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• Presentatie (bijgevoegd) 

Opmerkingen en vragen inwoners (37 deelnemers): 

• Is oude huizen aardgasvrij maken wel een reëel en haalbaar doel is. Zijn er geen andere 

mogelijkheden? 

• Hoe kan duurzaam gas een individuele oplossing zijn?  

Net als het huidige aardgas. Een oplossing waarbij je het huidige gasnet behoudt, de woning 

verder isoleert en duurzaam gas individueel verbrandt.  

• Er was net een mooi overzicht dat wij heel veel huizen hebben vanuit 1964 en nieuwer. Maar 

als je goed kijkt dan zie je dat er ook veel huizen zijn die aanzienlijker ouder zijn dan 1964. En 

daar doet zich natuurlijk een complicatie voor; het verduurzamen is een stuk lastiger. Hoe 

gaat de gemeente daar mee om?  

Dat nemen wij mee in de analyse. Wij starten met de wijken waar de makkelijkste 

oplossingen voor zijn, technisch, sociaal en economisch. Vanuit de landelijke overheid moeten 

er nog een aantal instrumenten ontwikkeld worden om te zorgen dat de transitie betaalbaar 

wordt voor inwoners. Dat is niet iets wat de gemeente nu kan regelen.  

• Hoe gaat de gemeente om met de doelstelling om tien jaar voor het landelijke beleid van het 

gas af te zijn? Is die ambitie niet veel te hoog? “Je gaat dadelijk heel veel afhakers krijgen als 

wij zo blijven doordrammen.” Het vertragen van het tempo zou bijdragen aan meer 

draagvlak. 

Dit is een relevante vraag die wij door geven aan de gemeente.  

• Aardgasvrij wordt vaak in een adem genoemd met CO2 neutraal. Dat zijn twee totaal 

verschillende zaken. Met het opwekken van groene stroom kan je het gebruik van gas elders 

compenseren. Wij moeten meer focussen op CO2 neutraal worden en minder op aardgasvrij. 

• Ik mis een beleidsvisie van de gemeente op isoleren. Dit zou toch stap 1 moeten zijn. 

Dit zal ook een onderdeel moeten zijn van de transitievisie warmte; de weg naar aardgasloos 

verwarmen begint altijd met isoleren. 



Na het plenaire deel is de groep in drieën gedeeld en was de centrale vraag: 

Wat wil je ons meegeven aan suggesties, vragen en aanbevelingen voor het vervolg van dit 

traject? 

Subsessie 1 

• De gemeente Renkum moet beginnen met de eerste stap van de Trias Energetica. Hier gaat 

het om het terugdringen van de vraag naar energie door middel van isolatie. De gemeente 

Renkum doet dit niet en gaat meteen naar de derde stap van het Trias Energetica.  

• Ga meer bomen planten voor de opslag van CO2.  

• Verhoog de belastingen (zoals de WOZ) om de verduurzaming te kunnen financieren. “Wat 

mij betreft moet de financiering een ondergeschoven kindje worden en niet een van de 

grotere redenen om ons te weerhouden van verduurzaming.” “Dan dragen de sterkste 

schouders de grootste lasten.” 

• Een bewoner laat zien dat hij een infraroodpaneel in zijn huis heeft geïnstalleerd. 

Alternatieven voor een warmtepomp moeten meer genoemd. Deze panelen kunnen heel 

gericht warmte geven. Daarnaast kunnen deze panelen ook in een kamer in plaats van een 

heel huis geïnstalleerd worden.  

• Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de leveringszekerheid en suggereert dat wij niet 

zo snel af moeten van het distributiesysteem van gas. “Als wij volledig overgaan naar 

elektriciteit, hoe moeten we ons huis dan verwarmen met de kou die wij drie weken geleden 

hadden? Er is niet altijd wind en zon en wij zullen toch op de een of andere manier onze 

elektriciteit op moeten opwekken. Wij hebben nu een mooi distributienetwerk (daar kan 

later waterstof door heen).” 

• De gemeente moet het verbranden van biomassa niet te snel afschrijven.  

Subsessie 2 

• Discussie lijkt te gaan over believers en non believers, terwijl je e.e.a zou moeten 

rationaliseren, op zoek moet gaan naar alternatieven, maar vooral kosten. Hierbij uitdaging 

om kosten zo laag mogelijk te houden en ook te kijken naar maatschappelijke kosten-baten 

• Van gas af, lijkt daarmee vooral een politieke oplossing. Het is ook niet vies om gas nog een 

tijd te houden. Wel moet gemeente duidelijk zijn, een visie hebben over o.a. isoleren (om 

mee te starten) hoe dat ruimtelijk kan/mag e.d. Hierbij de Trias energetica als uitgangspunt 

nemen 

• Het Hevea initiatief heeft  al mooie stappen gezet in fase 1 van het onderzoek: alternatieven 

verkennen en top 3 benoemd. Fase 2 zal verdere verdieping zijn op alternatieven. Individuele 

oplossingen moeten hierin ook een plek hebben (is ook een van de voorkeur oplossingen) 

Ook het Hevea initiatief heeft te maken met mensen die onwetend zijn in Heveadorp en om 

die reden niet reageren of mee doen, vanuit angst gevoel.  

• Duidelijk zijn, daadkracht tonen en draagvlak blijven toetsen bij de achterban zijn belangrijk.   

 

Subsessie 3 

• We moeten 2 parallele trajecten lopen; terwijl de gemeente werkt aan een lange termijn 

visie op van het aardgas af, kunnen we als inwoners zelf al aan de slag met verduurzamen en 

isoleren van ons huis. Hierbij moeten we vooral kansen grijpen op natuurlijke momenten, 

zoals verbouwingen. Dit drukt de kosten. 

• Goed isoleren is gigantische klus, vooral bij oude huizen. 

• De prijs van gas gaat geheid omhoog de komende jaren. Hier kun je je op voorbereiden. 

• Verduurzamen in kleine stappen. Hierbij wel naar voren halen wat zich hiervoor leent. 



• Moet je de markt niet zijn werk laten doen in plaats van op lokaal niveau een probleem 

proberen op te lossen. De prijzen van gas gaan omhoog, mensen komen dan vanzelf in 

beweging. 

• Je kunt ze hier als gemeente (en provincie en rijk) bij helpen door subsidies en leningen. 

• Als we het aan de markt overlaten, duurt het veel te lang. We moeten nu aan de slag. 

• Is het niet efficiënter om elders, buiten Nederland, CO2 problemen op te lossen? 

• Mensen hebben verschillende motieven om mee te werken aan van het aardgas af. Dit 

varieert van ontlasten van Groningen, tot CO2 vermindering. 

• Aardgasvrij is niet altijd duur. 

• Als ik ‘aardgasvrij’ hoor, blokkeer ik. Dit werkt benauwend. Als ik hoor ‘isoleren en 

verduurzamen’ heb je mij mee. 

• Ook als ik 2030 hoor (welke wijken voor 2030 mee starten) blokkeer ik. 

• Hoe is zeggenschap in dit proces van van het aardgas af? Wat hebben huiseigenaren en 

huurders hierover te zeggen? 

• Er moet ook aandacht zijn voor huurders en woningcorporaties. 

• Marktwerking en het vormen van een lange termijn visie moeten hand in hand gaan, 

ondersteund door subsidies en leningen. 

• Als gemeente moet je blijven communiceren over dit proces. 

• Ondersteun de wijkinitiatieven in het communiceren met inwoners, dit is echt een vak apart. 

Hier is hulp bij nodig. 

 

 

Vervolg 

We hebben meerdere dorpsgesprekken gevoerd. We maken nu eerst de balans op en geven aan de 
gemeente een samenvatting van wat er leeft binnen de diverse dorpen. We gaan vervolgens kijken 
welke mogelijkheden van toepassing zijn binnen de dorpen en wat hiervan de impact is, om dit ver-
volgens te verwerken in een concept visie. Deze hopen we rond de zomer klaar te hebben. 
 
 


