Hoe verwarmen we gemeente Zevenaar
in de toekomst zonder aardgas?
WAT EN WAAROM?

In het klimaatakkoord van Parijs hebben bijna 200 landen met elkaar afgesproken dat ze in 2050
energieneutraal zijn. Nederland is hiervan onderdeel, mede vanwege de situatie in Groningen niet en
omdat we voor ons aardgas niet afhankelijk willen zijn van landen als Rusland.
• Zevenaar wil in 2040 al energieneutraal zijn, dat betekent dat er...
• in Zevenaar 19157 woningen aardgasvrij worden (Groot Holthuizen is al aardgasvrij).
• een reductie van 26 miljoen m3 aardgas volgt.
De eerste stap naar aardgasvrij is de warmtevisie. We vragen hierover om uw advies!
HOE?

Individueel = oplossingen op woningniveau zoals:

Collectief = oplossingen per wijk/dorp zoals:

warmtepomp

warmtenet

infraroodverwarming

groengas

elektrische cv-installatie

biogas

WANNEER?

Isoleren!
Elektrisch koken!

Wat kunt u nu al doen?

Wijkprocessen = van 2019 tot 2032 wijk voor wijk/dorp volgens de
‘Wijk van de Toekomst’ aanpak waarbij uitgangspunt is dat
bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn. U bepaalt
zelf welke maatregelen er in uw wijk/dorp worden genomen en hoe
dit wordt gedaan.

‘Welk alternatief past
het best bij mijn dorp?’

helpt u met praktische informatie
hierover via
www.liemersenergieloket.nl
of 085 303 06 70

Welke wijk/dorp wordt wanneer aardgasvrij?
Elk jaar starten twee wijken/dorpen in een traject van 2 jaar.
De volgorde is afhankelijk van de energie van wijkbewoners zelf.
Wie wil mag beginnen! De technische prioritering is als volgt maar staat
dus niet vast:
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Herwen
Centrum
Angerlo
Lobith

Pannerden

Tolkamer
Het Grieth

Lentemorgen I
Methen

Schrijvershoek

Lentemorgen II
Spijk

Babberich
Zonnemaat

Oud-Zevenaar
Giesbeek

Stegeslag
Molenwijk

De Horst
Ooy

Aerdt
Lathum

KOSTEN

De transitie kost geld. Hoeveel precies en waar dit geld vandaan komt weten
we nog niet. Ook landelijk moeten hierop maatregelen komen.
Betaalbaar en op maat zijn de uitgangspunten in Zevenaar. Voor advies over
uw eigen woning kunt u contact opnemen met het Liemers Energieloket.
all-electric = 800 miljoen voor alle woningen
all-electric in combinatie met een warmtenet = 500 miljoen voor alle woningen

DENK MEE!

Inwoners, bedrijven en verenigingen in de wijk/dorp, netwerkbeheerder Liander en
woningbouwcorporaties bekijken samen wat de beste oplossingen zijn en hoe de financiering geregeld
wordt. Dit doen we in regiegroepen per wijk/dorp.

We horen graag uw advies en mening over de warmtevisie.
Reageren kan tot 8 april via aardgasvrij@zevenaar.nl
‘Hoe gaan we dan
koken en stoken?’

Heb je vragen?
Voor praktische vragen over uw woning en voor tips over het aardgasvrij maken hiervan kunt u terecht bij het Liemers Energieloket
via www.liemersenergieloket.nl of 085 303 06 70.
Voor vragen over het proces kunt u terecht bij de gemeente Zevenaar via aardgasvrij@zevenaar.nl

