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Aan de slag met wonen zonder aardgas 





Energieverbruik in Nederland 



Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 

all electric 

 



Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 

Groengas 

 

 

Potentie in Nederland: +/- 10% 

Bron: Platform Groene Grondstoffen 

  



Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 

Warmtenetten 

 

  500.000 woningequivalenten in 2040 
in Metropoolregio Amsterdam 



Doel samenwerkingsovereenkomst: warmtenet 
voor 90.000 woningequivalenten 



Hoe werkt een warmtenet? 

• http://sargasso.nl/wp-
content/uploads/2015/04/Nuon-
stadswarmteschema-1430337961.jpg 

Warmtebron         Distributeur   Leverancier 



Maatschappelijk Kosten Baten Analyse 



Tool voor corporaties Overzicht concepten grondgebonden woningen



Meso-economische kosten en duurzaamheid

Overzicht concepten grondgebonden woningen



Stappenplan voor gemeenten 

4. Realiseer met doorlooptijd 

3. Onderhandel 

2. Selecteer meest kansrijke wijk(en) 

1. Inventariseer 
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1. Inventariseer 



2. Selecteer meest kansrijke wijk(en) 

Investeringen 

netbeheerder 

Investeringen corporaties 

Investeringen 

gemeente 

Actieve en betrokken burgers 



3. Onderhandel 

Citydeal  
Amsterdam 



4. Realiseer 

Operationeel de wijken in: 
 
• Organiseer energiecafés in de betreffende wijken; 
• Informatieavonden over de technieken die voor de 

wijk zijn bedacht; 
• Wijkwinkel waar individueel maatwerkadvies kan 

worden gegeven over aanpassingen in huis; 
• Cursussen voor koken op inductie; 
• Financiële prikkels, bijv. korting voor de early 

adapters of slooppremie voor Cv-ketels. 



Knelpunten…. 

 Rijk heeft wetgeving en beleid nog niet op orde: 
 Aansluitplicht voor aardgas uit de wet 
 Afsluitrecht voor gemeenten/netbeheerder 
 Gasprijs moet omhoog 
 Level playing field voor gas, elektra en warmte 
 In tussentijd Green Deal voor koplopers 

 Afdwingbaar kader voor de governance komt nog: 
 Omgevingsvisie – energiebestemmingsplannen 
 Inspraakprocedures 
 Rol netbeheerder en provincie 

 Budgetten gemeenten zijn ontoereikend voor zo’n immense opgave 
 4% van woningen aanwijzen met doorlooptijd van 8 jaar 
 Er zijn meer warmteregisseurs nodig! 

 Er blijft (vooral in het begin) een onrendabele top subsidie nodig 
 Transitiefonds? 



Onrendabele top subsidie blijft nodig 



Toekomst: heel veel warmteregisseurs! 

Partijen 

verbinden 
Proces 

aanjagen en 

regisseren 

Communiceren 

Lobbyen 

Belangen bij 

elkaar 

brengen 



Dank u voor uw aandacht! 


