
Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland
Wat vindt ú belangrijk?

Kijk voor meer informatie op:
www.middendelfland.nl/aardgasvrijBedankt voor al uw waardevolle reacties!

Op plekken waar al werkzaamheden gepland staan

Op plekken waar in één keer veel inwoners tegelijk van 
het gas af kunnen, zoals bij woningcorporaties

Op plekken waar bewoners zelf initiatief willen nemen

Op plekken waar de overstap het meest betaalbaar is

Anders, top 3:

20% 15% 22% 15% 28%
Waar moeten we volgens u beginnen met de 
overgang naar een aardgasvrije gemeente?

- Niet van het aardgas af
- Eerst de woningen isoleren
- Nieuwbouw

Actief meewerken aan de ontwikkeling van de 
Transitievisie Warmte

Deelnemen aan een meedenkgroep over de ontwikkeling 
en de concrete uitvoering van de Transitievisie Warmte

Regelmatig geïnformeerd worden over ontwikkelingen 
en voortgang

Geïnformeerd worden als de Transitievisie Warmte gereed is

Niet

12% 61% 10% 11%
Op welke manier wilt u betrokken zijn bij het 
proces van de warmtetransitie?

6%

Ik wil graag comfortabel 
blijven wonen zonder 

forse kostenverhoging.

Doen! Belangrijk voor de 
generaties na ons. Niet 
aarzelen, aan de slag!

Gebruik bestaande infrastructuur. 
Verminder ook het gebruik en 

later bij betere alternatieven geen 
gas meer als optie meenemen.

Wees open en 
transparant.

In 2050 moet onze gemeente aardgasvrij zijn. Dat gaan we samen doen. Daarom willen wij weten wat ú belangrijk vindt bij deze 
overstap. In december nodigden wij u uit om een enquête in te vullen. De uitkomsten gebruiken we bij het opstellen van onze 

Transitievisie Warmte. Daarin brengen we in kaart op welke manieren en in welke volgorde wijken het beste kunnen 
overstappen op een duurzame energiebron. Elke gemeente in Nederland moet zo’n plan uiterlijk eind 2021 klaar hebben.

Vanaf het 2e kwartaal van dit jaar starten we met werksessies met een meedenkgroep. Dit is een groep van 
inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van energie-initiatieven en natuur-, milieu- en boerenorganisaties. 

Zij leest mee met de Transitievisie Warmte en geeft hierover haar mening. Die verwerken we. Vervolgens nodigen 
wij u uit om uw reactie te geven. Zo komen we samen tot een goede visie voor Midden-Delfland.

Wat vindt u het belangrijkste als uw woning aardgasvrij wordt? (meerdere antwoorden mogelijk)

73%
53%

Dat ik een betaalbaar
aanbod krijg

Dat ik zelf een alternatief
mag kiezen

50%
49%

Dat ik op tijd
geïnformeerd word

Dat de oplossing
duurzaam is

30%
16%

Dat ik weinig overlast heb
van de verbouwing

Anders

Waar maakt u zich zorgen over als uw woning aardgasvrij wordt? (meerdere antwoorden mogelijk)

65%
48%

De kosten

Dat ik geen keuze heb in de
oplossing voor mijn woning

28%
27%

Het gedoe van de 
verbouwing in mijn woning

Of de oplossing duurzaam is

15%
13%
5%

Anders

Ik maak mij geen zorgen

Niet meer koken op gas

Stop met die groene waanzin. 
Geef anders subsidies voor 
isolatie van huizen die het 

nodig hebben.

Werk samen en stem af met 
omliggende gemeenten om 
eventueel het aantal opties 

te vergroten.

Bedankt! 

Hoe gaan we verder?

De enquête is door 232 inwoners ingevuld. Vergeleken met andere gemeenten is dit een hoge respons. Het grootste deel van 
de reacties was positief en constructief. We kregen veel bruikbare suggesties, inhoudelijke vragen en antwoorden. 

18 deelnemers waren kritisch. Ook van deze reacties leren wij. Er is veel betrokkenheid bij dit onderwerp in Midden-Delfland. 
Meer dan de helft van de deelnemers liet zijn of haar contactgegevens achter en mogen wij later nog eens benaderen. Fijn!


