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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Pagina 13: 

In 2030 zijn er geen woningen meer met een energielabel E,F en G.  

Vraag; Met name voor particuliere voorraad is dit een grote uitdaging. Hebben we inzichtelijk over 

hoeveel woningen particulier we praten die E.F en G hebben? 

Antwoord 1 

Op pagina 7 van het uitvoeringsprogramma staat de verdeling van woningen naar energielabel. In 

totaal hebben 3.994 woningen energielabel E, F of G, waarvan ongeveer 3.200 woningen 

particulier zijn.   

Vraag 2 

Pagina 15: 

In 2022 – 2023 zijn de daken van ons eigen bestaand vastgoed voorzien van zonnepanelen. 

Uitgangspunt is dat het economisch en ‘technisch haalbaar is’.  

Vraag; Indien na aanpassing van dakconstructie dit wel ‘technisch haalbaar zou zijn’, gaan we dat 

dan wel eerst onderzoeken en eventueel aanpassen en indien mogelijk dan alsnog uitvoeren? 

Anders wellicht deel daken niet geschikt en dat zou gemiste kans zijn. 

 



 

Antwoord 2 

Conform het raadsbesluit van 21 januari 2021 doen we onderzoek naar het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed en onderzoeken we de sterkte van dakconstructies. Uit dit onderzoek kan 

komen dat de dakconstructie niet geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen. De kosten van het 

aanpassen van de constructie van gemeentelijk vastgoed kan duurder uitvallen als dat de 

zonnepanelen opleveren. Momenteel maken we het rendement inzichtelijk, zodat we goede 

keuzes kunnen maken. De keuzes worden afgewogen met daarin de totale investering en de 

besparingen.  

Vraag 3 

Pagina 17: 

Doel 20% van de gebouwde omgeving aardgasvrij voor 1-1-2030.  

Vraag: Wat is de huidige stand in percentage in Ridderkerk, aangezien alle laatste 

nieuwbouwplannen sowieso al aardgasprijs zijn. Kortom hoever komen we naar verwachting in 

toekomst in de buurt van deze doelstelling met de nieuwbouwplannen tot 2030? En hoeveel is dan 

nog afhankelijk van bestaande bezit. We praten over circa totaal 4000 woningen die dan van 

aardgas af moeten zijn. Kortom in welke verhouding schatten we dit in. 

Antwoord 3 

Op dit moment zijn er in Ridderkerk een beperkt aantal woningen aardgasvrij gemaakt. Zo heeft 

Wooncompas bestaande woningen omgebouwd naar ‘Nul op de Meter’ woningen. En particuliere 

woningeneigenaren kunnen hun woning aardgasvrij hebben gemaakt middels een warmtepomp.   

Nieuwbouw mag alleen nog aardgasvrij worden gerealiseerd. Dit telt echter niet mee in de 

doelstelling om 20% van het aardgas af te halen. De warmtetransitie gaat om de transitie van gas 

naar een duurzame bron en bij nieuwbouw is er geen gas aan de pas gekomen.  

Daarbij is het zo dat als we nieuwbouw wel mee tellen het verschil statistisch niet zo groot zal zijn. 

De totale woningvoorraad met nieuwbouw wordt groter en daarmee ook het aantal woningen die 

van het aardgas af moeten.  
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