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De gemeente Voorschoten zet zich in voor een duurzame toekomst. Eén van de belangrijke opgaven daarbij 
is het tegengaan van klimaatverandering. Nederland heeft het doel om in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn. 
Om dit te halen zullen we voor die tijd stoppen met het gebruik van aardgas om onze gebouwen te verwarmen. 
De gemeente schrijft dit jaar een globaal plan waarin staat hoe Voorschoten in de toekomst gaat overstappen op 
duurzame warmte: de transitievisie warmte. Hierin staan de mogelijkheden die we op dit moment zien per buurt 
en de momenten waarop we samen met woningcorporaties en inwoners stappen willen zetten. De gemeente kan 
dit plan niet alleen maken en heeft daarom aan inwoners en organisaties gevraagd mee te denken. Ruim 600 
inwoners hebben dit tot nu toe gedaan. Alle resultaten leest u op www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij.

WELK VAN DE VOLGENDE MAATREGELEN 
HEEFT U OF UW VERHUURDER AL 
GENOMEN IN UW WONING/PAND?

WAAR MAAKT U ZICH ZORGEN OVER 
BIJ HET AARDGASVRIJ MAKEN VAN UW 
WONING/PAND? 

In juni en juli 2021 hebben ruim 600 inwoners meegedacht over de overstap van aardgas naar duurzame 
warmtebronnen door het invullen van een vragenlijst en door mee te doen tijdens een online werksessie. 

We zetten de belangrijkste uitkomsten voor u op een rij.

Top 5

1. Ik heb glas met een betere isolatiewaarde 
(dubbel of driedubbelglas) (84%)
2. Ik heb ledverlichting (79%)
3. Ik heb mijn dak geïsoleerd (55%)
4. Ik heb zonnepanelen (53%)
5. Ik heb spouwmuurisolatie (48%)

Top 5

1. De kosten (65%)
2. Geluidsoverlast en/of de ruimte die een eventuele 
warmtepomp inneemt (38%)
3. Dat de oplossing niet betrouwbaar is (31%)
4. Of ik mijn huis nog wel warm krijg (30%)
5. Dat ik geen keuze heb in de oplossing voor mijn huis (30%)

KUNNEN WE OP DEZE ROUTE VERDER? 

In deze krant leest u een samenvatting van wat inwoners belangrijk 
vinden en een eerste stappenplan dat we op basis van alle inbreng 
hebben gemaakt. We horen graag wat u van deze samenvatting vindt! 
Beantwoord voor 19 september drie korte vragen op 
www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij

OF SCAN DE

QR-CODE!

Klimaatverandering houdt mij 
bezig en ik heb al een aantal 
maatregelen genomen

N=572

Klimaatverandering houdt mij 
bezig, maar ik heb nog geen 
maatregelen genomen

Klimaatverandering houdt mij 
niet bezig

20 %

13 %

67 %

N=550

32 %

21 %

1 %

21 %

25 %

1 %

Ik vind dit een goed idee en het 
mag van mij dan ook snel worden
gerealiseerd

Ik vind dit een goed idee, maar het
is goed om hier de tijd voor
te nemen

Ik weet nog niet wat ik van dit
idee vind, ik heb er vragen over

Ik vind het geen goed idee

Geen mening

HOUDT U ZICH BEZIG MET 
KLIMAATVERANDERING? 

WAT IS UW EERSTE GEDACHTE ALS U 
HOORT DAT VOORSCHOTEN OVERGAAT OP 
DUURZAAM VERWARMEN, DUS ZONDER 
GEBRUIK VAN AARDGAS?

Duurzame warmte voor Voorschoten!

Wat vinden inwoners belangrijk?
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In de vragenlijst en tijdens de werksessie hebben inwoners duidelijk aangegeven wat zij belangrijk vinden bij het 
aardgasvrij maken van Voorschoten. Hieronder leest u de aandachtspunten die de inwoners aan de gemeente meegeven.

Dit geven inwoners de gemeente mee

het kiezen van duurzame oplossingen

IDEEËN:

     Een inloophuis per buurt waar inwoners informatie 
kunnen vinden. 

     Voorbeeldhuizen waar inwoners laten zien wat zij al 
hebben gedaan aan duurzame maatregelen in hun woning.

     Een digitaal platform om ideeën en ervaringen onderling 
uit te wisselen.

1. ZORG VOOR JUISTE INFORMATIE-
VOORZIENING EN DUIDELIJKE 
COMMUNICATIE 
Er is onder inwoners veel behoefte aan eerlijke, 
betrouwbare informatie en communicatie. 
Denk aan: 
• Duidelijke communicatie over de stappen die 

genomen worden voor de visie en buurtplannen 
en hoe inwoners kunnen meedenken;

• Informatie over de mogelijke oplossingen en de 
uitvoerbaarheid ervan, inclusief voor- en nadelen;

• Een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden 
die de gemeente biedt, zoals energiecoaches en 
het Duurzaam Bouwloket.

3. HOUD OOG VOOR TECHNOLOGISCHE 
ONTWIKKELINGEN

Het is voor inwoners belangrijk dat er tot 2050 
voldoende ruimte is om in te stappen bij nieuwe 
ontwikkelingen. De gemeente kan hieraan bijdragen 
door:
• De ontwikkeling van nieuwe technieken goed te blijven 

volgen;
• De transitievisie warmte elke 5 jaar te herzien en zo 

ruimte te maken voor innovatie;
• Het doel 'CO2-neutraal' centraal stellen en verder te 

kijken dan alleen aardgasvrije oplossingen om dit doel 
te bereiken.

5. HEB OOG VOOR VERSCHILLENDE 
DOELGROEPEN PER BUURT

Inwoners vragen de gemeente om niet alleen naar de 
verschillen tussen de buurten te kijken, maar ook naar 
de verschillende doelgroepen binnen een buurt. 
Denk aan: Verenigingen van Eigenaren, 
bewonersverenigingen, ondernemers en organisaties en 
huurders van woningcorporaties.

IDEE:

    Veel inwoners in verschillende buurten willen 
graag ambassadeur zijn en hun ervaringen delen met 
anderen. Gebruik deze energie.

IDEE:

    Organiseer een inkoopactie met lokale installateurs. 
Hierdoor betrekken we lokale ondernemers bij de 
opgave, houden we omzet lokaal en bieden we inwoners 
financieel voordeel door grootschalig in te kopen. 

4. HELP INWONERS MET HET FINANCIEREN 
VAN DUURZAME MAATREGELEN

Dit kan de gemeente doen door:
• Meer mogelijkheden creëren om vooraf geld voor 

de investering te ontvangen (voorfinanciering) voor 
bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen;

• Het stimuleren en waar mogelijk (mede)organiseren 
van collectieve inkoop;

• Het bieden van subsidies of het doorverwijzen naar 
subsidies van andere partijen.

Laagste kosten voor de eindgebruiker / met het meeste 
rendement / Woonlasten neutraal

Betrouwbaarheid van het alternatief (warmte in de winter, 
geen uitval, weinig overlast)

Een goede, haalbare planning (financieel en in tijd)

Eigen invloed op de keuze voor zowel het alternatief als het overstapmoment

Duidelijkheid over de gevolgen op de lange termijn
(rendement, nieuwe ontwikkeligen)

Minimale noodzakelijke aanpassingen voor gebouweigenaren 
(zowel binnen als buiten)

De oplossing is duurzamer dan het gebruik van aardgas

Buurtgericht

Minimale benodigde tijd om het aardgas te vervangen door een duurzame oplossing

Laagste nationale (totale) kosten

Laagste impact op de openbare en ondergrondse ruimte
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Inwoners, ondernemers, 
organisaties en de gemeente 

hebben met elkaar de 
volgende voorwaarden 

benoemd waaraan de 
uiteindelijke oplossing moet 

voldoen.

Belangrijke voorwaarden voor

MEER LEZEN?

Alle resultaten van de vragenlijst 
en werksessie zijn te downloaden op 
www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij. 
Op deze pagina geven we ook antwoord op de 
veelgestelde vragen en ziet u op een kaart welke 
maatregelen u nu al kunt nemen.

IDEE:

    Geef de energiecoaches in Voorschoten een actieve 
rol om inwoners op weg te helpen.

2. SCHEP DE JUISTE VOORWAARDEN         
OM IN ACTIE TE KOMEN

Inwoners vragen de gemeente om hulp bij het 
nemen van maatregelen. Denk aan:
• Goede wet- en regelgeving die past bij de 

energietransitie;
• Waar nodig aanpassen van het beleid als dit 

initiatieven helpt.
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Op basis van alle inbreng van inwoners en een technisch advies heeft de gemeente op hoofdlijnen een eerste stappenplan 
uitgewerkt. Deze route is in ontwikkeling. Bij elke stap kijken we met elkaar of we nog op de goede weg zijn.

Hoe gaan we nu verder? 

Dit kunt u verwachten van de gemeente Voorschoten

vandaag 2030 2050

Inzetten op energie besparen, 
isoleren en ventileren

Stap voor stap uitwerken van buurtplannen op basis van 
uitgangspunten en met betrouwbare informatie
over financieringsmogelĳkheden en technieken

Realiseren van alternatieve warmtebronnen 
en volledig CO2-neutrale gebouwen

Periodiek: Evaluatie en onderzoek naar nieuwe warmtetechnieken

Continu: Communicatie en informatievoorziening over 
mogelĳke maatregelen en financieringsmogelĳkheden

1.

2.

3.

UITWERKEN VAN DE 
TRANSITIEVISIE WARMTE EN DE 
BUURTPLANNEN 

Als eerste gaat de gemeente op basis 
van alle inbreng de transitievisie warmte 
afmaken en laten vaststellen door de 
gemeenteraad. Dit gebeurt in de tweede 
helft van dit jaar. De gemeente kijkt 
vervolgens elke vijf jaar of de visie 
moet worden bijgewerkt met de laatste 
technieken en bijbehorende kosten. Vanaf 
januari 2022 gaat de gemeente aan de 
slag met buurtplannen. Hierin werkt de 
gemeente de concrete kansen verder 
uit. Daarover kunt u in de toekomst ook 
meedenken. Op basis van de gekozen 
oplossing bespreekt de gemeente met 
de inwoners hoe zij helemaal kunnen 
overstappen en welke hulp zij hierbij 
nodig hebben.

ONDERSTEUNING OM ZELF AAN 
DE SLAG TE GAAN

Voor gratis advies en inspiratie over 
verduurzaming kunt u terecht bij het 
Duurzaam Bouwloket. Ook kunt u hier een 
voordelige duurzaamheidslening aanvragen. 
Kijk op www.duurzaambouwloket.nl voor 
meer informatie.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Het Rijk stelt verschillende subsidies 
en leningen beschikbaar voor het 
verduurzamen van uw woning. 
Kijk op www.verbeterjehuis.nl/
energiesubsidiewijzer welke subsidies 
er voor u beschikbaar zijn. Denk 
aan subsidies voor isolatie, HR-glas, 
warmtepompen, warmtecollectoren en 
eventuele aansluiting op een warmtenet.

GRATIS ADVIES VAN DE 
ENERGIECOACH

Heeft u behoefte aan een persoonlijk 
advies of bijvoorbeeld een doorverwijzing 
naar partijen die u kunnen helpen met een 
duurzame oplossing? Neem dan vrijblijvend 
contact op met een energiecoach via 
tvw@voorschoten.nl. En heeft u al veel 
ervaring met het verduurzamen van uw 
woning en wilt u die kennis delen met 
anderen? Stuur dan ook een e-mail naar dit 
e-mailadres. Zo werken we samen aan een 
duurzame toekomst!
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In aanloop naar een definitieve oplossing kunt u nu al 
aan de slag met de volgende acties waar u zeker geen 
spijt van krijgt:

1 Buitengebied

4 Boschgeest

7 Nassauwijk

10 Krimwijk

2 Starrenburg

5 Bloemenwijk

8 Centrum

11 Adegeest

3 Bijdorp

6 Dobbewijk

9 Vlietwijk

12 Noord-HoflandAAN DE SLAG MET EEN (TIJDELIJK) 
ALTERNATIEF: BEKIJK DE KAART!
Wilt u al overstappen op duurzame verwarming? 
In veel gevallen kan dit. Bekijk op de kaart op 
onze webpagina wat de mogelijke oplossingen 
zijn voor uw buurt en wat u nu al met een gerust 
hart kunt doen. Als u een individuele oplossing 
wilt, kunt u mogelijk nu al overstappen op 
een warmtepomp. Maar in buurten waar in de 
toekomst ook een warmtenet mogelijk is,
is het belangrijk goed op de kaart te kijken 
naar de mogelijkheden.

HIER GAAN DE WONINGCORPORATIES 
MEE AAN DE SLAG 

De woningcorporaties gaan de aankomende 
jaren flink investeren in het verduurzamen van 
hun woningbezit. Tot 2030 richten zij zich op 
het verder isoleren van de woningen en het 
opwekken van duurzame energie. Er wordt als 
eerst gewerkt aan het verbeteren van de woningen 
met lage energielabels. En nieuwe woningen 
worden uiteraard duurzaam gebouwd. De 
corporaties kijken bijvoorbeeld naar maatregelen 
als zonnepanelen en groene (sedum) daken. In 
Voorschoten zijn de woningcorporaties actief 
betrokken bij het opstellen van de warmtevisie. 
Ook zijn zij regelmatig in gesprek met de 
gemeente over duurzaamheid in het algemeen. 
Duurzaamheid is uiteraard ook onderwerp van 
gesprek in overleggen met de huurders zoals de 
bewonerscommissies.

DIT KUNT U ALS HUURDER NU ZELF 
DOEN

Als huurder kunt u aan de slag met kleine, 
energiebesparende- en isolatiemaatregelen. Zo kunt 
u makkelijk energie besparen door een douchewekker 
te gebruiken, de stekker uit het stopcontact te halen 
van apparaten die u niet gebruikt, of een deurveer 
aan te schaffen zodat de deuren in huis automatisch 
dichtvallen. Als u uw woning zelf wilt isoleren kunt 
gebruikmaken van tochtstrips of radiatorfolie.  

ENERGIE EN WARMTE BESPAREN
Wat u niet nodig heeft, hoeven we ook niet op te 
wekken of te leveren. Besparen kan vaak gemakkelijk 
en levert direct voordeel op. Daarnaast kunnen kleine 
maatregelen zoals een energiebesparende douchekop 
of tochtstrippen al het verschil maken.
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Kijk op 
www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij 
wat er in uw buurt al kan!

GEEF UW MENING OVER DEZE STAPPEN!

Beantwoord drie korte vragen over deze 
samenvatting en eerste stappen en help de
gemeente verder op weg. Dit kan tot
19 september via:
www.voorschoten.nl/voorschoten-aardgasvrij

OF SCAN DE

QR-CODE!
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LAGETEMPERATUURVERWARMING 
AANLEGGEN
Wat de oplossing straks ook wordt, hoe lagere 
temperatuur er nodig is om uw huis te verwarmen 
hoe duurzamer.

ISOLEREN EN VENTILEREN
Door het isoleren van uw woning krijgt u een 
warmer huis en lagere energiekosten. Heeft 
u advies nodig over de mogelijkheden in uw 
woning? Vraag het de adviseurs van het Duurzaam 
Bouwloket of (voor historische panden) de Groene 
Grachten. 

Woont u in een huurwoning van een corporatie? 

Wat kunt u nu al doen?


