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Inleiding

De term ‘van het gas af’ is veelgehoord de
laatste tijd. Het klinkt eenvoudig, maar wat
betekent dit? Hoe kunnen huurders(organisaties) hiermee aan de slag? Welke rol
wordt van hen verwacht? En welke initiatieven kunnen zij zelf nemen?
Op weg naar een CO2-neutrale samenleving
komt er veel op ons af. We moeten anders
over energie na gaan denken en andere
keuzes maken, anders leven. Er is een zogenoemde ‘energietransitie’ nodig (zie kader).
Die transitie moeten we met zijn allen realiseren. Het is een lastige klus om dat voor
elkaar te krijgen. Er zijn veel stakeholders,
verschillende partijen met verschillende
belangen. Hoe krijg je die op één lijn? Wie
neemt de besluiten? En wie betaalt wat?

Platform31: Energietransitie
‘In Nederland gebruiken we meer
dan de helft van alle energie voor
de warmtevoorziening van gebouwen. Sinds de jaren zestig komt deze
warmte grotendeels uit het verbranden van aardgas. Deze brandstof
moeten we naar aanleiding van het
Klimaatakkoord voor 2050 vervangen door alternatieven. Dit proces
noemen we ook wel de warmtetransitie. De bredere opgave om naar
duurzame energiebronnen over te
stappen (met behulp van windmolens, elektrisch rijden, etc.) noemen
we de energietransitie.’
(Bron: Platform 31, Kennisdossier
aardgasvrije wijken, www.platform31.nl/wat-we-doen/
kennisdossiers/kennisdossieraardgasvrije-wijken, website bezocht
20-01-2020)

Om te inspireren en ervaring op te doen is
het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
in het leven geroepen. Aan het programma
doen op dit moment 27 wijken mee, de
zogenoemde ‘Proeftuinen’. Zij onderzoeken
– met subsidie – de kansen en (on)mogelijkheden van het aardgasvrij maken van hun
wijk. Het eerste hoofdstuk gaat in op een
van de proeftuinen.
In het Klimaatakkoord is beschreven dat alle
wijken in Nederland in 2050 aardgasvrij
moeten zijn. Hoe gaan we dat realiseren?
Zoveel verschillende wijken met zoveel
verschillende woningen en evenzoveel verschillende bewoners! En wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? Het tweede
hoofdstuk gaat in op het Klimaatakkoord.
De energietransitie kan alleen gerealiseerd worden als bewoners (huurders,
eigenaar-bewoners, VvE’s), corporaties,
gemeenten, provincies en energiebedrijven
goed samenwerken. Het derde hoofdstuk
beschrijft welke rol huurdersorganisaties
daarin kunnen (en moeten) nemen.
Het vierde hoofdstuk beschrijft welke logische stappen we kunnen nemen om wijken
aardgasvrij te maken. Aardgasvrij wonen
heeft ook gevolgen voor de manier waarop
je leeft. Hoe kun je fijn, betaalbaar en comfortabel wonen in een aardgasvrij huis?
In hoofdstuk vijf staan allerlei tips.
Op dit moment ligt de nadruk op de inzet
van warmtenetten (een warmtenet is een
– ondergronds – leidingstelsel waar warm
water door stroomt dat warmte kan leveren
aan woningen en gebouwen), warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Vaak is
meer dan één oplossing mogelijk. De tweede helft van dit boekje beschrijft allerlei
bekende en minder bekende technieken.
Met dit boekje vol inhoudelijke en
praktische informatie van de Woonbond
kunt u meteen aan de slag! Succes!
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