
 

 

Kosten  

Hoe hoog zi jn de eenm alige (om bouw) kosten en 

wat  zi jn de jaarl i j kse kosten.   

De hoogt e van de eenm al ige kosten om uw 

woning geschikt  te m aken hangt  sterk af  van de 

speci f ieke s i tuat ie.  Di t zul len we de kom ende 

maanden gaan bepalen,  net  a ls wie welk deel  

van die kosten gaat  betalen.  

De jaar l i jkse kosten bestaan ui t  een vast  deel  

(vast recht ) en een var iabel  deel  (afhankel i j k van 

uw gebruik) .  De m axim ale tar ieven die gevraagd 

mogen worden,  worden elk jaar  door  de ACM 

vastgesteld.  HVC hanteer t  5% lagere tar ieven op 

het  var iabele deel .  

Wat  i s  de door loopt i jd van dit  project .  Een 

aantal  overweegt  nu de aanschaf  van een 

nieuwe ket el ,  dus dan is  het  belangr i j k  om te 

wet en hoe lang deze nog gebruikt  kan worden.  

Ook zi jn de bewoners benieuwd wat  de 

mogel i j kheden voor  overbrugging zi jn indien de 

huidige ketel  acuut  vervangen dient  te worden.  

Het  exact e m om ent waarop kan worden 

begonnen m et  leveren is  nog onbekend.  De 

inschat t ing is  dat  vanaf  2019 of  2020 geleverd 

zou kunnen worden.  Voor  de m ensen die een 

nieuwe ket el  overwegen,  i s  wel l i cht  een ketel  

leasen een opt ie.  

Is  er  lever ingszekerheid en vr i jheid van 

leveranci erskeuze 

De warm tem arkt  i s  een vr i je m arkt . In beginsel  

mag iedere (gecer t i f i ceerde)  warm televeranci er  

warm te lever en.  Aangezien er  doorgaans h oge 

kosten zi jn verbonden is  het  aantal  par t i jen dat  

daadwerkel i j k  kan en wi l  invester en in een 

cent raal  warmtenet  beperkt .  HVC is in W est land 

de beoogd  warm televerancier .  Er  i s  dus beperkt  

vr i jheid van leverancierskeuze.  HVC lever t  

vol ledige lever ingszekerheid en heef t  op 

verschi l lende plekken (o.a.  Alkmaar en 

Dordrecht )  veel  ervar ing m et  warmtelever ing aan 

woningen.  

De algem ene tendens dat  we “van gas afgaan” 

wordt  onderschreven.  Het  i s  voor  de bewoners 

wel  de vraag wat  het  tem po is,  waarom zi j  nu al 

moeten en of  d i t  voor het  best  m om ent  i s  om 

over  te gaan.  

Een deel  van het  aardgasnet  naar  gebouwen van 

’s-Heer en Loo op het  W esterhonk ter rein i s aan 

vervanging toe.  Het  i s  daarom voor  deze 

gebouwen een natuur l i j k  mom ent  een 

al ternat ieve warmtevoorziening te overwegen.  

De gem eent e W est land wi l  graag ervar ing 

opdoen m et  het  (aard)gas- loos m aken van 

bestaande woningen en zi et  het  a ls een kans om 

de woningen in Polanen daarop te laten 

m eel i f ten.   

Kunnen bewoners ook ‘prof i teren’ van zo een 

bron door  m ede aandeelhouder  o . i .d. te worden?  

Een eventuel e coöperat ieve st ructuur  voor  de 

aardwarm tebron zal  moeten worden onder zocht  

op haalbaarheid.  ETP is bereid hierover  na te 

denken de kom ende m aanden.  

Wordt er  naast  (aard)warmte wel  voldoende 

gekeken naar  ander e al ternat ieven zoals 

warm tepom p o.i .d.  (elekt r i sch verwarm en)  

Deze al ternat ieven worden op hoofdl i jnen 

bekeken op haalbaarheid.  Over  het  a lgem een 

zi jn de omschakelkosten voor  elekt r i sch 

verwarm en bi j  bestaande woningen een stuk 

hoger  dan bi j  warmtenet t en.  

W elke kosten zi jn er  b i j  omschakel ing en is er  

verschi l  tussen huurwoningen en woningen die 

De om schakelkosten bestaan o.a.  ui t  het  

verwi jder en van de gasaanslui t ing en cv ketel ,  



bi j  bewoners in eigendom  zi jn dichtmaken van gat  in dak t .b.v. rookgasafvoer ,  

aanschaf  en instal lat ie van induct iekookplaat en 

instal leren van af leverset .  

In geval  van huurwoningen zal  de 

woningcorporatie deze kosten betal en,  waarbi j  

mogel i j k een deel  van deze kosten terugkom en 

in de m aandel i j kse huur (bewoners geniet en 

daarbi j  bescherm ing van Huurwet ) .  

Wat  val t er  onder  de onderhoudskosten en wi e is  

daarvoor  verantwoordel i jk  

Voor  het  onderhoud van de af leverset  (eigendom  

HVC) wordt  een bedrag per  jaar  in rekening 

gebracht .  De aanslui t leid ingen naar  de 

af leverset  inc l .  m eet inr icht ing zi jn eigendom van 

HVC en val len onder  de verantwoordel i j kheid 

van HVC.  De binneninstal lat ie (aanwezige 

leid ingen voor  warmte en warm tapwater  na de 

aanslui t ing) i s verantwoordel i j kheid  van de 

eigenaar  van de woning . 

Wat  zi jn Giga joules en hoe wordt  gem eten hoe 

veel  warm te je gebruikt .  Komt er  een m eter  te 

hangen in je woning  bi j v .  

De Gigajoule is de eenheid  waar in warmte wordt  

gem eten.  Net  a ls voor  elekt r i ci tei t  (kWh),  maar 

dan voor  warmte.  De m eter  m eet  Gigajoules en 

is  onderdeel  van de af leverset  (zi t  er in) en zal  in 

pr inc ipe in de m eterkast  worden geplaatst .  

Zi jn zonnepanelen nodig  Nee,  deze zi jn niet  nodig.   

W ie is  eigenaar  van de af leverset  HVC bl i j f t  eigenaar  van de af leverset .  

W ie betaalt  de kosten voor  de overgang naar  het  

el ekt r i sch koken 

Zie boven;  deze kosten zi jn onderdeel  van de 

om schakelkosten waarvoor  bepaald zal  moeten 

worden wie welk deel  daarvan voor  rekening 

neem t . 

Hoe ziet  mi jn energierekening er  st raks uit  Uw energier ekening bestaat  u i t  een deel  vaste 

kosten (per  jaar ) en een deel  var iabele kosten.  

De vaste kosten bestaan ui t  vast recht ,  

m eetkosten en onderhoud & huur  voor de 

af leverset .  De var iabele kosten hangen af  van 

uw gebruik en worden berekend door  uw gebruik 

( in Gigajoules)  te verm enigvuldigen m et  het  

tar ief  per  Gigajoule.  

Is  er  een subsidie of  tegem oetkoming voor  de 

overgangskosten  

Di t  zi jn we aan het  onder zoeken m et  de 

gem eent e W est land en andere par t i jen.  

Wordt mi jn energi erekening duurder  De tar ieven die HVC hanteer t  l iggen onder  de 

maxim umtarieven van de W armtewet .  Echter ,  in 

de W armtewet  wordt  ervan ui t  gegaan dat  u elk 

jaar  iets opzi j  zet  voor  een nieuwe gasket el  (15 

jaar  levensduur)  en een onderhoudscont ract  

heef t  voor  uw ketel .  Of  uw energi erekening 

hoger  wordt ,  kan niet  op voorhand worden 

gezegd.  

  

Vei l igheid  

Is  er  r i s ico op aardbevingen  .Aardbevingen:  De kans op k leine bevingen in 

Zuid-Hol land als gevolg van geotherm ie is  zeer  

k lein.  In Zuid-Hol land is de ondergrond zeer  

stabiel  gebleken.  Het  evenwicht  in de aarde bl i j f t  

b i j  geotherm ie intact  omdat het  water  dat  



opgepom pt  wordt  weer  teruggepom pt wordt.   

•Bodem dal ing. Er  wordt  geen volum e ont t rokken 

aan de ondergrond,  zoals bi j  del fs toffenwinning.  

Hierdoor  bl i j f t  de gem iddelde druk in het  

reservoi r  vr i jwel  onveranderd.  Het  in jecteren van 

afgekoeld water  zorgt  er  voor  dat er  wel  enige 

kr imp zal  optreden in  het  gest eente rond de 

in ject ieput .  Dit  i s  in de ordegroot te van 2 

cent im eter  na 100 jaar productie en daarom  

verwaar loosbaar  bi j  de natuurl i j ke bodem daling/ 

st i jg ing in een eeuw.  Merkbar e bodem dal ing door 

geothermie is  daarom niet  te verwachten.  Soms 

kom t m et  het  water  een k leine hoeveelheid gas 

(of  ol ie)  m ee.  Di t  wordt  bi j vangst  genoem d. Deze 

bi j vangst  is  derm ate k lein in volum e dat  ook 

hierdoor  geen ver zakkingen te verwachten zi jn.  

Hoe wordt  de lever ingszekerheid gewaarborgd 

(stel  dat de (aardwarmte)bron in onderhoud is  of  

n iet  werkt   

De warm televerancier  i s  verpl i cht om te voldoen 

aan zi jn lever ingspl icht . Di t s taat  in de 

Warmtewet  die er  i s  om consum enten van 

warm te te bescherm en.  In de prakti j k zal  de 

warm televerancier  naast  de geotherm iebron in 

het  systeem  een zogenaam de back -up instal lat ie 

inbouwen.  Di t  i s  een voorzi ening die 

ingeschakeld wordt  op het  m om ent dat  de 

geothermiebron in onderhoud of s tor ing is.  Ook 

kan deze ingeschakeld worden als de 

warm tevraag ext reem  hoog is .  Bi j voorbeeld in de 

winter  a ls het  m eer  dan 10 graden vr iest .  Op 

deze m anier  i s  de k lant  al t i jd voorzien van 

warm te.    

Is  er  sprake van beïnvloeding van bronnen als 

er  m eerder e bronnen op een systeem  zi jn 

aangesloten en wat  betekent  dat  

Er  zi jn mom enteel  nog geen warm teprojecten 

m et  geotherm ie als bron die m et  elkaar  

verbonden zi jn in W estland.  Hier  wordt  wel  over  

nagedacht .  Het  voordeel  i s  bi j voorbeeld dat  

wanneer  een bron ( t i jdel i j k) u i tval t  er  warmte ui t  

een andere bron kan worden gebruikt  om  warmte 

te bl i j ven leveren.  De consum ent  m erkt  daar 

niets van om dat  de tem peratuur  ui t  de 

geothermiebronnen in W estland gel i j k  i s . De 

warm te wordt  nam eli jk  nagenoeg al t i jd u i t  

bronnen op een diept e van ca.  2 -3 km bet rokken 

en is  a l t i jd rond de 80 graden.    

Wat zi jn de r i sico’s t i jdens het  bo ren Het  boren in de ondergrond is een com plex 

proces en er  zi jn d iverse r i s ico’s aan verbonden.  

In Neder land m oeten boorbedr i j ven en de 

zogenaam de operators (de exploi tant  van een 

bor ing) aan strenge r egels voldoen die worden 

gecont roleerd door  het  Staatst oezicht  op de 

Mi jnen (SodM).   

 

SodM houdt  zich bi j  het  toezicht  van 

aardwarm tebor ingen voornam el i j k  bezig m et  de 

volgende onderwerpen:  

•Het  beoordel en van werkplannen,  



vei l igheidsplannen en het  zorgsysteem  dat  b i j  

een geotherm ische bron hoor t  

•Voorkom en van aardbevingen  

• Inzicht  in de toestand/ integr i tei t  van putten  

•Vei l ige opvang en verwerking van water  dat 

vr i jkomt  bi j  het  testen van de put ten  

•Zorg dragen dat  explorat ie en winning van 

aardwarm te zo vei l ig mogel i j k gebeur t  

 

SodM geef t  daarom  advies over  de 

vergunningsaanvragen vanui t  de Mi jnbouwwet  en  

houdt  toezicht  op de boorontwerpen,  -

programma’s en de projectaanpak.  

Klopt  het  dat HVC 5% minder  kosten vraagt  dan 

de W armtewet  voorschr i j f t  

Ja,  d i t  klopt voor  de variabele kosten.  Het  tar ief  

per  eenheid  warmte (Gigajoule)  i s  5% onder  het  

maxim ale tarief  van de Warmtewet .  

W ie betaalt  de kosten voor  het  verwi jderen van 

de oude gasaanslui t ing (ca.  € 600 -700) en kan 

W est land Inf ra dat  niet  betalen  

Zie boven;  deze kosten zi jn onderdeel  van de 

om schakel ingskosten waarvoor bepaald zal  

moeten worden wie welk deel  daarvan voor 

rekening neem t.  

  

Verander ingen  

  

Zi jn er  andere al ternat ieven voor  een 

gem eenschappel i j k  warmtenet  b i j v .  een gas 

warm tepom p 

Er  zi jn al ternat ieven voor  een 

gem eenschappel i j k  warmtenet .  W e noem en dat  

stand-alone oplossingen.   Het  gaat  dan 

doorgaans om system en waarbi j  in huis gebruik 

wordt  gem aakt  van een warm tepom p. Uw woning 

moet  dan veel  bet er  geïsoleerd zi jn en er  m oeten  

m eer  aanpassingen worden gedaan dan bi j  een 

cent raal  warmtenet .  U m oet  daarbi j  denken aan 

v loerverwarming,  (m eer)  i solat iem aatregel en en 

(m eer)  voorzieningen om elekt r i c i tei t  op te 

wekken (zonnepanel en) .  De kosten voor  

dergel i j ke system en zi jn vele m alen duurd er  dan 

de kosten voor  aansluit ing van een bestaande 

woning op een cent raal  warmtenet .  Daar  staat  

tegenover  dat  de energielasten dan doorgaans 

we lager  zi jn om dat  dergel i j ke woningen bet er  

geïsoleerd zi jn.    

Mensen wi l len graag glasvezel  (Hoevelaan)  Hier  gaat  de projectgroep niet  over  en kunnen 

wi j  niets zeggen.   

Is  er  over last  vanwege de graafwerkzaam heden  Kenm erkend voor  een cent raal  warmtenet  i s  dat 

er  warmteleid ingen (stalen of  hard kunststof 

p i jpen)  in de grond m oeten worden gelegd voor  

het  t ranspor t van het  warm e water  u i t  de bron 

naar  de consum ent .  Dit  wordt  een dist r ibut ienet  

genoem d.  Als een zodanig net  er  nog niet  i s 

moet  dat  worden aangelegd en zal  d i t  leiden tot  

over last  vanwege graafwerkzaam heden.  De 

gem eent e doet  er  (sam en m et  andere par t i jen 

als bi j voorbeeld W estland Inf ra)  a l les aan om 

deze over last  te beperken.  Zo kan de gem eent e 

bewerkstel l igen dat  bepaalde werkzaam heden 



sam en gebeur en m et  andere.  Bi j voorbeeld 

onderhoud van bestaande kabels en leid ingen of  

aanleg van nieuwe kabels en leid in gen 

tegel i j ker t i jd m et de aanleg van een wa rmtenet .  

Om de vei l igheid te borgen zal  de gem eent e 

norm aal gesproken gepast e verkeersm aatregel en  

t ref fen of  verkeersregelaars in laten zet t en.  

Om dat  W esterhonk een pr ivéter rein  i s  l igt de 

verantwoordel i j kheid hiervoor  in eerste instant ie 

bi j  de eigenaar  van het  ter rein.     

Hoe lang gaat  het  duren voordat  er  een 

warm tenet  l igt  

Zie boven;  het  exact e m om ent  waarop kan 

worden begonnen m et  lever en is  nog onbekend.  

De inschat t ing is dat  vanaf  2019 of  2020 

gel everd zou kunnen worden.  

Hoe snel  i s  een huis warm m et  een 

warm teaansluit ing 

Om dat  dezel fde tem peratuur  wordt geleverd als  

op di t  m om ent door  uw radiatoren st roomt (70 

graden C)  i s  di t  vergel i j kbaar  m et de huidige 

s i tuatie.  

Is  er  keuzevr i jheid om  bi j  W estland Inf ra te 

mogen bl i jven  

Het  i s  nog niet  bekend wie de exploi tant  van het  

leid ingnetwerk wordt .  De warm tem arkt i s een 

vr i je m arkt.  Als een par t i j  beschikt  over  de 

ver eiste vergunningen m ag een par t i j  warmte 

lever en.  Het  aanleggen van een systeem  is  

kostbaar  en er  zi jn de nodige r i sico’s.  Zodra er  

cont racten gesloten zi jn zal  het  wisselen van 

leveranci er  in beginsel  n iet  m ogel i j k  zi jn.  

Is  er  nog over last t i jdens het  boren naar  de bron  De (voorber eidingen)  op een bor ing kunnen 

hinder  oplever en voor  de om geving. Het  

instal leren van de boor toren en de 

hulpinstal lat ies kan enkele weken duren en v indt  

veelal  overdag plaats.  Het  boren zél f  v indt  24 

uur /dag plaats. Een boor toren produceer t  geluid,  

denk hierbi j  hoofdzakel i j k  aan de l i f t  (het  

huiswerktuig) , boorstangen die tegen elkaar  aan 

stoten,  of het  gebruik van pompen.  De boorkop 

gaat  d iep genoeg in de grond om  geen over last  

te veroorzaken.  Daarnaast  verzorgen 

vrachtauto’s de aan -  en afvoer  van mater ialen.  

De twee bor ingen duren ( in totaal ) enkel e 

maanden (ca.  3 tot 6 maanden,  afhankel i jk  van 

de diept e) .  Bi j  het  boren wordt  get racht h inder  

tot  een minimum te beperken.  Bovendi en gelden 

hiervoor  wet tel i j ke eisen.  

Wat  i s  de afschr i j v ingsterm ijn van de leid ingen  Zo’n 45 tot  50 jaar .  

Als er  storingen zi jn in het  systeem  hoe lang 

moet  je dan wachten voordat  er  weer  warmte is .  

De warm televerancier  (HVC) is  verpl i cht  om te 

voldoen aan zi jn lever ingspl icht . Di t s taat  in de 

Warmtewet  die er  speciaal  i s om consum enten 

van warmte te bescherm en.  In de prakt i j k  zal  de 

warm televerancier  naast  de geotherm iebron in 

het  systeem  een zogenaam de back -up instal lat ie 

inbouwen.  Di t  i s  een voorzi ening die 

ingeschakeld wordt  op het  m om ent dat  de 

geothermiebron in onderhoud is .  Ook kan deze 

ingeschakeld worden als de warm tevraag 



ext reem  hoog is . Bi jvoorbeeld in de winter  a ls 

het  m eer  dan 10 graden vr iest . Op deze m anier  

i s  de k lant a l t i jd voorzien van warmte.  

Wanneer  kan de eerste woning worden 

aangesloten op aardwarm te 

Zie boven;  het  exact e m om ent  waarop kan 

worden begonnen m et  lever en is  nog onbekend.  

De inschat t ing is dat  vanaf  2019 of  2020 

gel everd zou kunnen worden.  Mocht  de 

aardwarm tebron ver t raging op hebben gelopen,  

zal  er  toch warmte geleverd kunnen worden m et  

een t i jdel i j ke warmtecent rale.   

Is  het  m ogel i j k  bestaande kooktoestel len om  te 

bouwen of  i s  er  een subsidie voor  

Als er  geen aanslui t ing is  op het  gasnet ,  i s 

koken op gas niet  m eer  m ogel i j k.  U zul t dan  

moeten overstappen op een elekt r i sche m anier  

van koken.  De m eest  vei l ige en energiezuinige 

opt ie i s  koken op inductie.  Koken op inductie 

heef t  daarbi j  andere voordel en .  

Voor  de kosten die daarm ee sam enhangen zi jn 

nog geen subsidies beschikbaar  door  het  Ri jk of  

de gem eent e W est land.  Sommige gem eenten 

stel len wel  een tegem oetkom ing beschikbaar  

zoals de gem eent e Am sterdam .   

Kan het  systeem  worden aangesloten op het  

bestaande warmtesysteem  in de woningen zo 

nee wat  m oet  er  dan gebeuren om  di t  wel  

mogel i j k te m aken 

Met  een gasgestookte cv -ket el  verwarmt  u uw 

huis op een hoge t em peratuur  van zo’n 70 

graden.  Voor  de verwarming van het  huis worden 

radiatoren gebruik t  en het  huis hoef t  n iet  

vergaand geïsoleerd te zi jn.  Om dat  

geothermiebronnen waarvan in het  W est land 

gebruik wordt  gem aakt warmte lever en van ca.  

80 graden kunnen de bestaande warmteafgi f te 

system en gebruikt  worden.   

Bi j  lage tem peratuurverwarming wordt  het  huis 

verwarmt  m et  warmte m et  tem peraturen van rond 

de 40 graden.  Om dat  je minder  warmte hebt ,  i s  

het  erg belangr i j k dat er  geen warmte ver loren 

gaat  en de warmte goed door  huis wordt  

verspreid.  Het  huis m oet  daarom goed 

geïsoleerd zi jn en er  wordt  dan m eestal  gebruik  

gem aakt  van wand-  en/of v loerverwarm ing, of 

speciale lage tem peratuurradiatoren .  Di t zorgt  

voor  een constante en com fortabele tem peratuur  

in huis.  Verwarm en m et  een lage tem peratuur  

kan wel  a ls ‘anders ’ anders worden ervaren dan 

verwarm en m et  aardgas.  Het  i s b i j voorbeeld niet  

m eer  m ogel i j k de tem peratuur even snel  een 

graadje bi j  te stel len .  

Is  er  kans op legionel la? Wat  i s  de tem peratuur  

van het  systeem 

Doordat  de tem peratuur van het  warmtesysteem  

boven de 60 graden C l igt i s de kans op 

legionel la niet  aanwezig (zeer  ger ing als u 

regelm at ig doorspoel t ).  

Zi jn de bestaande woningen voldoende 

geïsoleerd.  

Zie ook boven;  de woningen zi jn voldoende 

geïsoleerd voor  hetzel fde com for tniveau om dat  

er  70 graden C wordt  geleverd,  net  a ls hoe de 

aardgasketel  dat  in huidige s i tuatie doet .  

Waar  komt de af leverset  te hangen en wat  zi jn De af leverset  kom t in de m eterkast  of  een 



de afm et ingen ander e om kast ing op de begane grond en is  

typisch iets kleiner  dan een aardgasket el .  

Waar  is  de locat ie van de aardwarmtebron  De locat ie van de aardwarm tebron is  nog niet  

bekend.  Mom enteel  i s  er  een 

opspor ingsvergunning aangevraagd.  Zodra deze 

wordt  verst rekt  door het  minister ie van EZK kan 

er  een boor locat ie worden gezocht .  Deze zal  

naar  al le waarschi jnl i j kheid ergens in het  

g lastuinbouwcluster  tussen Poeldi j k  en Monster  

kom en.    

Is  aardwarmte eindig Geotherm ie is op m eerder e m anieren een 

duurzam e bron van energie.  Ten eerste is  de 

voorraad die in de aardkorst zi t  nagenoeg 

onui tputtel i j k.  Door natuurl i j ke processen in de 

kern van de aarde is  het  water  herbruikbaar  

(want  het  wordt steeds opnieuw opgewar m d) . 

W el  zal  de tem peratuur  van de het e grondlagen,  

door  de product ie van aardwarmte,  over  een 

termi jn van enkele t iental len jaren lokaal  

afnem en,  een dal ing die zich weer  zal  herstel len 

als een doublet  u i t  product ie wordt  genom en.  

Wat  i s  de locat ie en het  form aat van de cent rale 

instal lat ie  

De locat ie m oet  nog worden vastgesteld.  Als de 

put ten eenm aal geboord zi jn vraagt  de bron heel  

weinig ruimte en is  er  ook geen sprake van 

geluidsbelast ing of v isuele hinder  voor  de 

om geving. 

Komt  er  een cent rale bi j verwarming / i s er  een 

back up instal lat ie als het  systeem  niet  werkt  

Zie boven;  in het  kor t:  ja,  warmtelever ing is  

a l t i jd gegarandeerd.   

Ga je m eer  elekt r i c i tei t  gebruiken als je warmte 

gebruikt  en m oeten er  ander e 

el ekt r i c i tei tsgroepen worden geplaat st  in de 

woning 

Nee,  in pr incipe zal  het  el ekt r i c i tei tsgebruik 

dalen om dat  een aardgasket el  ju ist  150 tot soms 

zel f  500 kWh per  jaar aan elekt r i c i tei t  gebruikt.  

Het  kan zo zi jn dat  er  andere 

el ekt r i c i tei tsgroepen geplaatst  moeten worden 

voor  het  koken op i nductie.  Di t zal  verder  

onder zocht  m oeten worden per  woning.  

Wat  doen we m et  onze (som s nieuwe)  ketel  Deze kan m ogel i j k  worden verkocht  of opgekocht  

door  par t i jen.  Di t  zal  nader  moeten worden 

ui tgezocht .  

Veroorzaakt  het  systeem  in huis geluidsover last  Nee.  

  

Algem een  

Is er  een e-m ail  adres waar  we vragen kunnen 

stel len  

Di t  gaat v ia W est land Wonen Duurzaam.  

Kunnen we op de hoogt e worden gehouden 

bi j voorbeeld v ia een nieuwsbr ief  

W ij  zi jn de opties aan het  inventar iseren om u 

v ia de websi te of  anderszins op de hoogte te 

houden.   

Kunnen br ieven die worden ver zonden niet  2 -

zi jd ig worden beschreven  

-   

Bewoners wi l len ook glasvezelaanslui t ingen  -   

Wat  i s  het  ef fect  van aansluit ing van d e 

woningen op de CO2 ui tstoot  

Di t  i s  onderdeel  van de business case  

Hoe lang duur t  de beslui tvorming en wie m oeten 

er  beslui ten nem en  

Nog niet  bekend  



Hoe ziet  de com binatie m et  het  grootschal ig 

col lect ief  (OBWZ en glastuinbouw) er  u i t  en wat  

zi jn de gevolgen voor  W esterhonk  

Nog niet  bekend  

 

Disc la im er:  W ij  hebben de nodige zorgvuldigheid bet racht  b i j  het  beantwoorden van de vragen.  

Desni et tem in kan het  voorkom en dat  een antwoord niet  vol ledig of  geheel  ju ist  i s . Tem eer  om dat  

het  onderwerp “van gas los”  volop aan wi jzig ing onderhevig is .  Deze vragenl i j s t i s bedoeld om  te 

inform eren en heef t  geen jur id ische status waaraan u rechten kunt  ontlenen.  Mocht  u hierover  nog 

vragen of  opm erkingen hebben dan kunt  u die stel len aan de projectgroep v ia het  h iernav olgende 

e-m ailadres:  j cajst raver@gem eent ewest land.nl  
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