
drs. S.A. Kurvers MPA
Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie
Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl
Inlichtingen: A. van Steenderen
Telefoon: 06 3819573

Cluster: Stadsontwikkeling
Ons kenmerk: BS20/01192, 20bb11486
Uw kenmerk: --

Datum: 17 november 2020

Betreft: Communicatie met de bewoners over de
verduurzaming en het aardgasvrij maken van de
woningen in de gemeente Rotterdam

                              Aan: Burgerpanel Rotterdam

                              Per e-mail: info@burgerpanelrotterdam.nl

Geachte leden van het Burgerpanel,

Allereerst hartelijk dank voor uw brief van 29 juni waarin u ingaat op het aardgasvrij maken
van Rotterdam. Naar aanleiding van uw eerdere brief over aardgasvrij van 4 februari heeft u
met de gemeente gesproken over hoe we werken aan het realiseren van deze opgave.
Gezien beide brieven in elkaars verlengde liggen, mag u deze brief beschouwen als de
formele beantwoording op beide brieven. Waarbij ik u mijn oprechte excuses aanbied voor
het feit dat de beantwoording zo lang op zich heeft laten wachten.

Centraal in uw vragen en adviezen staat de informatievoorziening naar met name
woningeigenaren.  U bepleit een omslag in denken, van een ‘haalplicht’ voor de burger, naar
een ‘brengplicht’ voor de gemeente en andere partijen die betrokken zijn bij het aardgasvrij
maken van woningen. We onderschrijven deze oproep. Ervoor zorgen dat iedere
Rotterdammer in de gebieden weet wat aardgasvrij voor hem of haar betekent en ze
daarover tijdig informeren, is één van de belangrijkste opgaven waar we nu hard aan
werken. We kiezen hierbij, zoals u ook adviseert, voor een gebiedsgerichte benadering.
Daarbij zal de informatieverstrekking, van procesmatig tot concrete maatregel, variëren naar
gelang de fase waarin een gebiedsaanpak verkeert.

Er wordt momenteel in twaalf gebieden verkend, naast de vijf lopende gebiedsaanpakken,
wat een haalbaar en betaalbaar alternatief is voor aardgas. Deze verkenningen op basis van
de WANNEER-kaart zijn breed gecommuniceerd. Gebiedscommissies en wijkraden zijn
hierbij betrokken.  In 2021 zullen we met het vaststellen van een Transitievisie Warmte
besluiten in welke gebieden we actief aan de slag gaan met het realiseren van een haalbaar
en betaalbaar alternatief voor aardgas voor 2030 én wat dat alternatief is (op basis van de
periodiek te actualiseren WAT-kaart).

Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan het handelingsperspectief voor
woningeigenaren waar pas later een actieve aanpak wordt gestart.  Hiervoor zal ook de
‘passieve’ informatievoorziening nog steeds een belangrijk onderdeel zijn. Recent is onze
website over Duurzaamheid daarom grondig vernieuwd en uitgebreid.
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Aparte vermelding verdient het Rotterdams Klimaatakkoord, en de daaruit voortvloeiende
Rotterdamse Klimaatalliantie. Daarmee werken we samen met verschillende
maatschappelijke organisaties, bedrijven, woningcorporaties, burgerinitiatieven om de
energietransitie in Rotterdam vorm te geven. Want zoals u terecht stelt, is de ‘brengplicht’
niet alleen een zaak van de gemeente. De opgaven waar we voor staan zijn te groot om
alleen als gemeente te realiseren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de
energietransitie niet alleen voor ieder haalbaar en betaalbaar is, maar ook dat ieder op eigen
wijze daaraan een bijdrage kan leveren.

We hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben. Uw betrokkenheid, input, en inzet
voor Rotterdam worden namelijk erg gewaardeerd. We kijken er naar uit om met u over dit
onderwerp van gedachten te blijven wisselen.

Met vriendelijke groet,

mede namens Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie
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