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Thema-avond 5 april 2022 “Ons huis en ons bedrijf in de toekomst van klimaat” 

 

In de Rijswijkse Schouwburg met ruim 70 deelnemers.  

 

Via hand opsteken telden we wie er inwoner en/of ondernemer was in Rijswijk of omliggende 

gemeente en in hoeverre bezoekers al betrokken waren bij de energietransitie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele aantekeningen van de dialoog. Met reacties van de inleiders, Frits de Groot, 

Jeffrey Keus en Frank Schoof op vragen van bezoekers naar aanleidng van de inleidingen.  

 

Slaagkans energietransitie en sociale aspecten 

Vraag: De energietransitie is ook een sociale transitie, die de gemeenschap moet oppakken. Is dat 

niet een bijzondere uitdaging? Hoe krijg je bijvoorbeeld in een verzamelgebouw voor MKB-

bedrijven de gebouweigenaar aan de slag? 

 

Frits: Het is inderdaad een grote uitdaging maar er zijn ook wettelijke verplichtingen die ons 

sturen. Bedrijfsgebouwen moeten bijvoorbeeld tegen 2023 energielabel A, B of C hebben. 

Bovendien verhoogt een verduurzaming de waarde van het gebouw. Er zijn dus zeker sterke 

prikkels; we moeten nu de dialoog starten om met elkaar stappen te zetten.  

 

Jeffrey: Nederland heeft in het verleden ook al voor grote transities gestaan en heeft deze goed 

aangepakt. Daar kunnen we vertrouwen uit halen. Eind jaren ’50 en in de jaren ’60 werd in 10 jaar 

tijd 80% van de de Nederlandse huishoudens op aardgas overgezet. Bij veel oudere huizen vind je 

nog een bezemkast in de tuin, maar dat was eigenlijk de kast om kolen op te slaan.  

 

Financiering MKB 

Vraag: Is financiering echt wel zo moeilijk voor het MKB? ABN AMRO biedt bijvoorbeeld speciale 

goedkope leningen (Snel Betaald) aan voor investeringen in de energietransitie. 

 

Frits: Er zijn inderdaad goede gerichte initiatieven die helpen. Maar je moet dan weer wel aan de 

criteria daarvan voldoen. Het MKB is kritisch en vindt de banken vaak onvoldoende faciliterend. 

 

Terugverdienen van investeringen 

Vraag: Worden investeringen echt terugverdiend?  
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Frits en Frank: Ja, veel voorkomende casussen zijn goed doorgerekend. Je moet wel het hele 

plaatje in ogenschouw nemen. Als je isoleert en zonnepanelen laat installeren, heb je een 

financiële terugverdientijd, maar je moet ook meenemen dat de waarde van je pand toeneemt én 

je meer wooncomfort krijgt. En dat bij bedrijven de productiviteit stijgt bij een goede 

klimaatvoorziening en energiezuinige processen. Ja, het kost wat maar we moeten toch samen aan 

de bak. En je mag niet vergeten dat niets doen ons op termijn op nog hogere kosten zal jagen. 

 

Elektriciteitsnetten en toenemede elektrificering 

Vraag: De verwachting is dat tegen 2025 400.000 bestelbusjes op elektriciteit of waterstof moeten 

gaan rijden. En dat veel warmtevoorzieningen elektriciteit nodig hebben voor warmtepompen.  

 

Dat kan wel maar ligt de flessehals dan niet bij de elektriciteitsnetten en de laadpalen? Straks 

mogen gewone busjes de stad niet meer in en de netbeheerders hebben nu al moeite om partijen 

een passende aansluiting te bieden op het elektriciteitsnet. 

 

Jeffrey: Wij maken daarom plannen met Stedin, de netbeheerder in ons gebied. Rijswijk is 

aandeelhouder van Stedin en financiert Stedin om deze opdracht uit te kunnen voeren. Er bestaat 

nu wel een risico dat we op sommige plekken vastlopen want netbeheerders moeten zich houden 

aan de wettelijke richtlijn, dat nieuwe stroomgebruikers worden aangesloten op het 

elektriciteitsnet in de volgorde waarin ze zich aandienen. Dat kan betekenen dat grootverbruikers 

zoals data-centra die zich eerder hadden aangemeld voorrang krijgen op onze wijken en 

bedrijventerreinen. Hier ligt een rol bij het Rijk om met passende wet- en regelgeving de lokale 

energietransitie zo goed mogelijk te facilteren. 

 

Onderlinge geldstromen 

Vraag: In de Rijswijkse Transitievisie Warmte worden sommige wijken pas na 2040 van het gas 

afgekoppeld. Is het eerlijk dat de burgers in deze wijken die het laatst bediend worden de 

komende kwart eeuw de financiering van de transitie helemaal zelf ter hand moeten nemen? En 

indirect - bijvoorbeeld via subsidies - meebetalen aan de warmtevoorziening voor andere wijken?   

 

Jeffrey: De gemeente heeft de algemene regie om wijken aan het warmtenet te koppelen of 

alternatieven aan te bieden, maar de uitvoering kost tijd en moet gefaseerd. Dus zullen sommige 

wijken wat langer dan andere moeten wachten op deze aankoppeling. Je zal altijd hebben dat de 

ene buurt in iets investeert dat ook voor de andere buurt voordeel oplevert. Dat valt nooit geheel 

te vermijden. Hoe dit zo fair mogelijk uit te voeren is een keuze die aan de politiek is. 

 

Gevolgen oorlog Oekraïne 

Vraag: Moet Rijswijk het aardgasgebruik niet sneller terugbrengen door de oorlog in Oekraïne?   

 

Jeffrey: Het conflict is een belangrijk nieuw gegeven. De gemeente zal de Transitievisie Warmte 

regelmatig evalueren en bijstellen waar nodig. 

 

Huurders en woningcorporaties 

Vraag: In Rijswijk wonen veel huurders die zelf niets kunnen veranderen aan de woning die ze 

huren. Hoe stimuleert Rijswijk de woningcorporaties? 

 

Jeffrey: De gemeente is hierover in gesprek met de woningcorporaties, zij willen verduurzamen en 

werken daar al aan. Zij bezitten vaak huizen die wat ouder en daarom niet goed volledig te 

isoleren zijn. Dan is het het meest effectief als zij aan de WarmtelinQ worden gekoppeld, want 

daarmee wordt water op hogere temperatuur aangeboden. De woningcorporaties vroegen om 

duidelijkheid van de gemeente over de warmteopties per gebied. Nu deze duidelijkheid er is, zijn 

woningcorporaties aan de slag gegaan met het verduurzamen. 

 

Rijswijk, 28 april 2022 


