Aardgasvrij wonen

Samen omschakelen naar
een toekomstbestendige
warmtevoorziening
We staan voor de opgave om de energievoorziening in onze samenleving te
verduurzamen. Om écht succesvol te zijn in deze opgave is het essentieel dat
betrokken partijen als gemeenten, bewoners, woningcorporaties, waterbedrijven
en netwerkbedrijven goed samenwerken. Alliander faciliteert graag vroegtijdig
de overgang naar een nieuwe duurzame energievoorziening. Zo zorgen we er
samen voor dat de energievoorziening in uw gemeente slim, efficiënt en tegen
de laagst mogelijk maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden.

Betaalbaar

Betrouwbaar

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de
CO2-uitstoot te verlagen, onder andere door meer duurzaam
op te wekken en de bestaande bebouwing te verduurzamen.
Dit vraagt om een fundamentele verandering in het energiesysteem: omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, elektrificatie, decentrale opwek en een totaal
nieuwe manier van bouwen. De investeringen zijn fors voor
inwoners, bedrijven, gemeenten en ons als netwerkbedrijf.

Aardgasvrij
Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een
samenleving zonder CO2-uitstoot gerealiseerd hebben. Dat
betekent onder andere dat we stoppen met het gebruik van
aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Alliander staat als onafhankelijk netwerkbedrijf voor
borging van het publieke belang bij de (her)inrichting van
onze energie-infrastructuur.

Bereikbaar

Impact van energiekeuzes inzichtelijk
Alliander heeft de kennis in huis om uw gemeente te
faciliteren bij keuzes rond de gewenste lokale duurzame
energievoorziening. Daarbij maken we de consequenties
van mogelijke oplossingen inzichtelijk. Bijvoorbeeld:
wat betekenen bepaalde oplossingen voor de portemonnee
van de burger of noodzakelijke ingrepen in de woning? Wat
is de impact op de bestaande gas- en elektriciteitsnetten en
welke maatschappelijke kosten brengt dat met zich mee?
En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuren,
zoals een warmtenet, open zijn, zodat verschillende leveranciers kunnen toetreden en bewoners zelf kunnen kiezen van
wie zij energie afnemen? Met deze kennis en inzichten kunt
u als gemeente een integrale afweging maken. Daarnaast
leveren wij onze bijdrage in de voorbereiding en realisatie
van concrete pilots en projecten.
Wij vinden het belangrijk hierover nu het gesprek aan
te gaan. Door samen om te schakelen zorgen we dat de
duurzame energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar
en bereikbaar blijft voor inwoners van uw gemeente.

Vragen?
Bel uw relatiemanager bij Alliander of stuur een e-mail
naar gebiedsregie@alliander.com.

Dat publieke belang houdt in: een betrouwbare, betaalbare
en voor iedereen bereikbare energievoorziening. Nu en in
de toekomst. Met dat publieke belang als uitgangspunt
faciliteren wij de overgang naar een nieuwe duurzame
energievoorziening.
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Door samen om te schakelen blijft de duurzame energievoorziening voor inwoners van uw gemeente:

