
Welkom bij de informatiebijeenkomst
‘Ede aardgasvrij in 2050: maar hoe dan?’

• Fijn dat u er bent! We beginnen om 19.30 uur

• Zet uw microfoon en camera uit

• Vragen kunt u stellen via de chat



Doel van vanavond

• U informeren over de mogelijke 
route naar een aardgasvrije 
gemeente Ede

• Horen wat u belangrijk vindt en 
uw vragen beantwoorden



Programma tot uiterlijk 21.00 uur

> Hoe werkt aardgasvrij wonen? (filmpje)

> Live peiling: wie bent u en wat vindt u? (via Mentimeter)

> Wat is de ambitie van de gemeente Ede en wat is de Transitievisie Warmte? (met 

projectleider Peter Scholtens)

> Wat zijn de alternatieven voor aardgas (met expert Thijs Brandenburg)?

> Hoe kunt u betrokken blijven?



Hoe werkt aardgasvrij wonen? (filmpje)



Live peiling

Ga naar www.menti.com

en vul de code 81 68 84 9 in.

Wie bent u?

Wat vindt u ervan dat de gemeente Ede 

aardgasvrij wordt?

Wat hoopt u vandaag te weten te komen?

http://www.menti.com/


Gesprek met projectleider 
Peter Scholtens



Ede aardgasvrij: maar hoe dan?

1. Uiterlijk in 2050 gaan we onze woningen 

duurzaam verwarmen: zonder aardgas.

2. Dit doen we woonlastenneutraal: de woonlasten 

mogen niet stijgen ten opzichte van aardgas. 

3. De gemeenten begeleiden inwoners en bedrijven 

bij de overstap naar aardgasvrij: 

• lokaal verstandige keuzes maken. 

Hiervoor maken we de Transitievisie Warmte.

Aan de hand van het klimaatakkoord en Ede Energieneutraal 2050



Transitievisie Warmte
1. Is een stappenplan op hoofdlijnen waarmee 

de gemeente Ede uiteindelijk in 2050 

aardgasvrij wordt

2. In welke buurten we in de komende 5-10 jaar 

aan de slag willen om uiteindelijk aardgasvrij te 

kunnen worden

Wat betekent dit voor u:

- Welke oplossing ligt in uw buurt voor de hand?

- Wanneer zou het logisch zijn om in uw buurt te 

gaan werken aan isolatie en de overstap naar 

aardgasvrij?

- Wat kunt u nu – en later – zelf doen?



Hoe stellen we de visie op?

Analyse
Verzamelen

uitgangspunten

Inbreng inwoners en 

organisaties

Een visie van en voor Ede: 

eind 2021

Voorlopige resultaten: 

1 juli 2021

Hier staan we nu



Wat vinden we belangrijk? 
Voorzet voor algemene principes 

We zetten in op de kracht van de gemeenschap, onder regie van de gemeente

We geven handelingsperspectief en zetten in op keuzevrijheid voor iedere Edenaar

We focussen op betaalbare oplossingen

We kiezen warmte oplossingen die duurzaam zijn

We haken aan bij landelijke kaders en ontwikkelingen

We communiceren zo transparant en tijdig mogelijk

Wat spreekt u aan?

Wat mist u? 

Wat kan anders?



Aardgasvrij in een notendop

Isoleren Duurzame 

warmteoplossing

Aardgasvrij wonen 

in uiterlijk 2050

Klaar voor de 

overstap

Huidige 

situatie

Complexe opgave

Veel tijd nodig

We hebben een plan 

nodig: de Transitievisie 

Warmte

2021



Stap 1: woning klaar maken voor 
de overstap naar aardgasvrij

Mogelijke maatregelen:

o Isolatie: vloer, dak, spouwmuur, HR++ glas

o Ventilatie

o Elektrisch koken

Meer info op www.ede-natuurlijk.nl

Natuurlijke momenten, 

zoals verbouwing

In de Transitievisie Warmte beschrijven we 

per buurt en per type woning wat wenselijk is 

op het gebied van isolatie.

http://www.ede-natuurlijk.nl/


Stap 2: 
Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen zijn er drie 
alternatieven voor aardgas

Mate van isolatie moet passend zijn 
bij het aardgasvrije alternatief. 

Hernieuwbaar gas & 

hybride warmtepomp

Oplossing per woning, gasnet blijft

Met gasketel en een warmtepomp

Warmtenet

stad, buurt of flat

met duurzame warmtebron

All electric

Oplossing per woning

met alleen een warmtepomp

Collectief

Individueel

Individueel

In de Transitievisie Warmte beschrijven 

we per buurt de route naar aardgasvrij.



We kijken per plaats, per wijk en 
per type gebouwen wat passend 
is en welke keuzes mogelijk zijn

We kijken hoe we lopende initiatieven kunnen 
versterken



23 februari 2017 - ADR

We kijken naar wat het 
voor inwoners betekent



Hoe betrokken blijven?

• Website www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij

• Juni 2021: Tussenresultaten toetsen bij 
dorpsraden, wijkcomités en gemeenteraad

• Na de zomer 2021: Enquête en tweede 
informatiebijeenkomst

• Eind 2021: Besluitvorming gemeenteraad

• Zelf aan de slag: www.ede-natuurlijk.nl

http://www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij
http://www.ede-natuurlijk.nl/


Uw 
vragen


