
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: adviesaanvraag aansluiten van een aantal complexen 

                  in Hoogvliet op warmtenet 

 

 

Geachte leden van de RBRW, 

 

In de afgelopen weken hebben wij enkele malen gesproken over het aansluiten van enkele van 

onze complexen in Hoogvliet op het warmtenet van Vattenfall. Wij hebben het gesprek met u als 

centrale huurdersvertegenwoordigers gevoerd, omdat er geen lokale vertegenwoordiging is. Met 

deze brief lichten wij onze uitgangspunten kort toe en vragen wij uw positieve advies op de 

aansluiting. 

 

Verduurzamingsambities 

Het aardgasvrij maken van onze complexen draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van 

Woonbron. Deze is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven binnen de grenzen van de 

aarde en het gebruik van restwarmte voorkomt dat wij gas moeten verbranden met de 

bijbehorende schadelijke CO2-uitstoot. 

 

Kansrijke complexen 

Uit onze analyses is gebleken dat de complexen in Hoogvliet kansrijk zijn om aan te sluiten. Ze 

liggen dicht op het bestaande net en hebben collectieve installaties die aan vervanging toe zijn. 

Bovendien kunnen we dankzij het bundelen van meerdere complexen een voordeel halen voor de 

huurcomplexen en de VvE’s. 

 

Uitgangspunten 

Wij stellen de CPRW en RBRW voor positief te adviseren op het ondertekenen van de overeenkomst 

en daarmee onderstaande uitgangspunten te steunen: 

1. De overeenkomst heeft betrekking op de aansluiting van en warmtelevering aan twee 

huurcomplexen (De Kulk en De Sluis, totaal 372 woningen) en vier VVE-complexen (3x 

VvE-Tijmweg en VvE Kaneelhof, in totaal 192 woningen); 

2. Het aansluiten van de VVE-complexen wordt nu niet contractueel geregeld, wel de 

inspanning van Woonbron als mede-eigenaar binnen de VvE. De VvE’s beslissen zelf. Wij 

spreken met Vattenfall een inspanningsverplichting af om ons standpunt ten aanzien van 

de gewenste aansluiting van de woningen op het warmtenet van Vattenfall overtuigend in 

de VvE’s in te brengen. 

3. Woonbron gaat een overeenkomst aan met Vattenfall voor een periode van 30 jaar. 

4. Woonbron neemt een deel van het vastrecht van de huurders over, de ‘vaste periodieke 

vergoeding’ om in deze specifieke situatie te voldoen aan de vereiste van ‘Niet meer dan 

Voorheen’.  Dit deel staat ook wel bekend als de ‘vermeden ketelkosten’. Per gebouw met 

blokverwarming is dit een aparte maatwerkafweging.  
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5. Woonbron zorgt voor een goede ‘waterzijdige inregeling’ van de verwarmingsinstallatie, 

waardoor deze efficiënter wordt. 

6. Vattenfall voorziet het complex van Hoge Temperatuur warmte (90-70gr). 

7. Wij doen geen aanpassingen aan de huur. 

8. Wij vragen de bewoners geen instemming (70%-regel) omdat het om een collectieve 

installatie gaat en omdat wij met u als centrale huurdersorganisaties afstemmen. 

 

Woonlastenneutraliteit 

Uitgangspunt van Woonbron is woonlastenneutraliteit (stookkosten blijven gelijk of lager ten 

opzichte van de gassituatie). Voor de Kulk voldoen wij aan dit uitgangpunt; volgens de 

berekeningen van adviesbureau IDEA gaan op basis van bovenstaande keuzes de bewoners er op 

complexniveau op vooruit qua stookkosten. Voor De Sluis en de VVE-complexen is dit nog niet 

uitgerekend, maar hier bekijken wij per situatie wat er nodig is om invulling te geven aan de 

woonlastenneutraliteit. Hiermee voldoen wij aan de uitgangspunten van de Startmotor voor het 

overschakelen van blokverwarming naar stadsverwarming. 

 

Maatwerk per contract 

Een belangrijk punt dat wij nog benoemen is dat de huidige aanpak anders is dan in IJsselmonde. 

In Hoogvliet nemen wij een deel van het vastrecht over, in IJsselmonde niet. Deze mogelijkheid is 

ontstaan tijdens de uitwerking van het Startmotorkader van Aedes. Dit was ten tijde van het 

afsluiten van het contract in IJsselmonde nog niet vastgesteld. Wij benadrukken dat ook in 

IJsselmonde aan het principe van woonlastenneutraliteit wordt voldaan doordat wij daar 

bouwkundige maatregelen aan de woningen (kierdichting) treffen en het energieverbruik 

monitoren, e.e.a. conform de afspraken d.d. 1 april 2019. Wij zijn niet voornemens om de huidige 

afspraken in IJsselmonde met terugwerkende kracht aan te passen. 

Ook voor toekomstige contracten (bijvoorbeeld in Dordrecht en Delft) stellen wij 

woonlastenneutraliteit centraal en bekijken per situatie wat de beste manier is om deze te 

bereiken, waarbij wij gebruik maken van het maatwerkprincipe voor collectieve installaties zoals 

omschreven in het Startmotorkader. 

 

Advies 

Wij willen de overeenkomst met Vattenfall in de tweede helft van april ondertekenen, zodat zij hun 

werkzaamheden kunnen starten om de Kulk aan te sluiten op het warmtenet vóór het komende 

stookseizoen (oktober 2021). Wij vragen u daarom, een korte doorlooptijd aan te houden met het 

uitbrengen van uw advies en dit uiterlijk 9 april 2021 te doen. We hopen dat de gesprekken die we 

al met elkaar gevoerd hebben over dit onderwerp u in staat stelt om dit te doen.  

   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Zakaria El-Khetabi  

directeur  

 

  


