
Artikel 40 vragen over problemen nul-op-de-meter woningen Oostendam en 

Rijsoord 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

23 mei 2022 

Onderwerp 

Problemen met nul-op-de-meter woningen Oostendam en Rijsoord 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 

Bij het verduurzamen van Ridderkerkse huurwoningen is een belangrijke rol weggelegd voor 

Wooncompas. De gemeente en Wooncompas hebben hierover afspraken gemaakt in de 

prestatieafspraken. Verduurzamen draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zorgt ook voor 

lagere woonlasten en meer woongenot. 

Veel huurders zijn na een verduurzaming van hun woning tevreden. Maar soms gaan er zaken 

mis, zoals in de Tarwestraat in Oostendam. PvdA Ridderkerk heeft hierover vorig jaar schriftelijke 

vragen gesteld. Daarop heeft u als volgt geantwoord: 

‘Het proces en de samenwerking met de aannemer zijn niet gegaan zoals van tevoren gedacht en 

gehoopt. Belangrijkste reden hiervoor is de problematische (financiële) situatie waarin de 

aannemer op een bepaald moment verkeerde. Dat heeft voor vertraging gezorgd. Wooncompas 

kan melden dat het project binnen enkele weken wordt/is afgerond. In deze periode hebben we 

ook als gemeente ons regelmatig met Wooncompas verhouden om voortgang te bewerkstellingen 

of overlast waar mogelijk te beperken.’ 

De afgelopen periode heeft PvdA-GroenLinks Ridderkerk, naar aanleiding van ontvangen 

signalen, opnieuw met verschillende bewoners van de Tarwestraat gesproken. Uit die gesprekken 

kwam naar voren dat de problemen bij een aantal woningen, ondanks de eerdere berichtgeving, 

na twee jaar nog altijd niet zijn opgelost. Het gaat zowel om woningen met een warmtepomp in 

een aparte ‘kast’ aan de voorkant als om woningen die dit niet hebben.  

De problemen bestaan er (onder meer) uit dat het nieuwe systeem de woningen niet verwarmt, 

lawaaiig is en duur in gebruik. Om in de koude maanden toch warm te zitten, hebben bewoners 

een of meer elektrische kachels aangeschaft. Een bewoonster voor wie dit om 

gezondheidsredenen geen oplossing is, heeft haar woning al die tijd niet meer kunnen verwarmen 



en trekt in de wintermaanden extra dikke truien aan. Wooncompas en de aannemer lijken niet te 

weten hoe de problemen moeten worden opgelost. En reageren in de meeste gevallen moeizaam 

of niet (meer). Ondertussen betalen bewoners wel een maandelijkse energieprestatievergoeding 

van € 116 vanwege het ‘verduurzamen’ van hun woning,  

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

Tarwestraat 

1. Is het u bekend dat er nog steeds ernstige problemen zijn met nul-op-de-meter woningen in 

de Tarwestraat? Graag uw antwoord toelichten.  

2. Wat is de (technische) oorzaak van deze problemen?  

3. Hoe kan het dat de problemen in een aantal gevallen al meer dan twee jaar spelen en tot 

nu toe niet zijn opgelost? En dat betrokken partijen voor een oplossing naar elkaar wijzen?  

4. Bent u het met ons eens dat huurders niet de dupe mogen worden van problemen bij een 

aannemer? En dat als de aannemer zijn verantwoordelijk niet neemt Wooncompas als 

opdrachtgever dit zou moeten doen?  

5. Het is ons bekend dat Wooncompas bij twee woningen in de Tarwestraat gaat 

bekijken/reeds bekijkt hoe de problemen kunnen worden opgelost. Op welke termijn zijn de 

problemen bij deze woningen naar verwachting daadwerkelijk opgelost en werkt het 

systeem (eindelijk) naar behoren?  

6. Is Wooncompas voornemens ook bij alle andere (huur)woningen in de Tarwestraat, dus 

zowel bij de woningen met een aparte kast met warmtepomp aan de voorkant als de 

woningen die dit niet hebben, actief na te gaan of er nog problemen zijn die moeten worden 

opgelost en of het systeem naar behoren werkt? Zo nee, bent u bereid om hierop aan te 

dringen bij Wooncompas? U heeft eerder ook intensief contact gehad met Wooncompas 

over de problemen in de Tarwestraat.  

7. Bent u het met ons eens dat het onrechtvaardig is dat huurders een 

energieprestatievergoeding moeten betalen, terwijl het systeem niet of niet naar behoren 

werkt, de problemen niet adequaat zijn opgelost en mensen extra kosten hebben moeten 

maken door het aanschaffen en gebruiken van (een) elektrische kachel(s)? En dat in een 

tijd van zeer hoge energieprijzen. 

8. Kunt u aangeven of de betrokken huurders hiervoor worden gecompenseerd door 

Wooncompas? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om erbij 

Wooncompas op aan te dringen dat zij alsnog schadeloos worden gesteld? 

Ds. Sleeswijk Visserstraat/Gerard Alewijnszstraat 

In de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Gerard Alewijnszstraat in Rijsoord zijn een aantal jaar 

geleden nul-op-de-meter woningen gebouwd. Enkele appartementsbewoners hebben contact 



gezocht met PvdA-GroenLinks Ridderkerk. Zij hebben aangegeven dat er ook bij hun woningen 

sprake is van serieuze problemen.  

De problemen bestaat eruit dat het systeem dat de temperaratuur in de woning regelt, niet goed 

werkt. Het is (veel) te warm of te koud. Daarnaast zijn de deuren van deze woningen door isolatie 

zo zwaar dat zij regelmatig scheefhangen en dus opnieuw moeten worden gesteld (Ds. Sleeswijk 

Visserstraat) of dat de deuren door de warmte dusdanig uitzetten dat de sloten niet goed meer 

werken (Gerard Alewijnszstraat).  

De problemen in deze straten spelen ook al jaren en zijn tot nu toe niet opgelost.  

9. Is het u bekend dat ook in de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Gerard Alewijnszstraat 

problemen zijn met nul-op-de-meter woningen? Het gaat hier, in tegenstelling tot de 

Tarwestraat, om woningen die als nul-op-de-meter woning zijn gebouwd. 

10. Wat is de (technische) oorzaak van deze problemen en wat is de reden dat deze 

problemen tot nu toe niet zijn opgelost?  

11. Is Wooncompas ook voornemens om de problemen bij deze woningen op korte termijn op 

te lossen en actief bij huurders te informeren of er (nog) problemen zijn? Zo nee, bent u 

bereid om hierop aan te dringen bij Wooncompas? U heeft eerder ook intensief contact 

gehad met Wooncompas over de problemen in de Tarwestraat. 

12. Kunt u aangeven of huurders die extra kosten hebben gemaakt omdat het systeem niet of 

niet naar behoren werkt, hiervoor worden gecompenseerd door Wooncompas? Zo nee, 

waarom niet en bent u bereid om erbij Wooncompas op aan te dringen dat deze huurders 

alsnog schadeloos worden gesteld?  

‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’, zegt het spreekwoord niet voor niets. Het is echter wel 

belangrijk dat betrokken partijen in zo’n geval hun verantwoordelijk nemen en dat huurders 

hiervan niet de dupe worden. Met de grote verduurzamingsopgave die er ligt voor Ridderkerkse 

huurwoningen is het bovendien ook belangrijk dat er wordt geleerd van wat er is misgegaan en dat 

dit een volgende keer wordt voorkomen.  

13. Wilt u de raad, in overleg met Wooncompas, middels een raadsinformatiebrief (RIB) 

informeren zodra de problemen in de diverse straten zijn opgelost?  

14. Welke lessen trekken Wooncompas en de gemeente uit de problemen met de nul-op-de-

meter woningen in Oostendam en Rijsoord?  

15. Hoe worden deze problemen bij toekomstige nieuwbouw- en renovatieprojecten 

voorkomen? Ook in de Bloemenbuurt in Oost staan bijvoorbeeld woningen op de nominatie 

om verduurzaamd te worden.  



Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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