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Hoe beslis je wat een goed alternatief is voor je Cv-ketel als je nog niet weet welke warmtebron het 

uiteindelijk gaat worden in je wijk? 

Gemeente: Er zijn inderdaad nu nog allerlei alternatieven en opties open. Wel is het zo dat uit onze 

wijkanalyse een aantal wijken naar voren zijn komen waar individuele oplossingen het meest logisch lijken. 

Het gaat daarbij onder andere om Oud-Loon, Molenwijk-Zuid, Pannenhoef-Oost, Schrijversbuurt en de Els. 

Maar het is belangrijk om je daar goed in te laten adviseren, toegespitst op je eigen woonsituatie. Hier kan 

ECLoZ een belangrijke rol in spelen.   

 

Wordt ernaar gekeken om bij nieuwbouw ook bestaande bouw aan te sluiten op de nieuwe 

warmtebronnen?  

Gemeente: Dan zou het dus gaan om bestaande bouw die dicht bij nieuwbouwprojecten ligt tegelijkertijd 

over te zetten op een nieuwe warmtebron. Omdat we op dit moment nog onderzoeken welke alternatieve 

warmtebronnen geschikt zijn, zijn we hier zelf nog niet mee bezig. Maar het is wel een goede suggestie, die 

we zeker in gedachte houden om te kijken hoe we daar mee om kunnen gaan. Mogelijk kunnen we 

inderdaad collectief bestaande bouw tegelijkertijd met een nieuwbouwproject laten overgaan naar een 

alternatieve warmtebron.   

 

Ik woon in Molenwijk Zuid en heb een verzoek ingediend bij de gemeente om zonnepanelen op de gevel te 

plaatsen. Dit is afgekeurd door de gemeente, terwijl individuele initiatieven beloond zouden moeten 

worden en ik als eerste inwoner van Loon op Zand zonnepanelen op mijn gevel zou willen plaatsen. Helaas 

heb ik hier niks meer over terug gehoord, terwijl ik op verschillende manieren contact heb gezocht. 

Gemeente: Goed om hierover individueel contact met u te hebben een dezer dagen. Dan kunnen we 

bekijken hoe de contacten zijn gelopen. We overwegen alle initiatieven voor opwek van duurzame energie, 

zo ook het initiatief om zonnepanelen op gevels te plaatsen. Mogelijk waren er bepaalde redenen in uw 

situatie waarom het niet gewenst was. Belangrijk om dit goed uit te zoeken, aangezien we ook een opgave 

hebben om aardgasvrij te worden.  

 

Wat is de relatie tussen energieneutraal en het streven naar aardgasvrij wonen?  

Gemeente: Om aardgasvrij te worden moeten we zoeken naar alternatieve bronnen van energie. Want als 

we geen gebruik meer kunnen maken van aardgas als fossiele brandstof, dan hebben we een andere 

warmtebron nodig om ons huis te verwarmen. Voor deze alternatieve warmtebronnen is ook energie nodig. 

Deze energie willen we duurzaam opwekken, zonder uitstoot van CO2. Pas als we evenveel energie 

duurzaam opwekken als dat we nodig hebben (ook voor alternatieve warmtebronnen in huis), zijn we 

energieneutraal. Om energieneutraal te kunnen worden, is het hoe dan ook belangrijk om onze 

energievraag zoveel mogelijk omlaag te brengen, o.a. via energiebesparing.  

 

Ik ben al vele jaren gepensioneerd en mijn pensioen groeit niet. Om aardgasvrij te worden zullen de kosten 

stijgen. Ik hoor dat er geld hiervoor beschikbaar komt vooral naar de industrie gaat. Maar wat doet de 

regering voor ons? Ik heb overal al maatregelen getroffen, maar je kunt niet je ketel op nul zetten. Je hebt 

toch warmte nodig en je wil ook nog leven tenslotte.  

Gemeente: U vraagt eigenlijk: mijn pensioen stijgt niet, mijn energiekosten wel en wat wordt dan van mij 

verwacht? Nu nog geen pasklaar antwoord, omdat we onderzoeken wat de beste maatregelen zijn in welke 



situatie. Maar iedereen moet inderdaad op een normale manier kunnen blijven leven en comfortabel 

kunnen wonen. We moeten daarom toewerken naar oplossingen waarbij we iedereen vooruithelpen. Dus 

het is heel belangrijk dat u uw situatie aankaart. We willen niemand letterlijk of figuurlijk in de kou laten 

staan. Omdat we goed moeten onderzoeken wat er allemaal nodig is, gaat er voor 2030 dan ook geen 

enkele wijk verplicht van het aardgas af. We verwachten wel dat er vanuit het Rijk meer financiële steun 

gaat komen om zowel individuele als collectieve maatregelen betaalbaar uit te kunnen voeren. 

 

In hoeverre is het te combineren om van platte daken groene daken met zonnepanelen te maken? 

Gemeente: De combinatie van groene daken met zonnepanelen is te maken, maar er zal wel goed naar de 

technische installatie moeten worden gekeken. Er wordt vaker gebruik gemaakt van de combinatie van 

groene daken (sedum daken) en zonnepanelen. Zonnepanelen zijn erbij gebaat energie op te wekken met 

koelere panelen en een groen dak helpt hierbij. Dit houdt in dat de efficiëntie van de panelen kan stijgen, 

met schattingen tussen de 10% en 15%. Daarnaast is het goed voor biodiversiteit en regenwater 

vasthouden.  

 

De Werft is nog niet energieneutraal. De warmtepompen staan uit vanwege geluidsoverlast in de buurt, die 

er ontzettend veel last van heeft. Hoe gaat de gemeente om met nieuwe initiatieven die warmtepompen 

gaan gebruiken? 

Gemeente: Nieuwe initiatieven zijn toegestaan als zij voldoen aan de regels, o.a. dat buitenunits van 

warmtepompen niet meer van max. 40 dB(A) vanaf de erfgrens mogen voortbrengen. Dus daar kijken we 

inderdaad naar. Als er klachten zijn uit de buurt, gaan we kijken hoe we deze kunnen oplossen. Bij de Werft 

wordt u gesproken over geluidsisolerende kasten over de units.  

 

Worden er door Casade bij nieuwbouw alle aspecten meegenomen om energieneutraal te zijn? 

Bijvoorbeeld van plan Wijtenburg in het centrum van Kaatsheuvel.  

Casade: Wij volgen de wet- en regelgeving die noodzakelijk is. Zo moet je sinds 2016 al aardgasvrij bouwen 

en de woningen in Westwaard zijn al nul-op-de-meter. Dat geldt ook voor de woningen in plan Wijtenburg. 

 

Zijn er in de gemeente ook andere plaatsen te bedenken voor een zonnepanelen i.p.v. een stuk natuur 

opofferen? Er zijn nog voldoende daken te bedekken toch? 

ECLoZ: deze opmerkingen hebben wij van meerdere mensen gehoord bij het zonnepark de Vloeivelden. Ik 

kan daar globaal het volgende over zeggen: Op het stuk grond waar het overgaat, mocht en kon niks 

vanwege een zware bodemverontreiniging. Daarom is het idee gerezen om daar toch een zonnepark op te 

richten. Daarvoor is wel overleg geweest met natuurorganisaties om de natuur zo min mogelijk geweld aan 

te doen. Daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Maar een zonnepark neemt inderdaad 

wel plek in. We willen daarover wel graag met mensen verder over van gedachten wisselen om te kijken of 

we elkaar beter gaan leren begrijpen. Ik kan de vraagsteller in contact brengen met leden van de werkgroep.   

 

We hebben een groot parkeerterrein van de Efteling. Zonder de natuur geweld aan te doen kun je deze 

overkappen met zonnepanelen, wat op meer plaatsen gebeurt. Waarom wordt daar niet aan gedacht? 

ECLoZ: Ook hiervoor geldt dat we mensen graag laten meedenken om van elkaar te leren. Dus ook jullie 

breng ik graag in contact met de werkgroepleden.  

Aanvulling gemeente: De Efteling is al met dit idee gekomen en is al bezig om dat te realiseren.  


