
warmtenet   all-electricMet de                           strategie worden
gebouwen verwarmd met elektriciteit. Hierbij
wordt warmte uit de lucht of bodem gebruikt
om de woning te verwarmen. Dat kan
bijvoorbeeld met een lucht- of
bodemwarmtepomp. De all-electric strategie
is voor onze gemeente op dit moment de
meest haalbare oplossing.

Alternatieven voor aardgas 

De Transitievisie Warmte
in gemeente Baarle-Nassau

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer om de woningen
in onze gemeente te verwarmen, dit is afgesproken in het
Klimaatakkoord. De gemeenteraad heeft op 
15 december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld,
een visie op aardgasvrij wonen en leven in 2050. We zetten
daarmee de eerste stap naar een aardgasvrije gemeente!

Bij een                         worden gebouwen
aangesloten op een collectieve warmtebron.
Door leidingen stroomt warm water van de
bron naar de woning. Omdat een grote
warmtebron in onze gemeente ontbreekt, is
dit geen waarschijnlijk alternatief voor
aardgas. 

                                            zijn zowel groen
gas als waterstof. De beschikbaarheid van
groen gas en waterstof is echter nog erg
onzeker. Om deze reden kunnen we de
duurzame gassen nog niet meenemen als
robuuste oplossing in onze gemeente. 

Duurzame gassen

De huidige situatie in gemeente Baarle-Nassau 
In de gemeente Baarle-Nassau moeten                 woningen
aardgasvrij worden gemaakt. Naast de grootte van het huis,
het huishouden en het bouwjaar van de woning speelt het
energielabel een belangrijke rol. Het energielabel van een
woning geeft aan hoe zuinig een woning is en welke kansen
er liggen voor energiebesparing.
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Isoleren is daarbij heel belangrijk. De eerste stap naar
aardgasvrij is zoveel mogelijk energie besparen door middel
van isolatie. Energie die niet wordt verbruikt is tenslotte de
duurzaamste vorm van energie.  

Een goede maatstaf voor het verbruik van aardgas is het
energielabel. Op het plaatje hiernaast staan de gemiddelde
energielabels van de gemeente Baarle-Nassau
weergegeven. 

Energielabel A betekent dat de woning erg goed geïsoleerd
is, energielabel G betekent dat de woning niet goed
geïsoleerd is. 

Voor de gemeente Baarle-Nassau hebben we de volgende drie alternatieven voor
aardgas onderzocht op technische en financiële haalbaarheid.

Isoleren



Gemeente Baarle-Nassau 
www.baarle-nassau.nl/duurzaamheid
of duurzaamheid@abg.nl

Regionaal Energieloket
regionaalenergieloket.nl/baarle-nassau

 

Contactgegevens

"Wat kan ik 
nu al doen?"

Een energiecoach kan jou meer vertellen over maatregelen die je al
kunt nemen om jouw woning te verduurzamen. Vraag nu een
energieadviesgesprek aan door de QR-code te scannen: 

TIPS

Wil je jouw woning verder verduurzamen en bijvoorbeeld een
warmtepomp aanschaffen. Dan kun je via de gemeente een
Duurzaamheidslening aanvragen. Op de website van de gemeente 
vind je hier meer informatie over, scan hiervoor de QR-code. 

De komende vijf jaar zetten we als gemeente in op bewustwording,
zodat elke inwoner in de gemeente zich bewust is van de kansen die
er nu al liggen om je woning te verduurzamen. Daarnaast gaan we
samen met de gemeente Alphen-Chaam twee pilotprojecten
uitvoeren. Bij deze pilots gaan we in twee wijken aan de slag om te
bekijken hoe we samen met inwoners de verduurzaming van
woningen kunnen versnellen.

Wat gaat de gemeente doen?

Heb je een goed idee, of wil je jouw buurt opgeven voor een pilot? Of
heb je vragen over de Transitievisie Warmte? Neem dan contact met
de gemeente op. Dit kan door een mailtje te sturen naar
duurzaamheid@abg.nl. Vermeld daarbij 'Transitievisie Warmte
gemeente Baarle-Nassau' in het onderwerp. Op de website van de
gemeente kunt u daarnaast de gehele visie downloaden en meer
informatie vinden: www.baarle-nassau.nl/transitievisiewarmte. 

Neem contact met ons op: 

3Aardgasvrij

1Spijtvrije maatregelen

2Klaar voor de overstap

Gefaseerde transitie
We wijzen in de gemeente Baarle-Nassau geen startwijken aan,
maar gaan de komende jaren aan de slag met de gefaseerde
aanpak. Dit betekent dat iedereen zich op zijn eigen tempo kan
voorbereiden op aardgasvrij. De eerste jaren ligt de focus op de
zogenoemde spijtvrije maatregelen. Daarmee bespaar je op jouw
energierekening, en zit je er comfortabeler bij. Als jouw woning
goed geïsoleerd is, vanaf energielabel B, kun je verder gaan
voorbereiden op aardgasvrij. Pas op het voor jouw juiste moment
stap je over op aardgasvrij, bijvoorbeeld als je gaat verbouwen of
wanneer de CV- of HR-ketel toe is aan vervanging. 


