
* mits technisch mogelijk voor uw woning

Beperkt
Eerste stap aardgasvrij +
Subsidie: ja, alleen voor koken 

Ik stap in 2021 over op elektrisch koken, 

en later op stadsverwarming (uiterlijk 

2027)

Disclaimer
De subsidieregelingen zijn beschikbaar tot september 2022 voor Heindijk en omgeving. 
Dat wil niet zeggen dat er bij het volgende keuzemoment geen financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente is. De inhoud daarvan is niet bekend. 
 
Deze kaart is informatief, niet bedoeld om uw keuze formeel in te dienen. Dit kunt u met de 
intentieovereenkomst doen. 
 
De berekening die voor u is gemaakt, is gebaseerd op de huidige prijzen van gas en 
stadsverwarming. Het kan zijn dat de prijzen stijgen, of  dalen wanneer u het contract sluit. 
 
*De tarieven voor stadsverwarming van Vattenfall zijn in Rotterdam lager dan in andere 
delen van Nederland. Voor 2019 gelden de volgende tarieven: € 26,15 per GJ, vastrecht: 
€ 201,55 en een meettarief  € 16,36. De afleverset huurt u bij Vattenfall. In 2019 is de huur 
voor de afleverset € 114,44. Dit is inclusief  het onderhoud. Dit is vergelijkbaar met de 
kosten voor het onderhoud en de afschrijving van uw ketel. 

Later
Niet aardgasvrij 
Subsidie: nee

Ik ga later, uiterlijk in 2027, over op stadsver-

warming en elektrisch koken

Zelf
Volledig aardgasvrij +++
Subsidie: mogelijk, andere regelingen 

Ik ga, uiterlijk in 2027, zelf  aan de slag met 

een aardgasvrij alternatief. (Hierbij kunt u 

gebruik maken van de renteloze lening)

Basis*
Grotendeels aardgasvrij ++
Subsidie: ja, voor  
stadsverwarming 
Ik stap in 2021 over op stadsverwarming, en 

later op elektrisch koken (uiterlijk 2027)

Compleet  
Volledig aardgasvrij +++
Subsidie: ja, maximaal
Ik stap in 2021 over op zowel stads- 

verwarming als elektrisch koken of  ik  

kook al elektrisch                             

        

Ik kies voor... 
Wat kost het?
• Het aansluiten van een woning op stadsverwarming kost gemiddeld € 14.000,-.

• U betaalt hier een deel van, namelijk € 1.500,-.

• Voor de overstap op elektrisch koken, krijgt u maximaal € 500,- subsidie.

• Via www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/kosten-stadsverwarming/ kunt u  

 uw energiekosten berekenen*.

• De kosten voor het afsluiten van het gas door Stedin worden volledig vergoed. 

• U kunt € 1.500,- en de eventuele extra kosten voor elektrisch koken lenen via de  

 renteloze lening van de gemeente Rotterdam. 

• U betaalt hier een deel van, namelijk € 1.500,-.

• Via www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/kosten-stadsverwarming/ kunt u  

 uw energiekosten berekenen*. 

• Let op: de kosten voor koken op gas (vastrecht en verbruik) blijft u houden.

• Voor de overstap op elektrisch koken, krijgt u maximaal € 500,- subsidie.

• Voor elektrisch koken kunt gebruik maken van de subsidie. Voor andere manieren  

 van aardgasvrij verwarmen zijn er landelijke subsidies mogelijk. En u kunt gebruik  

 maken van de renteloze lening van de gemeente Rotterdam.



Elektrisch koken
In een volledig aardgasvrije woning kookt u elektrisch. Dit kan 

met een keramische kookplaat of  op inductie.  

Veel mensen die zijn overgestapt op elektrisch koken geven aan 

dat zij hier erg tevreden over zijn. Als u elektrisch gaat koken, 

moet u mogelijk uw huidige pannen vervangen voor exemplaren 

die hiervoor geschikt zijn.

Zelf Naast stadsverwarming is het ook mogelijk uw woning op 

andere manieren aardgasvrij te verwarmen. Bijvoorbeeld via een 

warmtepomp. De subsidie van de gemeente Rotterdam voor aardgasvrij 

verwarmen, is alleen voor stadsverwarming, omdat dit het goedkoopste 

alternatief  is voor uw wijk. U kunt wel gebruik maken van de renteloze 

energiebespaarlening van de gemeente. Bij de duurzaamheidswinkel 

(Keizerswaard 80) kunt u terecht voor meer informatie. 

Later U kunt er ook voor kiezen geen keuze te maken. U ben niet 

verplicht om nu een keuze te maken. U maakt dan geen gebruik van de 

subsidieregelingen van de gemeente die nu beschikbaar zijn. Of  en 

hoeveel subsidie er beschikbaar is als u later overstapt, is nog onbekend. 
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·  U krijgt maximale subsidie 
  ·   U hoeft uw ketel niet meer te onderhouden. het onderhoud van 

de afleverset wordt gedaan door Vattenfall
·  Uw huis is veiliger: er is geen open vuur en er bestaat geen  
   kans op koolmonoxidevergiftiging door uw cv-ketel
·  Uw huis is duurzamer en in één keer klaar voor de toekomst
·  Uw kookplaat is eenvoudig schoon te maken  

·  Veel veranderingen in uw woning (verwijderen cv-ketel, aanleg        
   nieuwe leidingen, stoppenkast mogelijk verzwaren)   
·  U kunt niet kiezen voor een andere warmteleverancier
·  Uw pannen moeten mogelijk vervangen worden

·  U krijgt subsidie voor de aansluiting op stadsverwarming
·   U hoeft uw ketel niet meer te onderhouden. het onderhoud van de 

afleverset wordt gedaan door Vattenfall
·   Uw huis is veiliger: er bestaat geen kans op koolmonoxide-
   vergiftiging door uw cv-ketel  
·  Uw huis is duurzamer en grotendeels voorbereid op de toekomst

·  Diverse veranderingen in uw woning (verwijderen cv-ketel,  
   nieuwe leidingen) 
·  U kunt niet kiezen voor een andere warmteleverancier
·   U heeft vaste lasten voor zowel stadsverwarming als voor gaslevering
·   U mist de subsidie voor elektrisch koken

·  U krijgt een subsidie voor elektrisch koken
·  U kunt veiliger koken: er is geen open vuur  
·  Uw kookplaat is eenvoudig schoon te maken  

·  Uw pannen moeten mogelijk vervangen worden 
·  De elektra in de woning moet mogelijk worden aangepast
·  U mist de beschikbare subsidie voor stadsverwarming

·  Uw huis wordt duurzamer 
·  Uw huis is op de toekomst voorbereid 
·  Uw huis is veiliger
·  U kunt gebruik maken van de renteloze lening

·  U krijgt geen subsidie van de gemeente 
·  Er vinden veranderingen plaats in uw woning 
·  Goed geïsoleerde woning is een vereiste

·  U maakt op dit moment geen extra kosten  

·  U krijgt de huidige subsidie niet 

Contact 
Duurzaamheidsloket – 010 489 6000 – info.duurzaam@rotterdam.nl  

Duurzaamheidswinkel Keizerswaard – Keizerswaard 80 

Open van dinsdag t/m zaterdag van 12.30 tot 16.30 uur

www.rotterdam.nl/heindijkaardgasvrij

Stadsverwarming
Stadsverwarming is Rotterdams duurzame alternatief  voor gas.  

Uw huis wordt verwarmd door warmte die wordt opgewekt in  

de Rotterdamse haven. Vanuit de haven stroomt warm water naar  

uw huis. Daar wordt de warmte afgegeven aan uw verwarmings-

installatie en wordt er koud drinkwater mee verwarmd voor 

bijvoorbeeld uw douche. Vanaf  uw huis stroomt het afgekoelde 

water weer terug naar de haven. U merkt geen verschil met gas: 

het gebruik van radiatoren en warm water blijft hetzelfde.

Toelichting 
Compleet Uw woning wordt volledig aardgasvrij én voorbereid op  

de toekomst. Vattenfall plaatst bij u een afleverset, waarmee u 

aangesloten wordt op het stadsverwarmingnet. Hierdoor kunt u uw 

huis comfortabel verwarmen en wordt het drinkwater verwarmd voor 

het douchen. Koken doet u op een elektrische kookplaat: keramisch of  

op inductie. U krijgt maximale gemeentelijke subsidie wanneer u kiest 

voor Compleet. In het najaar van 2021 wordt uw woning aangesloten op 

stadsverwarming. 

Basis* Uw woning wordt aangesloten op stadsverwarming. 

De aansluiting op het gasnetwerk wordt niet verwijderd, omdat u 

nog op aardgas wil blijven koken. Uw huis wordt verwarmd door 

stadsverwarming, evenals uw water. U ontvangt subsidie van de 

gemeente voor stadsverwarming. De subsidie voor elektrisch koken 

ontvangt u niet. In het najaar van 2021 wordt uw woning aangesloten 

op stadsverwarming. 
* mits technisch mogelijk voor uw woning

Beperkt U kiest wel voor elektrisch koken, maar (nog) niet voor 

volledig aardgasvrij. Dit betekent dat uw cv-ketel blijft of  dat u zelf  aan 

de slag gaat met een aardgasvrij alternatief. Daarnaast gaat u koken 

op een keramische of  inductiekookplaat. U kunt gebruik maken van de 

subsidie voor elektrisch koken. U kunt in dit geval geen gebruik maken 

van de nu beschikbare gemeentelijke subsidie voor het aansluiten van 

uw woning op stadsverwarming.  


