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 De huidige situatie in 
Midden-Delfland

gebruiken gemiddeld zo’n 
1.375 m3 aardgas per 
jaar. Dit is iets hoger dan 
het Nederlandse  
gemiddelde.

8.000
WONINGEN

van de energievraag van Midden-Delflandse 
woningen bestaat uit het gebruik van aardgas 
voor verwarmen, warm water en koken.80%

 Zó starten we met de overstap  
naar een aardgasvrij Midden-Delfland

We bereiden ons de komende jaren voor om tussen 2030 en 
2050 daadwerkelijk van het aardgas af te gaan. Inzetten op 
energiebesparing is een eerste logische stap, maar met alléén 
het verminderen van ons energieverbruik en isoleren gaan we het 
niet redden. Daarom richten we ons bijvoorbeeld ook op hybride 
warmtepompen. 

Energie besparen, isoleren en hybride pompen zijn spijtvrije 
maatregelen. Dit zijn maatregelen die goed terug te verdienen 
zijn en het wooncomfort verhogen. Dit wordt ook wel het spijtvrije 
transitiepad genoemd. Op de langere termijn, na 2030, kijken we 
naar structurele aardgasvrije oplossingen.

487 521 1895 1597 2063 1653

Hoe pakken we dit aan? 
In de Transitievisie Warmte 1.0 beschrijven we samen met partners*) hoe we in 
een passend tempo de overstap naar een aardgasvrije gemeente kunnen maken. 
Hoe we dat in de praktijk gaan doen? Dat verschilt per wijk en is onder andere 
afhankelijk van het eigendom (particulier of woningcorporatie), het type en het 
bouwjaar van de huizen. Op deze pagina’s leest u hier meer over. 

De komende tijd organiseren we een aantal interactieve bijeenkomsten met 
bewoners. Nu al meepraten? Mail ons uw contactgegevens via  
aardgasvrij@middendelfland.nl.

*) Wonen Midden-Delfland, Capturam, EnergieC en een afvaardiging van inwoners
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Op dit moment gebruiken de meeste mensen nog aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In het klimaatakkoord 
is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Midden-Delfland wil zich samen met u voorbereiden op deze 
overgang.

MIDDEN-DELFLAND AARDGASVRIJ IN 2050
Hoe gaan we dat doen?



Duurzame warmteoplossingen vanaf 2030

Op dit moment houden we 
de keuze voor de definitieve 
warmteoplossingen open, maar 
gaan we de woningen wel transitie
gereed maken. Dat betekent dat 
woningen klaar zijn om vanaf 2030 
door een duurzame warmte oplossing 
verwarmd te worden. 

Dit moet vóór 2050 geregeld zijn.

< 70°C

Lokale 
warmtenetten

Een warmtenet zorgt 
ervoor dat centraal 

geproduceerd warm water 
door buizen in de grond naar 

de woningen stroomt.  
In Midden-Delfland kunnen 
we in de toekomst mogelijk 

op kleine schaal gebruik
maken van warmtenetten.

Hernieuwbaar gas 
vraagt de minste 
aanpassingen in 

woningen, maar is in 
de vorm van groen gas 
of waterstofgas slechts 
beperkt beschikbaar.

Het volledig elektrisch  
verwarmen van 

woningen,
 bijvoorbeeld met een 

elektrische warmte pomp. 

All-electric

GAS

Hernieuwbaar gas / 
hybride warmtepompISOLATIE

ALTERNATIEF
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 In stappen naar aardgasvrij:  
spijtvrije maatregelen

Isolatie is nodig om over te kunnen  
stappen naar aardgasvrije oplossingen 
die je woning met lagere temperaturen 
verwarmen. Bovendien hoef je alles wat 
je niet gebruikt ook niet op te wekken. 

Huidige situatie Transitiegereed Aardgasvrij CO2 neutraal

Duurzame  
warmteoplossing

Inzet van  
duurzame bronnen

2050

Energie besparen, isoleren en 
hybride warmtepompen

2030

Om uw woning voor te bereiden, 
kunt u alvast maat regelen nemen. 
De aanpassingen hiernaast 
besparen energie en verhogen het 
wooncomfort. Vaak zijn hiervoor 
subsidies beschikbaar. Kijk voor 
advies op www.verbeterjehuis.nl.
Woont u in een huurwoning, neem 
dan contact op met de verhuurder. 

Er is al een groep enthousiaste 
inwoners begonnen met het 
verduurzamen van hun woningen. 
De gemeente wil deze initiatieven 
stimuleren en ondersteunen. 

Hoe? Daarover hoort u snel meer.

 Dit kunt u nu al doen om uw 
woning te verduurzamen!

Gezonde lucht in huisIsoleer het dak

Laat de spouwmuren 
isoleren

Vervang enkel glas door 
HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Stap over op  
elektrisch koken

Een (hybride) warmtepomp zorgt 
voor een fijn warm huis, én kan in de 

zomer zorgen voor koeling.

Bespaar energie 
met eenvoudige 

maatregelen.


