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7 jaar geleden…..



Ondertussen in Groningen



Energie agenda Nederland 2016

Doelstelling:
drastische reductie van het gebruik van fossiele 
energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. 

30% van het totale energiegebruik is
voor het verwarmen van woningen, 
gebouwen en kassen

Grootste CO2 uitstoot vindt plaats 
door

industrie/scheepvaart/luchtvaart! 
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Transitievisie Warmte
=

De route naar aardgasvrij



Visie Mook en Middelaar
https://www.mookenmiddelaar.nl/visies-en-ambities/
Samen met de gemeenten Gennep en Bergen



Wat is een aardgasvrij 
huis?

• Geen aardgas nodig voor: verwarming, warm tapwater en koken 

• Goede isolatie en ventilatie zorgen voor het verminderen van 
energieverbruik en behoud comfort

• Investeringen nodig voor: alternatieven voor CV-ketels en isolatie

• Eerst woning/pand voorbereiden. Hiervoor nemen we ruim de tijd.

• Hoe lager het energieverbruik: hoe meer keuze in alternatieve 
verwarmingssystemen.



Kansen aardgasvrij

• Toekomstbestendige woningen en wijken

• Waardestijging woningen

• Meer comfort en gezondere leefomgeving

• Lagere energiekosten

• Koppelkansen met inrichting openbare ruimte (groen, parkeren, 
klimaatadaptatie)

• Betere vooruitzichten komende generaties

• Onafhankelijke positie voor wat betreft energievoorziening



Warmtevisie M&M
Inzicht in onze opgave & opties





Kansen op all electric /warmtenet, 
grootschalige nieuwbouw, actieve 

bewoners en woningtypen



Stap 1 
Energiebesparing

Vooral kieren en naden dichten en isoleren:

• Lagere energiekosten 
• Behaaglijk binnenklimaat
• Voorbereid op aardgasvrij
• Waardevermeerdering

Zeker bij:

• Verbouwing
• Nieuwbouw 
• Woningaankoop

Mate van isolatie hangt samen met type woning en warmtebron! 



Warmtenet                  Wind                         Zon

Stap 2 
Energiegebrui

k



Duurzaam Thuis



Wie gaat het betalen?



Subsidies

Investerings Subsidie Duurzame Energie www.rvo.nl/isde

- Isolatie bestaande buitenschil 

- Diverse voorwaarden
- Ook voor (hybride) warmtepompen, zonnecollectoren & PVT

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis www.rvo.nl/seeh

- VvE’s

- Ook Energie-advies, MDOP en begeleiding

Afkoppelen regenwater www.mookenmiddelaar.nl

Aanleg Groendak www.wsrl.nl
binnenkort in 2022 te verwachten?

http://www.rvo.nl/isde
http://www.rvo.nl/seeh
http://www.mookenmiddelaar.nl/
http://www.wsrl.nl/


Leningen

Duurzaam Thuis regeling
- Energie en levensloop  

www.limburg.nl/duurzaamthuis

Energiebespaarlening van het nationaal Warmtefonds
www.energiebespaarlening.nl

www.energiebespaarlening.nl/vve

Monumentenlening www.restauratiefonds.nl

Greenloans www.greenloans.nl

http://www.limburg.nl/duurzaamthuis
http://www.nationaalenergiebespaarfonds.nl
http://www.energiebespaarlening.nl/vve
http://www.restauratiefonds.nl/
http://www.greenloans.nl


Acties in de tijd

2022 Aardgasvrij

Onderzoek alternatieven | offertes | pilots

Informatie, huisbezoeken energiecoaches, campagnes, websites

Installatie | realisatie

Nader onderzoek | (bouwkundig/technisch) advies | financiering | back office



• De weg naar een aardgasvrije wijk is intensief en roept veel 
vragen op, maar biedt ook kansen. 

• De eerste stappen zijn gericht op goede informatie en het 
terugdringen van het energieverbruik.

• We nemen voldoende tijd voor nader onderzoek naar 
alternatieven om uiteindelijk een verantwoorde keuze te 
kunnen voorleggen.

• Een goede afstemming en samenwerking is cruciaal

Conclusie



www.milieucentraal.nl

www.duurzaamwonenplus.nl

www.hieropgewekt.nl

www.regionaalenergieloket.nl

Voor vragen, informatie en advies Duurzaam Wonen:

info@duurzaamwonenplus.nl
Jos van der Lint | 06 552 021 65

Referenties

http://www.milieucentraal.nl/
http://www.duurzaamwonenplus.nl/
http://www.hieropgewekt.nl/
http://www.regionaalenergieloket.nl/
mailto:info@duurzaamwonenplus.nl

