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

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

• Deze bijeenkomst wordt opgenomen

• Zet uw microfoon en camera uit

• Via de chat kunt u uw vragen stellen



Doel van vanavond
1. U informeren over de route naar een 

aardgasvrije gemeente Ede
o Wat ligt voor uw woning/wijk voor de hand?

o Wat is nu zinvol en wat later?

2. Toelichten wat u van de gemeente kunt 
verwachten

3. Uw vragen beantwoorden en ophalen 
wat u nog wilt meegeven



Programma tot uiterlijk 21.00 uur
> Hoe werkt aardgasvrij wonen?

> Even peilen: waar bent u nieuwsgierig naar?

> Wat zijn de ervaringen van een pilotwijk en dorpsraad?

> Wat vinden inwoners van de gemeente Ede?

> Wat wil de gemeente de komende tijd bereiken?

> Wat is de voorgenomen route naar een aardgasvrije gemeente Ede?

> Wat kunt u zelf al doen en hoe gaat het verder?



Hoe werkt aardgasvrij wonen? (filmpje)



Live peiling



Ingevuld door 53 van de 
97 aanwezigen.



Plannen op wijkniveau
Binnen hoeveel jaar moet ede een besluit nemen over het wat het gaat worden
Voortgang ten opzichte van sessie 1
Alternatieven
Helderheid over wijziging in gas transitie
Wanneer gebeurt wat?
Wanneer de gemeente duidelijk maakt welke wijk hoe van het gas af gaat.
Wanneer gaan(moeten) we van het gas af
Hoe aardgasvrij voor bestaande bouw?
Definitieve plannen en verplichtingen met kostenplaatje.
Hoe kan een appartementencomplex aardgasvrij gemaakt worden
Tijdsplan voor de diverse buurten en dorpen
Is er subsidie voor zonnepanelen beschikbaar?
Wijkgerichte plannen
Wanneer en hoe,kosten?
Wat  zijn de plannen voor mijn wijk
Wanneer mijn woning wordt aangsloten op een warmtenet en wat zijn de kosten
Welke maatschappij krijg de supervisie over. Het kost veel meer min. 45 € pm.
Tijdspad
Wat iss het doel? Aardgasvrij of energie neutraal
wat jullie te vertellen hebben
ik ben huiseigenaar en wil eigenlijk niet van het gas af
Wat zijn de plannen per wijk
Wat zijn de alternatieven en hoe reeel zijn die.
Waar de kan de gemeente ons mee helpen, met name isoleren van woningen. Ontzorgen van 
de bewoners!
Ik denk dat de stap voor goed isoleren teveel wordt genegeerd.
Hoe van het gas af
Hoe warmte wordt gemaakt
Welke wijken krijgen warmtenet
Wat voor subsidies zijn er
Gasketel moet vervangen worden, advies
Welk energielabel is nodig? Ik heb A
Zijn huizen met waterstof, wordt beweerd.
Welke roadmap gaat de gemeente  volgen
Tijdsplanning inclusief ondergrondse infrastructuur
Onlangs gasketel vervangen, die gaat ca 20 jaar mee?
Op welke wijze Ede werkelijk emissie vrije energie betaalbaar denkt te bereiken

Financiële gevolgen bewoners
Samenwerking met de regio
Hoe de transitie is geregeld voor buitengebied? Waterstof? Kosten voor bewoners?
Ik wil een hybride oplossing, aardgas met een warmtepomp, kan dat?
Wanneer komt de gemeente Ede met de wijkgebonden aanpak?
voortgang plannen ede aardgasvrij.
energie opslag tussen seizoenen
plan voor biocentrales andere energiebron
Wat worden de mogelijkheden voor mijn dorp.
Plannen bij herinrichting wijk
waterstof?
Hoe het zit met de gasvoorzieningen voor vakantieparken in de buurt en de transitie 
daarvan.
Wanneer is welke wijk aan de beurt. Aansluiting Bio niet CO2 neutraal
Meer info over warmtenet
Planning warmtenet
Is een warmtepomp een goede investering of kunnen we beter wachten op een warmtenet?
Wat de plannen zijn en hoeveel het kost voor de bewoners
Tijdsplanning en subsidie zonnepanelen
Tijdspad TVW
Planning
Kosten
Welke techniek gaat Ede toepassen
Geruststelling dat oplossingen ook betaalbaar en haalbaar zijn voor oudere huizen (1958)
Aanpak voor bestaande (oudere) woningen
Hoe betrekt de gemeente inwoners bij het proces. (Naast deze voorlichting)
Alternatieven voor warmtepomp?
Wat zijn de plannen voor mijn eigen wijk



Gesprek met Auke Jellema 
en Maico Ploeg

Auke: meedenkgroep Zeeheldenbuurt
Maico: dorpsraad Otterlo

3 vragen

 Wat hebben jullie de afgelopen tijd precies gedaan?

 Welke inzichten hebben jullie opgedaan?

 Wat is wat jullie betreft belangrijk voor het vervolg?



Wat geven inwoners aan
• Draagvlak inwoners gaat via de portemonnee. Isoleren is goed.

• Inwoners in gemeente Ede denken gemiddeld licht positief, 
zijn wel verdeeld over aardgasvrij Ede 2050. 

• Inwoners ervaren de overstap naar duurzaam wonen… 
als een zoektocht naar wat bij hun woning én bij henzelf past. 

o Eigenaren verschillen in hoeveel verantwoordelijkheid zij willen of kunnen nemen.

o Belangrijk: betaalbaarheid, keuzevrijheid, duurzaamheid, goede informatie

• Actieve regie en begeleiding door gemeente is nodig, aan te passen 
op inwoners in een wijk of plaats. Duidelijke communicatie is essentieel.

Enquête 1200 inwoners
Mei 2021



Gesprek met
Wethouder Geert Ritsema



Ede aardgasvrij: maar hoe dan?

1. Uiterlijk in 2050 gaan we onze woningen 
duurzaam verwarmen: zonder aardgas. 

2. Woonlastenneutraal: de woonlasten mogen niet 
stijgen ten opzichte van aardgas. 

3. De gemeente begeleidt inwoners en bedrijven 
bij de overstap naar aardgasvrij.

Het plan hiervoor zijn we aan het maken: de Transitievisie Warmte
Welke oplossing ligt in uw buurt voor de hand en wat kunt u nu – en later – kunt doen.



Stapsgewijs naar 
Ede aardgasvrij

Stap 1: Isoleren
(waar nodig)

Aardgasvrij wonen 
in uiterlijk 2050

Klaar voor de 
overstap

Huidige 
situatie

Stapsgewijze werkwijze:

1. Bewonerswensen zijn startpunt

2. Prioriteit = isoleren bouw <1990

3. Toekomst duurzaam gas is nog 
onzeker, naar verwachting 
beschikbaar voor oude bouw 
i.c.m. hybride warmtepomp

4. All-electric warmtepomp alleen 
>1990 i.v.m. eisen woningen en 
belasting elektriciteitsnet

5. Tot 2030 geen woningen verplicht 
van aardgas af, gasnet blijft. We 
volgen landelijke ontwikkelingen.

6. Ede Stad, Bennekom: warmtenet 
m.n. voor appartementen, oude 
bouw, bedrijventerrein

2021

Warmtenet
Warmtepomp
Duurzaam gas

Stap 2: Duurzame 
warmteoplossing



Concept Warmtetransitiekaart
Algemeen advies voor eigenaren 
Bewonerswensen zijn startpunt

Ede Stad &
Bennekom

Harskamp

Otterlo

Wekerom

Ederveen

Lunteren

Bouwjaar <1975
• Eerst isolatie verbeteren
• Aardgasvrij na 2030, eerder als 

met warmtenet (blok/straat)

Bouwjaar 1975-1990
• Verder isoleren als logisch
• Hybride warmtepomp, evt

warmtenet (herijking 2025)

Bouwjaar >1990, label A
• Aardgasvrij-ready: check 

isolatie en afgiftesysteem
• Warmtepomp, evt. warmtenet
• ENKA, Kernhem: gestaag 

aardgasvrij

Appartementen (>3 verdiep.)
• Isoleren, warmtenet
• Samenwerken in VVE



Hoe kan de gemeente u helpen?

1. Duidelijke informatie over de mogelijkheden

2. Advies voor uw situatie: via het Energieloket en www.ede-natuurlijk.nl 

3. Faciliteiten: o.a. inkoopcollectieven, duurzaamheidsleningen, hulp 
voor bewonersinitiatieven

4. Gemeente wil in een aantal gebieden inwoners actief benaderen, 
keuze bij inwoner om wel/niet mee te doen



Lunteren Wekerom Harskamp

Ederveen Otterlo

Focuswijken isolatie
Zeehelden/Bloemenbuurt: eerste wijken

Concept Warmtetransitiekaart
Aanvullende gebiedsgerichte hulp 

in en door Gemeente Ede

Dorpsraden & stimulering 
initiatieven inwoners

Focuswijken 
(hybride) warmtepomp

Verdieping Centrum Ede-Stad

Bedrijventerreinen

Even afwachten, volgt na 2025
o.a. Veldhuizen, Maandereng, Reehorst

Aanpak wordt in 
komende jaren 

verder uitgewerkt

keuze bij inwoner om wel/niet mee te doen



23 februari 2017 - ADR

Samenvattend



Antwoord op uw vragen
Stel uw vragen via de chat, hierna vragen we via 
mentimeter wat u belangrijk vindt



Live peiling
Wat wilt u de gemeente Ede 

meegeven voor de 
Transitievisie Warmte?



Stoppen met biomassa voor warmtenet
Duidelijke financiele tegemoetkoming.
Bekijk integraal met gezondheid bewoners in warme comfortabele woonomgeving en 
goede luchtkwaliteit
Maak nu vast keuze voor waterstof voor buitengebied. Net is er, waterstof komt vanzelf 
in voldoende mate beschikbaar.
Ik wil vooral nog even afwachten. En kijken of het wel echt nodig is.
Bodemwarmte
De overheid aansporen over meer duidelijkheid  in zake aardgasvrij.
Waterstof zou mooi zijn.
Kijk naar de mogelijkheden die nu nog in onderzoek zijn
overtollige zonneopbrengst lokaal (wijk) opslaan
Stel niet teveel uit. Niet alles zal op het laatste moment kunnen.
gas bekijken in context totale energie transitie
Concreter
Wordt in Ede ook een grote batterij gebouwd voor overcapaciteit van opgewekte 
energie
Isolatie en welstandscommissie (ik kan niet isoleren door weerstand bij de commissie)
Dat de Rietkampen nu de test lijkt voor een dure waterpomp en de rest van ede straks 
gratis waterstof krijgt door de buizen
Weinig concreet nu
Maak vaart
Blijf informeren.  Goede haalbare initiatieven
Doe het met beleid en krijg de inwoners mee. Dwang is geen oplossing.
Een huis is nu op basis van bouwjaar ingedeeld bij een prioriteringsvolgorde. Maar 
veel oudere huizen zijn natuurlijk in meer of mindere mate wel geïsoleerd.

Het is nog erg vaag wat er gaat gebeuren. En vooral wanneer. 2030 is intussen 2 jaar 
dichterbij sinds start project  maar ik zie geen resultaten
Vooral duidelijkheid, niet alleen per wijk, maar ook per woning
Zo snel als kan van de Biocentrales af
Neem de optie van thuisopslag van elektriciteit als buffer ook mee in de overwegingen.
Geef meer duidelijkheid over planning
Voor wijken die moeten wachten tot na 2025: hoever gaat jullie ondersteuning?
Duidelijkheid over de kosten voor huiseigenaren en bewoners!
Er is niet voldoende elektriciteit voorhanden om op korte termijn alle energie door 
electriciteit te vervangen.
Dus gas niet te snel afsluiten.
Ga zo snel mogelijk over op waterstof. Zeker voor bestaande woningen zijn andere 
oplossingen geen optie. Veel te duur!!
Ik vond de opmerking om bewoners actief te benaderen voor isolatie wel een goed 
idee.
Fonds oprichten voor mensen met kleine portemonnee tav isolatie
Onderzoek aardwarmte
Duidelijke voorlichting over isolatiemogelijkheden
Wees zo concreet mogelijk richting de burger met de plannen
Participatie is absolute noodzaak
Kijk naar de totale kosten, dus niet alleen investering maar ook exploitatie
Geothermie optie in Ede?
Als geothermische energie wordt verbruikt in ede, aub zorgvuldig mee dat wij gaan 
allemaal de grondwater niet verontreinigen!
Sneller duidelijkheid en niet wachten  tot 2025 voor een groot gedeelte van Ede



Gesprek met Teun van Roekel 
Energieloket Ede

• Buurtkit

• Stap 1: warmtescan

• Stap 2: isoleren / elektrisch koken

• Stap 3: aardgasvrij

• Duurzaamheidslening

• Meer informatie: www.ede-natuurlijk.nl



Afronding en vervolg

• Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!

• Vragen kunt u nog stellen in de chat
 deze gaan we zo beantwoorden

• Eind 2021: voorstel Transitievisie Warmte 
 besluitvorming gemeenteraad



Uw 
vragen



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



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?



Wat vinden we belangrijk? 
Onze 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



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.


