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Geachte heer/mevrouw, 

 

Met het Klimaatakkoord van Parijs werken we toe naar een duurzame toekomst. De komende jaren 
zullen bewoners, bedrijven en overheden gezamenlijk de energietransitie vormgeven.  
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol en stem in dit vraagstuk.  
 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen bieden wij u bij deze een handreiking voor de lokale 
energietransitie, wellicht ook als context voor uw boodschap naar burgers de komende tijd. Op onze 
website vindt u een handig stappenplan: www.enexisgroep.nl/energieplan . 
 
Enexis Netbeheer is in uw gemeente de onafhankelijke netbeheerder van elektriciteits- en gasnetten 
en het is onze missie om de netwerken in uw gemeente zo goed mogelijk te onderhouden en 
tegelijkertijd te verduurzamen. Als netwerkbedrijf, hebben wij de taak iedereen toegang te geven tot 
betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Enexis Groep is volledig in handen van provincies en 
gemeenten, dient het publieke belang en is daarmee onafhankelijk.  
 
Voor de energieplannen die in uw gemeente worden of zijn opgesteld, is het goed te weten dat de 
Tweede Kamer heeft besloten om de aansluitplicht van aardgas voor nieuwbouw af te schaffen; 
gemeenten mogen daar in bijzondere gevallen een uitzondering op maken. Voor bestaande bouw 
moet de gemeente per wijk de mogelijkheden voor een alternatieve warmtevoorziening aanwijzen.  
 
Kijkend naar de verschillende woonwijken, dan zijn de volgende inzichten relevant: 
 

1. Kies bij nieuwbouw voor energiezuinige huizen. Hierdoor is geen aardgasvoorziening meer 

nodig en kan met elektrische verwarming worden volstaan. Gemeenten kunnen nu al 

organiseren dat een wijk op deze manier ingericht wordt. Heeft u al een wijk in voorbereiding 

met een gasnet: Enexis kijkt graag met u naar alle mogelijkheden om deze alsnog zonder 

gasnet te realiseren.  

2. Voor de verduurzaming in de bestaande bouw is het verduurzamen complexer, omdat per 

definitie de oplossingen op dit moment duurder zijn dan aardgas en er een aansluitplicht geldt 

voor aardgas. Kies daarom voor de uitbreiding van een warmtenet indien mogelijk of bij 

sloop/herbouw voor een (hybride) warmtepomp.  

 

3. Voor alle andere woningen kunnen hybride oplossingen (combinatie van gas en elektriciteit 

voor verwarming van het huis) een aantrekkelijke en duurzame oplossing zijn. Enexis 

verwacht dat uiteindelijk het merendeel van de bestaande woningen via zo’n hybride 

tussenoplossing zal overgaan naar een 100% duurzame voorziening. De komende jaren 
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kunnen miljoenen woningen op natuurlijke momenten beter geïsoleerd en voorzien worden 

van een hybride oplossing met een elektrische warmtepomp. Hierdoor zal het gasverbruik 

kunnen dalen met meer dan 80%. Het is nuttig om 100% gasgestookte ketels vanaf een 

bepaalde datum te gaan verbieden. De minister van Economische Zaken en Klimaat is 

voornemens hiervoor een maatregel te treffen. 

 

4. Ga voor een wijkgerichte aanpak. Het is vrijwel onmogelijk om alle aardgasgebruikers in een 

wijk te verplichten om voor duurzame warmte te kiezen en op dat moment de gaskraan dicht 

te draaien. Er zal de komende jaren in pilots ervaring worden opgedaan om bewoners te 

verleiden of te dwingen tot overstappen op warmte. In de praktijk worden veelal wijken 

gekozen waar grootschalige renovatieprojecten (van wooncorporaties) gepland zijn. De 

kosten voor het in stand houden of vervangen van aardgasnetten zijn marginaal in de 

warmtetransitie en dus minder relevant voor een eigenaar. Tegelijkertijd kunnen niet alle 

huishoudens op warmte aangesloten worden en blijft de gasinfrastructuur van grote waarde 

voor het transport van duurzame gassen of waterstof.  

 

Heeft u vragen, wenst u een nadere toelichting of zoekt u concrete ondersteuning? Neemt u dan 
contact op met de relatiemanager voor uw gebied: 

 

Groningen, Drenthe, Overijssel: 

Jur Hofsteenge: jur.hofsteenge@enexis.nl  

+31-(0)6-21267627 

 

Limburg, Oost-Brabant: 

Thijs van Dael: thijs.van.dael@enexis.nl  

+31-(0)6-52845733 

 

West- en Midden-Brabant 

Ton Schuurmans: ton.schuurmans@enexis.nl  

+31-(0)6-21245864 

 
Wilt u meer achtergrondinformatie over duurzaam wonen? Raadpleeg dan de onafhankelijke website 
van Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Cor Brockhoven 
Public Affairs & Communicatie 
 
 
www.enexisgroep.nl/energieplan 
 
www.enexis.nl  

 

mailto:jur.hofsteenge@enexis.nl
mailto:thijs.van.dael@enexis.nl
mailto:ton.schuurmans@enexis.nl
http://www.enexisgroep.nl/
http://www.enexis.nl/

