
Rotterdam, 12 maart 2019. 19bb12005

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over “Een energie neutraal huis: wie gaat dat betalen?”

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 24 januari 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
“Een energie neutraal huis: wie gaat dat betalen?” (19bb917)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“52.000 euro! Dat kan de verduurzaming van een woning gaan kosten volgens 
berekeningen van Vereniging van Woningcorporaties Aedes. Dat is voor heel veel 
mensen heel veel geld.

Wat staat Rotterdammers met een eigen woning te wachten inzake verduurzaming en 
energietransitie? Als men nog relatief jong is, een goede bovenmodaal betaalde baan 
heeft, dan is het wellicht mogelijk om hier een hypotheek voor te krijgen. Maar met het 
klimmen der járen en het dalen van het inkomen, door werkloosheid, ziekte of met een 
telkens gekort pensioen wordt dit lastig, zo niet onmogelijk. De afschrijvingsduur is 
gewoon te lang. Maar de kosten van energieverbruik gaan wel omhoog, alleen al door 
hogere energiebelastingen.

In het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ is aangekondigd dat de 
komende járen tenminste 10.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden of 
daarop voorbereid gaan worden. Daarnaast dienen de woningen kosten efficiënt 
geïsoleerd of gerenoveerd te worden. Hier zijn al een aantal Rotterdamse wijken voor 
aangewezen. Het is 50PLUS Rotterdam niet duidelijk of hier ook particuliere woningen 
bij zitten en of meedoen verplicht is.

50PLUS Rotterdam krijgt vragen van inwoners die zich zorgen maken over wat er aan 
kosten allemaal op zich gaat komen in verband de plannen inzake verduurzaming en 
energietransitie.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Worden particuliere huiseigenaren verplicht om mee te doen aan de 
verduurzaming /isolering en het van het gas af halen van hun woning, indien zij in 
wijken wonen, die door het College zijn aangewezen voor duurzame 
gebiedsaanpak?
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Antwoord:
Het Kabinet heeft besloten dat voor 2050 alle aardgasaansluitingen moeten worden 
vervangen door een aardgasvrij alternatief. Uiteindelijk moet iedereen dus van het 
aardgas af. In de gebiedsaanpakken werken we toe naar een aanbod voor alle 
gebouweigenaren. Daarbij gaan we uit van de oplossing met de laagste 
maatschappelijke kosten. Gebouweigenaren kunnen zelf bepalen of zij gebruik van dit 
aanbod maken of dat ze liever een andere oplossing willen. Omdat het gebruik van 
aardgas eindig is, zullen alle gebouweigenaren op een gegeven moment voor een 
alternatief moeten kiezen. Met een gebiedsgerichte aanpak willen wij de prijs voorde 
Rotterdammer zo laag mogelijk houden.

Op landelijk niveau werkt de rijksoverheid aan een standaard (in kWh/nrë/jaar) voor de 
jaarlijkse netto warmtevraag van woningen. Dit staat in het ontwerp Klimaatakkoord. De 
beoogde standaard voor de bestaande bouw wordt voor eigenaar-bewoners vooralsnog 
niet verplichtend voorgeschreven, maar geeft richting aan de gewenste energieprestaties 
van bestaande woningen. In 2025 wordt de standaard geëvalueerd.

Vraag 2:
Indien zij hiertoe verplicht worden vindt het college dat zij daar dan zelf aan 
moeten meebetalen?

Antwoord:
In het antwoord op vraag 1 hebben wij aangegeven dar het gebruik van aardgas eindig 
is. Op een gegeven moment zullen alle gebouweigenaren voor een alternatief moeten 
kiezen. Als onderdeel van de gebiedsaanpakken zullen wij gebouweigenaren een 
aanbod doen voor een aardgasvrij alternatief. Gebouweigenaren kunnen zelf bepalen of 
zij daar gebruik van maken. Uitgangspunt van dit college is dat de energietransitie 
haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Om huiseigenaren te ondersteunen bij het verbeteren van hun eigen woning, werkt het 
Rijk aan een gebouwgebonden financiering die het gebouweigenaren mogelijk maakt om 
een lening af te sluiten voor bijvoorbeeld de isolatie van hun woning. Deze lening is 
gekoppeld aan de woning en gaat dus automatisch over van de ene woningeigenaar op 
de andere. Hiermee wordt ondervangen dat de afschrijvingsduur van een lening te kort is 
om deze te kunnen terugbetalen. Dit college vindt het van belang dat zo’n financiering 
voor iedereen toegankelijk is en ook kan worden afbetaald. In het ontwerp 
Klimaatakkoord heeft het Rijk onderzoek hiernaar aangekondigd en ook in Rotterdam 
brengen we de toegankelijkheid van financiële regelingen in kaart met als doel de 
energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar te laten zijn.

Vraag 3:
Bij woningen, die van het gas af gaan, dienen bewoners dan ook een ander 
kooktoestel, verwarmingstoestel en ander kookgerei te kopen?

Antwoord:
Bewoners die van het aardgas afgaan moeten op een andere manier gaan koken en hun 
huis verwarmen. Als mensen nog niet elektrisch koken, dan zullen zij een ander
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kooktoestel moeten aanschaffen. Afhankelijk van het gekozen kooktoestel kunnen ook 
nieuwe pannen nodig zijn. Om een woning aardgasvrij te verwarmen, wordt de CV ketel 
vervangen door een warmte afleverset of een all electric oplossing (denk bijvoorbeeld 
aan een warmtepomp en elektrische boiler voor het douchen)

Vraag 4:
Zo ja, krijgen ze die dan vergoed?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 2, zijn we in kaart aan het brengen welke 
(aanvullende) financiële ondersteuning waar nodig is om de stap naar aardgasvrij te 
maken.

Er is voor deze collegeperiode 150 miljoen voor de totale energietransitie nodig. 
Maar het college geeft al aan in het coalitieakkoord dat dit niet genoeg is. Kunnen 
particuliere wooneigenaren in de wijken, aangewezen voor verduurzaming er op 
rekenen, dat zij in ieder geval subsidie krijgen?

Antwoord.
Hoe de financiering gaat verlopen is van een aantal factoren afhankelijk. We verwachten 
het komende jaar meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. Dan is er op basis van 
de gebiedsaanpakken meer inzicht in de precieze kosten van de energietransitie, weten 
we welke acties het Rijk in gang zet op basis van het Klimaatakkoord en zijn ook het 
Rotterdamse Klimaatakkoord en het Energietransitiefonds gereed.

Vraag 6:
Zal deze subsidie dan totaal kostendekkend zijn voor alle kosten die zij moeten 
maken?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 5, is op dit moment nog niets bekend over 
de omvang van de kosten en een eventuele subsidie.

Voorts wordt door het raadslid gesteld:
“Verder wil het college dat ook de marktpartijen tot de verduurzaming van hun zakelijke 
panden overgaan. 50PLUS Rotterdam heeft bij deze wens en inzet van het college van 
B&W de volgende vragen daarbij:”

Vraag 7:
Kan het college van B&W-marktpartijen verplichten tot verduurzaming van hun 
eigen panden?

Antwoord:
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 rrŕ minimaal energielabel C hebben. 
Dit betekent een Energie-lndex van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan 
mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze
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verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag handhaaft en is (meestal) de 
gemeente waar het kantoorgebouw staat. Daarnaast is in de wet milieubeheer kort 
gezegd de verplichting opgenomen dat investeringen in bedrijfsmatig vastgoed van 
grotere bedrijven die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend, op een duurzame 
wijze moeten gebeuren.

Vraag 8:
Zo ja, moeten de marktpartijen de rekening voor deze verduurzaming dan zelf 
betalen?

Antwoord:
Een duurzaam pand is meer waard en beter verhuurbaar, voor kantoren is label C 
daarom rendabel te maken. Voor bedrijfsmatig vastgoed, zoals fabriekshallen, is dat een 
wat ander verhaal. Panden zijn vooral functioneel en vaak oud - gebouwd rond een 
bepaald productieproces die in wezen verduurzaamd moet worden. Het is de bedoeling 
om in 2019 meer duidelijkheid te krijgen over de Desteding van de C 150 miljoen voor de 
energietransitie. Dan zal ook duidelijk worden in hoeverre de gemeente financieel 
bijdraagt aan verduurzamingsmaatregelen van marktpartijen.

Vraag 9:
Indien het college van B&W niet de marktpartijen kan verplichten tot 
verduurzaming van hun eigen vastgoed hoe gaat het college dan inzetten op de 
verduurzaming van dit vastgoed in de stad?

Antwoord:
De Nota’s ‘Ruimte voor Bedrijven' en 'Kantoren' krijgen na vaststelling in de 
gemeenteraad ook uitvoeringsprogramma’s waarin de aanpak wordt opgenomen. 
Duurzaamheid is hier integraal onderdeel van. Kern van die aanpak zal zich richten op 
kennis delen, inspireren, toolboxen maken, ontzorgen, verbinden en 
experimenteerruimte bieden. Daar hebben we in de aanpak Werklocaties van de 
afgelopen járen al veel ervaring mee opgedaan, netwerken opgebouwd en succes mee 
behaald.

Vraag 10:
Welke verduurzamingsmaatregelen heeft het college van B&W voor ogen bij de 
verduurzaming van het vastgoed van zakelijke panden?

Antwoord:
Concrete maatregelen zijn onder meer:

" uitvoering geven aan de motie ‘Een dak vol energie’, waarbij bedrijfsdaken 
worden benut voor de opwek van zonne-energie;

" faciliteren van ondernemers(verenigingen) die maatregelen voor verduurzaming 
van gebieden willen nemen, zoals zonnepanelen op daken, aardgasvrij willen 
worden;

" informatie over wet-regelgeving, subsidies, kennis en goede voorbeelden bij 
elkaar brengen (digitaal) om vastgoedeigenaren die aan de slag willen te 
ontzorgen;
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'learning by doing’: aan de slag gaan met vastgoedeigenaren die al plannen 
hebben (koplopers) en kijken hoe we hen hierbij zo goed mogelijk kunnen 
Jielpen.

V.J.M. Rofeen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgem

utaleb
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