
 

 

Laatste nieuws 
 
Minister Jetten heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat 
Nederland gaat overstappen op meer publieke warmtenetten. Dat 
betekent dat in de toekomst alle warmtenetten voor meer dan de 
helft of helemaal in eigendom komen van de overheid.  
 
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Vattenfall. Zo zijn de 
warmteleidingen in Pendrecht nu eigendom van Vattenfall. Wat de 
impact is van deze nieuwe koers is op dit moment nog onduidelijk. 
Vattenfall onderzoekt dit. We zijn met Vattenfall in gesprek over 
hoe we kunnen voorkomen dat deze ontwikkeling tot verdere 
vertraging van het aardgasvrij maken van Pendrecht leidt. Zodra 
we meer weten, berichten we u.   
 
 

Nieuwe bespaaractie met radiatorfolie 
 
We hebben weer een nieuwe energiebespaar-actie voor 
Pendrecht. Gebouw voor gebouw plaatsen we gratis én op 
afspraak radiatorfolie achter de verwarming. Vindt u met een 
aantal bewoners dat uw gebouw ook snel aan de beurt moet zijn, 
kom dan langs in de huiskamer en haal daar de poster met 
aanmeldkaartjes op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben huurder. Kan ik dan radiatorfolie achter de radiator 
(laten) aanbrengen? 
Ja hoor, dat mag. Net zoals tochtstrippen plakken onder deuren 
en bij ramen.  
 

Financieel aanbod Pendrecht Noord in 
2023 
 
Woningeigenaren in Pendrecht Noord hebben we vorige week een 
brief gestuurd dat het financieel aanbod voor stadsverwarming 
naar verwachting wordt doorgeschoven naar de eerste helft van 
2023. Dit heeft alles te maken met de verkoop van Warmtebedrijf 
Rotterdam.  
 
Warmtebedrijf Rotterdam verzamelt warmte uit de Rotterdamse 
haven en verkoopt dat aan warmteleveranciers, zoals Vattenfall. 
Nu de verkoop rond is, kunnen Vattenfall en de gemeente 
Rotterdam weer verder met de berekeningen en 
goedkeuringsprocedures voor het financieel aanbod. We hopen dit 
snel weer te kunnen oppakken (zie Laatste Nieuws).  
 
 

2 november 
 
 
 
 
 
Zon op je dak: praktische info 
Iedereen weet dat zonnepanelen zorgen voor een lagere 
energierekening. Met zonnepanelen op je dak zorgt de zon immers 
voor elektriciteit. Maar wat kosten zonnepanelen nou eigenlijk, 
wat leveren ze op, waar moet ik op letten als ik een offerte 
ontvang en wat moet er in huis aangepast worden?  
 
Over deze praktische zaken vertelt onze energie-expert Aroen 
Bechan op woensdag 2 november meer. Locatie: huiskamer 
aardgasvrij Pendrecht. Tijd: van 19 tot 21 uur. Aanmelden vooraf is 
gewenst. Dat kan in de huiskamer of via een mail naar 
aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl. 



 

 

Open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur 

 
 
77% besparing op CO2-uitstoot 
 
Stadsverwarming maakt gebruik van restwarmte. Restwarmte 
ontstaat in fabrieken en is warmte waar we anders niets mee 
doen. In Rotterdam zorgt stadsverwarming voor een besparing van 
77% op de uitstoot van CO2 ten opzichte van een cv-ketel. Dit 
percentage wordt de komende jaren groter doordat fossiele 
bronnen vervangen worden. Rotterdam heeft een van de 
duurzaamste warmtenetwerken van Nederland. 

 
 

 
 
Buon Appetito 
 
We gaan weer koken met elkaar. Op zaterdag 12 november staat 
de Italiaanse keuken centraal. Deelname is gratis. Komt u ook? U 
kunt gewoon binnenlopen; vooraf aanmelden is niet nodig. 
 

 
 

 
 

Gezellige drukte op banenmarkt  
 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober hebben we meer dan 200 
bezoekers kunnen verwelkomen op de banen- en 
opleidingenmarkt Pendrecht. De meeste mensen waren op zoek 
naar een baan. Dat heeft tot mooie matches geleid; zo hoorden we 
van de deelnemende bedrijven en organisaties. We danken 
iedereen die de banenmarkt mogelijk heeft gemaakt! 
 

 
  
 

Kooksubsidie verlengd 
 
De subsidieregeling om over te stappen van koken op gas naar 
elektrisch koken is met een jaar verlengd. Alle eigenaar-bewoners 
in Pendrecht kunnen nu tot en met 30 september 2023 deze 
subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie en de 
subsidievoorwaarden op www.duurzaam010.nl/pendrecht. 
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen? Meld u aan via 
www.duurzaam010.nl/pendrecht.  

Prijsplafond energie 2023 geldt ook 
voor stadsverwarming.  
Zodra hierover meer nieuws is, zetten we dat op de website.  

 


