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Wie doen er
mee?
Om tot een aardgasvrij
Nederland te komen werken
de volgende partijen samen
aan de oplossing:

Bewoners
Aan de bewoner de taak om samen
met de wijk te komen tot een keuze
voor een alternatief voor aardgas, en te
zorgen dat de eigen woning waar nodig
wordt aangepast.

Lokale initiatieven
Actieve bewonersgroepen kunnen
andere bewoners helpen bij de keuze
en bij de uitvoering van
energiebesparende maatregelen.

Bedrijven
Bedrijven denken nu al mee over de
verschillende warmtealternatieven. Als
duidelijk is wat er in de plaats komt
voor aardgas, gaan zij aan de slag met
de uitvoering.

De gemeente

Experts
& adviseurs

De gemeente coordineert lokaal de
overstap naar aardgasvrij wonen. Aan
haar de taak om het de bewoners zo
makkelijk mogelijk te maken en er
voor te zorgen dat de overstap van
aardgas naar een andere
warmtebron voor iedereen
behapbaar en betaalbaar is.

Om een goede keuze te maken voor
het juiste alternatief, onderzoeken
experts, meestal in opdracht van de
gemeente, wat de beste opties zijn
voor een wijk.

De overheid

De netbeheerder

De landelijke overheid zorgt voor
nationale regie, aanpassing in wetten
en regelgeving en duidelijke landelijke
communicatie over hoe & wat en de
ondersteuning van
gemeenten.

De netbeheerder geeft aan wanneer
gasnetten vervangen moeten worden
en denkt mee over hoe je ervoor kunt
zorgen dat de energie die je nodig
hebt, veilig, netjes en gegarandeerd
bij je huis komt.

Banken &
pensioenfondsen

Woningbouwcorporaties

Banken kunnen zorgen voor een
passende ﬁnanciering. Samen met
pensioenfondsen spelen zij een rol in
de ﬁnanciering van de kosten wat
betreft het aanpassen van woningen.

Verhuurders kiezen in overleg met
gemeenten, huurders en andere wijkbewoners voor een goed
warmte-alternatief voor hun woningen
en zorgen dat de woningen op tijd
worden aangepast.

verwarmt is een initiatief van Stichting HIER klimaatbureau.

Het waterschap
Het waterschap inventariseert of én
waar ze warmte kunnen leveren uit
oppervlaktewater, meren, rivieren en
rioolwater.

Provincies
Provincies helpen gemeenten om
lokale plannen regionaal af te
stemmen. Ze hebben een belangrijke
rol bij grootschalige warmtenetten
en windparken.

