
Tweede informatieavond over aardgasvrij Zundert   
Maandag 21 juni was de tweede informatieavond over aardgasvrij Zundert. We bespraken de 
huidige stand van zaken van de Transitievisie Warmte (TVW), die de gemeenteraad eind 2021 
vaststelt. Op 12 april vond de eerste informatieavond plaats. Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe 
zien de contouren van de TVW eruit? En wat kunnen inwoners en ondernemers de komende 
periode verwachten? 
 

Waarom aardgasvrij wonen in gemeente Zundert?  

In 2050 worden alle huizen in Nederland aardgasvrij, ook in gemeente Zundert. Dat doen we niet in 
één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. Alle gemeenten in Nederland schrijven hiervoor 
een stappenplan, dat eind 2021 klaar moet zijn. De Transitievisie Warmte. Ook gemeente Zundert is 
bezig met dit plan, waarin we omschrijven hoe we de komende jaren toewerken naar aardgasvrije 
wijken. Ook staat er in dit plan welke alternatieve warmtebronnen we kunnen gebruiken voor het 
verwarmen van de gebouwen.  

 
Opbrengsten Mentimeter: “Wat zijn uw verwachtingen van vanavond” 
 

Inzetten op isoleren en energie besparen 

 
Danielle Heijligers en Esmee de Lorijn van advies en ingenieursbureau DWA presenteerden de stand 
van zaken van de Transitievisie Warmte. En gaven een toelichting op het proces van de afgelopen 
maanden. Zo zijn er in de afgelopen periode bijeenkomsten geweest met het begeleidingsteam, de 
gemeenteraad en het College B&W en inwoners. Inwoners gaven in de online enquête en tijdens de 
eerste informatieavond aan vooral behoefte te hebben aan duidelijke informatie over wat hen te 
wachten staat. Uit de online enquête kwam naar voren dat inwoners momenteel nog weinig urgentie 
voelen om van het aardgas af te gaan. Uit het vooronderzoek bleek al dat er op dit moment weinig 
duurzame alternatieven beschikbaar zijn in gemeente Zundert. Op dit moment is als eindoplossing 
alleen all-electric mogelijk. Een hybride warmtepomp is slechts een tussenoplossing en pas als de 
piekvoorziening verduurzaamd wordt een eindoplossing. Zo ver is de gemeente echter nog niet, want 
daar is eerst duurzaam gas voor nodig. Inzetten op isoleren en energie besparen wordt door 
inwoners, raadsleden, College en het begeleidingsteam breed gesteund.  
 



De uitkomst: in de TVW wordt er geen startwijk aangewezen, die als eerste aan de slag gaat met van 
het aardgas afgaan. De gemeente zet de komende jaren in op isoleren en energie besparen door 
middel van een hybride warmtepomp. De gemeente is hiervoor bezig met het ontwikkelen van een 
gemeente brede communicatiestrategie, die zoveel mogelijk inwoners moet informeren, inspireren 
en aanzetten tot besparen. DWA geeft wel aan dat “de zwaarte van de opgave” hierdoor wordt 
doorgeschoven naar de laatste 20 jaar. De opgave om in 2050 van het aardgas af te zijn, blijft staan. 
De komende maanden wordt er hard gewerkt om van de 0.5 versie TVW een definitieve versie te 
maken. Deze wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Tijdens de avond was er uiteraard ook ruimte om vragen te stellen, of zorgen te uiten. Een aantal 
inwoners had bijvoorbeeld bedenkingen bij de beperkte alternatieven duurzame alternatieven voor 
aardgas en riep de gemeente op hun ogen open te houden voor de opkomst van waterstof en andere 
alternatieven. Hierop antwoordde de gemeente dat het ook zeker open blijft staan voor technische 
ontwikkelingen en dat het inzetten op energiebesparing en isoleren niet betekent dat de gemeente 
‘achterover zal leunen en af gaat wachten tot 2030’. “Als er nieuwe technische innovaties 
beschikbaar zijn, vinden we dat zeker interessant. En als u ze als inwoner kent, laat het de gemeente 
dan vooral weten”, aldus Jolande Verwegen (beleidsambtenaar duurzaamheid van de gemeente 
Zundert).   
 

Met elkaar in gesprek over het vervolg 

 
Het succes van een communicatieaanpak valt of staat bij hoe goed deze aansluit bij de omgeving. 
Daarom gingen we tijdens de informatieavond met inwoners en ondernemers (online) in gesprek 
over behoeften en wensen. Zo lieten aanwezigen weten vooral behoefte te hebben aan duidelijkheid 
over wat hen te wachten staat. Deze behoefte klonk al tijdens de eerste informatieavond en in de 
online enquête. Daarnaast gaven aanwezigen aan het belangrijk te vinden dat een 
communicatieaanpak van de gemeente voor iedereen uit de gemeente moet zijn en duidelijk moet 
aangeven wat inwoners voor voordelen kunnen halen uit het verduurzamen van hun woning.  
 

Opbrengsten Mentimeter: “wat zou in een communicatieaanpak over de warmtetransitie niet mogen 
ontbreken?”  
 

Regionaal Energieloket 

 

Hoewel de TVW pas eind 2021 wordt vastgesteld, zit de gemeente ondertussen niet stil. Parallel aan 

het proces om tot een TVW te komen, heeft de gemeente Zundert ook een Regionaal Energieloket en 

worden er verschillende collectieve inkoopacties en informatieavonden over verduurzaming 

georganiseerd. Daarnaast zullen er in het najaar energiecoaches aan de slag gaan, die inwoners 

ondersteuning bieden met concrete vragen over het verduurzamen van woningen. Bent u een 

inwoner van Zundert die ervaring heeft met het verduurzamen van uw woning en deelt u deze kennis 

https://regionaalenergieloket.nl/zundert


graag met anderen? Tot juli kunt u zich aanmelden als energiecoach bij de gemeente. U kunt mailen 

naar gemeente@zundert.nl met als onderwerp ´energiecoach´.  

Het Regionaal Energieloket is een (digitaal) loket waar u als inwoner terecht kunt met vragen over 

het verduurzamen van uw woning, of vragen over energiebesparing. Via onderstaande links vindt u 

meer informatie over de inkoopacties en aanmeldlinks voor de informatieavonden: 

• Collectieve inkoopactie zonnepanelen en informatieavond op 22 juni om 19.30 uur 
• Collectieve inkoopactie isoleren en informatieavond op 29 juni om 19.30 uur 
• Collectieve inkoopactie hybride warmtepomp en informatieavond op 7 juli om 19.30 uur 

 
Op de hoogte blijven 
Wilt u meer weten over het plan van aanpak van de gemeente (Transitievisie Warmte) of het hele 
participatietraject? Kijk dan op de website van de 
gemeente: https://www.zundert.nl/duurzaamheid/aardgasvrij. Wilt u liever automatisch op de 
hoogte gehouden worden? Meldt u via deze link naar voor de nieuwsbrief.  
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