
Hoorn aardgasvrij
Warmtevisie gemeente 
Ridderkerk 

Commissiebijeenkomst – 12 februari



Agenda

Noodzaak en opgave

Traject van de warmtevisie

Rol van de raad

Alternatieven voor aardgas en eerste analyse

Planning en vervolg



Over Morgen
Zullen we?

Wij zijn Over Morgen. Mensgericht, 

creatief, realistisch en thuis in duurzame 

gebiedsontwikkeling. We maken haalbare 

plannen en stellen heldere, meetbare 

doelen. We zijn pas tevreden als plannen 

werkelijkheid worden.

JadeAnneloes Robertjan



Noodzaak en opgave



Klimaatakkoord

49 procent minder CO2 in 2030 t.o.v. 1990

Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050

1,5 miljoen woningen (ca 20%) aardgasvrij in 2030

Gebouwde omgeving:

Gemeenten zijn de regisseur

Woningcorporaties als “startmotor”

Isoleren en aardgasvrij verwarmen wordt 

aantrekkelijker door belastingverschuiving

Woonlastenneutraliteit is uitgangspunt

Gemeenten: tot 2021 veel plannen maken



Plannen op drie niveaus

Regionale Energiestrategie 

(RES) 

Transitievisie Warmte

(warmtevisie)

Wijkuitvoeringsplan

(wijkplan)

Regio Gemeente Wijk



Wat is een warmtevisie:

Tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden

Wijken waar vóór 2030 gestart wordt: meest kansrijke 

aardgasvrije warmte-infrastructuur

→ maar besluit wordt genomen in wijkplan

Minimaal elke 5 jaar herijken

Doel:

Samen aan de slag in de warmtetransitie – met de 

gemeente als “regisseur”

Richting voor de lange termijn, focus voor de komende 

jaren

Houvast voor investeringen gemeenten, corporaties, 

particulieren

Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk verhaal
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Ca. 21.000
woningen

Aantal woningen in Ridderkerk 

>4.200 woningen Aantal woningen voor 2030 

afsluiten om 20% te halen.
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Traject van de warmtevisie in Ridderkerk



Met de projectgroep maken 
we de warmtevisie:

Projectgroep

Patrimonium

Woningbouw-
vereniging
Poortugaal

Gemeente:

Communica-
tie

Gemeente:

Wonen

Gemeente:

Openbare 
ruimte

Gemeente:

Milieu

Gemeente:

Civiele 
techniek

Wooncompas

Stedin

Doel: gezamenlijk en in 

stappen toewerken naar de 

Warmtevisie



College van B&W

Gemeenteraad

Bewoners

Ondernemers

Waterschap

Duurzaamheidskring

Energieleveranciers

→ Er zijn in 2019 al twee 

bewonersbijeenkomsten geweest waarbij 

inbreng is opgehaald!

Wie informeren we?



Uitgangspunten vanuit de projectgroep en 
bewoners voor de warmtetransitie in 
Ridderkerk:

1. Een betaalbare overstap

2. Heldere en objectieve informatievoorziening

3. Een duurzame en betrouwbare oplossing

4. Plannen die haalbaar en uitvoerbaar zijn



Procesaanpak

Gezamenlijke 
Uitgangspunten

Robuuste 
analyse

Wijkfasering en 
prioritering

Uitvoerings-
strategie

Oplevering en 
start 

bestuurlijke 
besluitvorming

Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Sep - Dec

Cie – Raad

College 

Cie – Raad 

College 

Cie – Raad

Bewonersavond Bewonersavond



Eindproduct

1. Een warmtevisie voor de 

gemeente Ridderkerk met 4 

onderdelen:

a. Gezamenlijke uitgangspunten

b. Inzicht in oplossingen per wijk

c. Prioritering en selectie van wijken

d. Concrete uitvoeringsstrategie

2. Storymap [online kaartenbak)

Voorbeeld

Voorbeeld



Rol van raad

Warmtevisie vaststellen

Wat stel je vast:

Richting voor de komende jaren

Waar gaan we starten met wijkplannen

Wat gaan we op gemeenteniveau doen (besparing, organisatie)

De warmtevisie heeft geen juridische status: besluit over warmte-infrastructuur 

komt in het wijkplan (uiteindelijk in omgevingsplan)



Alternatieven voor aardgas

Welke techniek kan waar worden toegepast?



Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen onderscheiden we 

drie alternatieven voor de 

warmtevoorziening en infrastructuur:

▪ All-electric

▪ Warmtenet 

▪ Hernieuwbaar gas 

Met duidelijke verschillen in 

afhankelijkheden en impact.



Isolatieopgave in relatie tot de warmteoplossing



Analyse Warmtevisie
Robuuste technisch-financiële analyse door toepassing meerdere modellen 

(Warmtetransitiemodel, vergelijking met Stedin model en Leidraad Rijksoverheid)

- op basis van open data, landelijk afgestemde kengetallen

Basis: laagste maatschappelijke kosten

- kosten aan het gebouw

- kosten aan de infrastructuur

- kosten voor productie en levering van energie

We starten in wijken waar:

De kosten het laagst zijn 

De zekerheid het grootst is (groot verschil tussen kosten voor optie a en b)

Er andere “besliscriteria” gelden



Laagste maatschappelijke kosten 

(schaal, dichtheid, warmtevraag)

Criteria voor selectie startwijken (opgesteld door projectgroep):

Aanwezigheid woningcorporaties 

of andere grote eigenaren

Werkzaamheden combineren: 

riolering, gasnet, renovaties

Beschikbaarheid van warmtenet 

of warmtebronnen in de buurt

Recente bouwjaren 

(na 2005)

Initiatief in de wijk: waar 

gebeurt al concreet iets?



De financieel technische analyse duidt op concrete kansen 

om te starten met collectieve oplossingen (warmtenetten) in 

de gemeente Ridderkerk gebaseerd op laagst 

maatschappelijke kosten.

De data-analyse wordt verrijkt door de projectgroep met 

lokale kennis om de startkansen te kunnen identificeren. 

Dit is een eerste beeld.

Clusters aan corporatiewoningen duiden meerdere 

startkansen voor collectieve warmteoplossingen

De isolatieopgave van woningen kan worden beperkt door 

in te zetten op warmtenetten.

Ridderkerk

Eerste beelden 



Vooruitblik

Commissie : 20 mei

Presentatie wijkprioritering en structuur 

uitvoeringsstrategie

Commissie 9 juli

Presentatie eindresultaten

Na de zomer start het formele besluitvormingsproces




