Wie kan je helpen?

Paul Geurts van Kessel: “Bleeve heeft een
wijkgerichte aanpak in samenwerking met
gemeenten ontwikkeld. In zeven stappen
helpen ze gemeenten op weg naar
energieneutrale wijken. Dat begint met het
inventariseren van wijken en data. Aan de
hand daarvan wordt een kaart gemaakt met
een prioritering van wijken. De uitkomsten
worden gepresenteerd op bewonersavonden,
waarna de koppeling wordt gemaakt naar
bedrijven. Bewoners kunnen hierna overgaan
op een collectieve inkoop met groepskorting,
en worden gekoppeld aan één van de 110
installateurs waar Bleeve mee werkt.”
Meer info op www.bleeve.nl

André Schiltmans: “Voor de ontwikkeling van
projecten gebruiken wij slimme tools, zoals de
warmtekansenkaart. Dit is een handige tool die
veel inzicht geeft over lokale bronnen en
gebruikers. Aan de hand hiervan gaan we in
gesprek over mogelijke aanbieders en afnemers
van warmte, koude, stoom, CO2, biogas of
aardwarmte in een gebied. Ook hebben wij het
spel HEAT ontwikkeld, wat tussen verschillende
stakeholders gaat, en gericht is op de
ontwikkeling van warmtenetten. Deelnemers
begeven zich in hun virtuele, op maat gemaakte
gebied, en kunnen scenario’s uitproberen op
basis van echte data. Zij krijgen direct feedback
op hun eigen acties en die van andere spelers.
HEAT geeft inzicht in businesscases en is leuk
om te doen.”
Zie www.allianderdgo.nl voor meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
ondersteunt gemeenten bij subsidies, met relevante
netwerkpartners en kennis. De RVO heeft een Nationaal
Expertisecentrum Warmte opgezet om gemeenten te
kunnen helpen. Rinske de Jong, RVO: “Gemeenten kunnen zo
bij RVO.nl terecht voor objectieve kennis over vermindering
en verduurzaming van het warmtegebruik. De RVO heeft
enorm veel kennis over relevante regelgeving en technische
mogelijkheden. Door ons grote netwerk binnen de duurzame
energiesector, netbeheerders en andere relevante
stakeholders, kunnen we partijen verbinden.”
Lees meer op www.rvo.nl/new

INMIDDELS WEET 56 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING: WE GAAN AF VAN
HET AARDGAS. DE AARDBEVINGEN IN GRONINGEN, DE ONZEKERHEID OVER DE
GEVOLGEN VAN BOREN OP HET WAD EN HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS
ZIJN AANLEIDING VOOR EEN ANDERE KEUZE. IN DE WERELD VAN MORGEN PAST
GEEN AFHANKELIJKHEID VAN AARDGAS.
DAAROM HEEFT DE OVERHEID ZICH TEN DOEL GESTELD OM IN 2050 ALLE
HUISHOUDENS IN NEDERLAND VOLLEDIG ONAFHANKELIJK VAN AARDGAS TE LATEN
OPEREREN. DAARVOOR MOETEN WE WEL 7 MILJOEN HUISHOUDENS VAN HET
AARDGAS AF HALEN. DAT ZIJN PER JAAR ONGEVEER 250.000 HUISHOUDENS DIE OM
MOETEN, EN PER DAG BIJNA 700.
DAT BETEKENT DAT GEMEENTEN AAN ZET ZIJN. HOE EERDER WE BEGINNEN, HOE
BETER. JULLIE ZIJN REGISSEUR VAN DE TRANSITIE. MAAR WAAR KUN JE HET BESTE
BEGINNEN? ONS ADVIES: MAAK EEN PLAN.

Susanne van Suylekom: “HIER klimaatbureau heeft als doel dat alle
mensen in Nederland weten dat we gaan stoppen met aardgas, het
ermee eens zijn, én bereid zijn om stappen te zetten. Onze focus ligt
op de bewoner. Waar maakt die zich het meeste zorgen over en hoe
kun je dat ondervangen? Het is straks aan de gemeente om hun
bewoners te vertellen dat het in hun wijk zover is en met hen het
keuzeproces en de uitvoering in te gaan. HIER verwarmt ondersteunt
gemeenten in bewonerscommunicatie en participatie. Op
www.hierverwarmt.nl kunnen bewoners terugvinden wat er nu al
gebeurt in hun buurt. Speciaal voor gemeenten is er een
communicatietoolkit beschikbaar met foto’s en filmpjes.”
Kijk eens rond op www.hier.nu

Meer weten over de Warmte kansen kaart?
Waar kan ik aan de slag met grootschalige duurzame
opwek? Welke ruimtelijke belemmeringen zijn er in mijn
gemeente voor wind-, zon en bio-energie? En hoe kan
duurzame opwek worden gecombineerd met andere
ruimtevragers? Deze en andere vragen staan centraal in de
warmte kansen kaart, ook wel de Energie Transitie Atlas.
Overmorgen geeft met deze tool het inzicht om aan de slag
te gaan met de energietransitie en het gesprek aan te gaan
met bestuurders, experts en belanghebbenden. Kijk op
overmorgen.nl/oplossingen/energieklimaat/energietransitie-atlas/

WWW.WARMOPWEG.NL

VanGasLos Festival
Het Programmabureau Warmte
Koude Zuid-Holland organiseerde
voor het eerst een VanGasLos
Festival in mei 2017. Dit festival gaat
verder dan ‘de informatieavond’ voor
burgers; het betrekt inwoners op een
leuke en actieve manier bij de
overgang naar aardgasvrij wonen. De
boodschap is: de energietransitie
komt eraan en biedt nieuwe
mogelijkheden! Zo zijn er workshops
inductiekoken georganiseerd,
presentaties over innovatieve
technische mogelijkheden, zoals
moderne verwarmingstechnieken, en
de verschillende opties voor
aardgasvrij wonen zijn te zien. Ook
een festival? In overleg met de
gemeente wordt een programma op
maat gemaakt, in samenwerking met
lokale en regionale partners.
Meer info? Mail naar info@kaesign.nl

We gaan van
gas los.

Spieken bij anderen

Zelf doen
Duurzaam wonen in ecowijk Houten

ROL
De gemeente als regisseur
Hoe stel je je op als gemeente en waar ga je beginnen? Daar heeft de gemeente
Leiden zich samen met externe partij Over Morgen over gebogen, met als
resultaat de Warmtevisie. Dit document biedt een overzicht van visie en planning
in het traject om van aardgas af te gaan. In de Warmtevisie worden op basis van
kosten zeven kansrijke wijken aangewezen waar de afkoppeling gaat starten. Een
gebied wordt gezien als kansrijk wanneer veel schaalvoordeel kan worden behaald
bij de afkoppeling van gas.
De gemeente heeft haar rol duidelijk omschreven in de transitie. Deze rol is
meerledig: de gemeente regisseert, faciliteert, stimuleert, bepaalt en beïnvloedt.
Zo treft zij voorbereidingen in wijken, brengt partijen bij elkaar, investeert, geeft
subsidies uit en bepaalt hoe nieuwbouw verwarmd gaat worden.
Meer weten over de warmtevisie van Leiden? Neem contact op met Boudewijn
Kopp: B.Kopp@leiden.nl

Stilzitten is geen optie

HOE?
Watkaarten en wanneerkaarten
“Als je dan toch bezig bent, pak dan gelijk even die gasontkoppeling op, wil je?”
In Rotterdam kiezen ze voor de wet van de minste pijn. Daar worden
werkzaamheden gecombineerd met de energietransitie. Zo wordt het riool
bijvoorbeeld vervangen op het moment dat de wijk van aardgas af zal gaan. Op
die manier kunnen tegelijk de gasleidingen uit de grond worden gehaald. De
overlast wordt op die manier zoveel mogelijk beperkt.
Voor een goed overzicht heeft de gemeente ‘watkaarten’ en ‘wanneerkaarten’
ontwikkeld. Op watkaarten staat de meest optimale combinatie van alternatieven
voor aardgas voor iedere wijk, en wanneerkaarten geven het juiste moment voor
een transitie aan.
Meer hierover weten? Neem contact op met Astrid
Madsen: aj.madsen@rotterdam.nl

“EÉN STANDAARDOPLOSSING ZAL ER
NIET ZIJN. HET BLIJFT KEER OP KEER
MAATWERK PER GEBIED. VANDAAR
HET BELANG VAN GEMEENTEN OM
ONDERLING ERVARINGEN TE
WISSELEN.” ASTRID MADSEN,
PROGRAMMAMANAGER
ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE
OMGEVING GEMEENTE ROTTERDAM:
COMMUNICATIE
Kwetsbaar opstellen

IN 2050 ZIJN Gemeente Woerden wist nog niet precies hoe ze het zouden aanpakken, maar wel
dat het Schilderskwartier de eerste wijk is die in Woerden van aardgas af gaat.
Hierop besloot ze open kaart te spelen, om zo bewoners te betrekken en te
DE
stimuleren om mee te denken. De eerste bewonersavond in de wijk is inmiddels
geweest en er zijn ook al twee nieuwsbrieven naar bewoners gegaan.
NEDERLANDSE Projectleider Remco Spoelstra: “Het is belangrijk dat wij als gemeente een
eerlijk en transparant verhaal vertellen. Om dat te kunnen doen hebben we de
bewoners in de wijk zo vroeg mogelijk in het proces betrokken. Het begint met
HUISHOUDENS zeggen
dat je de wijk aardgasvrij wilt maken. We hebben onszelf heel kwetsbaar
opgesteld en aangegeven dat we nog niet precies weten hoe het gaat lopen. Je
kunt niet zeggen dat je de wijsheid al in pacht heb. We zijn pas net gestart met de
GASVRIJ.
verkenning. Hoe het aan het eind van de rit eruit gaat zien, moeten we samen
ontdekken. Het gas gaat er niet morgen uit, maar pas in 2030.”
TOCH?
Meer weten? Neem contact op met R.Spoelstra@odru.nl

In Houten heeft de buurt op eigen initiatief
gezamenlijk naar een energiezuinige-/ en neutrale
wijk toegewerkt. De gemeente was hierin een
belangrijke partner, vooral door een faciliterende
rol. Inwoner Mirjam vertelt: “Als je eraan begint is
er nog veel onduidelijk. Uiteindelijk wil je met zijn
allen een plan waar iedereen tevreden over is. Allelectric is nu de basis in deze wijk. We hebben
daarnaast een voorraadvat en een boiler, die
opgewarmd wordt door de warmtepomp.”
Over de overgang van gas naar all-electric zegt
Mirjam: “Het is best wennen. Je leeft anders, je
hoeft niet meer aan de thermostaat te denken. Het
is altijd comfortabel dus je vergeet het helemaal.
Als je in de oude methodiek blijft hangen kan dit
wel vervelend zijn, want je kunt niet heel snel de
temperatuur twee graden omhoog krijgen, zoals
dat met de CV kan. Daar doet de warmtepomp een
paar dagen over.” Aram: “Ik vind de overgang van
gas naar inductie klein. Inductie is veel
comfortabeler. En met kleine kinderen is het
prettig dat de plaat snel afgekoeld is.”
Meer weten? Kijk op www.ecowijkhouten.nl

“Met het warmtenet is de kwaliteit omhoog gegaan”
Een complex in Amsterdam-West aan het Dijkgraafplein is zeven
jaar geleden al overgestapt op een warmtenet. De Vereniging
van Eigenaren heeft daarvoor gezorgd toen de cv-ketels aan
vervanging toe waren. Het hogetemperatuurwarmtenet
transporteert warm water van minimaal 70° C naar de
woningen.
Theo de Ridder, voorzitter van de VvE Dijkgraafplein: “Sinds we
zeven jaar geleden op stadsverwarming zijn overgestapt, zijn de
kosten structureel omlaag gegaan. Voorheen hadden we
centrale cv-ketels staan, en daar moest elk jaar wel wat aan
gebeuren. Die kosten zijn we nu kwijt, net als de storingen. De
kwaliteit is omhoog gegaan.”
“We zijn echt ontzorgd door stadswarmte. We zijn momenteel
bezig met het kookgas eruit krijgen, maar aangezien we zelf
nog niet precies weten hoe, gaan we eerst een enquête onder
de bewoners houden en een avond erover organiseren. We zijn
er dus vol mee bezig.”

