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gemeente Ede
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Programma

• Stoppen met aardgas, waarom?

• Alternatieven voor aardgas 

• Transitieplannen

• Vervolg

• Wat kunnen we nu doen?



van het gas los!

• energieneutraal = aardgasvrij!

• Stoppen met aardgas levert een enorme
besparing op



Even vragen

• Wie……….



Aardgasvrij, de alternatieven!

1. Aansluiten duurzaam warmtenet

2. (hybride) warmtepomp (all electric)

3. Groen gas/ hernieuwbaar gas



Transitievisie Warmte

• Elke gemeente heeft uiterlijk 2021 TVW met 
daarin;

– Rolverdeling

– Uitgangspunten 

– Voorkeursalternatieven per wijk 

– Een planning voor de wijken tot 2030



Transitie Visie Warmte Ede

Ede maakt eerst een schets:

• uitgangspunten 

• 1e uitkomsten 

• knelpunten 

• vervolg 



Veenendaal

• Afspraak: 2019 duidelijkheid

• Uitgangspunten: 

– Snel maar realistisch

– Gemeente zet visie neer, samen verder uitwerken

• Stand van zaken

• 4 November (onder voorbehoud) 
informatieavond



Week van de duurzaamheid 

• Samenwerking met andere partijen in Veenendaal op het gebied van 
duurzaamheid (bijvoorbeeld Samen Duurzaam Veenendaal, Restore, 
Allitanties Platdus en ACE)

• Maandag 7 oktober Duurzaamheidscafé met spreker Carla Dik-Faber 
(thema Duurzaam wonen in Veenendaal)

• Vrijdag 11 oktober Informatiemarkt Duurzaam Wonen in de hal van het 
gemeentehuis (thema Duurzaam Wonen)

7 t/m 12 oktober



Week van de duurzaamheid 

Mogelijkheid voor inwoners van Veenendaal het energiehuis DEVO te 
bezoeken (Veenendaal oost)

➢ Maandag 7 oktober om 9.30 uur

➢ Woensdag 9 oktober om 19.00 uur

➢ Vrijdag 11 oktober om 13.00 uur

Aanmelden via: jacqueline.jelsma@veenendaal.nl

7 t/m 12 oktober

mailto:jacqueline.jelsma@veenendaal.nl


Vervolg 

• Afronden schets

• 2021 Transitievisies gereed, wijken tot 2030 
worden bekend

• Starten met “wijk uitvoeringsplannen” 



Wat kunnen we nu toch al doen, 
stappenplan?
• Zorg dat de schil van de woning in orde komt (kan ook in 

stappen) 
• Keuken of fornuis aan vervanging toe. Kies voor inductie
• CV stuk of aan vervanging toe? Overweeg een hybride 

warmtepomp
• Ideeën met buurtgenoten? Begin een bewonersinitiatief

Win goed advies in bij energieloket of andere 
externe partij!



Voor deze gelegenheid

1. Gratis adviesgesprek Verduurzaming

of 

2. Presentatie verduurzaming voor ALV
- Onafhankelijke deskundige uit kenniskring

- Belangrijkste zaken op een rij 

- Voorstel vervolg

- Intekenen via Energieloket



Niet de eerste energietransitie, We 
can do it! 

1500 - >
Hout turf olie

1900 -1970 Steenkool
(stadsgas)

1959- 1965
Slochteren
Nl over op aardgas

2019-2050 Nederland volledig duurzaam 
verwarmd



Meer informatie 

www.ede-natuurlijk.nl



Meer informatie 

www.duurzaamveenendaal.nl



Handige sites

www.ede-natuurlijk.nl

www.duurzaamveenendaal.nl

https://www.hierverwarmt.nl/

https://www.milieucentraal.nl/

http://www.ede-natuurlijk.nl/
http://www.duurzaamveenendaal.nl/
https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.milieucentraal.nl/


Vragen?

KOM NAAR ONZE TAFEL! 


