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 en
omdat we voor ons aardgas niet afhankelijk willen zijn van landen als Rusland.
Zevenaar wil in 2040 al energieneutraal zijn, dat betekent dat...
• in Zevenaar 19.157 woningen aardgasvrij worden (Groot Holthuizen is al aardgasvrij).
• een reductie van 26 miljoen m3 aardgas volgt.
De eerste stap naar aardgasvrij is de warmtevisie.

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 zijn de processen die lopen van 2019 tot 2032,
waarbij samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties,
scholen, Liander en de gemeente wordt gekeken welke aardgasvrije
maatregelen passen voor uw wijk.

‘Welk alternatief past
het best bij mijn dorp?’

Voor meer informatie kijk op:
www.milieucentraal.nl

Welke wijk/dorp wordt wanneer aardgasvrij?

Elk jaar starten twee wijken/dorpen in een traject van 12 jaar: 2 jaar: voorbereiding +
10 jaar werkzaamheden. Onderstaande volgorde is voorlopig, omdat deze afhankelijk
is van wijkbewoners zelf. Wie wil mag eerder beginnen!

2019

2023

2024

Herwen
Lobith
Angerlo

2025

2026

Pannerden
Schrijvershoek
Lentemorgen I
Tolkamer
Het Grieth
Centrum

2027

2028

Lentemorgen II
Spijk
Stegeslag
Methen
Babberich
Zonnemaat

Oud-Zevenaar
Giesbeek
Molenwijk
Lathum

2029

DIVERS

Aerdt
De Horst
Ooy
Buitengebieden

We maken werk met werk, zoals vervangen van riolering. Naast deze manier van werken kunt u zelf
samen met wijkbewoners starten om aardgasvrij te worden.
Wie wil, mag eerder beginnen met het wijkproces.
KOSTEN

De maatregelen om aardgasvrij te worden, kosten geld. Hoeveel geld en waar
dat geld vandaan moet komen is onderdeel van het wijkproces. Naast de
kosten levert aardgasvrij besparingen op. Het streven is om de kosten te
kunnen betalen met de besparingen.

DENK MEE!

Inwoners, bedrijven en verenigingen in de wijk/dorp, scholen, 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.

Heeft u vragen over de wijkprocessen of wilt u meer informatie over de
warmtevisie? U kunt contact opnemen met ons via aardgasvrij@zevenaar.nl.
‘Hoe gaan we dan
koken en stoken?’

Heeft u vragen?
Voor vragen over het proces kunt u terecht bij de gemeente Zevenaar via aardgasvrij@zevenaar.nl

