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Zuidplas staat voor een forse uitdaging: aardgasvrij in 2050. Op de weg hiernaartoe moeten er 

keuzes gemaakt worden. Deze keuzes maakt de gemeente niet alleen. Aan de Transitietafels 

overleggen we met professionele partijen zoals woningcorporaties en netbeheerders. En onze 

inwoners zijn vertegenwoordigd in de Inwoners Adviesraad. Deze groep  heeft aangegeven 

mee te willen denken over de afwegingen die straks in de Transitievisie Warmte gemaakt 

moeten worden.  

 

Het eerste gesprek met de Inwoners Adviesraad vond plaats in November 2020. Toen werden de 

uitgangspunten om van het aardgas af te kunnen, besproken. Deze uitgangspunten zijn voorwaarden 

waaraan de warmtetransitie altijd aan moet voldoen, voordat er stappen gezet worden. Het zijn, als 

het ware, de ‘basisspelregels’ voor Zuidplas Aardgasvrij. De toekomstige plannen en afwegingen 

worden tegen het licht van deze uitgangspunten genomen.   

 

Het afwegingskader  

In maart volgde de volgende stap. In de Inwoners Adviesraad werden de criteria besproken op basis 

waarvan per buurt een warmtealternatief kan worden gekozen. Ook werden criteria besproken 

waaraan moet worden voldaan, op basis waarvan de volgorde van buurten kan worden bepaald.  

De inwonersadviesraad is gevraagd hoe zij over de criteria denken, of er nog criteria missen of juist 

weggelaten kunnen worden. Vervolgens is gevraagd om aan te geven hoe belangrijk de verschillende 

criteria zijn door deze tegen elkaar af te wegen. Dat is gebeurd via Mentimenter. In bijgevoegd verslag 

vindt u de belangrijkste conclusies uit de gesprekken.  

 

Dialoog over de criteria voor toekomstige warmte 

 



Eerst heeft de Inwoners Adviesraad gesproken over de criteria op basis waarvan per buurt een 

warmtealternatief kan worden gekozen.  

 

Hoe bepalen we de keuze voor het warmte-alternatief 

  

(sessie 1 voor de pauze)    

 (sessie 2 voor de pauze) 

Figuur 2: Mentimeter resultaten van de sessies. De inwonersadviesraad kon de verschillende criteria wegen op een schaal van 1 tot 5 waarbij 

geldt: (5) weegt het zwaarste, (4) weegt zwaar, (3) weegt in tweede instantie mee, (2) weegt het minst zwaar, (1) moet niet meewegen.  

 

Kosten voor eigenaars- en gebruikers zijn belangrijk 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten bij de keuzes zoveel mogelijk moeten kijken naar 

de laagste totale nationale kosten.  

De Inwoners Adviesraad vindt: 

• vooral eigenaarskosten en gebruikerskosten belangrijk en niet per sé de totale nationale 

kosten;  

• dat de transitie haalbaar en betaalbaar wordt door de kosten uit te smeren over een langere 

periode;  

• dat te hoge investeringskosten in een korte tijd voor problemen zorgt; 

• vindt verantwoorde financiële instrumenten noodzakelijk; 

En benadrukt dat: 

• er verschillen zijn tussen hogere maandelijkse lasten (de gebruikerskosten) en grote 

investeringskosten (eigenaarskosten); 

• er rekening moet worden gehouden met eigenaren die geen investeringsruimte hebben. Dat 

kunnen eigenaren zijn die verwachten niet erg lang meer in de woning te blijven wonen, 

bijvoorbeeld vanwege de leeftijd. Of jonge gezinnen met weinig budgetruimte. 

 

Duurzaamheid is een vanzelfsprekend criterium   

Over Duurzaamheid werd gezegd dat de doelen duidelijk zijn: CO₂-neutraal in 2050 of al eerder. 

Daarmee is duurzaamheid een vanzelfsprekend criterium. Er is gezegd: ‘Daarom heb je de term 

multicriteria-analyse, maar op een gegeven moment zal je toch een keuze moeten maken. Het is 

verstandig om voor een oplossing te kiezen waar de CO₂-reductie het beste naar voren komt.’ 

  

Vooral lange termijn overlast weegt zwaar   

Overlast in de leefomgeving komt in verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld overlast door een 

noodzakelijke verbouwing, het openbreken van de straat of het gezoem van luchtwarmtepompen. Breed 

gedeelde opvatting van de Inwoners Advies Raad is dat tijdelijke overlast uiteraard zo veel mogelijk 



beperkt moet worden, maar noodzakelijk en ook overkomelijk is. Permanente overlast weegt 

daarentegen wel zwaar. In dit verband werd vooral gewezen op de mogelijke geluidsoverlast van 

warmtepompen.  

 

Criteria voor het verantwoord warmte-alternatief staan niet los van criteria voor verkenningswijken 

Er is benadrukt dat de keuze voor buurten niet los kan worden gezien van de oplossingen die per buurt 

gekozen worden. Zo is gesteld dat, als er een bepaalde buurt uitspringt omdat het kostentechnisch 

aantrekkelijk is en als  het alternatief voor aardgas zorgt voor veel CO₂ besparing, deze buurt voorrang 

heeft. 

 

Geef perspectief   

Inwoners hebben behoefte aan perspectief, zowel voor de mogelijke verkenningswijken als de wijken 

die niet voor 2030 aan de beurt zijn. Zo werd er gezegd: ‘We willen weten voor welke oplossing per wijk 

gekozen wordt. Dan weten we wat waar we aan toe zijn en wat we kunnen doen. Dus perspectief is 

belangrijk. Zekerheid is veruit het belangrijkste criterium en zorgt voor draagvlak.”  

 

Dialoog over de criteria om te komen tot verkenningswijken 
Vervolgens heeft de Inwoners Adviesraad gesproken over hoe zij denken over de criteria om te komen 

tot verkenningswijken. Hieronder staan de belangrijkste highlights.  

 

 

Figuur 2: Praatplaat met de criteria om te komen tot de verkenningswijken 
 

 



Hoe bepalen we welke buurten als eerste aan de beurt zijn  

 

(sessie 1 na de pauze)    

 (sessie 2 na de pauze) 
Figuur 4: De MentiMeter uitslagen van de sessie). De inwonersadviesraad kon de verschillende criteria wegen op een schaal van 1 tot 5 waarbij 

geldt: (5) weegt het zwaarste, (4) weegt zwaar, (3) weegt in tweede instantie mee, (2) weegt het minst zwaar, (1) moet niet meewegen.  

Zekerheid is veruit het belangrijkste criterium en zorgt voor draagvlak  

Er is meerdere keren uitdrukkelijk gezegd dat zekerheid de basis vormt. Zekerheid over de haalbaar- 

en betaalbaarheid van de bron. Daarnaast kunnen zekerheid en draagvlak niet los van elkaar worden 

gezien. Het is goed om nu te kijken naar de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, maar er moet ook 

worden gewerkt aan draagvlak en dat kan door zekerheid als uitgangspunt te nemen.  

Kijk naar vooral naar het laaghangend fruit  

Tijdens de gesprekken werd bevestigd dat het goed is om aan te sluiten bij de huidige planningen van 

aanleg en onderhoud van andere werkzaamheden. Er ontstond een discussie over welk type woningen 

prioriteit hebben: oude woningen waar veel CO₂-besparing valt te behalen of modernere woningen 

waar misschien  minder CO₂ kan worden bespaard maar de overgang wellicht makkelijker is. Algemeen 

werd gesteld dat het zinvol is te beginnen bij het laaghangend fruit. Dat wil zeggen daar waar de 

drempels om te starten het laagste zijn: draagvlak hoog, contracteerbaarheid hoog, aansluiting bij 

onderhoudsplanningen en betrouwbaarheid bron het grootste. Er werd opgeroepen de criteria niet te 

statisch te wegen maar goed te kijken naar wat er logisch samenvalt. Ook werd benadrukt dat het goed 

is om te kiezen voor verschillende wijken die representatief zijn voor de gemeente Zuidplas en dat een 

verkenningswijk beter kleinschalig kan zijn. Dus: zorg voor kleinschaligheid en zekerheid. Zo ontstaan 

succesverhalen en ook dat draagt bij aan het draagvlak.   

Uniformiteit 

Uniformiteit is geen doel op zich, maar het is wel raadzaam om te kijken naar woningen die dezelfde 

kenmerken vertonen als daarmee efficiency wordt bereikt. Bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak voor 

woningverbeteringen. Bij dit criterium geldt dat de zwaarte afhankelijk is van het type oplossing dat 

beschikbaar is op buurtniveau.   

Contracteerbaarheid gaat vooral over wooncorporaties  

Woningbouwcorporaties kunnen sneller en effectiever tot oplossingen komen omdat de 

contracteerbaarheid groot is. Bij VVE’s heb je te maken met woningeigenaren. Dat maakt de 

contracteerbaarheid minder sterk dan bij woningbouwcorporaties. Voordeel is wel dat de gemeente 

ervaring kan opdoen door met grote partijen te werken en dan is contracteerbaarheid een pluspunt.  


