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Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Margit Heine, Royal Haskoning 

Is een warmtepomp overal mogelijk? In kleine woningen is een warmtepomp ruimte-technisch gezien 

niet altijd mogelijk bijvoorbeeld. 

In theorie is het in elke woningmogelijk, maar het is niet altijd de beste optie (e.g. monumentale panden). Aan 

elke hernieuwbare warmteoplossing zitten voor- en nadelen aan. Voor kleinere woningen kan een 

warmtepomp qua ruimte inderdaad een nadeel zijn.  

 

Zijn op dit moment de kosten van een warmtenet niet gekoppeld aan de gasprijs? 

Klopt, maar dit gaat waarschijnlijk veranderen in de toekomst. Het kan zijn dat warmte uit een warmtenet 

dan goedkoper wordt.  

 

Wie bepaalt waar een warmtenet wordt aangelegd? Bepaalt een leverancier dit of wordt dit vanuit de 

gemeente besloten? 

Dit verschilt. Als de gemeente een warmtenet wil (of inwoners) in een bepaald gebied dan kan een gemeente 

best veel doen om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente kan een marktpartij uitnodigen om dit aan te 

leggen? 

 

Wordt er bij nieuwbouw niet meteen al een warmtenet of duurzame warmteoplossing aangelegd? 

Nieuwbouw mag nu niet meer worden gebouwd met een aansluiting op aardgas. De ontwikkelaar kan dan 

zelf een alternatieve warmteoptie kiezen. Als de gemeente graag een bepaalde optie wil in een gebied dan 

kunnen ze dit eisen. Als dit niet wordt geëist, gaan ontwikkelaars vaak voor de goedkoopste optie en dat is 

een warmtepomp.  

 

Is het in Laakkwartier een optie om een warmtenet aan te leggen? 

Dir zou een optie kunnen zijn in Laakkwartier. Maar het is moeilijk om de wijk hierin mee te krijgen. Dat is een 

groot risico voor bedrijven om hier in te investeren in een warmtenet als niemand er vervolgens op aansluit.  

 

Wanneer wordt een warenwet interessant? Hoeveel mensen moet je hebben die hierin geïnteresseerd 

zijn?  

Je hebt minimaal 75% nodig (van de buurt/wijk/gebied). De schaalgrootte maakt wat minder uit. Dit gaat vaak 

samen met de bron. Er zijn warmtebronnen waar je gelijk h 50.000 huizen op kan aansluiten. Je kan ook een 

heel klein warmtenet aanleggen voor 100/500 woningen aanleggen. Een kleiner warmtenet komt met minder 

risico voor de leverancier dus dit wordt ook soms gedaan.  

 

Aan wat voor termijnen moet je denken voor een warmtenet? 

Dat kan soms tien jaar duren voordat een warmtenet is aangelegd.  

 

Ik heb begrepen dat er wordt onderzocht of het huidige warmtenet ook geschikt is voor waterstof. Wat is 

de ontwikkeling hier nu in? 

De bestaande warmtenetten zijn geschikt voor waterstoffen. Maar er is waarschijnlijk geen duurzame manier 

om genoeg waterstof op te wekken. Dus dan wordt het waarschijnlijk duur. Het is een risico om daar op te 

wachten, omdat de verwachting is dat er niet genoeg waterstof kan worden opgewekt om aan de 

warmtevraag te voldoen.  

 

 

 



We zijn uitgenodigd om de gemeente te adviseren om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is best een 

grote vraag. Je geeft aan dat we ongeveer ¾ van de wijk nodig hebben om echt iets te bereiken in een 

alternatieve warmteoplossing. Wat is jouw advies? Wat zijn makkelijke grotere maatregelen waarmee je 

op schaal als wijk kan bijdragen? 

Ik zou eerste focussen eerst op ‘geen-spijt maatregelen’ zoals isoleren en LED lampen. Dus eerst het 

energiegebruik naar beneden brengen. Als de wijk dan klaar is voor een alternatieve collectieve 

warmteoplossing, dan is de wijk daar in ieder geval klaar voor.  

 

Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Bastiaan van Perlo, Woonbond 

Hoe werkt het huur puntensysteem (dat wordt gebruikt om de hoogte van de huur te bepalen) bij 

individuele kamers? 

Er is een apart puntensysteem voor kamers en individuele eenheden. Voor kamers wordt op dit moment het 

energielabel niet meegenomen in het puntensysteem. Op dit moment kijk je voor kamers alleen naar de 

oppervlakte van de kamer en met hoeveel mensen je de gemeenschappelijke ruimtes deelt. Dit heeft een 

eigen puntenstelsel.  

 

Kamerverhuur komt ook regelmatig voor in Laakkwartier. Gaat het puntenstelsel dan nog veranderen?  

Bij kamerverhuur kunnen gekke dingen gebeuren. Er wordt gewerkt aan een voorstel in DH voor zelfstandige 

eenheden (e.g. kamers) om de energie labels mee te nemen. Gezien de huidige energieprijzen is het goed om 

te stimuleren dat woningen goed geïsoleerd worden. Ook zelfstandige eenheden.  

 

Huurders en kopers in 1 VvE (Vereniging van Eigenaren). Hoe werkt dit? Alleen kopers zitten toch in een 

VvE? 

Er zijn veel VvE’s waar een koper bijvoorbeeld zijn woning verhuurd. Of je hebt complexen waar 

woningcorporaties die ze verhuren woningen al aan het verkopen zijn. Dan kan je een VvE hebben waar zowel 

kopers als huurders in zitten. Huurders zijn nooit onderdeel van VvE. Je kan wel als huurder contact opzoeken 

met het bestuur van de VvE. Er is nu een actieve scheiding tussen woningeigenaren en woningbewoners. Je 

kan wel als eigenaren en huurders besluiten om samen te werken. Je moet als huurders wel bewust contact 

zoeken met de VvE.  

 

Opmerking: de meeste VvE’s hier in de wijk zitten hebben ook een VvE beheerder. Als je een huurder 

bent en je weet dat de VvE een beheerder heeft kan je hier ook contact mee opzoeken.  

De beheerder voert nog steeds de wensen uit van het bestuur van de VvE. Maar de gemeente kan wel VvE’s 

stimuleren om plannen te maken om woningen te gaan verduurzamen. Als huurder is het ook fijn om deze 

plannen te weten. Je kan als huurder aan de VvE vragen om deze plannen te delen.  

 

Ik ben huurder en ik begrijp dus dat ik naar de verhuurder kan gaan (via het initiatiefrecht) om een 

verhuurder te vragen om te verduurzamen. Om de wet in werking te laten treden heb ik dan wel een 

offerte voor nodig van een bedrijf die deze maatregelen in mijn woning wilt doorvoeren. Het is niet mijn 

huis dus ik weet niet hoe goed het geïsoleerd is, laat staan waar ik moet kijken voor offertes van 

bedrijven die dit kunnen aanleggen. Hoe kan ik hierin geholpen worden?  

Het proces van het initiatiefrecht is nog steeds ingewikkeld. Je moet op zoek naar bedrijven die een offerte 

voor je willen maken. Woonbond is nu aan het kijken of je als huurder ook zonder een offerte dit initiatiefrecht 

kan initiëren. Er zijn ook partijen die je hier bij kunnen helpen.  

 

 

 



Ik ben zelf een woningeigenaar en ik ben onder de veronderstelling dat het maken van een meerjarig 

onderhoudsplan met een VvE verplicht is. Dit moet worden gehandhaafd. Kan de gemeente hierbij 

helpen?  

Theoretisch kan de gemeente hierin een rol spelen. Vanuit een andere deelnemer wordt verteld dat een 

meerjarig onderhoudsplan niet verplicht. Deze deelnemer wijst er ook op dat de gemeente Den haag een VvE 

balie heeft. Hier kan je ook je vragen neerleggen. 

 

 

 

   


