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Programma

• Introductie Dorpsoverleg Benthuizen

• Bouwplannen in Benthuizen door de gemeente 
Alphen aan den Rijn

• Verduurzamen en subsidiemogelijkheden door 
Omgevingsdienst Midden-Holland
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Wie zijn de leden van het Dorpsoverleg?

• Rob van Daalhoff (voorzitter)

• John Jespers (vice-voorzitter)

• Carolien Priem (secretaris)

• Joost van den Bosch (penningmeester)

• Baltus Pijl

• Arthur Hoogendijk

• Vacature!
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Hoe werkt het Dorpsoverleg?

• Het Dorpsoverleg dient algemene belangen

• Niet gekozen

• Dorpsvisie op basis van de Dorps-enquette

• Op basis van Dorpsvisie kijken naar inhoud van bouwplannen en niet naar de vorm
(starters, senioren, 30 % sociale en middenhuur)

• Voorbeeld invloed: School met de Bijbel werd gemeentelijk monument
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Overlegvormen Dorpsoverleg

• Bestuurlijk overleg

• De twee gebiedsadviseurs

• Habeko

• Verantwoordelijke wethouders of ambtenaren

• Andere instanties

5DORPSOVERLEG      BENTHUIZEN



Dorpsoverstijgende belangen

• Voormalig Rijnwoude: Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, 
Groenendijk en Koudekerk aan den Rijn

• Gezamenlijk overleg

• Onderwerpen: o.a. betaalbare woningen voor starters en regionale 
energiestrategie (RES)
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Wat vindt u belangrijk?

• Spreek ons aan

• Vul ons contactformulier in op www.dorpsoverlegbenthuizen.nl

• Of mail ons: info@dorpsoverlegbenthuizen.nl

• Alles is welkom

• Máár: Dorpsoverleg kiest geen partij in individuele zaken
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Presentatie Bouwplannen Benthuizen

Door Femke van Diemen

Beleidsadviseur Wonen bij Gemeente Alphen aan den Rijn
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Presentatie woningbouw 
Benthuizen

23 november 2022



Woonbeleid

• Woonvisie 2021-2025
• 30% sociale huur
• 20% middelduur
• 15% betaalbare koop

• Benthuizen
• Focus op sociale huur en betaalbare koop
• Nieuwbouw spreiden over meerdere jaren

• Waar werken we aan?
• Pré-mantelzorgwoningen
• Zelfbewoningsplicht
• Verhuispremie



Welke behoefte zien/horen wij?

• Woningen voor senioren
• Hofjeswonen, zoals een Knarrenhof

• Woningen voor starters
• Vooral grondgebonden betaalbare koopwoningen



Bentwijck

• Vastgesteld bestemmingsplan

• Fase 1: 41 koopwoningen + 15 sociale huur = 56 woningen

• Fase 2: 55 koopwoningen + 25 sociale huur = 80 woningen

• Fase 3: 44 koopwoningen + 14 sociale huur = 58 woningen

Totaal 194 woningen



De Ringvaart (Dorpsstraat)

• Ontwikkeling ASB bouw en GB Vastgoed

• Herontwikkeling van voormalige bedrijfslocatie naar 35 woningen

• 25% sociale huur 10% middenhuur (oude normen)

• Veel weerstand vanuit de buurt

• Participatietraject heeft geleid tot minder bouwprogramma en iets meer draagvlak

• Overeenkomst in voorbereiding

• Start ruimtelijke procedure (bestemmingsplan) in Q1-Q2 2023.



De Ringvaart (Dorpsstraat)



Herontwikkeling Arnoldus van Os

• Herontwikkeling van schoollocatie

• Parkachtige setting met een kleinschalig appartementengebouw

• 14 sociale huurwoningen voor starters en senioren

• Structuurplan besproken op bewonersavond; kleine optimalisaties doorgevoerd

• Samenwerkingsovereenkomst met Habeko wonen ondertekend

• Start ruimtelijke procedure (bestemmingsplan) in dec/jan 2023

• Sloop direct aansluitend op uitverhuizing: voorbereiding gestart



Herontwikkeling 
Arnoldus van Os



Herontwikkeling School met de Bijbel

• Herbestemming van monument met aanvullende nieuwbouw

• Overeenstemming over 'zorgbestemming'

• Zelfstandig wonen met thuiszorg

• Twee groepswonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag (24 uur woonzorg)

• Verschillende financieringscategorieën, waarvan minstens 30% sociale huur

• Ontwikkeling op basis van tender (2023)



Presentatie Verduurzamen

Door Marc Koene

Adviseur Duurzaamheid bij Omgevingsdienst Midden-Holland
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Energiebesparing en verduurzaming 
woningen Benthuizen

19



22-11-2022

Transitievisie Warmte Alphen ad Rijn

• Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in februari  
2022 de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld met 
tijdpad voor een (stapsgewijze) aanpak richting 
aardgasvrij

• Beschrijving warmtebronnen en infra 



22-11-2022

• Afwegingskader Warmte (oktober 2020) 

• Participatietraject met bewoners en ter inzage gelegd

• 17 februari 2022: vaststelling TVW door gemeenteraad



Belangen bewoners en bedrijven

• Betaalbaarheid 

• integraal berekenen 

• Integrale afweging
• De overheid / gemeente financiert mee
• Eerlijke verdeling

• Tonen van de voordelen van de warmtetransitie.

• Keuzevrijheid voor bewoners en bedrijven

• De warmtealternatieven sluiten aan bij het 
bedrijfsleven en worden op bedrijventerreinniveau 
vormgegeven

22-11-2022

BetrouwbaarDuurzaam

Betaalbaar / Haalbaar

Afwegingskader 

Warmte

Procesmatige uitgangspunten

• Verantwoord tempo van verduurzaming

• De gemeente wekt geen verwachtingen die ze 
niet waar kan maken

• De gemeente is procesregisseur

• De gemeente (en stakeholders) zijn (voor) mede-
investeerder(s).

Inhoudelijke doelen

• Eerst inzetten op energiebesparing
• Geen spijt principe

• Selectiecriteria buurten (MCA)
• Afwegingskader warmteopties: duurzaamheid / 

economisch / sociaal / technologisch 



Opties warmtevoorziening Alphen 



22-11-2022



22-11-2022



Waar beginnen we met de nadere verkenning? 
Selectie verkenningsgebieden  



Selectiecriteria verkenningsgebieden

Tempo / Volume (+)
• Gelijkvormige woningen 

• Corporatiebezit

• VvE / Hoogbouw

• Grote afnemers

• Gemeentelijk bezit

Natuurlijke momenten (++)
• Onderhoudsprogramma’s corporaties  

• Vervanging aardgasnet en elektriciteitsnet

• Aanpak openbare ruimte en transformatieplannen 

• Nieuwbouw projecten

• Koppeling met andere agenda’s

Zekerheid warmteoplossing (++)
• Kansen voor de inzet van omgevingsbronnen/ 

restwarmte

• Zekerheid van de oplossing in DWTM analyse

• Robuustheid (vergelijking analyses)

Draagvlak/ Draagkracht (++)
• Sociale gesteldheid / betrokkenheidsprofiel

• Buurtinitiatieven (incl. VVE)

• Draagvlak voor de warmtetransitie 

• Verschil bouwjaar / energielabel

• Kosten per WEQ Start Analyse
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22-11-2022



Uitvoeringsstrategie / Vervolg



22-11-2022

• Stappenplan 
• Rollen en besluitvorming
• Samenwerkingsstructuur
• Participatieaanpak

1. Aanpak 
Verkenningsgebieden

2. Gemeentebrede 
aanpak

3. Aanpak Bedrijven & 
Utiliteitsbouw

4. Regie op Collectieve 
bronnen

6. Governance en 
update TVW

5. Communicatie en Participatie

Uitvoeringsstrategie



• Faciliteren van lokale initiatieven

• Routekaart aardgasvrij: buurtpaspoorten
• Generieke ondersteuning via energiecoaches 
• Wijkaanpak 2.0: gericht op gebdrag en kleine 

maatregelen, isolatie en “aardgasvrij(ready)”
• Doelgroepenaanpak 
• Stand-alone projecten (natuurlijk tempo)
• Innovatiegroep warmtetransitie 
• Vervolg Meedenkgroep en warmtetransitiepanel

22-11-2022

Gemeentebrede aanpak



www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij

22-11-2022

http://www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij


22-11-2022



22-11-2022

Vragen 



Presentatie Energiecoaches

Door Energiecoaches Energiek Alphen
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Energiecoaches Energiek Alphen

Benthuizen
23 november 2022



Energiecoöperatie Energiek Alphen

30 energiecoaches



Rol van de energiecoach



Advies van de energiecoach

Hoe over te schakelen van gas naar elektra in 
combinatie met de aanschaf van 
zonnepanelen en/of een warmtepomp.

Aandacht voor een goede ventilatie in de 
woning vooral na de isolatiemaatregelen.

Financiering van de verduurzaming via 
subsidies en leningen. 

Besparingen realiseren door veranderd 
gedrag en kleine maatregelen in huis.

Door middel van een stappenplan de 
drempel verlagen om aan de gang te gaan.



Welke zou U kiezen ? 



A++ is het oude energie label
C is het nieuwe label, meer Lumen / Watt (L/W)
Note: Het nieuwe label heeft géén + ++ +++ 



CO2 meting in de woonruimte
‘Naarmate de isolatie verbetert, wordt ventilatie en een 
gezond binnenklimaat steeds belangrijker’

Coaches bepalen tijdens het 
energieadvies het CO2 gehalte 
in de woonruimte. 
- Maat voor een gezond 

binnenklimaat 
- Bepaling of meer ventilatie 

nodig is



Warmtescan



Resultaat van een warmtescan

Voorwaarden: 

• Buitentemperatuur is   5 en verschil met binnen > 15

• Er staat geen zon op de te fotograferen delen of heeft er niet op gestaan

• Er staat een windkracht 3 en er valt geen regen 

Alleen mogelijk in de winter

≤



Resultaten van de energiecoaches

• 30 actieve energiecoaches in Alphen aan den Rijn

• > 980 energieadviezen en > 100 warmtescans bij 
bewoners uitgevoerd

• Nauwe samenwerking met de afdeling Duurzaamheid 
van de gemeente Alphen aan den Rijn: 

‘De energiecoaches zijn een geoliede machine’

• Veel (lokale) interacties met bedrijven en organisaties 
op het gebied van duurzaamheid en innovatie

• Enquetes bij bewoners door de gemeente: gemiddelde 
score van 8,0



Procedure aanvraag energieadvies   

Bewoner vraagt adviesgesprek aan via de website: 
www.energiekalphen.nl



Aanrader:

Ga naar de website: 

www.energiekalphen.nl

En vraag een gratis energieadvies voor uw woning aan!

http://www.energiekalphen.nl/


Bedankt voor uw komst!

Wij horen graag van u via

www.dorpsoverlegbenthuizen.nl

of

info@dorpsoverlegbenthuizen.nl
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