
Welkom!
Burgerberaad Laakkwartier



Diner & kennismaken 
met de groep



Programma van vandaag

17.15 Diner en onderlinge kennismaking

18.25 Start van het programma & voorleggen proces

18.45 Presentaties over alternatieve energiebronnen & rol huurders door

Margit Heine, Royal Haskoning en Bastiaan van Perlo, Woonbond

19.30 In gesprek over ideaalbeeld wijk (in groepjes)

20.10 Korte pauze

20.25 In gesprek over concretisering idealen (in groepjes)

21.35 Afsluiting 



Het proces en wat gaan 
we vandaag doen?



Vraag van de gemeente

Vraag in de motie: ”Help de gemeente door maatregelen te 

bedenken die helpen om klimaatverandering tegen te gaan”



De vraag opgesplitst in 2 fases

Fase 1 - 7 en 9 juni:
Thema’s bepalen voor fase 2 (GEWEEST)

Fase 2 – 8 en 22 september, 6 en 20 oktober:
Verdiepen en gezamenlijke adviezen met de wijk maken 
(NU)



IdeeënFase 1 Zorgen Kansen Zelf doen Gemeente Vragen Weerstand

ThemaThema 

Adviezen 

Fase 2
VANDAAG

Fases uitgelegd



In gesprek over verduurzamen woningen en rol huurders

In gesprek over casus Laakkwartier

Adviezen vormen en stemmen

Fase 2

Vandaag

22 
september

6 oktober en 
20 oktober



Haalbaarheid advies

Belangrijk dat het uiteindelijke advies haalbaar is. Aspecten die daar 
invloed op hebben: 

1. Beleid en domeinen waar de gemeente over gaat
2. Het huidige beleid van de gemeente
3. Gemeentelijk budget
4. Aan het einde van fase 2 (20 oktober) gaan we stemmen 

75% stemt voor een maatregel? Dan wordt het advies aangenomen als 
advies van het Laakkwartier



Thema 1: alternatieve energiebronnen & 
verduurzamen huis

Thema 2: rol van huiseigenaren en 
verhuurders

Aardwarmte Verbeteren posities huurders

Zonnepanelen Verantwoordelijkheid verhuurders

Collectieve energieopwekking Collectieve maatregelen

Collectieve energieopslag Informatievoorziening vanuit gemeente

Energie besparen Voorlichting en bewustworden

Isoleren Gedragsverandering

De gekozen thema’s voor bijeenkomst #1 en #2



Wat is de bedoeling vandaag?

• Tijdens deze bijeenkomst geven we algemene informatie over de thema’s en 
gaan we hierover in gesprek

• Er zijn twee sprekers die een plenaire presentatie gaan geven

• Hierna gaan we in groepjes in gesprek:
• Formuleren van idealen voor de wijk die we gaan proberen om concreet te 

maken

• Volgende bijeenkomst (22 september) zetten we het gesprek voort met een 
verdere toespitsing op Laakkwartier



Procesvoorstellen
Samen keuzes maken over het burgerberaad



Beraad van burgers

• De organisatie heeft nagedacht over de vormgeving van de 
bijeenkomsten, maar dit is flexibel. Belangrijk om aan te passen aan 
jullie wensen

• Balans vinden tussen:

1. Een burgerberaad organiseren wat voor jullie werkt en waar jullie 
achter staan

2. Niet alle lasten van de organisatie bij jullie leggen



Hoe doen we dat?

1. We leggen de komende bijeenkomsten een aantal voorstellen over 

het proces aan jullie voor

2. Hier stemmen jullie over

3. We horen eventuele bezwaren die jullie hebben

4. Bij 75% stemmen voor nemen we het voorstel aan



Stemprocedure

Drie kleuren
• Rood = ik stem tegen
• Groen = ik stem voor
• Geel = ik stem voor, maar heb een serieuze bedenking

We inventariseren alle stemmen
• Als 75% groen stemt, gaan we door
• Als 75% groen en oranje stemt, nemen we het aan, maar moet het misschien

nog wat worden aangepast
• Als minder dan 75% groen en oranje stemt, gaan we op zoek naar een

alternatief



Voorstel 1

De interne verslaglegging wordt op dezelfde manier uitgevoerd als tijdens de 

eerste bijeenkomsten in juni



Voorstel 2

Tussen de bijeenkomsten door zorgen we voor verslagleggen naar buiten toe. Dit 

doen we via kanalen van de gemeente (sociale media, website, nieuwsbrief) en 

we informeren pers en media over het burgerberaad



Voorstel 3
• We zijn van drie naar vier bijeenkomsten gegaan op basis van onze ervaringen in 

Statenkwartier

• Met een vierde bijeenkomst meer tijd om goede adviezen te formuleren en om 
hierover te stemmen

• Daarom volgende opzet:
• Vandaag en volgende bijeenkomst: deliberatie over twee thema’s
• Derde bijeenkomst: adviezen formuleren
• Vierde bijeenkomst: stemmen over welke adviezen naar de gemeenteraad 

moeten

Vraag: hoe voelen jullie je bij deze opzet? Zijn er vragen?



Voorstel 3

We gaan aan de slag met het programma van vier bijeenkomsten



Programma van vandaag

17.15 Diner en onderlinge kennismaking

18.25 Start van het programma & voorleggen proces

18.45 Presentaties over alternatieve 

energiebronnen & rol huurders door

Margit Heine, Royal Haskoning en Bastiaan van Perlo, Woonbond

19.30 In gesprek over ideaalbeeld wijk (in groepjes)

20.10 Korte pauze

20.25 In gesprek over concretisering idealen (in groepjes)

21.35 Afsluiting 



Laakkwartier – duurzame warmte

Burgerberaad

Margit Heine

8 September 2022



9 mei 2022

Even voorstellen

Margit Heine

Margit.heine@rhdhv.com

Vandaag: 

1. Alternatieve warmte oplossingen

2. Woningaanpassingen

mailto:Margit.heine@rhdhv.com


9 mei 2022

Energievraag gemiddelde woning in Nederland:

CV ketel verwarmt water – dat loopt naar radiatoren, douche en kraan.

Huidige situatie: Energievraag

Uitleg energierekening
https://www.milieucentraal.nl/ener

gie-besparen/inzicht-in-je-
energierekening/energierekening/



9 mei 2022

Elke oplossing heeft voor- en nadelen -> wat vinden jullie (en jullie buren!) belangrijk?

Alternatieve warmteoplossingen (aardgasvrij)



9 mei 2022

Woord vooraf voor de huurders

◼ Veel informatie vandaag is meest relevant voor eigenaren van het gebouw.

◼ Uiteraard is het als huurder ook goed om te weten welke aanpassingen er mogelijk nodig 

zijn.

◼ Straks komt er nog een presentatie speciaal voor huurders(situatie) – door de Woonbond

Kleine en Doe Het Zelf maatregelen Investering € Besparing € per jaar

Oude koelkast (> 8 jr) vervangen € 500 € 120

Oude koelkast (> 25 jr) vervangen € 500 € 235

Waterzijdig inregelen € 350 - € 1.000 € 222

Thermostaat 1C omlaag € 0 € 175

CV-temperatuur verlagen € 0 € 60

Radiatorfolie € 50 € 60

Leidingen isoleren € 200 € 145

Waterbesparende douchekop € 40 € 100

Ledlampen € 150 € 100

Ventilatiebox vervangen € 300 € 120

Inductie koken € 2.000 € 175



9 mei 2022

Meestal focus op ‘bewezen technologieën’, die 
(redelijk) betaalbaar zijn

3 ‘type’ oplossingen:
1. Individueel all electric (warmtepompen) of 
2. Collectief warmtenet  (verschillende varianten 

mogelijk)
(3. Hernieuwbare gassen)

• Isoleren en besparen geldt voor iedereen (en   
elke oplossing). 

• Sommige oplossingen is meer besparing / 
aanpassing aan woning nodig.

• Focus op: geen spijt maatregelen.

Alternatieve warmteoplossingen (aardgasvrij)



9 mei 2022

Isoleren en ‘aardgasvrij ready’ worden

◼ De warmtevraag wordt bepaald door de mate van 

1) isolatie, 2) kierdichting, 3) ventilatiesysteem en 4) het 
afgiftesysteem. 

◼ Duurzame alternatieven (behalve hernieuwbaar gas) bieden 
een lagere temperatuur.

◼ De grote vraag: Kan je met deze lagere temperatuur op de 
koudste dag van het jaar comfortabel je huis warm krijgen?

◼ Aanpassingen in de schil en het afgiftesysteem maken het 
verschil.

◼ Of je woning nu al goed is en/of wat je aan moet passen is 
sterk afhankelijk van het bouwjaar (en welke maatregelen al 
zijn genomen). 



9 mei 2022

Isoleren en ‘aardgasvrij ready’ worden



9 mei 2022

Isoleren en ‘aardgasvrij ready’ worden



9 mei 2022

Meestal focus op ‘bewezen technologieën’, die 

(redelijk) betaalbaar zijn

2 ‘type’ oplossingen:

1. Individueel all electric (warmtepompen) of 

2. Collectief warmtenet  (verschillende varianten 

mogelijk)

(3. Hernieuwbare gassen)

In de visie van de gemeente (TVW) staat: “nog 

onduidelijk. Warmtepompen, warmtenetten, of een 

mix”

Alternatieve warmteoplossingen (aardgasvrij)



9 mei 2022

Huidige situatie (aardgas)
€€

Hoe duur(zaam)?

€ € € € 

€€
€ € € 

Nu Toekomst Nu       Toekomst

Toekomst



9 mei 2022

Specifiek voor Laakkwartier – de varianten



9 mei 2022

Individuele oplossingen (warmtepomp)

Voordelen:

◼ Vrije keuze / zelf de regie

◼ Lage energielasten

◼ Koeling in zomer mogelijk

Nadelen

◼ Veel aanpassingen aan het 

gebouw nodig (isolatie!)

◼ Hoge investeringskosten

◼ Geluidsoverlast?

◼ Extra belasting op 

elektriciteitsnet -> kan het 

net dit aan?

Elektrische warmtepomp

(Grondwarmtepomp)

Elektrische warmtepomp

(Luchtwarmtepomp)

Hybride warmtepomp 

(verplicht v.a. 2026)



9 mei 2022

Woning aanpassingen - warmtepomp

34



9 mei 2022

Warmtenet opties 

Restwarmte van industrie (WarmteLinQ)

Warmte uit bodem (Geothermie)Voordelen:

◼ Ontzorging

◼ Geen hoge 

investeringskosten 

◼ Heel weinig 

aanpassingen in 

gebouw

Nadelen:

◼ Ruimte in ondergrond 

nodig

◼ Warmtebron nodig

◼ Geen vrije keuze

◼ Geen koeling mogelijk 

(behalve nabij WKO)

Warmte uit bodem (WKO netten) 

Warmte uit oppervlaktewater (Vliet)



9 mei 2022

Warmtenet- woningaanpassingen

Bij warmtenet van 70 graden: alleen vloerisolatie, 

dakisolatie en dubbel glas noodzakelijk.

36



9 mei 2022

De kosten zijn
anders

opgebouwd

Kosten voor
eigenaar

Kosten voor
eigenaar

Kosten voor
bewoner

Kosten voor
bewoner



9 mei 2022



9 mei 2022

Kosten voor aanpassingen

Inschatting van kosten voor aardgasvrij ready (isolatie, ventilatie, afgiftesysteem, e-koken)

39

Inschatting van kosten € van € tot

Meergezinswoning (bouwjaar 1995-2005) 500 4.000

Rijwoning (bouwjaar 1995-2005) 500 5.500

Meergezinswoning (bouwjaar 1980-1995) 3.000 12.000

Rijwoning (bouwjaar 1980-1995) 4.000 18.500

Meergezinswoning (bouwjaar 1950-1980) 5.500 9.500

Rijwoning (bouwjaar 1950-1980) 7.500 17.000

Meergezinswoning (bouwjaar 1920-1950) 5.500 17.000

Rijwoning (bouwjaar 1920-1950) 11.000 26.000

Rijwoning < 1920 (monument) 18.000 26.000



9 mei 2022

€ 4.000- € 10.000

€ 2.000- € 5.000



9 mei 2022

Kosten van elektriciteitsverbruik
(vastrecht en variabel)

- Niet meer dan 

wettelijk bepaald

- Vaak ook vast bedrag 

(vastrecht, meettarief 

en huur- en 

onderhoud van 

afleverset)



9 mei 2022

Bijlagen

42



9 mei 2022

Verwarmen (en douchen) zonder aardgas. Waarom is dat slim?

• Economische redenen: Aardgas wordt steeds duurder

• Techniek/efficiëntie (zo min mogelijk energie verspilling): 

• Gebruik van hoogwaardige warmtebron voor een laagwaardige 
warmtevraag

• HR-ketels zijn gedimensioneerd voor warm tapwater en dus 
overgedimensioneerd voor ruimteverwarming.

• Problemen bij het verkrijgen van aardgas (problemen in Groningen en 
afhankelijk zijn van het buitenland in basisbehoefte)

• Duurzaamheid / stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen

Vanuit de overheid / Nederland als geheel bekeken



9 mei 2022

Vanuit de mensen/bewoners bekeken



9 mei 2022

Hoe werkt een warmtepomp

Er is 1 kWh elektriciteit nodig om 4 kWh warmte 

te leveren. 

Kortom, een rendement van 400%. 

Dit is een stuk hoger dan het rendement van een 

cv-ketel op aardgas (107%).

45



9 mei 2022

◼ Ideeën voor Aquathermie-installatie in Amsterdam (1946)

Aquathermie is niet zo nieuw als wordt gedacht



9 mei 2022

Rekenvoorbeeld warmtenet (niet recent meer!) 

2504,97



9 mei 2022

Business case warmtenet – voorbeeld ander project

◼ Veel kosten aan begin -> 

groot risico / grote 

investering (rente)

◼ In dit geval is er een 

eenmalige bijdrage nodig 

(bijv. middels subsidie) van 

13.000 euro om dit project 

kostenneutraal te maken.



9 mei 2022

TVW



9 mei 2022

TVW – info over de enquête 



9 mei 2022

Collectieve oplossing: Overige warmtenet opties

Voordelen:

◼ Ontzorging

◼ Geen hoge 

investeringskosten 

◼ Heel weinig 

aanpassingen in 

gebouw

Nadelen:

◼ Ruimte in ondergrond 

nodig

◼ Warmtebron nodig

◼ Geen vrije keuze

◼ Geen koeling mogelijk 

(behalve nabij WKO)

Rioolpersleiding (riothermie)

Drinkwaterleiding (aquathermie)



9 mei 2022

Info voor de huurders
◼ Huurder van een woningcorporatie? Woningcorporaties hebben recent met overheid afgesproken

dat ze hun huurwoningen gaan isoleren zonder dat hier een huurverhoging voor gevraagd wordt. 
Doordat de energierekening daalt en de huurprijs gelijk blijft gaat de huurder er op vooruit. 

◼ Particuliere / andere verhuurder? -> advies van de overheid is nu: vraag zelf je eigenaar de juiste
maatregelen te nemen. 

◼ Nadeel: Meestal zal de verhuurder dan wel om een huurverhoging wegens renovatie vragen. 

◼ Niet eens met de huurverhoging? 

◼ Dan kunt u (of de verhuurder) aan de Huurcommissie vragen wat een redelijke huurverhoging is. 
Dat kan tot 3 maanden na het aanbrengen van de energiebesparende voorzieningen.

◼ Niet eens met de energie/verbeter maatregelen? 

◼ Rechter kan verhuurder tot energiebesparing dwingen. Helaas zal de rechter de verhuurder hier 
alleen toe verplichten als u bereid bent om een huurverhoging te betalen die in redelijke 
verhouding staat tot de kosten van het aanbrengen van de voorzieningen. 

◼ N.b.: Deze informatie kan snel verouderd zijn. De rechten voor huurders veranderen snel, want de 
Woonbond komt op voor jullie belangen. Zij hebben de meeste recente informatie beschikbaar. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/is-de-verhuurder-verplicht-energiebesparende-voorzieningen-aan-een-woning-aan-te-brengen




Zeggenschap van huurders in de 
energietransitie

Burgerberaad Laakkwartier 
8 september
Bastiaan van Perlo



Opbouw presentatie

1. Huurders en verhuurders

2. Huur, huurrecht en energie

3. Instemmingsrecht

4. Initiatiefrecht

5. Samen of apart?



Huurders en verhuurders - Split incentive

• Zuinige woning direct 
voordeel bewoner.

• Kosten investering zijn 
voor eigenaar.

• Bij koop is dat één en 
dezelfde persoon.



Huurders en verhuurders

Verschil tussen particuliere verhuurders en 
sociale verhuurders (woningcorporaties)

• Winst of volkshuisvesting als doel

• Taak corporaties vastgelegd in de wet 
(Woningwet)

• Huurrecht geldt voor allebei



Huur, huurrecht en energie

Groot verschil tussen gereguleerde (sociale) 
huur en geliberaliseerde huur:

➢Gereguleerd: met maximale huur (sociaal) 

➢Geliberaliseerd: vogelvrije markthuur

Bepalend is aanvangshuur. In 2022 was de 
grens € 763,47



Maximale huur - Woningwaarderingstelsel

€ 5,70 per wws-punt 
… meer dan € 200 
verschil tussen G en A

Corporaties vragen 
vanaf 2023 geen 
huurverhoging bij 
isolatie meer.



Hulp voor huurders Den Haag

Huurbalie (divers)

Denneweg 62a, Telefoon: (070) 353 99 31

Huurteam (vooral particuliere verhuur)

Via de website van de gemeente Den Haag



Redelijk voorstel renovatie

Wanneer is een renovatievoorstel redelijk?

1. Individueel: instemming

2. Meer dan 10 woningen: instemming minimaal 
70% van de huurders

Niet eens? Rechter kan redelijkheid toetsen en 
huurcommissie de huurverhoging



Initiatiefrecht van huurders

Huurder kan vragen 
om isolatie-
maatregelen met 
een redelijke 
huurverhoging. 

Lastig traject,maar
verbetering op 
komst.



Initiatiefrecht

Burgerlijk wetboek 7, artikel 243

- voor isolatie van gevel

- Vervanging oude ketel

Vereist  voorstel met offerte. 

Huurverhoging op basis van kosten



Samen of apart? Samen is sterker.

1. Huurders en kopers 
samen in een wijk

2. Huurders en kopers 
samen in een VvE

3. Huurders samen in een 
bewonerscommissie



Zijn er vragen?



Programma van vandaag

17.15 Diner en onderlinge kennismaking

18.25 Start van het programma & voorleggen proces

18.45 Presentaties over alternatieve 

energiebronnen & rol huurders door

Margit Heine, Royal Haskoning en Bastiaan van Perlo, Woonbond

19.30 In gesprek over ideaalbeeld wijk (in groepjes)

20.10 Korte pauze

20.25 In gesprek over concretisering idealen (in groepjes)

21.35 Afsluiting 



Ideaalbeeld voor de wijk

• In groepjes in gesprek over jouw ideaal voor de wijk m.b.t. alternatieve 

energiebronnen en rol huurders

• Centrale vraag: wat is jouw ideaalbeeld voor deze wijk op dit thema?

• Denk na over 'wat' nog niet over 'hoe’

• Zet je hoofd open. Je mag vrij denken!

• Schrijf/ teken je ideeën op post-its of zoek een foto die jouw idee visualiseert



Pauze
(loop langs andere tafels)



Programma van vandaag

17.15 Diner en onderlinge kennismaking

18.25 Start van het programma & voorleggen proces

18.45 Presentaties over alternatieve energiebronnen & rol huurders door

Margit Heine, Royal Haskoning en Bastiaan van Perlo, Woonbond

19.30 In gesprek over ideaalbeeld wijk (in groepjes)

20.10 Korte pauze

20.25 In gesprek over concretisering idealen (in groepjes)

21.35 Afsluiting 



Concretisering ideaalbeeld

• Op tafels liggen formulieren met daarop: ‘hoe kunnen we….’

• Gebruik deze formulieren om jouw ideaalbeelden voor de wijk (die je eerder 

hebt opgeschreven) concreter te maken

Denk na over:

• Wat is er nodig om je ideaalbeeld uit te voeren?

• Wat staat er nu in de weg van jouw ideaalbeeld?

Uit ieder groepje 1 deelnemers die kort presenteert wat er uit het gesprek is 

gekomen aan hun tafel



Vervolg



In gesprek over verduurzamen woningen en rol huurders

In gesprek over casus Laakkwartier

Adviezen vormen en stemmen

Fase 2

Vandaag

22 
september

6 oktober en 
20 oktober



Voor de volgende bijeenkomst

• Jullie ontvangen interne verslag van deze bijeenkomst 

• Presentatie komt op de besloten webpagina te staan

• De volgende bijeenkomst gaan we in gesprek over specifieke casus Laakkwartier

Vraag: zijn er nog vragen over de volgende bijeenkomst? Is er behoefte aan 

specifieke informatie/ expert?



Tot 22 september!


