
 

 
 

   

 

  

 

Veelgestelde vragen visie ‘Op weg naar aardgasvrij’ 
 

Heeft u onlangs vanuit de gemeente een brief ontvangen over de visie ‘Op weg naar 

aardgasvrij’? Mogelijk heeft u vragen. Hieronder vindt u al een aantal veelgestelde vragen met 

antwoorden. Heeft u een andere vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer 

Ties Corten via t.corten@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035. 

 

Vraag: Wanneer komt er een warmtenet?  

Antwoord: Of er een warmtenet komt is nog helemaal niet zeker. Vanuit technisch oogpunt 

zien wij wel kansen. Of het financieel haalbaar is weten we echter niet. Dit willen we gaan 

verkennen, naast andere alternatieven voor aardgas zoals een warmtepomp. Daarvoor hebben 

wij uw inbreng nodig. Een passend alternatief voor aardgas hangt namelijk ook af van uw 

woning.  

 

Vraag: Wat gaat dit mij kosten?  

Antwoord: Zoals het er nu naar uitziet, zijn de alternatieven voor aardgas duurder (als we de 

recente prijsstijging van gas niet meerekenen). Ook het isoleren van uw woning kost geld.  

 

Met de verkenningsbuurten gaan we aan de slag om een voorstel te maken waardoor het voor 

iedereen interessant wordt om van het gas af te stappen. Zo kan isolatie vaak via een lagere 

energierekening terugverdiend worden. Ook zien we de komende jaren veel subsidies vanuit 

de Rijksoverheid waar wij mogelijk van kunnen profiteren. 

 

Vraag: Ik heb een warmtepomp en dus helemaal geen aardgas meer. Gaat u mij 

verplichten om op een warmtenet aan te sluiten?  

Antwoord: Nee. Wij gaan niemand verplichten. En omdat  u nu al zonder aardgas een 

comfortabel warm huis heeft, hoeft u niet aan te sluiten op een warmtenet. 

 

Vraag: De netwerkbeheerder komt binnenkort bij mij de gasleiding vervangen. Is dit 

nog wel nodig. 

Antwoord: Ja. Dit doen ze preventief bij oude leidingen om de veiligheid te kunnen blijven 

garanderen.  Het is verstandig om deze oude leidingen te laten vervangen. Het gasnet blijft 

nog minimaal  5-10 jaar in gebruik. Mogelijk langer omdat het afstappen van aardgas complex 

is.  

 

De komende jaren verkennen wij  eerst wat het beste alternatief is.  Als we dit weten en het 

grootste deel van de wijk wil meedoen, kunnen we een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan gaan 

opstellen. Het opstellen van een concreet Wijkuitvoeringsplan, het regelen van financiering en 

de uitvoering zelf kosten 5-10 jaar. 
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Vraag: Waarom zijn er verkenningsbuurten aangewezen?  

Antwoord: Het starten in vier verkenningsbuurten heeft als doel om voor 2026 te komen tot 

minimaal één Wijkuitvoeringsplan met breed draagvlak van alle betrokkenen. Hieronder leest u 

wat dit betekent.  

 

 

Wat is een verkenningsbuurt? 

Een verkenningsbuurt is een buurt waar wij 

samen met inwoners en belanghebbenden 

de mogelijkheden in de warmtetransitie 

gaan verkennen. Er ligt nog niets vast. Wel 

zien wij in deze buurt een kans voor een 

collectief warmtenet.  

 

In een verkenningsbuurt sluiten wij aan bij 

lopende initiatieven en roepen wij iedereen 

op mee te doen. Samen verkennen wij: 

- De betrokkenheid en het draagvlak;  

- Technische mogelijkheden van 

verschillende alternatieven voor 

aardgas.  

- De kosten van deze transitie en hoe 

deze betaald kunnen worden. 

- Financieringsmogelijkheden en 

subsidies. 

- Wat iedereen nu al kan doen.  

 

In een verkenningsbuurt werken wij aan de 

voorwaarden om voor 2026 minimaal één 

Wijkuitvoeringsplan op te starten. De 

gemeenteraad besluit welke buurt dit wordt 

en toets of aan onze kaders is voldaan om 

te starten met het opstellen van een 

Wijkuitvoeringsplan. 

Wat is een Wijkuitvoeringsplan?  

Een Wijkuitvoeringsplan is een plan om de 

wijze van uitvoering vast te leggen voor de 

overstap op duurzame warmte. Hierin staat 

concreet:  

 Wat de nieuwe warmteoplossing 

wordt;  

 Wat er moet gebeuren aan alle 

gebouwen om deze geschikt te 

maken voor de warmte-oplossing 

(zoals isolatie);  

 In het geval van een collectieve 

warmteoplossing: waar deze komt 

te liggen en hoe deze (gefaseerd) 

wordt aangelegd;  

 Welke partijen een rol krijgen in de 

warmtetransitie van de buurt en hoe 

deze partijen worden gevonden 

(bijvoorbeeld door middel van een 

aanbesteding);. Daarmee kiest de 

gemeente ook haar rol.  

 Hoe dit alles wordt gefinancierd en 

wie welk deel betaalt.  

 

Wanneer het plan klaar is, is een besluit 

van de gemeenteraad nodig om deze vast 

te stellen. Dit doet de gemeenteraad door 

akkoord te gaan met een wijziging in het 

Omgevingsplan. Vanaf dit moment kan de 

uitvoering beginnen.  


