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Start engineeringsfase  
Pendrecht Zuid

Vattenfall en de gemeente hebben deze maand afgesproken 

dat we in Pendrecht Zuid gaan beginnen met de engineerings-

fase. Dat betekent dat we starten met de voorbereidingen van 

de warme opnames* in de woningen van de aansluitclusters A 

en B. Woont u in een van deze aansluitclusters en heeft u een 

intentie ingeleverd, dan ontvangt u de komende maanden een 

uitnodiging hiervoor. Daarnaast wordt in de engineeringsfase 

bijvoorbeeld het aan te leggen warmtenet in de straat tech-

nisch doorgerekend, ontworpen en ingetekend.  

En Pendrecht Noord?
Op dit moment ligt alles nog stil in afwachting van meer nieuws 

over de nieuwe warmtewet en de landelijke impactanalyse van 

Vattenfall. In de nieuwsbrief van oktober 2022 hebben we u 

daarover bericht.   

*technische checks bij u thuis zodat we een aansluitplan  

  per woning kunnen maken.

Ook Pendrecht brengen we een beetje in de sfeer van 

wintersport. Op zaterdag 25 februari staat de Oos-

tenrijkse keuken centraal. Daarbij denk je al snel aan 

Kartoffelsalat, Apfelstrudel en Knödels. Benieuwd wat 

onze voorlichters Naomi en Lia deze keer op het menu 

zetten? Kom dan langs.  

 

Aanmelden is niet nodig. Leuk als je meekookt en 
mee-eet.  Helemaal gratis natuurlijk. 

Groen in je tuin

De laatste twee weken van april gaan we een groene 

tuinenactie in Pendrecht organiseren. Een paar tegels 

eruit kan al zoveel betekenen: een minder warme 

achtertuin bij 30 graden, minder wateroverlast bij een 

hoosbui, uitzicht op gezellig groen, groente uit eigen 

moestuin en meer leefruimte voor de vogels en de 

vlinders. We gaan er een mooie actie van maken. 

Ideeën of suggesties? We horen ze graag! 

Mahlzeit!



Meer info
Wilt u meer weten over de overstap naar  
aardgasvrij en wat dit voor u betekent? Kijk dan op  
www.duurzaam010.nl/pendrecht, of neem contact op.

Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht
Plein 1953 24-25, 3086 ED Rotterdam.  
Openingstijden: wo, vrij en za van 12 tot 17 uur.
E-mail: aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl

Nu isoleren =  
direct geld besparen

Stel, u woont in een rijtjeswoning uit 1960 en gaat de 

spouwmuur én de vloer isoleren, dan bespaart u gemiddeld 

400m3 gas. Dat is bij de gasprijs van het prijsplafond (per m3 

gas € 1,45) € 580 per jaar goedkoper! Zo bespaart u direct  

gemiddeld € 48 per maand.  

Bij een grondgebonden woning, oppervlakte minder dan 1000m2, bouwjaar  

voor 1992 en gemiddeld gebruik gas in m3 voor verwarming en warm water  

van 1230m3 per jaar. Bron: CBS en Milieu Centraal. 

Hogere BTW op energie

Wist u dat de korting op het BTW-tarief op energie is  

vervallen? Daardoor betalen we voor gas, stroom en 

stadsverwarming weer 21% BTW in plaats van 9%.

Stemmen in de Huiskamer

Op woensdag 15 maart is onze Huiskamer een stembureau  

en dus gesloten. Op die dag zijn de Provinciale Staten 

verkiezingen. Komt u stemmen?

Huiskamer op TV

Onlangs heeft TV Zuid gefilmd in de Huiskamer. Centraal stond 

de haak- en breiclub die november 2022 is gestart. Het item is 

inmiddels uitgezonden. Een link staat op onze website.  

Prijsplafond energie
Sinds 1 januari 2023 is er een prijsplafond op energie. Dat 

betekent dat u tot een bepaald verbruik een maximaal tarief 

betaalt voor gas, stroom en stadsverwarming. De meeste 

huishoudens krijgen hierdoor korting op hun energierekening. 

De overheid betaalt de korting. Deze wordt automatisch 

verrekend met de jaarafrekening.

Energierekening betaalbaar houden 
Bij individuele stadsverwarming is het maximale verbruik 37 

GJ warmte per jaar. U betaalt tot dit verbruik in 2023 € 47,38 

per GJ. Verbruikt u meer, dan betaalt u voor het extra verbruik 

in 2023 € 76,45 per GJ. Bij Vattenfall blijft zo’n 80% van de 

huishoudens onder de 37 GJ verbruik per jaar.  Naast deze 

variabele kosten zijn er vaste leveringskosten: die staan vast  

en zijn niet afhankelijk van het verbruik.  

Inzicht verbruik
Om de kans te verkleinen dat u meer gaat gebruiken heeft 

Vattenfall een verbruiksadvies per maand opgesteld. Dit kunt u 

als richtlijn gebruiken. Op www.vattenfall.nl/stadsverwar ming/

verbruiksadvies leest u hoe u inzicht krijgt in het verbruik  

bij u thuis. 

Nieuw energiecontract?

Gaat u weer een vast energiecontract afsluiten? Bij 

veel energiemaatschappijen zijn de algemene voor-

waarden aangepast, waardoor u niet meer boetevrij 

het gas kunt opzeggen. Check bij de energiemaat-

schappij of dit ook geldt voor een aardgasvrij huis.

Let op! 

http://www.duurzaam010.nl/pendrecht

