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Leeswijzer



Leeswijzer

Op donderdag 15 april en donderdag 6 mei spraken we met inwoners van de gemeente Teylingen over de 
warmtetransitie. De meedenksessie was vooral bedoeld om visies, meningen, zorgen, kansen en 
aanbevelingen op te halen die inwoners van Teylingen hebben over de warmtetransitie. In dit 
document hebben we die verzameld.

Het gesprek met deelnemers ging over drie thema's:

+ Dit vinden we belangrijk in de warmtetransitie
+ Eigen huis isoleren
+ Ambitie en tempo van de warmtetransitie

In dit document geven we per thema weer wat de belangrijkste opbrengsten zijn uit de gesprekken. Ook 
beschrijven we daarna een aantal kansen, tips en suggesties die deelnemers tijdens de gesprekken deden.
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Dit vinden we 
belangrijk in de 
warmtetransitie



Kosten vs. comfort

Betaalbaarheid staat voor veel deelnemers 
bovenaan. Een werkbaar kostenplaatje is essentieel, 
ook voor mensen met een smallere beurs. Er zijn 
zorgen over hoge kosten.

Daarbij is ook comfort een randvoorwaarde, vooral 
als de kosten hoger worden. Voor comfort wil men 
over het algemeen wel iets meer betalen.
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“De kosten zouden ongeveer 
hetzelfde moeten blijven.”

Inwoner

“Voorkom mislukkingen. Is er 
ooit één wijk soepel van het 
aardgas afgegaan?”

Inwoner



Collectief vs. individueel

deelnemers vinden het belangrijk dat de 
warmtetransitie collectief wordt opgepakt. Dat lijkt 
ze effectiever en duurzamer. Daarbij zijn er onder de 
deelnemers voorstanders van een meer nationale of 
regionale aanpak.

Tegelijkertijd willen deelnemers nog wel 
keuzevrijheid: niet één leverancier, niet gedwongen 
worden tot een bepaalde keuze. Er zijn zorgen over 
de mogelijke verplichting aan te sluiten op een 
warmtenet.
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“Als we een oplossing krijgen 
waarbij grote bedrijven aan zet 
zijn, dan zitten we niet meer zelf 
aan het stuur.”

Inwoner

“Besparingen en isoleren zijn 
meer binnen de scope van de 
gemeente.”

Inwoner



Welke oplossingen, en hoe we daartoe komen

Er moet helder inzicht komen in de richting die de 
gemeente kiest, zodat inwoners weten waarover ze 
kunnen meepraten én waarmee ze rekening moeten 
houden in hun eigen huis. 

Er moet rekening gehouden worden met de verschillen 
tussen wijken, maar deelnemers zien kansen voor een 
wijkaanpak voor vergelijkbare woningen. Ook 
wijkgericht advies is gewenst.

Er zijn zorgen over de geluidsoverlast (en esthetiek) van 
warmtepompen.
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“Gaat de gemeente stimuleren of 
controleren?”

Inwoner

“Kan ik mijn gasleidingen 
houden? Moet ik die 
veranderen?”

Inwoner



Maatregelen in je 
eigen huis



Collectiviteit

Deelnemers hebben behoefte aan collectiviteit 
bij de isolatieopgave. De gemeente kan daar 
een rol in spelen. Bijvoorbeeld met een aanpak 
per wijk, straat of buurt. Individueel is het 
lastig, vanwege de hoeveelheid opties en 
commerciële aanbieders van 
verduurzamingswerkzaamheden.

De ervaring is ook dat mensen elkaar 
dan aansteken om mee te doen. 

“De gemeente kan dan ook 
onderzoeken en bijhouden hoe 
elke woning er bouwtechnisch en 
qua isolatiegraad voor staat.”

Inwoner
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“Moet ik nu wel individueel 
investeren als er straks 
collectieve oplossingen komen?”

Inwoner



Financiering 

Niet alleen in de warmtetransitie in het 
algemeen, ook waar het gaat om aanpassingen 
aan het eigen huis staat betaalbaarheid 
bovenaan.

Sommige maatregelen zijn erg kostbaar en/of 
hebben een lange terugverdientijd. Dit 
belemmert mensen om hun huis te 
verduurzamen
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"Compenseer inwoners die 
maatregelen nemen in hun kosten 
bijvoorbeeld in de gemeentelijke 
belastingen."

Inwoner

“Wat als je financieel niet in staat 
bent om de investeringen te doen ?”

Inwoner



Informatievoorziening

Deelnemers hebben vooral behoefte aan eenduidig en 
betrouwbaar integraal advies. Over het traject, slimme 
vervolgstappen en welke partijen te vertrouwen zijn. 

Ook duidelijkheid over subsidiemogelijkheden is 
gewenst. Het zou fijn zijn als de gemeente daar een rol 
in kan spelen: geef centraal goede informatie.

Maak ook een publieksversie van de TVW en LES, zodat 
deze voor inwoners te begrijpen zijn. En geef goede 
kwantitatieve informatie, geen mooie verhalen.
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Ambitie en tempo van 
de warmtetransitie



We hoeven niet voorop te lopen

Enthousiasmeren is belangrijker dan snelheid, de 
klimaatdoelstellingen zijn urgent maar overhaasten 
werkt niet. Draagvlak zorgt voor haalbare ambities 
en voorlopen is geen doel op zich. Het gaat er ook 
om op het juiste, logische moment in te stappen. 
Wat is haalbaar?

Dit onderwerp is zo complex, daarbij is een zeer 
hoge ambitie niet gepast. We moeten niet 
overhaasten en voorzichtig zijn met moeilijke of 
niet omkeerbare keuzes. Daarnaast verschilt het 
perspectief van jongere en oudere inwoners. Voor 
ouderen is het een investering die ze niet meer 
terug gaan verdienen.
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“Breng eerst in kaart wat 
investeringskosten zijn en hoe 
lang de terugverdientijd is.”

Inwoner

“Er wordt te gemakkelijk naar de 
gemeente gedelegeerd vanuit 
rijk.

Inwoner



Het kan sneller

Er is echter ook een groep deelnemers die zegt 
dat het sneller kan. Er moet volgens hen nú wat 
gebeuren tegen klimaatverandering, en zij 
willen de juiste keuzes kunnen gaan maken. En 
volgens hen kan het tempo van de gemeente 
bij de aanpak van eigen panden best hoger.

In ieder geval vinden deelnemers het goed hier 
nu al gezamenlijk over na te denken.
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Betrokkenheid inwoners

deelnemers gaven er blijk van de 
meedenksessies te waarderen en graag in de 
toekomst ook op deze manier betrokken te 
blijven, ook als er keuzes gemaakt moeten 
worden.

Ook blijven ze graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan 
wijkgerichte voorlichting.
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“Neem bewoners mee in wat je 
van plan bent, welke ideeën je 
hebt.”

Inwoner

"Praat eens met installateurs, die 
komen bij bewoners over de vloer 
voor ketelonderhoud."

Inwoner



Aanbevelingen en 
kansen



Inwoners meekrijgen

Deelnemers denken dat inwoners meegenomen moeten worden 

met een wervend verhaal dat duidelijk maakt waarom we dit doen 

en inzicht geeft in wat inwoners er zelf aan hebben. Zorg dat ook 

inwoners met weinig kennis en/of een smalle(re) beurs mee 

(kunnen) doen.

Begin met laaghangend fruit, stimuleer ‘geen spijt’ maatregelen die 

sowieso nuttig zijn. deelnemers zijn het wat dat betreft eens met de 

lijn van de gemeente: isoleren, isoleren, isoleren. 

En: de gemeente moet het goede voorbeeld geven!
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Huurders

Deelnemers benoemen vaak de verschillende 

uitgangsposities van kopers en huurders. Huurders 

hebben vaker geen ruimte voor ingrepen, al willen ze dat 

vaak wel.

Er is onduidelijkheid over wat de huurder moet doen en 

wat de verhuurder moet doen. Wat is de 

verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging, wat 

doen zij voor huurders? En hoe kunnen particuliere 

verhuurders worden aangemoedigd om hun vastgoed te 

verduurzamen?
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"Ik ga de investering niet doen, 
maar de verhuurder ook niet."

Inwoner



Ideeën, tips en suggesties

+ De gemeente kan initiatieven op gang helpen 
en collectieven stimuleren, als aanjager en facilitator. Praat 
met inwoners, en laat inwoners ook met elkaar praten. 
deelnemers benadrukken daarbij: ‘vind het wiel niet 
opnieuw uit, kijk ook naar bijvoorbeeld Zweden.’

+ Deelnemers vinden dat de gemeente het goede 
voorbeeld moet geven, en ook inwoners moet stimuleren / 
faciliteren om hun successen delen, zodat we van elkaar 
kunnen leren. Laat ook goed zien dat maatregelen echt veel 
effect kunnen hebben op de eigen energierekening.

+ Volgens deelnemers kan de gemeente ook meer 
bekendheid geven aan de mogelijkheden. Bijvoorbeeld van 
duurzaamheidsleningen en het inzetten van 
energiecoaches, maar ook leaseconstructies en het huren 
van zonnepanelen.
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"Tip voor de gemeente: Lees 
rapport Brenninkmeijer!"

Inwoner

"Vraag een second opinion, 
bijvoorbeeld  van de Groene 
Rekenkamer."

Inwoner



Meer ideeën, tips en suggesties

+ Deelnemers adviseren de gemeente goed na te denken over 
waar te beginnen. In oudere woningen en uniforme wijken 
omdat daar veel winst te behalen is, of in wijken die 
makkelijk van het gas af te halen zijn.

+ Een proactieve houding van de gemeente is goed. Maak 
daarbij wel een goede risicoanalyse. Maak een stappenplan, 
met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

+ Betrek bedrijven uit de regio bij de uitvoering.

+ Vertel niet het mooie verhaal, maar het hele verhaal; maak 
alle informatie beschikbaar en inzichtelijk voor inwoners.

+ Maak inzichtelijk hoeveel energie er verbruikt wordt, en laat 
zien of (en hoeveel) vooruitgang er wordt geboekt.
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"Ik heb als ondernemer veel 
geïnvesteerd in energie 
besparen, maar ik ga alleen maar 
meer betalen. Zorg dat goed 
gedrag beloond wordt!"

Inwoner

”Hoe groot is eigenlijk het 
aandeel van huishoudens in de 
totale energievraag van ons 
land?”

Inwoner



Verantwoording



Verantwoording

Dit verslag geeft de opbrengst weer van de online meedenksessies op 15 april en 6 mei over aardgasvrije 
wijken in Teylingen, waaraan in totaal 58 inwoners deelnamen.

Omdat de gemeente met de veranderingen in energievoorzieningen in huizen en gebouwen letterlijk bij 
de inwoners thuis komt, moet iedereen de kans krijgen hierover mee te denken. Zo kunnen we de plannen 
aanpassen aan de lokale situatie en wensen in de buurt, en worden onze inwoners samen met ons 
‘eigenaar’ van het plan.

Tijdens de meedenksessie hebben inwoners vanuit verschillende uitgansposities met elkaar gesproken 
over de warmtetransitie. Er waren huurders en huiseigenaren, starters en gepensioneerden, mensen die al 
jaren aan het verduurzamen zijn en mensen die nog aan het begin van de transitie staan, mensen die haast 
hebben en mensen die liever afwachten. Bovendien heeft de gemeente geluk met een groep technisch 
zeer onderlegde inwoners die ook met de gemeente willen meedenken over technische 
(on)mogelijkheden van oplossingsrichtingen.
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