
1Nieuwsbrief 
Het is al weer enige maanden geleden dat we u hebben gesproken. Achter de schermen 

zijn we druk bezig geweest. Daarom willen we u in deze nieuwsbrief informeren over de 

ontwikkelingen rond de pilot Polanen aardgasvrij. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de 

kosten van een overstap op een warmtenet of warmtepomp en subsidies die we proberen 

te krijgen. Daarnaast vindt u achtergrondinformatie over de proef Zet hem op 70 in Den 

Haag, de klankbordgroep en de leden van de projectgroep. We vertrouwen erop dat u na 

het lezen van deze nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte bent. 

1. Wat kost overstappen naar aardgasvrij?
Na wat onduidelijkheid over een kostenindicatie tijdens de laatste informatieavond hebben 

we twee installateurs laten kijken wat het voor verschillende soorten woningen zou kosten 

om aardgasvrij te worden. We hebben geen rekening gehouden met eventuele subsidies. 

We hebben dit onderzocht voor een warmtenet en voor een losse eigen oplossing, namelijk 

een warmtepomp. Er zijn diverse soorten woningen onderzocht, waaronder 2 onder 1 kap-

woningen, tussenwoningen, hoekwoningen, een gestapelde woning en een vrijstaand huis. 

Hieronder vindt u de uitwerking van de vergelijkingen. 

1.1 Schatting kosten warmtenet
Als u over zou gaan op een warmtenet dan komen daar verschillende kosten bij kijken, 

namelijk:

• Leidingen en isolatie voor leidingen;

• Technische kosten;

• Kosten om anders te gaan koken (inductiekookplaat en nieuwe pannen).

In beide gevallen komen er nog de kosten bij voor het verwijderen van de gasaansluiting. 

Aangezien die in beide gevallen hetzelfde zijn, zijn die niet in deze vergelijking opgenomen.
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Verklaring van het verschil in kosten
Er bestaat een groot verschil tussen de twee adviseurs 

(adviseur 2 komt bijna 2x zo hoog uit als adviseur 1). 

Dit is vooral door de vraag of de radiatoren van de ver-

warming moeten worden vervangen door zogenaamde 

Lage Temperatuur radiatoren. Voor de rest is het verschil 

beperkt (7%). De verklaring voor het verschil is: 

• Adviseur 1 geeft aan dat er geen tot nauwelijks ver-

schil is tussen het water in de huidige CV ketel en in 

het voorgestelde warmtenet van 70 graden celsius.

• Adviseur 2 stelt dat de temperatuur in de radiatoren 

lager zal worden bij een warmtenet. Hierdoor zou 

volgens hem het huis niet meer even snel warm 

worden. In praktijk betekent dit dat alle radiatoren 

vervangen dienen te worden.

Wij vinden het erg belangrijk dat uw huis snel en lekker 

warm wordt. Tijdens de bezoeken is door de bewoners 

gezegd dat het comfort in huis prima is en de gewenste 

temperatuur in de kamers altijd makkelijk wordt gehaald. 

Om zeker te zijn dat ook bij een warmtenet uw huis goed 

warm wordt, willen we een proef doen bij een aantal ver-

schillende soorten woningen. Hiervoor zullen we een aan-

tal bewoners apart benaderen. Zelf kunt u ook al ervaren 

hoe het voor u en uw huis is. Meer informatie verderop in 

deze nieuwsbrief.

Zonder vervanging van radiatoren worden de kosten voor 

overstappen naar het warmtenet geschat op €3.500 tot 

€5.600 afhankelijk van onder andere het soort woning.

1.2 Schatting kosten overstap naar  
warmtepomp
Een andere mogelijkheid is dat u zelf een warmtepomp 

neemt en niet aansluit bij het warmtenet. Deze mogelijk-

Verklaring verschil van de kosten

Het verschil zit voornamelijk in de kosten voor de warm-

tepomp. De adviseurs schatten de kosten voor instal-

latie anders in. De keuze voor het type warmtepomp en 

de installateur is (in tegenstelling tot het warmtenet) 

een individuele keuze.

De schatting van de kosten voor het overstappen naar 

een (individuele) warmtepomp is €14.000 tot €23.000 

afhankelijk van o.a. het soort woning.

Vergelijking opbouw kosten warmtepomp Hoevelaan / Het Eiland /  
Het Veld diverse woningtypes
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heid hebben we ook laten bekijken. Daarbij zijn er ander 

soorten kosten:

• De aanschaf en installatie van de warmtepomp (lucht/

water warmtepomp);

• Vervangen van de radiatoren, omdat de temperatuur 

van het water dat door de warmtepomp wordt opge-

warmd veel lager is dan bij een CV ketel;

• Aanpassingen van de elektriciteit in de woning. 



1.3 Vergelijking opties
Voor het overzicht hebben we beide opties naast elkaar 

gezet in de onderstaande tabel:

Warmtenet 
(zonder vervanging radiatoren)

€3.500 - €5.600 

Elektrisch oplossing (warmtepomp) €14.000 - €23.500

2. Subsidies 
Voor projecten zoals de aardgasvrije wijk Polanen zijn er 

diverse subsidies beschikbaar. Om het project financieel 

haalbaar te maken werken we aan een SDE+ subsidie 

en de Proeftuinsubsidie. Hieronder vertellen we wat dat 

betekent.

2.1 SDE+ subsidie toegekend
Voor de aardwarmteboring Polanen is een subsidie aan-

gevraagd door ETP( een samenwerkingsverband van HVC 

en Capturam) en de warmtecoöperatie Polanen (bestaand 

uit glastuinbouwbedrijven). Deze subsidie is inmiddels toe-

gekend. Deze subsidie is Stimulering Duurzame Energie-

productie (SDE+). De subsidie is bedoeld om duurzame 

alternatieven voor het gebruik van gas voor het opwekken 

voor energie financieel mogelijk te maken. Het woonge-

bied Polanen kan mogelijk op deze aardwarmtebron wor-

den aangesloten. Door deze subsidie wordt het financieel 

aantrekkelijk om de aardwarmteboring te doen. ETP en de 

warmtecoöperatie gaan het project nu verder ontwikkelen. 

Dit betekent dat het huidige concept wordt uitgewerkt. In 

de komende 1 tot 1,5 jaar zal duidelijk worden hoe het 

aardwarmteproject eruit gaat zien.

2.2 Proeftuinsubsidie
Ook dit jaar komt er weer een subsidieregeling van het 

Rijk voor aardgasvrije wijken. Pas aan het einde van het 

jaar kan deze worden aangevraagd. De verwachting is 

dat er dit jaar nog meer aanvragen zullen komen dan de 

vorige keer. We hopen dat de extra kennis die we dit jaar 

hebben gekregen ons zal helpen om dit jaar de subsidie 

wel te krijgen, alhoewel die kans lastig in te schatten is.

3. “Zet hem op 70”
Het warmtenet binnen de pilot Polanen wordt waarschijn-

lijk een warmtenet op 70 graden Celsius. In de Vruch-

tenbuurt in Den Haag hopen ze ook in de toekomst een 

warmtenet van 70 graden Celsius te krijgen. In deze buurt 

is een initiatiefgroep van betrokken bewoners bezig met 

het aardgasvrij maken van hun wijk. Ze hebben daarbij 

bij meerdere woningen de CV ketel op 70 graden Celsius 

gezet om te ervaren wat de gevolgen van een dergelijk 

warmtenet voor hun woning zou zijn. Als u ook wilt ervaren 

wat het voor uw huis zou betekenen als u op een warmte-

net van 70 graden zou komen, dan kunt u uw eigen CV 

ketel op 70 graden Celsius zetten. Meer over dit experi-

ment vindt u op www.warmindewijk.nl/zet-m-op-70. 

4. Projectgroep
Graag stellen we de projectgroep aan u voor.

4.1 ‘s Heeren Loo
‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke 

beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen 

zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel 

Nederland. 

‘s Heeren Loo locatie Het Westerhonk is een bijzondere 

plek waar mensen met en zonder beperking samen  

wonen, werken, leren en recreëren. In een groene  

omgeving van 42 hectare groot, is iedereen welkom en 

kun je van alles doen, zien, kopen en beleven. Voor ruim 

550 mensen met een beperking is dit hun thuis en de  

wereld waarin zij leven, zij aan zij met zo’n 100 particu-

liere bewoners en vele bezoekers. 

4.2 Arcade
Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder 

in Westland. Met bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, 

’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier 

en zijn actief in Den Haag. In totaal heeft Arcade circa 

8.200 verhuureenheden zoals eengezinswoningen,  
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appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast heeft  

Arcade een ontwikkelportefeuille van 1.400 woningen 

waarvan 500 in aanbouw in Den Haag. Jaarlijks komen 

gemiddeld circa 400 Haagse en Westlandse woningen van 

Arcade vrij voor de verhuur. Onze woningen zijn geschikt 

voor gezinnen, jongeren, ouderen en gehandicapten.  

Meer informatie is te vinden op www.arcadewonen.nl.

4.3 HVC
HVC is een publiek bedrijf – van aangesloten gemeenten 

en waterschappen - dat samenwerkt met andere  

(publieke) organisaties en onze inwoners. Dat betekent 

dat we elkaar zo veel mogelijk willen versterken en graag 

met onze inwoners het gesprek aangaan hoe we verduur-

zaming het beste kunnen aanpakken. Samen met onze 

aangesloten gemeenten werken we aan het verduurzamen 

van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. HVC 

wil met alle betrokken partijen zoveel mogelijk duurzame 

projecten ontwikkelen om maximale impact te maken 

met als uitgangspunt maatschappelijk verantwoorde 

kosten. Onze aandeelhouders zijn 6 waterschappen en 44 

gemeenten in Noord- en Zuid-Holland (o.a. Westland) en 

in Flevoland. 

4.4 Westland Infra
Als netbeheerder beheert Westland Infra de technische 

hoogwaardige energienetten die - letterlijk - de wortels 

vormen van het Westland. Niet voor niets is de regio 

Westland ver buiten onze landgrenzen bekend als de tuin 

van Europa. 

Westland Infra beschikt over een unieke marktpositie door 

de grote kennis van het tuinbouwsegment en haar speci-

fieke (energie)behoeften. Als partner van de glastuinbouw 

ondersteunen zij de energietransitie. Duurzaamheid volop.

4.5 Gemeente Westland
Westland wil een duurzame gemeente zijn. Westland 
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werkt aan duurzaamheid en meer duurzame energie.  De 

gemeente zet daarom in op 2 zaken.  Ten eerste helpen 

we door middel van informatie en advies om de woning 

beter te isoleren, energie op te wekken en uiteindelijk over 

te stappen op een andere warmtebron. Ten tweede maken 

we een plan welke wijken op welk moment mogelijk van 

het aardgas kunnen gaan. In dit plan kijken we wat voor 

warmtebron het meest kansrijk is voor de wijk. Dit wordt 

vastgelegd in de Warmtevisie. Hierbij hoort ook dat we 

als gemeente samenwerken met andere partijen om waar 

mogelijk collectieve oplossingen, zoals een warmtenet, te 

realiseren.

 
Het woon- werkgebied Polanen is de eerste bestaande 

wijk in Westland die aardgasvrij zal worden gemaakt. 

Deze pilot in woongebied Polanen vloeit voort uit de door 

Westland ondertekende “Green Deal”. Hierin geven net-

beheerders en overheden aan dat ze initiatieven hebben 

voorbereid om bestaande wijken, samen met bewoners, 

aardgasvrij te maken.

4.6 Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit een aantal inwoners dat op 

bepaalde momenten overlegt met de projectgroep over 

de voortgang. Deze groep kan dan een eerste indicatie 

geven van wat er in de buurt leeft en welke vragen er 

zoal zijn. Zij zijn geen aanspreekpunt voor de buurt en 

ook geen vertegenwoordiging. Uiteindelijk worden belang-

rijke ontwikkelingen en bespreekpunten altijd op plenaire 

bijeenkomsten besproken of worden die via een (nieuws)

brief gecommuniceerd. Mocht u zich willen aansluiten bij 

de klankbordgroep dan is dat mogelijk. U kunt dan een  

e-mail sturen aan  

energietransitie@gemeentewestland.nl of een brief sturen 

aan Gemeente Westland ter attentie van Marieke van der 

Enden. Het adres is Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. 


