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Waar gaan we het over hebben

• Inleiding over energiezuinig en aardgasvrij wonen

• Energiezuinig wonen
• Welke hulp en ondersteuning kunt u hierbij krijgen

• Aardgasvrij wonen
• Eigen of collectieve oplossing
• Wanneer wordt uw huis aardgasvrij

• Enquête “Energiezuinig en Aardgasvrij wonen”

• De komende periode 

• Vinden van betrouwbare informatie

• Vragenronde

• Afsluiting



Energiezuinig wonen

• Aanpak energiearmoede

• Isoleren van woningen met slecht energielabel

• Regionaal isolatie- verduurzamingsprogramma 

• De WoonWijzerWinkel



Aanpak Energiearmoede

• Speciaal voor inwoners die ook recht hebben op de energietoeslag

• Eenvoudige energiebesparende maatregelen

• Slimme tips om energie te besparen
• Advies en informatie

• Verwachte start oktober 2022, tot eind 2023



Isoleren van woningen

• Energielabel E, F en G 
isoleren tot 2030
• Corporaties voor eind 

2028 

• Particuliere verhuurders 

• Gemeente ondersteunt 
bewoners



Regionaal 
Isolatie- en verduurzamingsprogramma
• Isoleren slechte energie labels E, F en G

• Andere maatregelen (niet gekoppeld aan 
energielabel)

• Particuliere woningeigenaren

• Mogelijk ook voor huurders, particuliere 
verhuurders

• Aanpak energiearmoede



WoonWijzerWinkel

• Het regionale energieloket in Parkstad
• Algemene vragen

• Showroom met technieken en materialen

• Specifiek advies voor de persoonlijke situatie

• Hulp en ondersteuning

• Aanpak woning

• Financieel 

• Bedrijven die maatregelen kunnen uitvoeren



Aardgasvrij wonen

• Wat is er nodig voor aardgasvrij wonen

• De soorten oplossingen
• Eigen oplossing

• Collectieve oplossing 

• Wanneer ben je aan de beurt



Stappenplan energiezuinig en aardgasvrij 
wonen

1.Energie besparen
• Kijken naar gebruik en wat kan slimmer

• Eenvoudige besparingen

• Isoleren

2.Overstap naar duurzame energie
• Zuinige apparaten en CV-ketel vervangen

• Check het stroomverbruik van de oude apparaten

• Eigen oplossing of samen met andere buurtbewoners

• Gebruik de energie uit de zon

• Elektriciteit

• Warm water



De alternatieven voor aardgasvrij wonen

• Individuele oplossing

• Gezamenlijke oplossing 
met je buurt of wijk

• Kosten en wanneer 
interessant 
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Kaart potentiestudie alternatieven

Let op! 
Dit is niet de definitieve 
oplossing. 

Dit is slechts één van de 
onderzoeken om tot een 
oplossing te komen



De alternatieven voor de CV-ketel
Eigen oplossing per woning

• Hybride warmtepomp
• Minimaal energielabel D
• Verwarmen met 60 graden
• Ook koeling
• Aardgas en elektriciteit
• Geen aanpassing radiatoren

• Volledig elektrische warmtepomp
• Minimaal energielabel  A of B
• Verwarmen tot max. 50 graden
• Ook koeling
• Elektriciteit 
• Vloerverwarming / lage temp. radiatoren





De alternatieven voor de CV-ketel
Eigen oplossing per woning

• Kosten
• Aanpassing energienetwerk

• Aantal woningen in een buurt

• Rekening houden met
• Meer voorzieningen van Enexis

• Meer zonnepanelen nodig door meer 
gebruik van elektriciteit 



De alternatieven voor de CV-ketel
Gezamenlijke oplossing met je buurt of wijk

• Warmtenet – lage temperatuur
• Minimaal energielabel A of B

• Verwarmen met 15-50 graden

• Soms ook koeling, afhankelijk van de bron

• Vloerverwarming / lage temp. radiatoren

• Warmtenet – midden- hoge temperatuur
• Minimaal energielabel D

• Verwarmen met 60-70 graden

• Geen aanpassing radiatoren





De alternatieven voor de CV-ketel
Gezamenlijke oplossing met je buurt of wijk

• Kosten
• Aanleg nieuw netwerk 

• Aantal woningen in een buurt

• Iedereen doet mee

• Rekening houden met
• Minder elektriciteit nodig dan de eigen 

oplossing

• Moeilijker te realiseren



Wanneer wordt uw huis aardgasvrij

• 20% minder aardgas gebruiken in 2030

• Stap 1 energiezuinig wonen
• Wel of niet eerst isoleren

• Stap 2 aardgasvrij wonen
• Eigen oplossing of gezamenlijke oplossing

• Waar moeten we beginnen?

• Transitievisie Warmte 2.0 
• Wanneer, welke soort oplossing



Eerste denkrichting gemeente

• Buurten met veel woningen met 
slecht energielabel
• Daar kunnen we veel energie besparen

• Altijd isoleren en waar het kan ook 
aardgasvrij

• Buurten waar inwoners onze inzet het 
meeste nodig hebben

• Bewoners buiten de startbuurten helpen 
met het regionaal isolatie- en 
verduurzamingsprogramma



Enquête 
Energiezuinig en Aardgasvrij wonen

• Hoe energiezuinig woont u al?

• Wilt u nog stappen zetten en waarom?

• Welke belemmeringen ervaart u?

• Heeft u een voorkeur voor een eigen 
oplossing of juist een oplossing met uw buurt 
of wijk?

• In welke buurten starten?

• Hoe kan de gemeente u het beste helpen met 
stappen zetten?

• Welke rol wilt u spelen in deze opgave in uw 
buurt?

• Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden 
van de ontwikkelingen in uw buurt?



De komende periode

• De enquête 1 oktober tot 6 november

• Start project aanpak energiearmoede

• Uitwerken regionaal isolatie-
verduurzamingsprogramma

• Uitwerking en vaststelling Transitievisie Warmte 
2.0  (aanpak energiezuinig en aardgasvrij wonen 2030)

• Energiecrisis 



Aan de slag

• Lemmender energiezuinig en aardgasvrij wonen

• Nu zelfstandig of met de WoonWijzerwinkel

• Na besluit Transitievisie Warmte 2.0
• Uw buurt is een startbuurt voor 2030

• Samen met bewoners plan uitwerken

• Verdieping op de beste oplossing, hoe komt dat er dan uit te zien

• Haalbaarheid en betaalbaarheid organiseren

• Uw buurt is geen startbuurt voor 2030

• Duidelijkheid eigen oplossing of gezamenlijke oplossing

• Zelf aan de slag

• Regionaal isolatie- verduurzamingsprogramma



Betrouwbare informatie

• www.brunssum.nl/energie meer informatie over 
• Duurzame elektriciteit

• Isoleren en  besparen

• Verwarmen en koelen 

• Warmtepompcheck 

• Subsidies en regelingen

• En nog meer!

• Berichten sociale media gemeente
• Duurzaam wonen

• Duurzaam leven

http://www.brunssum.nl/energie


Vragen uit de chat



Afronding

https://enquete.toponderzoek.com/warmtebrunssum

https://enquete.toponderzoek.com/warmtebrunssum

