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Waarom gebiedsaanpakken
• Inzet:

• een aanbod voor iedereen
• haalbaar en betaalbaar voor de 

Rotterdammer
• maximale CO2 reductie tegen 

minimale maatschappelijke 
kosten

• Door: gebiedsgerichte aanpak
• Overlast en kosten verminderen 

Kosten eerlijk verdelen
• Koppelkansen verzilveren

• Inzet op warmte
• RES
• WAT kaart



263.000 aardgasaansluitingen



Wanneer waar beginnen?

Planning 
onderhoud in 
buitenruimte

Planning renovatie gebouwen Kansen 

WAT doen we waar?

wanneer



Eerste gebieden
Gebiedsaanpak:

• Groot-IJsselmonde 
(Heindijk eo/Reyeroord)

• Rozenburg

• Pendrecht

• Bospolder-Tussendijken

• Prinsenland - Het Lage 
Land

Verkenningen:

• Overschie

• Schiebroek

Planning tot 2030 in de 
maak.



Diversiteit om te leren
• Binnen / buiten concessie

• Nuon/Vattenfall en Eneco

• Alle corporaties

• Technische innovaties

• Verschillende ‘meekoppelkansen’

• Verschillende ‘organisatie modellen’

=> leerkring EUR, Platform 31 kwetsbare wijken, G4, proeftuinen BZK en de warmtenet 
gemeenten.



GEBIEDSAANPAK AARDGASVRIJ REYEROORD
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Keuze voor gebiedsaanpak Reyeroord

o Reyeroord+ 

o Grootstedelijke opgaven: riool en wateroverlast 

o Grote diversiteit woningen

o Grote diversiteit eigendom

o Concessie

o Stadswarmte nabij

--------------------------------

o Koppelkansen

o Bewonersinitiatieven faciliteren 
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Gebiedsaanpak Aardgasvrij Reyeroord

Route aardgasvrij 
1. schouwen

2. gebiedsbusinesscase

3. aanbod voor vastgoedeigenaren 

Kansen voor besparen op de energie 

en op de energierekening 

VvE-loket VvE010 

Verduurzamen woningen (BWT)

Vervanging riool door gescheiden 

stelsel + verhelpen wateroverlast 

Afstemmen energietransitie met 

rioolvervanging + verzwaring elektriciteitsnet

Samenwerken
Koplopers  

Communicatie

Ontwerpaanpak: eigenaarschap 

Wijkinitiatieven faciliteren

Initiatieven identificeren en  faciliteren 

Vakman/vakvrouw van de toekomst

Leer- ontwikkeltraject

Energiearmoede

identificeren en ondersteuning bieden



Waar staan we nu?

o WARMTESTUDIE AFGEROND 

o BEWONERS INFORMEREN 

o SCHOUWEN 

o MAATREGELEN T.A.V. WATEROVERLAST 

o FASERING: AANLEG WARMTENET, VERZWARING ELEKTRICITEITSNET EN VERVANGING RIOOL

o VATTENFALL WERKT AAN OPTIES TIJDELIJKE OPLOSSINGEN

o VVE’S BENADEREN: VOORBEREIDEN OP AARDGASVRIJ 

o PRAKTIJKLOKAAL – ONTMOETINGSPLEK IN DE WIJK

VAKMAN/VAKVROUW VAN DE TOEKOMST 

o ONTWERPAANPAK: PERSPECTIEF OM SAMEN TE WERKEN AAN GEMEENSCHAPPELIJKE 

TOEKOMST 

o VOORBEREIDING VOORONDERZOEK 
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Rol van VvE010 in de gebiedsaanpak 
REYEROORD:

64 VvE’s => 5 zeer waarschijnlijk niet actief => met 59 VvE’s een traject inzetten. 

OVERSTAP VVE’S NAAR STADSVERWARMING IN REYEROORD

VvE-complex:

o een collectieve warmtevoorziening of ieder appartement  een eigen cv-ketel. 

o gebouwaanpassingen = maatwerk. 

o nu bekijken welke aanpassingen nodig zijn, is een goede voorbereiding

VvE010 

o hulp bij het vinden van passende maatregelen en de beste aanpak. 

o WoonWijzerWinkel: onafhankelijk advies en/of een financiële quickscan voor het verduurzamen: 

concrete oplossingen,  inspiratie en suggesties voor partijen die voor de VvE offertes kunnen opstellen.
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Welke type scenario is voor een VvE het meest 
interessant in het geval van individuele ketels? 

warmtenet

all-electric (warmtepomp)

waterstof

een andere toepassing 
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Welke type scenario is voor een VvE het meest 
interessant in het geval van blokverwarming ? 

warmtenet

all-electric (warmtepomp)

waterstof

een andere toepassing 
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Hoe schatten jullie het sentiment van de leden van 
de vereniging in voor een aardgasvrije toekomst?

positief

negatief

staan open voor de mogelijkheden 

weet niet
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Waarmee kan de gemeente VvE’s het beste 
helpen? 

Onafhankelijk advies over technische mogelijkheden 

Goede deal met de warmteleverancier 

Zich hard maken voor de mogelijkheid andere 

warmtebronnen te kiezen 

Een bijdrage in de financiering 
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Hoe kan de gemeente helpen bij draagvlak creëren 
binnen de VvE?

Ondersteuning bij de voorbereiding van de 

besluitvorming 

Een financiële bijdrage.

Inzicht in afwegingen voor de gekozen warmtebron 

Inzicht in het tijdspad 
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Wat is in uw ogen het grootste knelpunt bij 
verduurzamen van VvE’s ? 

Grooteigenaren in de VvE

Overeenstemming binnen de VvE bereiken.

Effect op de maandlasten.

Onzekerheid over de juiste technische oplossing. 
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