
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Waarom moeten we van het gas af?  
Bij de verbranding van gas komt CO2 vrij, een 
broeikasgas. Broeikasgassen zorgen dat 
zonnewarmte gevangen blijft in de dampkring, 
waardoor de aarde opwarmt. Dat leidt weer 
tot een keten van problemen die we 
uiteindelijk het klimaatprobleem noemen. Dat 
aardgas is een onderdeel van de oplossing: het 
gaat om een positieve bijdrage. Uiteindelijk 
heeft iedereen hetzelfde belang: een prettige 
leefomgeving voor onszelf en de generatie na 
ons.  

 

Wat is de rol van de gemeente?  
De gemeente heeft van het Rijk de regierol 
gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent 
dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in 
goede banen moet leiden. De gemeente heeft 
de taak om in 2021 een transitievisie warmte 
te maken en daarna voor elke wijk of dorp een 
plan te maken om van het aardgas af te gaan. 
Dit doet de gemeente in overleg met inwoners 
en partijen die bij een dorp of wijk betrokken 
zijn.  

 

Wat is de Transitievisie Warmte?  
De visie geeft Molenlanders, huis- en 

gebouweigenaren een eerste beeld van de 

stappen en het tijdpad richting aardgasvrij 

wonen. Ook geeft de visie inzicht welke 

toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk 

zijn per wijk. Huis- en gebouweigenaren kunnen 

met deze informatie rekening houden wanneer 

bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet 

worden of een nieuw kooktoestel gekocht 

wordt.  

 

Wat is de Transitievisie Warmte niet? 
De visie maakt geen keuze welke dorpen of wijken al 
voor 2030 daadwerkelijk van het gas afgaan. We starten 
vanaf 2022 in drie dorpen/wijken met de verkenning 
voor een andere warmtevoorziening met inwoners, 
ondernemers en gebouweigenaren. We kiezen juist voor 
deze wijken en dorpen omdat daar kansen liggen. Het 
vergt een zorgvuldige afweging. Hierbij zijn 
betaalbaarheid en draagvlak belangrijke uitgangspunten. 
Dit proces van verkenning tot besluit duurt ongeveer 2 à 
3 jaar. Daarna is nog 8 jaar nodig om de nieuwe 
warmtevoorziening te realiseren en daadwerkelijk van 
het gas af te gaan. Iedere woningeigenaar beslist zelf of 
hij meedoet met het (collectief) wijkalternatief of zelf 
een ander passend alternatief  zoekt.  
 

 

Gaat transitievisie warmte alleen over 
overstap naar andere warmtebron? 
Nee. Hoe we het ook wenden of keren, we 

moeten uiteindelijk allemaal zuiniger omgaan 

met energie om de energietransitie überhaupt 

te kunnen bolwerken. Energie die je bespaart 

(denk aan het isoleren van huizen), hoef je ook 

niet op te wekken en te betalen. De 

transitievisie zet daarom zeker ook in op 

energiebesparing. We zijn hierover al volop in 

contact te komen met dorpsraden, inwoners en 

bedrijven. We stimuleren dit ook met acties en 

inwoners kunnen voor advies terecht bij 

Regionaal Energieloket en energiecoaches. 
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