
Van het gas af… Hoe?
Op weg naar een energieneutraal Gilze en Rijen



Programma

19.45 Gemeente: De Transitievisie Warmte 

20.05 TSC Gosens, Peter Gosens,Warmtepompen 
waarom moet je ze gebruiken?

Pauze (met verrassing!)

20.55 Geo-Energie, Jan Otten, Aardwarmtesystemen, 
wat zijn de mogelijkheden?

21.15 Energie Gilze Rijen, André Dilweg, Van het gas 
af, waar moet ik nu beginnen?

21.35 Afsluiting



Transitievisie Warmte
11 Mei 2022

Team duurzaamheid –ABG-organisatie



Wat is een Transitievisie Warmte?

De eerste stap in richting aardgasvrij is de Transitievisie 

Warmte. Deze visie geeft antwoord op: 

1. Wat zijn mogelijke alternatieven voor aardgas in de 

gemeente? 

2. Hoe organiseren we de warmtetransitie in onze gemeente 

en met wie? 

3. Wat is de aanpak voor de komende 5 jaar?



Wat is een Transitievisie Warmte?

Wat betekent dat voor u: 

• Welke oplossing is het meest voor de hand liggend in 

uw buurt of wijk?

• Wanneer zou het logisch zijn om in uw buurt of wijk 

stappen te zetten richting aardgasvrij?

• Welke investeringen zijn zinvol?

• Wat kunt u zelf doen?



Waarom gaan we van het aardgas af?



Hoe is de Transitievisie Warmte opgesteld? 

Nov. 2020 Maart 2021 Maart –Aug. 2021 Sept. 2021 Dec. 2021



Wat is de Transitievisie Warmte? 

Wat vinden we belangrijk bij de Transitievisie Warmte?

Inclusief 

Geen houtige 

biomassa  

Samen 
Werk met werk 

maken 

Flexibel & 

toekomstgericht



Wat zijn mogelijke alternatieven 

voor aardgas?

Warmtenet

Oplossing op wijk/buurt niveau met een net gevoed

door één warmtebron

All-electric

Oplossing op gebouw-niveau met een elektrische 

warmtepomp

Hybride 

Oplossing op gebouw-niveau met een gasketel en 

(hybride) warmtepomp



Warmtenet (HT/MT, LT) 

Oplossing op wijk/buurt niveau met 

een net gevoed door één warmtebron.



All-electric

Oplossing op gebouw-niveau met een 
elektrische warmtepomp



Hybride

Oplossing op gebouw-niveau met een 

gasketel en (hybride) warmtepomp.



Wat zijn mogelijke alternatieven voor 

aardgas?

Een warmtenet is niet kansrijk 

• Technisch en financieel niet haalbaar

All-electric oplossingen zijn kansrijk

• Lucht-/bodemwarmtepomp

• Collectief of individueel

Duurzaam gas 

• Op dit moment teveel onzekerheden (beschikbaarheid, 

kosten) om als optie mee te nemen in de visie.

Energiebesparende maatregelen zijn erg belangrijk! 



De huidige energielabels binnen 
de gemeente 



Hoe organiseren we de 

warmtetransitie?

Bij Gilze en Rijen past de gefaseerde aanpak, gemeentebreed

stappen zetten die passen bij de oplossing, gebouwen en de 

gebouweigenaar. 

Uitgangspunten:

• Stapsgewijs naar aardgasvrij 

• Iedereen kan stappen zetten 

• Gebruik maken van natuurlijke overgangsmomenten 



1

2

3

Spijtvrije 

maatregelen

Klaar voor de 

overstap

Aardgasvrij

Isolatie, 

energiebesparing (bv. 

tochtstrips)

Aanpassingen aan de 

woning, afhankelijk van 

de installatie (bv. 

convector)

Overstap naar nieuwe 

techniek 

Gefaseerde transitie



Aanpak

De komende jaren willen we dat iedereen zich stapsgewijs gaat 

voorbereiden op aardgasvrij. Daar zetten wij op in door: 

•Wijkaanpak EGR 

• RREW (cadeaubonnen voor energiebesparende producten, 

warmtescans, energieadvies) 

• Duurzaamheidslening (bijv. voor een warmtepomp, 

isolatiemateriaal of zonnepanelen)

En daarnaast: 

• Communicatie, bewustwording en ondersteuning



Heeft u vragen, ideeën of wilt u 

meedenken?

We ontmoeten u graag!

Duurzaamheid@abg.nl

Ontvangt u de duurzaamheidsnieuwsbrief al?

mailto:Duurzaamheid@abg.nl

