
Venenwijk gasloos? 

Een enquête vanuit de initiatiefgroep “Venenwijk Energie(k) Anders”. 

 

Na een zonovergoten en warme zomer lijkt het wellicht wat vreemd om een enquête te ontvangen 

over wat u als bewoner van de Venenwijk van een overgang naar een gasloze verwarming vindt. Aan 

de andere kant, deze zomer kan ook gezien worden als weer een signaal dat er meer aan de hand is 

dan zomaar een lekkere zomer…. 

Feit is dat na al jarenlange oproepen vanuit de wetenschap nu ook op brede schaal door zowel de 

burgers, de industrie als de politiek wordt erkend dat er stappen gezet moeten worden in het 

verduurzamen van onze maatschappij. En dat daarbinnen als belangrijk onderdeel ook een andere 

wijze van energieopwekking noodzakelijk is; een overschakeling van gebruik van fossiele 

brandstoffen naar hernieuwbare energiewinning die o.a. minder bijdraagt aan ongewenste CO2 

uitstoot. 

Nederland loopt tot nu toe behoorlijk achter bij de rest van Europa waar het gaat over te bereiken 

klimaatdoelstellingen. Maar afgelopen jaar lijkt toch wel dat de Nederlandse politiek de “knop heeft 

omgezet” en daadwerkelijk harde doelstellingen wil realiseren. Onderdeel daarbinnen is het recente 

besluit om de winning en het gebruik van gas volledig te gaan afbouwen. 

De grote, nog open vraag hierbij is hoe dat exact vorm gegeven moet worden en vooral, wie de 

kosten hierin moeten dragen. De overheid zelf? De industrie? De burgers? Of moet iedereen hier zijn 

steentje bijdragen? Vraag is ook wanneer één en ander zijn beslag moet krijgen en hoeveel sturing 

vanuit de overheid gegeven zal gaan worden(regelgeving, subsidies). Eén maatregel is al 

aangekondigd; gas wordt duurder en elektriciteit goedkoper. En er wordt gesproken over verplichten 

van oplevering van nieuwe woningen zonder gas-aansluiting. 

Voor de bewoners van onze wijk is het vraagstuk nog lastiger dan voor nieuwbouw; gasloos maken 

van bestaande woningen lijkt niet zo simpel te zijn en – als we de media mogen geloven – zou flinke 

investeringen in onder andere extra isolatie vergen. De gemeente moet in elk geval al vóór 2021 met 

wijkgerichte plannen komen. 

Aan de andere kant staan de ontwikkelingen niet stil, er zijn diverse typen oplossingen beschikbaar of 

in ontwikkeling. En met stijgende gasprijzen zou het kunnen dat er op afzienbare termijn ook voor 

bestaande woningen financieel aantrekkelijke oplossingen beschikbaar komen. 

De initiatiefgroep “Venenwijk Energie(k) Anders” heeft ervoor gekozen om niet af te wachten waar 

de gemeente mee gaat komen en is een half jaar geleden gestart om voor onze wijk mogelijkheden 

te verkennen voor een “wijk-oplossing”. Naast een inventarisatie van beschikbare technische 

mogelijkheden zijn er ook verkennende gesprekken geweest met de gemeente Westland, de 

eigenaar van de huurwoningen in de wijk en de industrie. 

Maar uiteraard is nog belangrijker om  inzicht te krijgen in hoe u, als woning eigenaar binnen de 

Venenwijk tegen deze materie en het onderzoek van de initiatiefgroep aankijkt! 

  



Vandaar deze enquête waarvan we hopen dat u even de tijd wilt nemen deze in te vullen. Een paar 

opmerkingen vooraf: 

- Om het invullen eenvoudiger te maken zijn de vragen als meerkeuzevragen opgesteld. U kunt het 

antwoord aankruisen dat het dichtst in de buurt van uw eigen mening komt. 

- Elke vraag heeft ook een keuzemogelijkheid om zelf uw antwoord beter te formuleren. Als u deze 

aankruist kunt u op de laatste pagina de extra informatie kwijt.  

- We zijn niet op zoek naar “juiste” antwoorden maar juist naar eerlijke meningen. Het gaat 

tenslotte over uw wijk en uw woning. En uiteraard willen we graag zoveel mogelijk meningen 

horen om een representatief beeld van de meningen in onze wijk te krijgen! 

- De enquête is anoniem. U mag eventueel uw postcode invullen maar dat hoeft niet. 

- De enquête is alleen voor woningeigenaren bedoeld. 

 

- We ontvangen uw inzending graag vóór 6 oktober. 

- Inleveren is simpel, gewoon in de brievenbus: 

➢ Woudveen 21 (Jan van Rijn) 

➢ Randveen 4 (Dick van Bruchem) 

Na verwerking van de ontvangen enquêtes zullen we een overzicht van de resultaten beschikbaar 

stellen op de website van onze wijkvereniging: www.devenenwijk.nl. 

 

 

 
Wilt u meedoen met deze enquête? 
 

 
Nee, ik wil niet meedoen. 
 
(Wilt u ons dit wel laten weten en dit blaadje inleveren? De rest van de enquête kunt u 
uiteraard weggooien)  

  
Postcode: 
  
Eventueel de reden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.devenenwijk.nl/


Er wordt steeds meer bekend hoe het klimaatakkoord (verlaging CO2 uitstoot met 50% in 
2030) ingevuld gaat worden en wat dat voor Nederland (en dus ons als burgers) gaat 
betekenen. Bent u bekend met het klimaatakkoord? 

 
Ik houd me niet met dit onderwerp bezig. 

 
Ik heb gehoord van het klimaatakkoord maar verwacht niet dat ik daar de komende jaren 
persoonlijk mee te maken ga krijgen. 

 
Ik heb gehoord van het klimaatakkoord en verwacht de komende jaren alleen wijzigingen in 
de prijs van gas en elektriciteit. 

 
Ik heb gehoord van het klimaatakkoord en realiseer me dat dit de komende jaren ook voor 
mij persoonlijk behoorlijke gevolgen kan gaan hebben. 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

Het klimaatakkoord (in combinatie met het besluit rond stoppen gaswinning in Groningen) 
heeft o.a. tot gevolg dat op termijn alle gasaansluitingen in huizen moeten verdwijnen. 
Hoe staat u tegenover dit besluit. 

 
Ik geloof niet zo in de noodzaak van deze maatregelen. 

 
Ik denk dat verminderen van gasgebruik wel nodig is, maar ik denk ook dat woningen “van 
het gas halen” nauwelijks effect heeft. 

 
Ik denk dat verminderen van gasgebruik nodig is, ook in woningen maar dat het eigenlijk 
alleen mogelijk is om dit voor nieuwbouw te eisen. 

 
Ik denk dat verminderen van gasgebruik nodig is, ook in bestaande woningen zoals die in de 
Venenwijk. 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

Op welke termijn denkt u dat “gasloos” in een wijk als de Venenwijk zou kunnen of 
moeten worden ingevoerd? 

 
Tussen nu en 4 jaar. 

 
Tussen 4 jaar en 10 jaar. 

 
Pas als dit tegen 2030 verplicht wordt (en mogelijk ben ik dan al verhuisd). 

 
Ik denk dat dit voor bestaande huizen als in de Venenwijk uiteindelijk niet door zal gaan. 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

Wilt u wellicht zelf al vrijwillig maatregelen nemen of wacht u op initiatieven vanuit de 
lokale of landelijke overheid? 

 
Ik denk tussen nu en 4 jaar zelf stappen te zetten (bijvoorbeeld als ik mijn ketel moet 
vervangen). 

 
Als er op middellange termijn (tussen 3 en 6 jaar) een goed aanbod komt (van een 
leverancier of als initiatief voor onze wijk) zal ik meedoen zeker overwegen. 

 
Voorlopig doe ik niets en ik wacht af tot er goede en elders bewezen oplossingen 
voorhanden zijn. 

 
Ik wacht tot de overheid met voor mij acceptabele maatregelen komt (bijvoorbeeld subsidie 
beschikbaar stelt of de overgang verplicht gaat stellen). 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

  



De initiatiefgroep Venenwijk Energie(k) Anders onderzoekt of een centrale oplossing voor 
de gehele wijk voordelen zou hebben boven individuele oplossingen. Wat vind u van zo’n 
initiatief? 

 
Ik geloof niet in de haalbaarheid van een centrale oplossing. 

 
Ik denk dat hier te snel mee begonnen wordt, laat eerst de “stofwolken” maar eens 
neerslaan voor we gaan kijken wat er in onze wijk nodig en mogelijk zou zijn. 

 
Het lijkt me nuttig om een onderzoek te starten naar eventuele mogelijkheden en ben 
benieuwd naar eventuele voorstellen die hieruit komen. 

 
Ik vind dit erg interessant en wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang. 
!! Dan graag uw adres en/of e-mail invullen op de voorlaatste pagina !! 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

Zoals zo vaak geldt ook bij “gasloos”: de kosten gaan voor de baten uit; alle oplossingen 
vereisen eerst dat er kosten gemaakt moeten worden die daarna door bijvoorbeeld een 
lagere energierekening terug verdiend wordt. Als er ergens de komende jaren een 
voorstel vanuit de initiatiefgroep komt, onder welke voorwaarden zou u bereid zijn om 
daaraan deel te nemen? 

 
Ik zal hoogstwaarschijnlijk niet (en zeker niet binnen de komende 10 jaar) meedoen. 

 
Ik zal alleen meedoen als mijn totale energiekosten lager worden dan nu en ik geen grote 
eigen kosten moet maken (hooguit b.v. zelf vervangen van de gas- door een elektrische 
kookplaat). 

 
Als er een oplossing wordt aangeboden met kosten welke ik wel zelf moet opbrengen (b.v. 
extra isolatie of aanpassingen aan de radiatoren) dan ben ik alleen geïnteresseerd als er een 
mogelijkheid voor een lening komt gekoppeld aan het huis (resterende lening gaat bij 
verkoop van een huis over naar de nieuwe eigenaar). 

 
Als het duidelijk is dat de centrale oplossing beter scoort dan een individuele oplossing zal ik 
zeker overwegen om mee te doen, ook als dit een oplossing is welke binnen de komende 5 
jaar geïntroduceerd zou worden en ik ook zelf een redelijk wat eigen kosten moet maken 
(stel tussen 10.000 en 20.000 Euro). 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

Het onderzoek van de initiatiefgroep heeft inmiddels een behoorlijk inzicht in 
verschillende typen oplossingen opgeleverd, met voorbeelden van diverse proeven, 
aangevuld met informatie uit gesprekken met experts, de gemeente en de woningbouw 
vereniging. Het onderzoek om hieruit met een concreet voorstel voor onze wijk te komen 
loopt nog. Hebt u belangstelling om over de tussenstand geïnformeerd te worden? 

 
Dank u, ik hoor wel als er iets concreets te melden valt. 

 
Als ik verdere informatie zou willen, dan kijk ik wel op de site van de Venenwijk. Ik stel het 
op prijs als daar de informatie qua status van het onderzoek actueel gehouden wordt en als 
er een mail gezonden wordt bij belangrijke wijzigingen in die status 

 
Ik zou het leuk vinden om op een buurt-avond (bv een avondje na de zomer in de Vang) een 
presentatie te krijgen van de achtergrond en de stand van zaken van het onderzoek 

 
Ik zou het leuk vinden om op een buurt-avond een presentatie te krijgen, ook om te zien of 
ik ook zelf kennis in kan brengen bij vervolgstappen 

 
Anders,➔ vul in op laatste pagina. 
 

  



De initiatiefgroep onderzoekt diverse  mogelijke oplossingen op verschillende aspecten. 
Wat zijn voor u belangrijke zaken om in het genoemde onderzoek mee te nemen? 

 Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u er geen bezwaar tegen hebt kunt u hieronder uw gehele of gedeeltelijke 
adresgegevens invullen 

Naam: 
 
 

Straat/huisnummer: 
 
 

Postcode: 
 
 

E-mail adres: 
 
 

 

 

Hieronder kunt u extra informatie kwijt. Links noteert u het nummer van de vraag waarop 
uw opmerking of antwoord betrekking heeft 

Nr Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nr Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Vrije tekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We ontvangen uw inzending graag vóór 6 oktober. 

➢ Woudveen 21 (Jan van Rijn) 

➢ Randveen 4 (Dick van Bruchem) 

 

Initiatiefgroep “Venenwijk Energie(k) Anders” 
Kees Rouss, Frans Wulfers, Arco van der Lely, Dick van Bruchem 


