
Energiezuinig en Aardgasvrij wonen

Waar gaat het over en wat betekent het?

Ilse Pama – Provincie Zeeland

4 maart 2020



De aarde warmt op… 

Stijging zeeniveau;

Weer wordt extremer: zware buien, hittegolven;

De zomers worden heter en droger;

Winters worden zachter;

Het wordt natter (voorjaar, winter en najaar);

Kans op overstromingen;

Verschuiving klimaatzones;

Natuur verandert, impact op dieren en 
planten;

Voedseltekorten in bepaalde gebieden;

Drinkwatertekorten in bepaalde gebieden.



Het raakt ons allemaal…



Noodzaak? Temperatuurstijging sinds 1850



Waarom een klimaatakkoord?

Parijs Groningen Oliestaten



Het Klimaatakkoord

Energietransitie: het overgaan op schone vormen van 
energieopwekking en warmtevoorziening

De opgave:

CO2 reductie
2030  49%
2050  95%

VN Klimaatakkoord Parijs (2015)
Urgentie, tijdige actie is nodig (max 2 graden Celcius)





Hoe doet NL het, wat betreft duurzame energie?



Van (inter)nationaal naar regionaal

‘Parijs op z’n Zeeuws’



Regionale Energie Strategie (RES)

Landelijk: industrie en landbouw

Elektriciteit                Mobiliteit      Gebouwde Omgeving



Regionale Energie Strategie (RES)

 30 regio’s

 Netwerksturing

 Zeeland is landelijk 

één van de koplopers



Wat staat er in de Zeeuwse RES 1.0

• De strategie om Zeeland te voorzien van

 duurzame elektriciteit

 duurzame warmte

 duurzame mobiliteit

• Startprojecten



Gebouwde omgeving: 

energiezuinig en aardgasvrij wonen

• Wonen zonder energierekening

• Anders koken

• Anders verwarmen

Wonen zonder aardgas: https://www.youtube.com/watch?v=Y3GId-BG4ek

https://www.youtube.com/watch?v=Y3GId-BG4ek


Wonen zonder energierekening

• Minder verbruiken
 Isoleren van vloer, dak en (spouw)muur

 Ledverlichting

 Zuinige apparaten

HR++ of triple glas

 Bewust gedrag

• Duurzame energie opwekken
Opwekken op eigen dak

 Samen opwekken elders (postcoderoos)



Anders koken: de inductiekookplaat

• Geen gebruik van aardgas

• Water kookt op inductie twee keer zo snel als op gas

• Een inductiekookplaat is makkelijk schoon te maken

• Veruit de zuinigste manier van koken op elektriciteit

• De temperatuur van de pitten passen razendsnel aan

• Het is veilig



Anders verwarmen

Alternatieven voor aardgas in Zeeland

• Elektrische oplossingen (warmtepomp)

• Aardgas vervangen door groen gas

• Restwarmte: bruikbaarheid verder onderzoeken

• Geothermie: lijkt niet interessant voor Zeeland

• Aquathermie: starten met demoprojecten

• Warmtenet beperkt bruikbaar in Zeeland



Wijk-voor-wijk aanpak

• Transitievisie Warmte per wijk: een uitwerking 
van de RES voor de gebouwde omgeving. 

• In de visie staan voorstellen voor duurzaam 
aardgasvrij verwarmen met een wijk-voor-wijk 
planning.

• Gemeenten moeten de visie samen met 
bewoners, netbeheerders en medeoverheden 
eind 2021 klaar hebben.



Wonen zonder aardgas als 
bewoner van een VvE

Wat kunt u doen?

Inspiratie en voorbeelden


