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STAD AARDGASVRIJ
VOLDOENDE DRAAGVLAK

De afgelopen tijd hebben we u in bijlagen zoals deze
uitleg gegeven over de beloften die het project STAD
AARDGASVRIJ doet. We besteedden eerder aandacht
aan de beloften Veilig of anders niet, Betaalbaar,
Altijd warm, Het mag, Het kan, Groen en
Vertaalbaar.

Met deze bijlage geven we uitgebreide informatie over de 
belofte Voldoende draagvlak en de draagvlakmeting.

Hoe meten we voldoende draagvlak? Wie mogen stemmen? 
Waar en wanneer mag u stemmen? In deze special krijgt u 
antwoord op deze vragen en maakt u kennis met één van de 
initiatiefnemers. 
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VOLDOENDE DRAAGVLAK
LAAT UW STEM HOREN!
De overstap naar een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet 
gaat alleen door als er voldoende draagvlak is onder de 
Stadtenaren. Daarom kunnen alle inwoners, ondernemers 
en bestuursleden van maatschappelijke organisaties met 
een aardgasaansluiting hierover stemmen tijdens de
draagvlakmeting. Van 3 juni tot en met 30 juni 2023 kunt 
u voor of tegen stemmen.

Als minstens 70% voor stemt en het project aan de andere
beloften voldoet, gaat de overstap door. De overstap is dan
gratis en de waterstofprijs wordt 15 jaar lang niet hoger dan
een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m³ (inclusief
belastingen en BTW). Als de aardgasprijs onder de € 0,90 
per m3 daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is 
een lagere prijs voor waterstof gerekend. Bent u voor een 
aardgasvrij Stad maar wilt u een eigen aardgasvrije oplossing 
zoals een warmtepomp? Ook dat kan.

Stadtenaren krijgen één kans om gezamenlijk over te 
stappen op groene waterstof. Als er onvoldoende draagvlak 
is vervalt het aanbod. Het is dus belangrijk om een stem 
uit te brengen.

WIE MOGEN ER STEMMEN?
Tijdens de draagvlakmeting is het mogelijk per adres met 
een aardgasaansluiting één stem uit te brengen. U mag 
stemmen als u:
n Hoofdgebruiker bent van een particuliere woning
n Hoofdgebruiker bent van een huurwoning van Oost 

West Wonen
n Eigenaar bent van zakelijk vastgoed, zoals een kantoor
  of winkel
n Eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed zoals een 

school of buurthuis

Om een stem uit te kunnen brengen gelden dezelfde
voorwaarden als bij de gemeenteraadsverkiezingen:
n U bent 18 jaar of ouder
n U bent in bezit van een geldig identiteitsbewijs
n U bent stembevoegd

HOE METEN WE HET DRAAGVLAK?
We meten het draagvlak volgens de regels van de kieswet.
In aanloop naar de draagvlakmeting ontvangt u via de post
een stembiljet. Op dit stembiljet staat deze tekst:

Ik kies voor het per 2025 niet langer ontvangen 
van aardgas. o  Ja 
                      o  Nee 

Goed om te weten is dat uw stem, als u niet stemt, 
automatisch wordt geregistreerd als een ‘nee’-stem.

WAT ALS U ‘JA’ STEMT?
Als woning- of pandeigenaar kiest u 
bij ‘ja’ voor de overstap naar groene
waterstof of voor een individuele
oplossing zoals een warmtepomp.
Als huurder bij Oost West Wonen 
kiest u bij ‘ja’ voor de overstap naar 
groene waterstof.

WAT ALS U ‘NEE’ STEMT?
Bij onvoldoende draagvlak is het 
niet meer mogelijk om collectief 
over te stappen naar waterstof. 
De gemeente zoekt vervolgens 
samen met Stadtenaren naar een 
andere manier om het dorp 
duurzaam te verwarmen. 

WAT ALS U NIET STEMT?
Omdat een verandering in de warmtevoorziening iedereen in
Stad met een aardgasaansluiting aangaat, wil het projectteam
dat iedereen meebeslist. Daarom kiezen we voor 100% 
opkomst. Dit betekent dat als u niet stemt, uw stem meetelt 
als een ‘nee’ stem.

WANNEER EN WAAR MAG IK STEMMEN?
U krijgt vier weken de kans om uw stem uit te brengen.
Van 3 juni tot en met 30 juni kunt u woensdagmiddag en
woensdagavond, vrijdagavond en zaterdag de hele dag 
stemmen in ‘t Trefpunt. Daarnaast is ‘stemmen vanuit huis’ 
mogelijk. Dan komt er iemand met een stembus aan de deur 
om het biljet op te halen. Tot slot rijdt de GO-bus de laatste 
week door iedere straat van Stad. Ook hier kunnen Stadtenaren 
hun stem uitbrengen.

Bij het stemmen in ’t Trefpunt, de GO-bus en vanuit huis wordt
het stemgeheim gewaarborgd. De stembureaumedewerkers 
zijn beëdigd, zoals bij andere offi ciële verkiezingen ook het 
geval is.

KAN IK OOK IEMAND MACHTIGEN OM VOOR MIJ TE 
STEMMEN ALS IK VERHINDERD BEN?
U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. 
U kunt hiervoor het machtigingsformulier op het stembiljet 
gebruiken. De gemachtigde persoon moet zelf stemgerechtigd 
zijn en mag maximaal 3 volmachten aannemen.

HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN 
VAN DE TUSSENTIJDSE OPKOMSTCIJFERS?
We houden u via goeree-overfl akkee.nl, stadaardgasvrij.nl en 
de socialmediakanalen op de hoogte van de opkomstcijfers.

                          

WAT ALS U ‘NEE’ STEMT?
Bij onvoldoende draagvlak is het 
niet meer mogelijk om collectief 
over te stappen naar waterstof. 
De gemeente zoekt vervolgens 
samen met Stadtenaren naar een 
andere manier om het dorp 
duurzaam te verwarmen. 

WAT ALS U ‘JA’ STEMT?
Als woning- of pandeigenaar kiest u 
bij ‘ja’ voor de overstap naar groene
waterstof of voor een individuele
oplossing zoals een warmtepomp.
Als huurder bij Oost West Wonen 
kiest u bij ‘ja’ voor de overstap naar 
groene waterstof.groene waterstof.

KENNISMAKEN MET 
STAD AARDGASVRIJ is 
een initiatief van een 
groep inwoners van 
Stad. Eén van deze 
inwoners is Nynke 
Maliepaard-Zwaga.

“Ik ben Nynke 
Maliepaard-Zwaga, 
30 jaar en woon samen 
met mijn man, hond, kat 
en drie kippen in Stad 

aan ‘t Haringvliet. Daar runnen we met veel plezier 
een bloembollenkwekerij.”

MOOIE GEDACHTE 
“Betrokkenheid bij de samenleving vind ik belangrijk. 
Ik doe verschillende vormen van vrijwilligerswerk en 
ben politiek actief. Zo zat ik van 2018-2022 ik in de
gemeenteraad. Vier jaar geleden werd tijdens een
dorpsraadbijeenkomst over Stad Aardgasvrij 
gesproken. Het project trok meteen mijn aandacht. 
Ik vind het een mooie gedachte dat inwoners de 
initiatiefnemers zijn van de eventuele overstap naar 
duurzame energie, en dat dit alleen gebeurt als er 
voldoende draagvlak onder Stadtenaren is.” 

WELOVERWOGEN KEUZE 
“Ik vind het heel belangrijk dat inwoners hun belangen
weten en genoeg kennis over het project hebben,
zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken.
Daarom wil ik bewaken dat inwoners deze 
mogelijkheid hebben.”

NA DE DRAAGVLAKMETING
Na de laatste stemdag worden de stemmen geteld. Er 
wordt een proces-verbaal opgemaakt door het stem-
bureau en ondertekend door de burgemeester. Hierin 
staat de uitslag van de draagvlakmeting. Dit verslag wordt 
in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld en 
vastgesteld.

Nadat de uitkomst is vastgesteld, krijgen alle Stadtenaren 
drie maanden de tijd om over het besluit na te denken en
bezwaar te maken als zij willen. Ook mensen die niet 
binnen het projectgebied wonen kunnen reageren.

Is er voldoende draagvlak voor het voorstel en kunnen
we aan alle beloften voldoen? Dan wordt Stad aan ‘t
Haringvliet aardgasvrij. De streefdatum is de zomer van
2025, maar dit gebeurt uiterlijk in 2030. Dit is omdat we
afhankelijk zijn van zaken die mogelijk buiten onze invloed
liggen, zoals de landelijke wet- en regelgeving.

ALS IK VOOR EEN 
AARDGASVRIJ STAD STEM, 
MOET IK DAN OVER OP 
WATERSTOF?
Dat hoeft niet. Als woningeigenaar
kunt u ook kiezen voor een eigen
aardgasvrije oplossing zoals
verwarmen met een warmtepomp.
Beide keuzes combineren is ook
mogelijk. Dan sluit u uw woning 
aan op groene waterstof en kunt u 
(later) een warmtepomp plaatsen.



Heeft u vragen over deze bijlage? 
Neem dan contact op met Bobby Groenewoud via 

stadaardgasvrij@gmail.com of 06 - 154 864 78

Meer informatie kunt u ook vinden op
www.stadaardgasvrij.nl

MEER
WETEN?
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Wij werken mee aan STAD AARDGASVRIJ:
Energieloket Goeree-Overfl akkee, Gasunie, Gemeente Goeree-Overfl akkee, 

Greenpoint, H2GO, Oost West Wonen, Provincie Zuid-Holland en Stedin.
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