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Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja,
maar niet direct, zonder veel kosten en met meer comfort.

RREW, een subsidie van de Gemeente voor energie besparing succesvol!
De gemeente biedt een subsidie aan waarmee je eenmalig
voor € 70,- aan gratis energiebesparende producten kan
aanschaffen.
Helaas. Het budget voor woningeigenaren is inmiddels op.
Voor huurders is er op dit moment nog € 13.650,- beschikbaar.
Ga naar: www.duurzaambouwloket.nl/rrew-kaag-en-braassem

Wat is de warmtetransitie?

Vijftig jaar geleden begon Nederland met het grootschalig gebruik
van aardgas in woningen en gebouwen. In 2016 werd 95% van
de 7 miljoen Nederlands huishoudens verwarmd met aardgas.
Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor
11% van de Nederlandse CO2-uitstoot!
Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland
overstappen op duurzame warmtebronnen.
Dat betekent onder andere dat in 2050 de gebouwde omgeving,
alle woningen en gebouwen, klimaatneutraal moeten zijn.
Dit wordt de warmtetransitie genoemd. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn, een gasnet met groen
gas of een verzwaard elektriciteitsnet voor elektrische warmtepompen.

Wanneer?

We gaan niet allemaal tegelijk van het aardgas af.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen
woningen aardgasvrij moeten zijn. Namens de overheid voeren
de gemeenten de regie door ‘warmteplannen’ te maken.
Onze gemeente maakt dus ook een ‘transitievisie warmte’ plan.
Daarin staat wanneer jouw wijk aan de beurt is.

Wie maakt het plan?
De gemeente K&B heeft een Transitie Commissie gevormd,
bestaande uit een vijftiental bewoners van K&B.
Op dit moment oriënteert de commissie zich over de uit te voeren
werkzaamheden.
Begin volgend jaar hopen zij hun eerste gedachten te gaan rapporteren.
Uitgave december 2021
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Bewoners – eigenaren betrekken bij het ‘plannen’ maken

Om de warmtetransitie goed te laten voorlopen is het belangrijk dat bewoners,
eigenaren betrokken worden. De Transitie Commissie dient daartoe uitleg te gaan
geven over de voor te stellen techniek van verwarmen en of deze per woning of per
straat of wijk gaat plaatsvinden. Uiteraard moet daarbij zicht worden gegeven op de
eraan verbonden kosten per eigenaar van een woning.
Liefst niet duurder en wel comfortabeler.

Grotere rol voor bewoners in warmtetransitie
Op 24 september presenteerde Buurtwarmte het position paper
‘De maatschappelijke route voor warmte. Versnelling van de
energietransitie in de gebouwde omgeving’.
Buurtwarmte pleit hierin voor de zogenoemde ‘maatschappelijke
route’ in de warmtetransitie. Bewoners moeten de ruimte krijgen
om zich te organiseren voor vraagbundeling, zeggenschap en
(als ze dat willen) lokaal eigendom via een warmteschap.
Leimuiden Duurzaam steunt deze benadering.

EU wil nultarief voor btw op zonnepanelen toestaan
De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt om
EU-lidstaten de ruimte te bieden de btw op zonnepanelen te
verlagen tot 0 procent. Individuele landen beslissen zelf of ze
dit doen. Nederland krijgt daarmee in de nabije toekomst de
mogelijkheid om de btw op zonnepanelen te schrappen.

Groei aantal elektrische auto’s

Nederlanders die de beschikking hebben over een eigen
parkeerplek en zonnepanelen rijden bovengemiddeld vaak een
elektrische auto. 11 procent van deze groep rijdt elektrisch,
blijkt uit onderzoek van de ANWB.
Het totale aantal volledig elektrische auto’s op de Nederlandse
wegen steeg van ruim 145.000 in 2020 naar 216.000 in 2021.
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