopen. De gemeente voorziet een
snelle toename in communicatietaken de komende
maanden.
De werkgroep koppelkansen wordt getrokken door
de gemeente. Daarin heeft Stroomopwaarts een
belangrijke rol. Namens de gemeente Schiedam begeleidt ze bewoners naar werk. Ook de wijkmanager

en op afroep andere collega’s maken onderdeel uit
van deze werkgroep.

deze werkgroepen en entiteiten zich tot elkaar
verhouden is te zien in Figuur 9.

Daarnaast verzorgt de gemeente de contacten met
de utiliteiten in de wijk over de inpassing van de
warmte-infrastructuur in de wijk, inclusief juridisch
advies over inbedding van het project.

Voorbereidende fase
Momenteel staan we aan het eind van de voorbereidingsfase. Het startpunt van deze fase was
het tekenen van de intentieverklaring door alle
gebruikers in 2017. Daarna volgde intensieve
samenwerking waarin alle stakeholders, inclusief
bewoners, zijn meegenomen. In deze fase is ook de
commitment vanuit de partners van belang. Woonplus heeft inmiddels het ontwerpbesluit genomen
waarmee haar woningen worden klaargemaakt voor
aansluiting op het warmtenet. In het het najaar van
2020 besluit de gemeenteraad over het vervolg van
NEvG. Bij een positief besluit wordt dan vervolgens
de tripartite overeenkomst gesloten tussen Eneco,
Woonplus en de gemeente.

Tenslotte betrekt de gemeente intensief de VvE’s
bij NEvG. Via het gemeentelijke Servicepunt Woningverbetering licht ze hen voor en vraagt ze hen
mee te denken over passende financieringsarrangementen.
Sinds het tekenen van de intentieverklaring begin
2017 delen de gemeente, Woonplus en provincie
Zuid-Holland de externe kosten, de interne kosten
dragen de partijen ieder voor zich. De provincie
draagt bij waar zij kan. Gemeente en Woonplus
delen de overige kosten. Op dit moment is budget
voor € 1,3 miljoen incl. btw aan externe kosten toegezegd. Daarvan is reeds € 875 duizend incl. btw
gerealiseerd. Dit is besteed aan procesbegeleiding,
communicatie, technisch onderzoek, kostendeskundigen, juridische en financiële advisering en
ondersteuning in de onderhandeling met Eneco.

4.7 Geef een overzicht van de planning van de
aanpak: onderscheid hierbij de voorbereiding, de
uitvoering, de realisatie en de nazorg. Specificeer in
meer detail de jaren 2020 en 2021. Benoem mijlpalen
en voorziene go/no go besluiten. Benoem ook
evaluatie & bijstuurmomenten.
Een van de leerpunten van NEvG is optimale
inrichting van de governance en gemeentelijke
regierol. Om het gewenste resultaat te behalen,
moeten organisatie, communicatie en participatie
goed op elkaar zijn afgestemd. Het proces is
gevisualiseerd in een planning en opgedeeld in
verschillende ‘lijnen’ (Figuur 10). Elke lijn geeft de
mijlpalen van werkgroepen of entiteit weer. Hoe

Uitvoerende- en realisatiefase
Dit jaar worden de eerste woningen in de wijk
aardgasvrij-ready opgeleverd. De geselecteerde
partij voor de aanpassingen van de woningen van
Woonplus begint vanaf juli 2020 met voorbereiding
van de werkzaamheden aan de andere woningen.
Eind 2023 worden 915 woningen extra opgeleverd.
In de jaren daarna is de planning om ook steeds
meer particuliere woningen aardgasvrij-ready te
maken (zie ook Figuur 1 en 2).
In de tussentijd wordt de warmte-infrastructuur
gerealiseerd. Dit start met het bouwen van de WOS
en HWC (2021 - 2024). Initieel werd verwacht
dat 500 woningen per jaar aangesloten zouden
kunnen worden. Maar door ook met het aanleggen
van de warmteleidingen vooruit te werken, tijdens
de realisatie van de WOS, kunnen in de periode
2024-2028 ineens 3668 weq’s aangesloten worden
op het warmtenet. Er is een planning die de ideale
aansluitvolgorde voor Eneco volgt, maar realistisch
gezien zullen we ons laten leiden door de interesse
en natuurlijke momenten van de VvE’s, particuliere
eigenaren en eigenaren van utiliteiten. Indien de
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Organisatiestructuur NeVG
Stuurgroep

Legenda deelnemers:

Bestuurlijk overleg

Gemeente

Stedin

Provincie

Eneco

Woonplus

Adviseurs

Grotere bollen = voorzitters werkgroep

Bestuurlijk overleg
betaalbare warmte

Strategisch
overleg

Communicatie &
Participatie

Koppelkansen

Juridisch

Utiliteiten

Financiering

Betaalbare warmte

Woningpakketten

WOS/HWC en tracé

(pilot) VVE’s

eigen instrumentarium voor de wijk verder
aanscherpen en het vervolg van de
onderhandelingen vormgeven. Dit levert uiterlijk
december 2020 een definitief besluit op.

Figuur 9: Projectstructuur

PAW-bijdrage wordt toegekend zijn in 2028 alle
woningen aardgasvrij-ready.
Nazorgfase
De transitie neemt ruim tien jaar in beslag. We
wachten dus niet met nazorg tot het einde van het
project. Nazorg wordt per complex geleverd in
reactie op:
1.
Bewonersenquêtes
2.
inloop in de fysieke plek in de wijk
3.
(reeds georganiseerde) buurtavonden
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Zo verwachten we onze aanpak steeds verder te
verfijnen, waardoor een nazorgfase na 2031 niet
meer nodig is.
2020 en 2021
In 2020 staat bestuurlijke, vooral politieke, besluitvorming centraal. Er wordt gewerkt aan de tripartite
overeenkomst tussen Eneco, de gemeente en
Woonplus. Eind maart heeft Eneco een non binding
offer uitgebracht met verschillende alternatieven.
Op basis van hoogte van het vollooprisico, garantstellingen, e.d. kunnen de andere twee partners hun

Tijdens deze fase wordt ook de bredere
communicatie naar de wijk voorbereid. Als er een
bestuurlijke ‘go’ komt, start in 2021 de campagne in
de wijk. Zowel de aanbieder van woningpakketten,
als Eneco zijn betrokken hierin deze uitwerking. Zij
starten hun inspanningen in 2021. Dit is van belang
omdat conform de subsidievoorwaarde van Kansen
voor West eind 2023 de eerste 915 woningen van
Woonplus aardgasvrij-ready moeten zijn.

Evaluatie & bijsturing
De uitvoeringsfase is nabij. Het is dan ook tijd voor
een volgende fase in de programmastructuur en
-samenstelling. In mei 2020 wordt daarom een
programma-brede werksessie georganiseerd om
het programmacanvas te updaten en het risicolog
verder te vullen. Daarnaast vinden evaluatie en (bij)
sturing plaats in het wekelijkse strategisch overleg
en voor de langere termijn in het bestuurlijke
overleg.
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Projectplanning voorbereidende fase*
2020

2021
KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

BESLUITVORMING

Besluit raad,
incl. financiering

AFSTEMMING AMBTELIJK EN BESTUURLIJK

Aanvraag
PAW klaar

Betaalbare
warmte

Juridisch

Woningpakketten

Koppelkansen

Communicatie
en participatie

SCENARIO’S UITWERKEN

Uitslag
PAW
SAH-AANVRAAG (WOONPLUS)

Uitslag
ELENA

Presentatie svz bouwstenen
college incl. financiën

FREQUENT OVERLEG BESTUUR M.B.T. SCENARIO’S EN FINANCIËLE CONSEQUENTIES

31/3 Non-binding
offer Eneco
VERZAMELEN INFORMATIE OVER ALLE GEBOUWTYPEN

Berekening
woonlasten

ONDERHANDELINGEN

Juridische
planning
CHECK INHOUD

OPSTELLEN SOK ENECO-GEMEENTE-WOONPLUS (30/9 final offer Eneco)

Bekendmaking
gunning

Definitieve
contractering

ONDERZOEKEN VVE’S

SOK
Eneco

DEADLINE KANSEN VOOR WEST SUBSIDIE (31/12)

PAW AANVRAAG

Indienen
1/5

Financiën

Besluit college,
incl. financiering

Informeren
raad PAW

BESLUITVORMING GEMEENTERAAD, WOONPLUS & ENECO

Derden gelden
(subsidies)

KWARTAAL 4

College besluit
PAW 14/04

Besluitvorming

Gemeente
(intern)

KWARTAAL 3

Eerste woningen
aangepast
2020: 132 WEQ’S

Afstemming shortlist
in bestuurlijk overleg
KOMEN TOT SHORTLIST VOOR KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatietafel
* planning najaar: onder voorbehoud definitieve data Raadsvergaderingen

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatietafel

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Beeldvormende
avond (Raad)

Participatie-platform
en nieuwsbrief

Participatietafel
Participatie raad en
bewoners (Stadserf)

Figuur 10.1: Projectplanning
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Projectplanning uitvoerende fase

2021

Besluitvorming

2023

2024

OPSTART
FASE WONINGAANPASSINGEN
EERSTE
WERKZOEKENDEN
AAN DE SLAG 1350 WEQ’s

2027

2022: 674 WEQ’s

2023: 1141 WEQ’s

2024: 371 WEQ’s

2025: 662 WEQ’s

2026: 412 WEQ’s

2027: 224 WEQ’s

KvW woningen
gereed!

WOS
gereed!

Contract Eneco

Betaalbare warmte

Communicatie en
participatie

2026

2028

Besluit over contract
met Eneco

Derden gelden
(subsidies)

Koppelkansen

2025

WARMTE ONDER STATION (WOS)

AANSLUITEN: IN 2018 4330 WEQ’S AANGESLOTEN

Start aansluiting
woningen
EERSTE WERKZOEKENDEN AAN DE SLAG

TERUGKERENDE MOMENTEN VOOR PARTICIPATIE (PARTICIPATIETAFEL) EN COMMUNICATIE (NIEUWSBRIEF)

2028: 909 WEQ’s

ALLE GEBOUWEN AARDGASVRIJ-READY (5875 WEQ’s)

Woningpakketten
(aanpassingen
woningen)

2022

Evaluatie
momenten
Halfjaarlijkse evaluatiemomenten met:
Gemeente Schiedam | Woonplus Schiedam | Marktpartijen | Eneco | Provincie Zuid-Holland
Over het verloop en eventuele uitdagingen van het project.

Projectplanning totale fasering
2018 - 2021

2021 - 2028

2028 - 2031

Voorbereidende fase

Uitvoeringsfase

Nazorgfase

Bestuurlijk
Welke aanpassingen
Financiering
Betaalbaarheid van warmte

Alle woningen aangepast
Het grootste deel aangesloten
Aandacht voor andere problematiek.

Alle woningen aangesloten
Wijkbrede aanpak afgrond.
Een leefbaar Groenoord.

Figuur 10.2: Projectplanning
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5. Participatie en Communicatie
5.1 Wat is uw participatie- en communicatieplan?
Sociaaleconomische kenmerken
In Groenoord wonen bijna 9500 mensen in ruim
4700 woningen:
72% huurwoning
28% eigenaar van een koopwoning
42% is éénpersoonshuishouden
33% tweepersoonshuishoudens
Een kwart is oorspronkelijke bewoner en
65-plusser

ontwikkeling bevolkingsaantal

10.000

8.753

8.774

9.002

9.047

9.035

9.232

72,8% huur (50,5%) 7,0% eengezins (30,6%)
27,2% koop (49,5%) 93,0% meergezins (69,4%)

9.299

8.000

Woning 7,5
Sociale stijging 4,6
Participatie 5,6
Zie ook Figuur 11 en 12

Inkomen
(Bijstands)uitkering of pensioen:
iets minder dan de helft.
Het gemiddeld besteedbaar

4.754 woningen (36.763)

9.366
77.890

9.000

Scores
-

bewoners beoordelen de
woonomgeving met een:

6,9 (6,9)

gem. WOZ waarde: € 117.000 (€ 146.000)

7.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bewoners geven gemiddeld een 7,7 voor hun
woning (7,7)
Jan 2017
aantal

huishoudensgrootte
5%

8%

1 pers.

(1-1-2016, UWV)

4 pers.
5 of meer pers.

Jan 2017

aantal
bijstandsuitkeringen

Marokkaans
Moe-land

58%

Ov. Westers
Ov. Niet westers

Jan 2017

0-19 jr.

(16,1%)

77% hiervan is 65+ (70%)
Gem. aantal voorzieningen p.p. = 3,5 (3,3)

Jan 2017

22% (22%)

25% (17%)

bewoners beoordelen de
voorzieningen met een:

7,2 (6,9)

inkomen tot 110% van het minimum (14%)

13,5% heeft een WMO voorziening (8,1%)

65+ jr.

L&V monitor 2015

€ 26.600 (€ 32.000)
18% van de huishoudens heeft een

RIO, Belastingjaar 2014

Jan 2016

top 3 voorzieningen:
1. Hulp bij het huishouden 43% (41%)
2. Vervoersvoorzieningen 26% (23%)
3. Rolstoelen 12% (14%)

In rood zijn cijfers
voor Schiedam
weergegeven

Totaal rapportcijfer

SOCIALE STIJGING
Opleiding
Inkomen
Goede gezondheid
PARTICIPATIE
Actief in werk of opleid.
Sociale contacten
Deelname aan act.
Maatschappelijke inzet
SOCIALE BINDING
Verhuizingen
Gevoelens van binding
Vertrouwen in toekomst
LEEFOMGEVING
Schoon, heel en veilig
Goede voorzieningen
Huisvesting
Omgang bewoners

6,7 (6,8)

(4,7%)

% bev.15-74

sociale index

bewoners beoordelen de
leefbaarheid met een:

7,6%

gemiddeld besteedbaar
huishoudensinkomen:

Nederlands
Turks

492

(2.768)

(1-1-2017, Stroomopwaarts)

etniciteit
19%

18,8%

L&V monitor 2015

% beroepsbev.

3 pers.

33%

7%
2%
5%
9%

820

(6.440)

2 pers.

41%

13%

aantal werkzoekenden

percentage

L&V monitor 2015

62% ervaart de

eigen gezondheid als
(zeer) goed (75%)

63% voldoet aan

Combinorm Gezond
Bewegen
(18-79 jaar) (61%)
L&V monitor + sportmonitor 2015

veiligheidscategorieën
onveilige
wijk
probleem
wijk
bedreigde
wijk
aandachts
wijk
(redelijk)
veilige wijk

4,7
3,3
3,6
3,4
2,8
4,3
4,1
3,2
3,2
6,7
5,5
5,7
4,7
6,2
5,8
5,9
7,1
6
4,1

Figuur 12: Wijkgegevens Springco

huishoudensinkomen is ongeveer
€29.000; flink lager dan het Schiedamse
en Nederlandse gemiddelde van €39.000.

veiligheidsindex
score
< 4,0
4,0 tot
5,0
5,0 tot
6,0
6,0 tot
7,0
≥ 7,0

veiligheidsscore
Centrum
Oost
West
Zuid
Nieuwland
Groenoord
Kethel
Woudhoek
Spaland/Sveaparken
Schiedam

2012 2015
5,7
5,5
6,8
6,7
6,0
6,7
6,8
7,6
7,6
6,4

6,0
6,3
7,0
7,0
6,4
6,5
6,7
7,2
7,7
6,7

2015

Kenniscentrum MVS
Januari 2017

Etniciteit
zie Figuur 13.
Het Kenniscentrum MVS onderzocht de vertegenwoordiging van leefstijlgroepen (obv mentality
model van Motivaction) (Tabel 3). Er is een relatief
grote groep ‘traditionele burgerij’ in Groenoord
(45%). Goed burgerschap is belangrijk voor de
traditionelen/plichtsgetrouwen. Ook op het gebied
van het milieu willen zij het graag goed doen. Deze

Figuur 13: Etniciteiten in Groenoord

Figuur 11: Wijkfactsheet
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Nederland

Schiedam

Groenoord

Plichtsgetrouwen

13

7

45

Structuurzoekers

32

25

26

Statusbewusten

23

39

6

Verantwoordelijken

22

18

5

Ontplooiers

10

11

18

Tabel 3. Duurzaamheidsgroepen in Schiedam (%)
Bron: Gebaseerd op Mentality-model van Motivaction, 2019. ‘Vijf tinten groener’. Bewerking Kenniscentrum MVS

De bijeenkomsten voor bewoners over Groenoord aardgasvrij werden
druk bezocht.

groep heeft veel vertrouwen in de overheid en
instanties en verwacht van mensen met traditioneel
gezag dat zij de richting aangeven.
‘Ontplooiers’ zijn ook in Groenoord relatief sterk
vertegenwoordigd (18%). Zij stellen hun persoonlijke vrijheid centraal en volgen niet blindelings de
massa. Ze leven in het ‘hier en nu’. Vooral creativiteit
en innovatie maakt duurzaamheid interessant voor
hen.
Gevolgen voor aanpak
Bovenstaande kenmerken zorgen voor de
volgende uitgangspunten:

• Betaalbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde
voor draagvlak. Onze grondhouding hierbij is; we
nemen bewoners serieus. We verstrekken eerlijke
informatie over de kosten en hoe we ons
inspannen die laag te houden.
• We werken intensief samenwerken met de
woningcorporatie. Veel informatievoorziening
tijdens de uitvoering gaat via haar kanalen.
• We laten ons als samenwerkende organisaties
duidelijk zien.
• We zijn eerlijk en transparant.
• We sluiten aan bij de belevingswereld van
bewoners en bestaande informele netwerken.
Door daar ons verhaal te doen en input en
reacties op te halen, wordt het nieuwe energie
van iedereen.
• Binnen de gemeente en corporatie betrekken we
steeds meer afdelingen om elkaars
beleidsvoornemens te versterken.
• We sluiten niemand uit. In schriftelijke
communicatie vermijden we jargon en moeilijke
woorden. We maken zoveel mogelijk gebruik van
visuele communicatie.
• We verzorgen specifieke communicatie
richting ouderen.

(concept)RES en provinciale bronnenstrategie.
Voorafgaand aan de besluitvorming worden meerdere informele en formele momenten gepland om
bewoners en raadsleden te informeren. Er worden
dus nadrukkelijk geen verplichtingen opgelegd
aan bewoners van bestaande woningen. Voor de
woningaanpassing gelden de gebruikelijke vormen
van zeggenschap:
-

-

-

Zeggenschap
De uitgangspunten voor NEvG komen terug in
de Transitievisie Warmte. Ze volgen de lijn van de
-
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Huurders
Voor de complexen waar Woonplus
werkzaamheden wil uitvoeren, moet 70%
van de huurders instemmen met de
plannen. Voor een pilot in de wijk met 132
woningen aan het Urlusplein was deze
drempel binnen enkele weken gehaald.
Verenigingen van Eigenaren
In Groenoord bevinden zich 29 VvE’s.
Deze VvE’s besluiten gezamenlijk in
Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s)
over (onderhouds-)ingrepen aan de
woning. In drie VvE’s bezit één particuliere
verhuurder ca. 40% van de woningen.
Besluitvorming binnen de VvE vindt plaats
op basis van de (model) splitsingsakte. Dit
betekent dat een (gekwalificeerde)
meerderheid dient in te stemmen met het
voorgelegde renovatievoorstel. De
gemeente zet instrumenten in om de
eigenaren te verleiden hun woningen aan
te sluiten op het warmtenet.
Gemengde complexen
Voor gemengde complexen met
Woonplus gelden dezelfde regels rondom
besluitvorming als bij andere VvE’s.
Stichting Woonplus zal vroegtijdig in
gesprek gaan met de eigenaar-bewoners
om hen de ruimte te geven of en met
welke wensen zij willen meegaan in de
renovatieplannen van Woonplus.
Grondgebonden woningen en utiliteiten
De eigenaren van deze panden zijn

volledig autonoom in hun beslissing. Ook
hier geldt dat de gemeente instrumenten
inzet om eigenaren te verleiden te
beslissen aardgasvrij te worden. Hierbij
werken we zoveel mogelijk samen met
bestaande ondernemersnetwerken en
verkennen we met de Green Businessclub
Waterweg de mogelijkheid om de
informatie en ondersteuning richting
ondernemers te bundelen. Bij de komende
events van de businessclub zullen we ook
informatie geven over aansluiting op het
warmtenet.
Communicatie-aanpak
Basis- en bredere ambitie
In de communicatiestrategie gaan we uit van:
1.
de basisambitie: In 2030 is Groenoord een
aardgasvrije wijk, waarbij de meeste
huishoudens aangesloten zijn op het
warmtenet.
2.
de bredere ambitie: binden van meer
mensen en initiatieven aan de opgave en
het gezamenlijk perspectief voor de wijk.
Daarmee helpt het ons en anderen om
collectieve impact te maken in de wijk. We
kunnen er samen voor zorgen dat ‘sociale
stijging’ en ‘participatie’ verbeteren door ‘er
samen de schouders onder te zetten’.
De bredere ambitie is als volgt verwoord:
• Bewoners en organisaties stimuleren elkaar in
duurzaam gedrag om de nieuwe energie goed te
gebruiken
• In de wijk zijn nieuwe verbanden en verbindingen
ontstaan
• Het sociaal klimaat is goed en er is een
prettige leefomgeving
• In de wijk is de ‘Nieuwe Energie’ zichtbaar
De kans dat we de leefstijl-groep ‘ontplooiers’ bij de
veranderingen in de wijk betrekken met de
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verbrede ambitie (samen iets creatiefs,
interessants, vernieuwends doen) is groter dan de
kans op betrokkenheid bij (sec) de basisambitie.
Meer dragers van de brede boodschap bevordert
ook het draagvlak voor de basisambitie.
Haalbaarheid en betaalbaarheid
We zitten nu in de voorfase. Deze fase staat in het
teken van het toetsen van haalbaarheid en
betaalbaarheid voor alle bewoners in de wijk.
De gemeente en Woonplus kiezen de communicatiestrategie en -uitingen. Van alle organisaties
zijn communicatiemedewerkers betrokken en
in de communicatiewerkgroep zitten meerdere
afgevaardigden van de organisaties. De communicatie-inspanningen zijn in deze fase faciliterend om
de representatieve democratie haar werk te laten
doen. Pas na instemming van de gemeenteraad
op dit project (en de bestuurders van Woonplus
en de provincie) gaan we met een andere toon en
boodschap naar de wijk. Er is dan duidelijkheid
over het kostenplaatje en de instrumenten die de
professionele partners aanbieden om de overstap
voor alle bewoners mogelijk te maken.
Om de besluitvorming in de gemeenteraad
ondersteunen, zijn in 2018 ‘stadsgesprekken’
gevoerd. Het projectteam sprak met verschillende
belangengroepen in de wijk. Ze koppelde
opgehaalde informatie terug aan het college.
In 2019 hielden we in aanloop naar een gemeenteraadsvergadering inloopbijeenkomsten in
Groenoord en op het gemeentehuis voor bewoners
en raadsleden. Zo konden zij hun vragen openlijk
met elkaar delen. Zie Figuur 14: een voorbeeld van
ingezette visuele communicatie.
In deze voorfase communiceren we naar de wijk
via:
• Projectwebsite: specifieke informatie voor
huurders van Woonplus, particuliere huurders,
huiseigenaren en huiseigenaren in een VvE, het
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Figuur 14: Voorbeelden van communicatie

laatste nieuws over het project, FAQ’s en
contactmogelijkheden.
• Nieuwsbrieven (eigen nieuwsbrief en bijdrage in
Groenoord Magazine)
• Informatieavonden: sluiten aan bij bestaande
activiteit van een partij in de wijk (o.a. een
Energiecafé van de energiecoöperatie, avond van
het VvE platform, Groenoord Zomerfestival waar
we al drie jaar inductie koken demonstreren,
terwijl we met bewoners in gesprek gaan)
Via ondersteuning van het Servicepunt Woningverbetering stimuleren we VvE’s die nu al stappen
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willen zetten. Er is een VvE-koploper groep gestart
van vijf geïnteresseerde VvE’s. Zij worden begeleid
in het opstellen van een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Kennisuitwisseling gebeurt
in nauwe samenwerking met Woonplus. Lessen
die in de pilot van Woonplus in het Urlusplein zijn
geleerd, worden toegepast. Veel van de gemengde
VvE’s worden beheerd door Woonplus VvE beheer
BV. De beheerders van Woonplus VvE beheer BV
hebben in 2019 een training gevolgd zodat zij de
eigenaren goed kunnen informeren en voorbereiden op een aardgasvrij Groenoord.
In deze voorfase doen we geen opiniepeilingen,
omdat we de zorgvuldig opgebouwde
communicatiestroom van en naar de wijk niet
onnodig willen verstoren.
Intensivering wijkbrede communicatie
Na een bestuurlijk ‘go’ verandert de communicatiestrategie. Eneco stapt als afzender in, evenals
de aanbieder van de woningpakketten. In deze
fase ligt de focus op het enthousiast maken van
bewoners om mee te doen. Dat doen we door
open het gesprek aan te gaan en gebruik te
maken van ervaringsverhalen van bewoners die
de werkzaamheden achter de rug hebben. Deze
bewoners vragen we om ambassadeur te worden.
Zij gaan bij medebewoners(groepen) langs om hen
energiebewust te maken, besparingstips te geven
en de ambitie van de wijkaanpak uit te dragen. Een
beproefde methode in wijken als Groenoord met
veel ouderen, migranten en (energie)armoede.
Daarnaast identificeren en verzilveren we in deze
fase koppelkansen. We bereiden ook een fysiek
informatiepunt voor. Hier kunnen bewoners informatie halen en hun zorgen en wensen uiten. De
feedback wordt meegenomen in de aanpak. Daarnaast worden er wijkactiviteiten georganiseerd en
vieren we jaarlijks met elkaar de voortgang tijdens
het Groenoord zomerfestival.

Complexgerichte communicatie
Via de complexgerichte communicatie per doelgroep, zorgen we dat we iedereen kunnen bereiken:

Huurders en gemengde complexen
Bij voorbereiding van de aanpak van een 100%
Woonplus complex wordt een klankbordgroep van
huurders gevormd in overleg met de bewonerscommissie. Deze bespreekt hoe de maatregelen in het
complex kunnen worden getroffen, welke extra’s
gewenst zijn en hoe draagvlak bij alle bewoners
kan worden georganiseerd. Woonplus richt een
modelwoning in. Bewoners kunnen er met hun
vragen terecht, een akkoordverklaring achterlaten
of gewoon een kopje koffie drinken.
In elke woning wordt een warmte opname gedaan.
Als daarbij sociale problemen worden gesignaleerd, wordt het wijk ondersteuning team (WOT)
ingeschakeld. Bij het WOT Groenoord werken
deskundigen op het gebied van o.a. eenzaamheid,
werk, schulden en huiselijk geweld. De WOTmedewerkers werken nauw samen met organisaties
als Stroomopwaarts, Centrum voor jeugd en gezin,
Huizen van de Wijk, huisartsen, kerk en moskee.
Ook bij gemengde complexen wordt een klankbordgroep van huurders gevormd, maar pas nadat
overleg is geweest met het VvE-bestuur. Voordat het
VvE-bestuur een voorkeursscenario voorlegt aan
de ALV bespreken we dat met de klankbordgroep.
Zwaarwegende bezwaren worden ingebracht bij
het VvE-bestuur. Over het scenario dat definitief
in stemming wordt gebracht bij de ALV, wordt de
klankbordgroep weer gehoord. Zodoende kan
Woonplus daar rekening mee houden in de VvEvergadering. De rest van de aanpak richting
huurders is gelijk. Ook hier wordt een voorbeeldwoning ingericht en bemand. Deze staat ook open
voor particuliere eigenaren.

baar, waar bewoners de werkzaamheden thuis
even kunnen ontlopen en medebewoners kunnen
spreken. Daar is ook de laatste informatie beschikbaar, al wordt de voortgang ook via nieuwsbrieven
naar bewoners gecommuniceerd. Na oplevering
wordt een tevredenheidsenquête uitgezet en is er
een evaluatiebijeenkomst met de klankbordgroep.
Een jaar later doen we dat opnieuw. We trekken
hier telkens lering uit, zodat we steeds beter
acteren.

VvE’s
We organiseren samen met het Servicepunt
Woningverbetering en het VvE-platform Schiedam
‘duurzame wijkavonden’ voor de besturen/
technische commissies van VvE’s en voor de
eigenaren van rijwoningen. Zo komen we partijen
op het spoor die interesse hebben. De doorlooptijd
van besluitvorming van VvE’s is minimaal 1,5 jaar
(zie Figuur 15) en verloopt in vier fases:
1.
Inventarisatiefase: eindigt met het besluit
om een scenariostudie te laten doen naar
de fysieke staat van het complex, de
financiën van de VvE en de samenstelling
van de bewoners.
2.
Verkenningsfase: bevat een scenariostudie

In de Participatietafel zijn huurders, kopers, VVE’s, Energiek
Schiedam, de gemeente en Woonplus vertegenwoordigd.

waarin opties voor ingrepen worden
voorgerekend. Het eindigt met een
voortgangsbesluit waarin een optie
3.

4.

gekozen wordt door de ALV.
Uitwerkingsfase: voorbereiden
investeringsbesluit, inclusief besluiten
over financiering en aanbestedingsvorm.
Implementatiefase: de ALV kiest
uitvoerders om een offerte in te dienen.
Daarop volgt gunning en uitvoering van 		
werkzaamheden. Met de oplevering wordt
de implementatiefase afgesloten. Hierbij
wordt gevraagd om ambassadeurs die hun
ervaringen willen delen met andere VvE’s.

inventarisatie
bestaand

verkenning
scenario’s

uitwerking
voorkeur

implementatie
plan

wensen/behoeften
gebouw
onderhoud
energieverbruik

investeringen
subsidies
financiering
woonlasten

onderzoeken
ontwerp
offertes
doorrekening

aanvragen
opdrachten
voorbereiding
uitvoering

3 maanden

6 maanden

6 maanden

gratis energieadvies
ALV
verkenning

ALV
voorkeurscenario

ALV
investering

Tijdens de uitvoering is een ‘huiskamer’ beschikFiguur 15: Besluitvorming voor een VVE
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Grondgebonden woningen
Eigenaren van grondgebonden woningen krijgen
tegen betaling van € 150 een woningopname met
adviesgesprek, een quickscan rapportage met
maatregelen, kosten, subsidies, besparingen en
financieringsmogelijkheden. Jaarlijks wordt een
duurzame wijkavond georganiseerd met nadere
informatie over de geadviseerde maatregelen met
de mogelijkheid om daar direct offertes voor aan te
vragen.
Utiliteiten en particuliere verhuurders
De afdeling maatschappelijk vastgoed van de
gemeente is direct aangehaakt bij NEvG. Ook
bij Woonplus zijn de verantwoordelijken voor de
ingrepen aan het kantoor van Woonplus betrokken.
Hier verloopt de communicatie direct. Er is overleg
met de belangrijkste drie warmte-afnemers in
de wijk om hun overstap naar duurzame warmte
aantrekkelijk te maken met een goed aanbod vanuit
Eneco. Tegelijkertijd wordt de totale businesscase
aantrekkelijker wanneer deze grote partijen ook
daadwerkelijk meedoen. Deelname van de eigenaar van de zorgwoningen is op dit moment meest
zeker (130 weq). De andere utiliteitseigenaren
worden in volgorde van omvang warmtevraag en/
of verwachte uitrol in hun omgeving benaderd.
Deze groep vraagt maatwerk en als koploper delen
we graag onze do’s en don’ts met andere
gemeenten.
Participatieladder
De trede van de participatieladder verschilt per
werkgroep; minimaal streven we naar trede 2. Met
bepaalde activiteiten zijn we overgegaan tot coproductie en zelfs gezamenlijke besluitvorming.
Bewonersparticipatie vanaf 2017
Sinds 2017 voeren we gesprekken met bewoners
over ‘Nieuwe Energie’ (trede 1). Uit de ‘Nieuwe
Energie’-gesprekken ontstond de ‘Wijk Energiek
Groep’ (WEG), een groep van 35 betrokken bewo-
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ners. De WEG functioneerde als het klankbord van
de wijk. Ze had een stevige rol bij het nadenken over
het beste warmtealternatief. Daarbij adviseerde
de WEG dat betaalbaarheid en keuzevrijheid de
belangrijkste kaders zijn voor bewoners in de wijk
(trede 2). Na de keuze van het warmtealternatief is
de WEG en een ‘kerngroep van betrokken bewoners’ ook betrokken geweest bij de detailuitwerking
van het warmtealternatief.
Om input van meer bewoners te ontvangen, zijn
er extra inloopmiddagen over NEvG gehouden.
Hier zijn vijf thematafels neergezet. Aan deze tafels
stelden bewoners hun vragen over NEvG (trede 0).
Het ging daarbij vooral over financiering, woningaanpassingen en planning. Tegelijkertijd haalde we
input op hoe deze bewoners tegen de antwoorden
aankeken (trede 1).
Participatietafel
Naar aanleiding van stadserfgesprekken (met
bewoners, raadsleden en bestuurders) medio 2019
wilden de WEG en andere bewonersgroepen nog
nauwer bij NEvG betrokken zijn. De wijk organiseerde zichzelf door de ‘Groenoord Belangen Groep’
op te zetten. Om alle geluiden van de bewonersgroepen een stem te kunnen geven, is gezamenlijk
besloten om een ‘Participatietafel’ op te richten.
Iedere maand zitten gemeente en Woonplus om
tafel met tien bewoners. Dat zijn vier huurders, vier
eigenaren van woningen, een lid van het VvE-platform en een lid van energie coöperatie ‘Energiek
Schiedam’. We bepalen samen de agenda en praten
over onderwerpen als financiering, onderzoeken en
communicatie. De voortgang van het proces en de
vervolgstappen worden voorgelegd en besproken.
Vervolgens delen de deelnemers hun visie en advies
(wensen en zorgen) over wat verstandige
vervolgstappen zijn (trede 2). De leden van de
Participatietafel vertegenwoordigen elk hun achterban en zorgen daarmee voor informatievoorziening
door en voor de wijk.

van NEvG opgenomen. Deze zijn gedurende het jaar
gedeeld in werkgroepen en Participatietafel.

Intensievere participatie bij werkgroepen
De Participatietafel richt zich grotendeels op de
VvE’s en woningen van Woonplus. En daarmee op
aansluiting op het warmtenet. Een kleine doelgroep
in de wijk, eigenaren van eengezinswoningen, zijn
op een andere manier uitgenodigd te participeren. Samen met de energiecoöperatie Energiek
Schiedam is er een ‘all-electric Pilot’ gedaan met
inwoners en lokale ondernemers. Het resultaat is
een menukaart waarin bewoners kunnen nagaan
wat all-electric voor hen betekent. De kaart wordt
gebruikt om particuliere eigenaren te informeren
via het Servicepunt Woningverbetering en tijdens
de Energiecafé’s van Energiek Schiedam (trede 3).
Rondom de uitvraag van de woningpakketten is
bewoners gevraagd mee te beslissen (trede 4).
Twee huurders en twee particuliere eigenaren
waren onderdeel van de selectiecommissie die
bepaalde welke aanbieder de woningen van
Woonplus gaat renoveren en dan ook VvE’s van
een aanbod gaat voorzien.
Betrokkenheid proeftuinaanvraag
Dit is de tweede proeftuinaanvraag. De eerdere
aanvraag is openlijk gedeeld met bewoners en
de afwijzing breed gecommuniceerd. Er was dus
weinig voor nodig om aandacht te krijgen voor
de indiening voor deze tweede ronde. Voor deze
aanvraag zijn inzichten uit de verdere uitwerking

Bewonersinitiatieven en andere organisaties
De wijkregisseur Groenoord en de participatiemedewerkers van Woonplus onderhouden nauwe
contacten met de diverse groepen en initiatieven
uit de wijk. Vanuit die rol zijn zij ook betrokken bij
de werkgroepen koppelkansen en communicatie &
participatie van NEvG. Sinds het begin van het
project is een brede stakeholderanalyse gemaakt.
Deze wordt gebruikt om de juiste actoren met de
juiste intensiteit te spreken (Figuur 16).
Voor veel bewoners van Groenoord is participeren
met de gemeente onbekend. In deze wijk is een hele
kleine groep van usual suspects die zich wel altijd
aanmeldt voor overleggen, zoals de participatietafel.
Naast dat we met een-op-een gesprekken anderen
op een open wijze proberen te betrekken, zetten we
deze koplopers in om de groep van usual suspects
uit te breiden met unusual suspects.
Dit blijkt succesvol.
In de participatie zijn we faciliterend; we organiseren
en bieden de deelnemers onder andere onze kennis
en resources. De faciliteiten worden gratis ter
beschikking gesteld.
Risico’s van onvoldoende betrokkenheid
Veel Groenoorders hebben te maken met multi-problematiek. Verduurzaming van hun woning heeft
geen prioriteit. Vanwege financiële zorgen kunnen
zij zonder steun niet overstappen. Tegelijkertijd leidt
de verwachte stijging van de gasprijs de komende
jaren voor deze bewoners tot onmogelijke woonlasten. Daarom streven we met NEvG naar woonlastenneutraliteit. Daar zijn alle partijen voor nodig,
inclusief uw bijdrage.
Daarnaast wonen in Groenoord veel mensen met
een migratieachtergrond. We ervaren dat deze bewoners gemiddeld minder actief zijn in bestaande
bewonersgroepen en –initiatieven dan bewoners
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Stakeholderoverzicht Groenoord

Meeweten

Meebepalen

Meewerken

Meedenken

Professionele energie betrokkenen

Utiliteiten

Platform Duurzaamheid VvE

31

Kantoor Woonplus

47

Sibiliusplein

2

Milieudefensie Schiedam

32

BS de Loep

48

Griegplein

3

Schiedams Energie Collectief

33

BS El Frukan

49

Beethovenplein

4

Energiek Schiedam

34

BS Dalton

50

Weerklank

5

1

Professionele energie betrokkenen

Bewoners en gebruikers

Beheerorganisaties gebouwen

Winkeliers
11

Overleggen
Energie- en

Bedrijven
12

13

milieugerelateerd

14
17
18

1
20

19

24

76

8

9

74
72

Overig

28

73

30

32
31

33

71

35
70

37

34

36

38

77
39

68
47
69

40
48

49

51

50

Overig
Overig

43

52

(keuken en energie)

67

Pers/communicatie

55

56

57
60

64
66

65

63

62

45

Utiliteiten
Scholen

44

58
54

41

42

53

Branche

Sport

59

46

Sociale projecten

Eetclubs

BOA’s, LBB Schiedam

Medewerkers van gemeente en
woonplus (wonend in de wijk)

52

Wijkagenten

37

53

Wijkondersteuningsteam

Stichting Primo

Gemeentegebouwen

7

38

54

Voedselbank Landvreugd

8

Woonwijzerwinkel

Sporthal Groenoord

39

55

Stichting activiteiten Groenoord

Servicepunt woningverbetering

Beethovenplein

9

40

Het Zimmertje

56

Bridgeclub

41

Straus en Co

57

Zelf kleding repareren

42

Het fransje

58

Kledingbank Jurk en Co

43

Groenoordhuis Midden en Zuid

59

Ladies of Groenoord

44

Van Raalte Kids

60

Fietsmaatjes Groenoord

Kinderboerderij
61

Sociale Wijkteams

Woonplus VvE beheer

11

Groenteboer

45

Gymzaal de Loep

61

Meet the Parents

12

Dirk

46

De Brug

62

Groenoord festival

13

Aldi

63

Stichting huizenroute groenoord

14

Kledingwinkel

64

Groententuin Stichting voor voedselbank

15

Kruitvat

65

Religieuze organisatie Weerklank

16

Turkse bakker

66

Jongerenwerkers

17

Primera

67

Thuiszorg

18

Snackbar/kroer

68

Wijkmanagers gemeente

19

Wijk Energiek Groep

20

Groenoord belangen groep

21

Besturen VVE

22

Platform VVE

23

Uitvaartcentrum

24

Dierenkliniek

25

Autodealer

26

Sportscholen

27

Uitvaartcentrum

28

Huurders vastgoedeigenaren (UCP IV & HOF)

29

Huurdersorganisatie Woonplus (HOW)

30

Huurders kleine partijen (HBV)

Wijkgebouwen

Gemeente/Woonplus

Sociale wijk
Overig

51

Zwembad

Bewoners en gebruikers

29

10

College
NEVG
Gemeenteraad

75

De international Vos

36

26
27

6

7

25

22

21

5

35

10

23

3
4

Wijkoverleg Groenoord

6

Eigenaren

15

16

2

Huurders

Sociale wijk

Overig
69

Postbode en bezogers

70

Groenoord magazine

71

Rotterdamse pers

72

CV-ketel installateurs en monteurs

73

Lokale pers

74

Journalisten uit de wijk

75

CV-ketelverkopers

76

Keukenboeren

77

Fornuis en pannenverkopers

Overheid in de wijk

Figuur 16: Stakeholderoverzicht Groenoord
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met een Nederlandse achtergrond. Een
bijkomende uitdaging is dat veel van deze mensen
een taalachterstand hebben.

6. Verbindingen met andere opgaves in de wijk

We werken vanuit de overtuiging dat ons integrale
aanbod zodanig is, dat bewoners begrijpen dat nu
overstappen hen in brede zin de meeste kansen
biedt. We betrekken bewoners daarom bij de ‘why’
van NEvG. Later kunnen we enthousiaste huurders,
of eigenaren in gemengde complexen als ambassadeurs inzetten, ook om hiermee taalbarrières
te overwinnen. Voorbeeldwoningen gaan meer
leven en er ontstaat reuring in de wijk. Iedereen zal
dan wel iemand kennen die, in eerste instantie via
Woonplus, aardgasvrij is.

Groenoord is een kwetsbare wijk met complexe
problematiek en scoort al jaren slecht in de monitor
‘stapeling buurtproblemen’. Schiedam zet dan
ook bewust in op de Transform aanpak en is actief
deelnemer en trekker van 2 werkgroepen in het
Platform31 programma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’.
Vooral inkomen, uitkeringen, de daarmee gepaard
gaande sociale problematiek en achterstallig
onderhoud bij VvE’s zijn reden tot zorg. Bovendien
is in deze wijk sprake van sterke segregatie naar
leeftijd en inkomen. De hoogbouwflats worden
vooral bevolkt door ouderen, terwijl de middelhoogbouw portiek- en galerijflats voornamelijk door
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jonge huishoudens worden bewoond. Ook zijn de
inkomensverschillen zeer groot. Daarom gaan we
in Groenoord integraal aan de slag, met naast de
realisatie van het warmtenet ook fysieke en sociale
verbeteringen.
Binnen NEvG zijn deze opgaven gebundeld in de
werkgroep Koppelkansen, bestaande uit de gemeentelijke programmamanager, Stroomopwaarts,
de wijkregisseur en een sociaal begeleider van
Woonplus. De werkgroep haalt ook kennis op bij diverse afdelingen. Via de Participatietafel worden per
onderwerp bewoners betrokken om diens wensen,
dromen en zorgen mee te nemen. We focussen nu
op de volgende 4 verbeteringen:
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1. Werkgelegenheid
Met de bouwstroom die de komende 10 jaar
ontstaat met de woningen van Woonplus kunnen
bewoners aan het werk geholpen worden. De
aannemer heeft een concreet plan ingediend om
bewoners uit de buurt en regio van opleiding naar
werk te begeleiden. Stroomopwaarts is nu al bezig
bewoners te identificeren om in de komende 2 jaar
begeleid te worden naar de start van een opleiding
‘on the job’. Wanneer de werkzaamheden starten
zijn deze mensen direct inzetbaar.
2. Achterstallig onderhoud en comfort
In de selectie van een uitvoerder voor de woningen
van Woonplus werden inschrijvers ook beoordeeld
op aansluiting bij de pluriformiteit van wensen van
VvE’s. Het antwoord is een aanbieder die -aansluitend bij de vergadercyclus van de VvE- de wensen
per complex voorziet van 3 offertes, waaronder een
van de uitvoerende partij van Woonplus. Zo kan
elke VvE kostenefficiënt tot maatwerk komen.
Het gekozen ‘Pakket B’ biedt comfort verhoging;
er worden extra radiatoren geplaatst, waardoor het
huidige tekort aan warmteafgifte wordt opgevangen. Het verwijderen van koken op gas verbetert
het binnenklimaat en de veiligheid. Ook verkennen
de gemeente en Woonplus samen met Energiek
Schiedam hoe zij bewoners in de wijk een aantrekkelijk aanbod kunnen doen voor het plaatsen van
zonnepanelen.
3. Sociale activatie
Er is een RRE-subsidie aangevraagd en toegekend.
Deze wordt voor een groot deel ingezet voor
bewustwording en de eerste stappen naar energiebesparing. Met een grootschalige en langjarige
ingreep als deze komen zorgen van bewoners in
beeld. In elk complex waarin Woonplus bezit heeft
richten we een ‘huiskamer’ in. Bewoners kunnen
hier terecht met vragen en zorgen. Sociaal bege-
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7. Facultatieve onderwerpen –
arbeidsmarkt en scholing

De wijkmanager van Groenoord op excursie in de wijk met
andere gemeenten, als onderdeel van het Platform 31
programma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’

leiders van Woonplus en de aanbieder signaleren
probleemgevallen bij de gemeente (die hier goede
opvolging aan geeft) volgens de in Schiedam b
eproefde ‘Doorbraakmethode’.
4. Gezondheid
De gemeente Schiedam heeft onderzoek gedaan
naar koppelkansen op het snijvlak van gezondheid
en openbare ruimte. Met een groep bewoners zijn
20 mogelijke koppelkansen verzameld en
geclusterd in 4 prioriteiten; een kinderboerderij,
ontmoetingsplekken, fietspaden en bereikbaar ov.
De werkgroep gaat verder aan de slag met deze
ideeën.
Levensloopbestendig
Naast voorafgaande verbeteringen zet Schiedam
zich in op het toevoegen van ouderenwoningen.
Bestaande woningen hebben zeer krappe
plattegronden, aanpassingen zijn moeilijk. Er zijn 2
plekken in de wijk waar gemeente en Woonplus het
toevoegen van woningen die geschikt zijn voor
senioren onderzoeken; binnen de ontwikkeling op
het Bachplein en in de herontwikkeling van
Groenoord Zuid. Hiermee kunnen ca. 200 voor
senioren geschikte woningen aan de wijk worden
toegevoegd, dit voldoet ruimschoots aan de vraag.

Voor de energietransitie in het algemeen en de
wijkenaanpak in het bijzonder zijn veel extra
vakkrachten nodig, die over de juiste vaardigheden
beschikken. Nu al is sprake van grote tekorten, die
naar verwachting verder zullen oplopen. Het is nodig
om veel méér mensen aan te trekken met aantrekkelijk en veilig werk, goede arbeidsvoorwaarden en
perspectief, maar ook om het werk slim te organiseren. Dit vraagt om stimuleren van (intersectorale)
mobiliteit en het gericht betrekken en opleiden van
werkzoekenden, ook die met een afstand naar werk.
Het is daarbij nodig om over (wijkgerichte) projecten
heen lerend vermogen te organiseren, maar ook
continuïteit en kwaliteit voor de mensen die daaraan
werken.
De energietransitie biedt unieke koppelkansen.
Vanwege het relatief hoge werkloosheidscijfer in
Groenoord en de daaruit voortvloeiende
multi-problematiek, ligt de focus voor verbetering
op arbeid. Werkloze Groenoorders kunnen ingezet
worden, eventueel icm (bij)scholing. Het biedt ook
toekomstperspectief voor jongeren die voor
onderwijskeuzes staan.
Arbeidsmarkt & Scholing
Meerdere organisaties zijn betrokken arbeidsmarkt
& scholing. Zo is WijKompleet, een consortium van
vier partijen, dat in opdracht van Woonplus werkt in
Groenoord om:
• de hele wijk te informeren, enthousiasmeren en
activeren om mee te doen met NEvG
• 4023 woningen aansluitgereed te maken voor de
LoN
• koppelkansen te benutten om andere wensen te
realiseren

Afgesproken is dat WijKompleet daarbij in ieder
geval de volgende arbeidsgerelateerde
koppelkansen verzilvert:
Zoveel mogelijk met lokale
onderaannemers werken t.b.v.
lokale werkgelegenheid
Stageplekken in de bouw aanbieden
aan leerlingen uit de wijk
Banen in de bouw aanbieden aan
werklozen uit de wijk
Daarnaast inventariseert Woonplus wat nodig is
aan kennis en vaardigheden voor een baan binnen
de werkzaamheden die gepland zijn en informeert ze Stroomopwaarts (zie ook 7.1) hierover.
Stroomopwaarts stelt een profiel op, screent haar
klantenbestand in Groenoord, selecteert en koppelt
werkgever en werknemer. Er zijn verschillende
instapmogelijkheden: van direct aan de slag tot
stap voor stap richting werk. Stroomopwaarts werkt
hiervoor samen met de klussendienst en Let’s Ruilwinkel. Ook Stedin heeft (op basis van o.a. een living
lab in Zoetermeer) aangegeven een rol in het proces
richting werk te kunnen spelen.
Jong geleerd
Er is ook in de toekomst veel werk in de energietransitie. Daarom willen we jongeren interesseren
in een technische opleiding. Daarvoor is in 2019
een zogenaamde klusklas gestart voor kinderen uit
de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij worden
gestimuleerd door te stromen naar bijvoorbeeld
de Schiedamse vestiging van het techniekcollege
Rotterdam. We zijn ook in gesprek met het techniekcollege over extra samenwerking. Dit gesprek
wordt hervat nadat er meer zekerheid is over het
partnerschap met Eneco en de aanbieder van de
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Om te voldoen naar de toenemende vraag naar arbeidskrachten, moeten ook jongeren worden opgeleid voor werk in de energietransitie.

woningpakketten. Daarnaast worden kinderen van
2 basisscholen in Groenoord met energielessen geprikkeld om na te denken over ons energiesysteem
en -verbruik. Zij maken een opdracht over manieren
waarop zij thuis energie kunnen besparen (waarmee ook energiearmoede wordt bestreden).
Overige koppelkansen
Tot aan zomer 2020 worden de volgende koppelkansen verder uitgewerkt. Deze vormen de basis
voor een levend document, dat tijdens de uitvoering van de warmtetransitie Groenoord regelmatig
zal worden aangevuld met nieuwe kansen en
samenwerkingen:
• Relatie leggen met het Rotterdamse Leer-Werk
Akkoord. Er wordt ingezet op het verbinden van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De focus
ligt op de doelgroep van jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt in de regio
Rotterdam
• Samenwerking met het Schiedamse Life College.
Het interesseren en evt. opleiden van jongeren
uit Groenoord met Groenoord als
praktijkvoorbeeld
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• Samenwerking met het in Schiedam gevestigde
Zuid-Hollands Infrapark. Zij leiden jongeren op
voor een baan in de civiele techniek. Hier kunnen
jongeren terecht om werken en leren te
combineren. Aansluiten bij de Human Capital
Agenda van de Provincie Zuid-Holland om de
relatie te kunnen leggen tussen de uitvoerende
bedrijven en aan jongeren die met goed gevolg
een (aanvullende) bedrijfsopleiding volgen om
aan de slag te kunnen in de energietransitie
• Onderwijsinstellingen Zadkine (waar het Techniek
College onderdeel van uitmaakt) en
Albedacollege leiden vakmensen op om aan de
slag te gaan in de bedrijventerreinen
‘s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder. Om
de verbinding tussen de ondernemers en het
onderwijs te verkleinen is er nauwe
samenwerking en heeft een Albeda College zelfs
een kantoor geopend in de Spaanse Polder
• Arbeids- en stageplaatsen aanbieden in de
modelwoning van Woonplus
• Aanbieden van bijscholing aan werklozen uit
de wijk
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