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Agenda

> Korte terugblik: waar werken we op dit moment aan?

> Bespreken stand van zaken

> Waar staan we nu?

> Analyses

> Tussenresultaten: overzicht van de startkansen in 

Albrandswaard

> Wat volgt er na de warmtevisie?



We werken aan:

> Tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden

> Wijken waar vóór 2030 gestart wordt: meest kansrijke 

aardgasvrije warmte-infrastructuur

 maar besluit wordt genomen in wijkuitvoeringsplan

> Minimaal elke 5 jaar herijken

Doel:

> Samen aan de slag in de warmtetransitie – met de 

gemeente als “regisseur”

> Richting voor de lange termijn, focus voor de komende 

jaren

> Houvast voor investeringen gemeenten, corporaties, 

particulieren

> Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk verhaal



Waar staan we nu? 
> Er ligt een concept warmtevisie met: 

> Uitgangspunten voor de warmtetransitie in Albrandswaard

> Vormgegeven met input bewoners en stakeholders

> Analyse van startkansen

> Concreet en realistisch tijdspad van wijken per gemeente

> Afgestemd tussen de BAR gemeenten

> Nog niet definitief!

> Uitvoeringsstrategie: hoe samen met stakeholders verder werken 

aan de warmtetransitie in de wijken, in de gemeente en in de regio?

> In juni bestuurlijke afstemming met de woningcorporaties over de 

resultaten 

> Deze maand stellen we de definitieve warmtevisie op.

> Na de zomer organiseren we nog een bewonersavond en gaat de 

warmtevisie het formele besluitvormingsproces in
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Vragenronde 1
> Zijn er tot zo ver vragen?



Analyses en 
tussenresultaten



‘Richtinggevende kaarten’

Huidige situatie

Eindbeeldkaart

Kansenkaart

Vergelijking analyse



Laagste maatschappelijke kosten

Criteria voor selectie startwijken (opgesteld door projectgroep):

Aanwezigheid woningcorporaties 

of andere grote eigenaren

Werkzaamheden combineren: 

riolering, gasnet, renovaties

Beschikbaarheid van warmtenet 

of warmtebronnen in de buurt

Recente bouwjaren 

(na 1990 of 2005)

Initiatief in de wijk: waar 

gebeurt al concreet iets?



Analysekaart 
laagst 

maatschappeljke 
kosten



Welke startkansen hebben we geïdentificeerd?

Portland

Distripark

Landweg en 

Centrum



‘Optelling’ van de uitkomsten verschillende modellen

Portland

Distripark

Landweg en 

Centrum



Vragenronde 2
> Zijn er vragen over de analyse?



Tijdspad wijkfasering AW?
Albrandswaa

rd 

aardgasvrij
2050



Vervolgstappen op de Warmtevisie:

> Vanaf 2023 de mogelijkheden onderzoeken 

van (collectieve) verduurzaming en uitwerken 

in een plan

> Onderzoek naar het inzetten van lokale 

restwarmtebron of Warmtekoudeopslag

> Inzet op organiseren van parkmanagement

> Werken aan een ondersteuningsstructuur 

voor de lokale organisaties

> Ontwikkelen van zakelijke proposities

Kansen verduurzaming 
Bedrijventerreinen Distripark



Mogelijke vervolgstappen op de Warmtevisie:

De komende jaren:

> Wijkgerichte campagne ‘isoleren’/’aardgasvrij’ in 

samenwerking met gemeente Barendrecht, vanwege 

vergelijkbare karakteristieken aanliggende wijk 

(Vrijenburg) en de WoonWijzerWinkel:

> Gericht op woningen met bouwjaren vanaf 

2005

> Inzetten op het benutten van de ‘natuurlijke’ 

momenten waarop de woning wordt verbeterd. 

> Aardgasvrij koken en vervangen CV ketel

Kansen verduurzaming 
Een gebiedsgerichte all-electric aanpak in 
Portland



Vervolgstappen op de Warmtevisie:

> Vanaf 2023 samen met woningbouwvereniging 

Poortugaal de kansen verder verkennen, 

afstemming interne (planmatige) programmá’s

> Wanneer kansrijk: in ieder geval vanaf 2026 

een concreet wijkplan opstellen in 

samenwerking met bewoners en betrokkenen 

in de wijk.

> Wanneer er financiering beschikbaar is, kan het 

wijkplan eerder in de tijd geplaatst worden

Een lokaal warmtenet in Landweg en 
Poortugaal Centrum

Kansen verduurzaming 



Vervolgstappen op de Warmtevisie:

> Vanaf volgend jaar een gemeentelijke 

isolatieaanpak, zodat iedereen aan de slag 

kan en voorbereid is;

> En wijkgericht in de kanswijken (Portland, 

Landweg en Poortugaal centrum);

> Stapsgewijs de overstap naar een 

aardgasvrije gebouwde omgeving rekening 

houdend met de staat van de woning en de 

kansen per wijk. 

en voor heel 
Albrandswaard
Transitie gereed maken van de woningen



Het vervolg

> In juni: 

> Definitief concept warmtevisie

> Informatiefilmpje voor bewoners

> Vanaf september formele besluitvorming

> Komend jaar :

> Start met aanpak bedrijventerreinen en 

campagne Portland

> Uitwerken: hoe geven we een wijkplan 

vorm?



Vragenronde 3



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen


