
Optioneel subtitelStoppen met aardgas,

wat betekent dat voor u?



Inhoud van de presentatie

• Gasloos, waarom dan?

• De route voor woningen in Leusden

• Waar kan je zelf mee aan de slag

• Collectieve aanpak per wijk



Gasloos, waarom dan?



Rusland, Groningen, Parijs en de klimaatverandering



Opdracht aan gemeenten
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• Parijs, Klimaatakkoord, afspraak om 

opwarming te beperken tot max 2 gr, 

liefst max 1,5 gr, 49% CO2 reductie in 

2030 → Regionale energiestrategie

• Den Haag, Energie-agenda, vanaf 2050 

geen gasgebruik voor verwarming van 

gebouwen



Gezond verstand
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De route voor woningen in Leusden



Uitgangspunten Transitievisie Warmte

“Wanneer niet duidelijk is welke oplossing gepaard 
gaat met de laagste maatschappelijke kosten, dan 
houden we de opties open om inwoners niet onnodig 
op kosten te jagen.”

“De warmtetransitie van de gebouwde omgeving is 
een kans om de toekomstbestendigheid en 
toekomstwaarde van de woningen in Leusden te 
verbeteren.”

“De Leusdense Transitievisie Warmte richt zich als 
eerste op het verminderen van de hoeveelheid 
aardgas die gebruikt wordt, en pas als tweede op het 
verminderen van het aantal gebouwen dat op het 
gasnet is aangesloten.”

“Als iedereen mee moet doen, dan moet ook iedereen 
mee kunnen doen.”

1. Opties open houden

2. Toekomstbestendige gebouwvoorraad

3. Aardgasreductie als eerste stap

4. Inclusieve energietransitie



Belangrijke conclusies in de Transitievisie 
Warmte 

• Voorlopig alleen lage temperatuur omgevingswarmte beschikbaar

• Woningdichtheid te laag voor gemeentebreed warmtenet

• Woningen voorbereiden op toekomst zonder aardgas:
• Goed isoleren
• Lage temperatuur afgifte systeem
• Ventilatie op orde

Dan is de woning klaar voor een warmtepomp of andere aardgasvrije 
techniek

Per direct aardgas besparen

Eventueel een hybride warmtepomp als tussenstap



Individueel of collectief

IkWilWatt helpt individuele inwoners bij woningverduurzaming

• www.ikwilwatt.nl

• Energiegidsen en maatwerk adviseurs

• Warmtebeeld foto’s

Wijkaanpak

• Per wijk een plan samen met de bewoners

• Ondersteuning om samen stappen te zetten

http://www.ikwilwatt.nl/


Waar kan je zelf mee aan de slag



Bewonershandleiding



Collectieve aanpak per wijk



Uitgangspunten Wijk-aanpak 

• Bewonersbehoeften staan centraal: “ comfort en 
toekomstbestendig”

• Het hele proces is gericht op co-creatie en (mee)beslissen van  
bewoners

• Via bestaande structuren in de wijk weten we alle bewoners te 
bereiken en betrekken

• De gemeentelijke rol is het organiseren en faciliteren zodat 
bewoners de beste keuzes maken en de beste investeringen kunnen 
doen

• Als dat wenselijk is maken we een samenwerkingsovereenkomst



Gefaseerde aanpak

1. In de aanloopfase wordt de wijk in beeld gebracht: Wat speelt er? Wie zijn er actief in 
de wijk? Wat zijn de sociale structuren?

2. In de startfase worden bewoners gezocht die met elkaar een Buurtteam willen vormen

3. In de doorloopfase zijn er afspraken gemaakt over rol- en taakverdeling in de samen 
werking tussen gemeente en het Buurtteam. Er worden diverse activiteiten uitgevoerd voor de 
technische inhoud en de communicatie naar andere bewoners

4. In de resultaatfase levert het buurtteam (samen met de gemeente) een plan op met 

alle informatie en financieringsmogelijkheden. Er worden webinars georganiseerd en 
informatie gedeeld

5. In de uitvoeringsfase staan continuïteit en opschalen centraal. Het Buurtteam weet 
zich gefaciliteerd door de gemeente – door bijvoorbeeld  een samenwerkingsovereenkomst

6. In de evaluatiefase,  wordt er gemonitord of bewoners tevreden zijn en of de aanpak 
aangepast moet worden


