Velsen Aardgasvrij
Gemeentehuis Velsen, woensdag 11 juli 2018

Een verplicht aardgasvrij Nederland in 2050 en een gaskraan die gaat sluiten. Dit was
aanleiding om met inwoners van Velsen te praten over de grote gevolgen hiervan voor
het wonen en leven in de gemeente Velsen. Daarom nodigde de gemeente haar inwoners
uit om op 11 juli mee te praten over de weg hoe te komen tot een aardgasvrije
gemeente. 60 inwoners gingen met de gemeente en met elkaar in gesprek.
Voor 2021 moet er een regionaal plan en een planning zijn waarbij wordt aangegeven hoe de
gemeente stap voor stap over gaat op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele
brandstoffen die we nu gebruiken. Dit om uiteindelijk in 2050 allemaal aardgasvrij te wonen,
werken en leven. Omgevingsdienst IJmond en gemeente Velsen ontwikkelen samen met andere
gemeenten uit de regio een planning om
wijken geleidelijk over te laten gaan.
Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken in
welke wijken er grootschalige
veranderingen in de openbare ruimte
gepland zijn. Hierdoor kan de infrastructuur
onder de grond makkelijker worden benut
of aangepast.
Naast informatie was er vooral het gesprek
om te ontdekken wat inwoners verwachten
van deze energietransitie. Wat kan de
gemeente betekenen voor haar inwoners?
Wat gebeurt er met restwarmte van
industrie? Wie gaat de energietransitie
betalen? En wat kunnen we nu al doen? Dit
waren enkele vragen die op deze avond
voorbij kwamen.

Welkom door Floor Bal
Wethouder Floor Bal opende de avond met een korte toelichting op het Klimaatakkoord waarvan de
dag ervoor de hoofdlijnen bekend waren geworden. Hieruit zullen concrete projecten naar voren
komen. Maar de gemeente kan alvast aan de slag. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om dit
traject samen in te gaan. “De gemeente heeft de wijsheid niet in pacht, we gaan deze weg samen
invullen. Ik ben blij dat u in grote getalen bent gekomen.”

“Informatie van gisteren, vandaag alweer achterhaald”
Na het welkomstwoord volgden twee presentaties over de energietransitie en specifiek over de
opgave om woningen komende jaren aardgasvrij te maken. Als eerste presenteerde Edgar
Zonneveldt van Omgevingsdienst IJmond het wat en waarom van deze energietransitie naar
aardgasvrij. Met foto’s van ondergelopen wegen legde hij uit dat we moeten stoppen met het
uitstoten van broeikasgassen, die onder andere veroorzaakt worden door het gebruik van fossiele
brandstoffen. Tijd dus om te starten met de energietransitie. Edgar Zonneveld: “De ontwikkelingen

vliegen ons om de oren. Informatie van gisteren is vandaag alweer achterhaald, denk aan de
gaskraan in Groningen die nog eerder dicht gaat. Het gaat in een razend tempo.” In zijn
presentatie stond hij ook stil bij wat de gemeente afgelopen jaren al heeft bereikt, want –
belangrijk – we beginnen in Velsen niet op 0!

Duurzaam Bouwloket
Ook was er een presentatie door Raoul Santibanez van het Duurzaam Bouwloket, het
onafhankelijke loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van de
eigen woning. Hij gaf vooral technische en praktische informatie met concrete voorbeelden wat
deze transitie voor uw huis gaat betekenen. Wat kunt u nu al doen om straks in een aardgasvrije
woning te wonen? Daarbij werd ook aangegeven wat dit gaat kosten. Kijk voor meer informatie
hierover op www.duurzaambouwloket.nl

Thema’s aan tafel
Na de twee presentaties, een
vragenronde en de pauze ging de groep
uiteen. Aan tafels werden in rap tempo
ideeën uitgewisseld over hoe we in deze
energietransitie kunnen samenwerken,
waar de gemeente een rol heeft en wat
inwoners nu al zelf kunnen doen. Aan de
tafels ontstonden aansprekende ideeën
en nieuwe initiatieven. Het merendeel
van de deelnemers is al bezig met het
verduurzamen van de woning. Ook werd
steeds meer duidelijk waar nog een
vraag of verwachting naar de gemeente
toe leeft.
Op de volgende pagina leest u welke overkoepelende ideeën en voorstellen naar voren zijn
gekomen aan de gesprekstafels. De gemeente onderzoekt hoe deze thema’s waar mogelijk
verwerkt kunnen worden in de planning naar Velsen Aardgasvrij. Vragen die tijdens de avond
gesteld zijn, worden binnenkort beantwoord op www.odijmond.nl/aardgasvrij.
Na afloop hebben 14 inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Binnenkort neemt
Omgevingsdienst IJmond contact op met de leden. Wilt u zich nog aanmelden? Dat kan via
communicatie@odijmond.nl.

Ideeën, voorstellen en tips vanuit aanwezige inwoners
Wat kan ik doen?

Maatregelen treffen en dat doorvertellen
o Groot: zonnepanelen, ventilatie, isolatie
o Klein: ledverlichting, koken op inductie
o Gedrag: korter douchen, vaker fiets pakken
o Eetgedrag: minder vlees en lokaal

Zelf informatie opzoeken
o Duurzaam Bouwloket
o Stichting Huizenaanpak

Een plan voor mijn eigen woning maken

Een plan maken met de buurt

Wat kan de gemeente doen?

In gesprek met en strenger toezien op handelen woningcorporaties, bijvoorbeeld over de
keuzevrijheid van energieleveranciers of het stimuleren van huurders om zelf energie
maatregelen te kunnen nemen.

Informeren van inwoners
o Structureel en via lokale kanalen zoals de Jutter/Hofgeest
o Nieuwe ontwikkelingen delen
o Vaker informatieavonden organiseren

Onderzoek doen naar financieringsmogelijkheden
o Leningen, subsidies, leges

Lokale initiatieven faciliteren en waar mogelijk ondersteunen

Duidelijk en eenduidig beleid

Zo snel mogelijk duidelijkheid over vervolgstappen

Keuzevrijheid geven in leverancier en installatie

Energiecoach of huizencoach beschikbaar stellen

Wat kunnen we samen doen?

Onderzoek doen naar een warmtenet

Ontwikkelen van en investeren in initiatieven voor duurzame energie

Tips



Sportzalen/fitness energie oplaten wekken
In het onderwijs meer wijzen op duurzame initiatieven

Ziet u naar aanleiding van deze thema’s al aanknopingspunten om zelf actie te ondernemen? Neem
dan vooral contact met ons op via communicatie@odijmond.nl.

