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C-212
Green Deal Aardgasvrije Wijken

Betrokken partijen

 - 31 gemeenten
 - 5 netbeheerders
 - IPO
 - NBNL
 - VNG
 - Rijksoverheid

Nadere specificatie partijen staat in de bijlage.

Beschrijving initiatief

De omslag van aardgas naar CO2-arme alternatieven voor warmte vergt een forse inspanning van burgers, 
bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze energietransitie vergt flinke investeringen 
voor de vervanging van (aardgasgestookte) installaties, in de infrastructuur en in productie van duurzame 
energie. Omdat ruim 7 miljoen huishoudens hiermee te maken krijgen is het ook een grote 
maatschappelijke opgave. 

De Green Deal wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen. Samen met de 31 gemeenten en 5 
netbeheerders wordt in geselecteerde wijken het proces naar aardgasvrij in gang gezet, en wordt 
gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor versnelling en oplossingen voor eventuele barrières. Op 
basis van hun ervaringen in de praktijk willen de dealpartijen bijdragen aan de aanpassing van de condities 
voor de warmtetransitie. Het gaat daarbij om drie aspecten: de wetgeving, financieringsconstructies en het 
vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De overgang van aardgas naar duurzame warmteopties vergt van alle betrokkenen ook nieuwe 
competenties. Door kennis te ontsluiten en ervaringen te delen willen partijen de transitie bespoedigen. 
Gestreefd wordt om onder de vlag van deze Green Deal deze kennisdeling te bevorderen, en uiteindelijk 
over te laten gaan in het nog op te richten Expertcentrum Warmtetransitie. 

Resultaten

Partijen gaan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen en leveren input voor het aanpassen van 
de condities ten aanzien van:
 - wetgeving;
 - financieringsconstructies;
 - verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - planning en richting van de aanpassingen;
 - draagvlak en eigenaarschap bij burgers voor de beoogde veranderingen.
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Inzet en acties partijen

 - Gemeenten voeren de regie en zetten zich om draagvlak te genereren voor de uitvoering van een plan 
van aanpak 

 - Gemeenten bewaken de algemene belangen van hun inwoners. 
 - Gemeenten betrekken de andere partijen in het proces om wijken aardgasvrij te maken.
 - Gemeenten communiceren over vormgeving en resultaten van het wijkproces en de energietransitie.
 - Gemeenten delen informatie en ervaringen uit de processen met de overige partijen, partners, en 

andere gemeenten die de kennis uit deze Green Deal willen gebruiken. Daarnaast delen zij deze kennis 
ook met het Expertcentrum warmtetransitie.

 - Gemeenten versterken én betrekken actief de lokale stakeholders en andere 
energiebesparingsinitiatieven .

 - Gemeenten doen voorstellen voor nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden, kaders voor 
besluitvorming en ideeën ten aanzien van financiële oplossingen. Deze voorstellen worden gebaseerd 
op ervaringen uit de praktijkvoorbeelden.

 - Netbeheerders bieden ondersteuning bij het identificeren van kansrijke wijken en  brengen kennis in 
over het werken op basis van een integrale gebiedsaanpak.

 - Netbeheerders helpen bij het maken van een integrale afweging en impactanalyse.
 - IPO, NBNL en VNG zorgen voor kennisdeling van de ervaringen én maken met hun eigen achterban de 

vertaalslag van de ervaringen van de Green Deal naar bijdragen aan de aanpassing van de condities.
 - IPO levert kennis over vraag en aanbod vanuit de provinciale warmteplannen.
 - VNG zorgt voor een actieve wisselwerking in kennis en ervaringen tussen de praktijkprocessen in de 

Gemeenten, en VNG programma’s.
 - NBNL zorgt voor de verbinding met andere gelieerde trajecten waar NBNL bij betrokken is.
 - NBNL verkent wat er vanuit de rol van de gereguleerde netbeheerder nodig is om de warmtetransitie 

mogelijk te maken.

Inzet en acties Rijksoverheid

De Rijksoverheid:
 - stelt capaciteit beschikbaar om met de gemeenten de doelstellingen en activiteiten van deze Green 

Deal uit te dragen;
 - verzamelt, ontsluit en stelt kennis en expertise beschikbaar over aardgasvrije wijken
 - neemt knelpunten weg en zoekt actief naar oplossingen voor vraagstukken vanuit de gemeenten;
 - denkt mee over business cases en financiële oplossingen;
 - werkt aan een helder verhaal over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 - houdt de partijen op de hoogte van het proces, de voortgang en andere ontwikkelingen in de 

aanpassing van de condities; 
 - onderzoekt met partijen en stakeholders hoe de Energie-atlas en de Klimaatmonitor bij kunnen dragen 

aan het aardgasvrij maken van bestaande wijken; 
 - wijst per partij één contactpersoon aan die de inzet van de Rijksoverheid, RVO.nl en andere 

ondersteunende diensten waarborgt.
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Bijlage betrokken partijen

 - 31 gemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Barendrecht, Boxtel, Culemborg, Delft, Den Haag, 
Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Meppel, Middelburg, 
Nijmegen, Noordoostpolder, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Veere, Veldhoven, 
Wageningen, Westland, Westvoorne, Winsum, Woerden, Zaanstad en Zoetermeer

 - 5 netbeheerders: Enduris, Enexis, Alliander, Stedin en Rendo
 - IPO
 - NBNL
 - VNG
 - Rijksoverheid

Naast partijen heeft deze green deal ook partners. Deze partners staan vermeld in de officiele bijlage van de 
green deal, en hebben hun expliciete steun voor deze green deal uitgesproken door symbolisch mee te 
tekenen. Deze partners zullen zich gedurende de looptijd van de deal waar mogelijk inzetten om de 
gemeenten en netbeheerders te faciliteren, en de versnelling in de warmtetransitie te realiseren.


