Martijn Geerts, Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel

“Behoeften kenbaar maken”
Als installateur en lid van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel schetst Martijn Geerts een beeld
van hoe ondernemers bezig zijn met verduurzaming. “Nieuwe gebouwen worden nu veelal
gasloos opgeleverd; dat schrijft de wet voor. Bij bestaande panden kijken ondernemers met
name naar de mogelijkheden wanneer ze een verbouwing willen laten uitvoeren. Wat er
kan en wat de energiebehoefte is, ligt mede aan het soort bedrijf. Voor het installeren van
zonnepanelen ligt de drempel veelal laag en we zien steeds vaker warmteterugwinsystemen,
zeker in kantoren. Ze vervangen oudere vormen van luchtbehandeling, die veel energie
verbruiken. Ook ombouw van een gas- naar een warmtepompsysteem is aan de orde van
de dag; het rendement van zo’n investering hangt onder andere af van de bouwkundige
constructie. Heeft het pand vloerverwarming en een goede isolatie, dan gaat dat een stuk
makkelijker. Ondernemers bekijken wel of duurzame maatregelen in hun toekomstplannen
passen. Als ze verwachten dat hun bedrijf binnen vijf of tien jaar het gebouw ontgroeit, zullen
ze er wellicht minder snel in investeren. Overigens eisen banken bij het verstrekken van
ﬁnancieringen steeds vaker dat hun zakelijke klanten duurzaamheidsmaatregelen nemen.
De ondernemers zelf vinden een lagere energierekening aantrekkelijk, maar kijken ook naar
een groene uitstraling, zeker omdat bepaalde opdrachtgevers daarop selecteren. Bedrijven
Kontakt Gemert-Bakel gaat zich in de komende tijd bezighouden met informatievoorziening
over duurzaamheid. We willen ondernemers ook aansporen om hun behoeften kenbaar te
maken bij de gemeente. Naast dit alles liggen er zakelijk gezien prachtige kansen om in te
spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.”

Gemeente onderzoekt samen met inwoners en bedrijven naar alternatieven voor gas

Duurzame warmte in Gemert-Bakel
Het komt vaak in het nieuws: Nederland zal in de periode tot 2050 stapsgewijs afscheid nemen van aardgas als warmtebron,
vanwege de hoge CO2-uitstoot. ‘Wat nu?’ vragen veel mensen zich af. De gemeente Gemert-Bakel gaat samen met inwoners,
ondernemers en andere partijen werken aan duurzame alternatieven die voor iedereen haalbaar zijn.
Klimaatverandering lijkt ver weg, maar
we merken het nu al, bijvoorbeeld aan
langdurige droogtes in de zomer en extreme
regen- en hagelbuien. Het staat vast dat we,
ook voor de volksgezondheid, allemaal ons
steentje moeten bijdragen aan het verlagen
van de CO2-uitstoot. Een belangrijke
stap kunnen we zetten door aardgas als
warmtebron te vervangen door duurzame
alternatieven. Niet één oplossing, maar
verschillende, passend bij het type woning
of bedrijf, de buurt en de beschikbaarheid
van bronnen. De gemeente Gemert-Bakel
heeft dit voor alle zeven kernen laten
onderzoeken en in kaart gebracht. Er
ligt een visie klaar, maar die is nog niet
deﬁnitief. We willen namelijk met inwoners,
ondernemers en andere organisaties in
gesprek om per wijk en per gebied de
alternatieven voor aardgas te bekijken.
Die kun je indelen in drie categorieën:
duurzaam gas (bijvoorbeeld biogas of
waterstof), een collectief warmtenet voor
een buurt en individuele oplossingen, zoals
een warmtepomp of infraroodpanelen.
Daarnaast helpt goede isolatie heel veel.
Immers, minder stoken betekent minder
CO2-uitstoot.
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Niemand in de kou
Voorop staat dat er straks voor iedereen
een haalbare, betaalbare, veilige en
comfortabele oplossing ligt, collectief

en/of individueel. Als gemeente laten
we niemand in de kou staan! Op basis
van een aantal criteria hebben we drie
verkenningswijken benoemd, waar
we als eerste de mogelijkheden willen
onderzoeken om op termijn het aardgas te
vervangen door duurzame alternatieven.
Het gaat om Gemert-Centrum, GemertNoord en Bakel-Noordoost. In deze
verkenning weegt de stem van de
bewoners en betrokken ondernemers mee.
Daarnaast zullen partners als Goed Wonen,
Duurzaam Gemert, Bedrijven Kontakt

Gemert-Bakel en netbeheerder Enexis voor
waardevolle inbreng zorgen. De opgedane
ervaringen kunnen we tevens in andere
wijken en gebieden gebruiken, ook weer
in samenspraak met alle betrokkenen.
Wilt u zelf alvast met uw buurt een
initiatief nemen? Dat ondersteunen we als
gemeente van harte! Uiteraard zullen we
u op belangrijke momenten van informatie
voorzien, zodat u weet waar u aan toe
bent. Samen werken we tussen nu en 2050
aan een schone, gezonde toekomst, met
maximaal leefgenot in Gemert-Bakel.

Henk van den Berg, Duurzaam Gemert

“Er liggen al mogelijkheden”

Volg het webinar!
Maandagavond 1 maart organiseert de
gemeente Gemert-Bakel voor alle inwoners
en ondernemers een webinar (een onlinebijeenkomst). Daar geven we u alle
belangrijke informatie over de stapsgewijze
overschakeling van aardgas naar duurzame
warmtebronnen. Hoe pakken we dat proces
tussen nu en 2050 met elkaar aan? Hoe
ziet de planning er in grote lijnen uit?
Wat betekent het voor u? Wat gaan we
precies doen met de verkenningswijken?
Het webinar biedt ook volop ruimte voor
deelnemers om vragen te stellen, die wij zo
goed mogelijk zullen beantwoorden.
Wat heeft u nodig voor deze onlinebijeenkomst? Een pc, een laptop of een
tablet, eventueel met een webcam. Verder
is het ﬁjn als u een mobiele telefoon bij
de hand houdt. Dan kunt u een aantal
quizvragen beantwoorden via ‘Mentimeter’.
Daarmee krijgen we als gemeente een
beter beeld van welke behoeften er leven.
Het webinar op maandagavond
1 maart duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
Wilt u deelnemen? Stuur een mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl met als
onderwerp ‘Webinar 2 Gemert-Bakel
aardgasvrij’. Vermeld ook even uw naam.
U ontvangt dan uiterlijk 1 maart een link om
te kunnen meedoen.
Veelgestelde vragen
Neem eens een kijkje op www.gemertbakel.nl/gemert-bakel-aardgasvrij. Daar
vindt u een overzicht met veelgestelde
vragen en antwoorden met betrekking
tot de overschakeling van aardgas naar
duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld
(samengevat):
1. Waarom moeten wij van het aardgas
af, terwijl Duitsland het promoot?
Het is daar een tussenoplossing,
ter vervanging van bruinkool. Alle
landen die het Klimaatakkoord van
Parijs hebben getekend zullen straks
dezelfde doelstellingen moeten
behalen om de CO2-uitstoot terug
te dringen. Wereldwijd moeten we
de broeikasgassen met 95 procent
verminderen.
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Op een objectieve en onafhankelijke wijze geven de vrijwilligers
van Duurzaam Gemert informatie aan burgers over besparing
van energie en duurzame alternatieven. “Afgelopen jaren
hebben we thema-avonden georganiseerd,” vertelt Henk van
den Berg. “In 2021 doen we dat wederom, met als onderwerpen
warmtebronnen en warmte-afgifte. Wij helpen mensen ook
individueel om vervolgstappen te nemen, bijvoorbeeld door hen
in contact te brengen met een gespecialiseerde partner op het
gebied van isolatie. Daar valt al veel te winnen in het kader van
energiebesparing, zeker bij oudere woningen. Zo weten veel
mensen niet dat dubbel glas van nu veel effectiever is dan dat
uit de jaren tachtig. Goed isoleren verdient zichzelf gemiddeld in
drie jaar terug. Overigens liggen er ook al reële mogelijkheden
om geheel of gedeeltelijk van gas af te stappen als je nu op het
punt staat je cv-ketel te vervangen. Zo kun je kiezen voor een
hybridesysteem of, wanneer je een duurzamer optie wilt, een
warmtepompsysteem dat zijn energie aan de buitenlucht onttrekt.
Dan hoeft er niet in de grond geboord te worden en dat scheelt in
de kosten. Reken op een terugverdientijd van tien à vijftien jaar.
De verschillende mogelijkheden zijn voor iedereen live te bekijken
bij het Energiehuis Helmond, waar diverse opstellingen staan. Niet

alleen warmtepompen, maar bijvoorbeeld ook infraroodpanelen.
Consumenten kunnen zich daar gratis laten informeren en
adviseren in het overschakelen naar duurzame energie, tot en met
rendementsberekeningen. Inmiddels heeft de gemeente GemertBakel zich bij dit initiatief aangesloten.”
[Meer informatie: www.energiehuishelmond.nl]

Joris Wismans, Goed Wonen
Globale planning op middellange en lange termijn voor de hele gemeente.
Gedetailleerdere kaarten lichten we in het webinar toe.
2. Hoe kun je straks oude huizen op een
rendabele manier verwarmen zonder
aardgas?
Isoleren helpt al aanzienlijk. Verder is
er steeds meer groengas (uit restafval)
beschikbaar en vormt waterstof op
de langere termijn, vanaf 2030, een
mogelijk alternatief.
3. Welke oplossingen liggen er voor een
huis dat zich moeilijk laat isoleren?
Dat is altijd maatwerk. Neem eens
contact op met Duurzaam Gemert
en bekijk de proefopstellingen bij
Energiehuis Helmond.
4. Bestaan er subsidiemogelijkheden
voor het installeren van een
warmtepomp?
Die zijn er inderdaad, vanuit het Rijk en
periodiek vanuit provincies, waarvan
gemeenten gebruik kunnen maken. Een
energie-adviseur weet u te vertellen voor
welke optie(s) u eventueel in aanmerking
komt.

5. Moet ik onze vier jaar oude cv-ketel
met hoog rendement nu al vervangen
door een warmtepomp?
Nee, hoor. Bekijk deze optie eens
tegen het einde van de economische
levensduur. Tussentijds kan extra isolatie
al veel bijdragen om het gasverbruik te
verminderen.
6. Leent Gemert-Bakel zich voor
het aanleggen van een collectief
warmtenet?
Die mogelijkheid onderzoeken we voor
dichtbevolkte wijken, waar dit het meest
zinvol is.
7. Hoe vangen we de hoge kosten op
om alle woningen en bedrijfspanden
aardgasvrij te maken?
Dat is een landelijk punt van discussie.
In ieder geval vraagt het om
investeringen voor de lange termijn. Per
wijk en situaties moeten we met elkaar
de meest efﬁciënte opties tegen elkaar
afwegen.

“Nul op de meter”
Goed Wonen heeft de ambitie om al haar woningen voor 2050
gasvrij te maken. “Sinds 2015 doen we dat al bij nieuwbouw,
vooruitlopend op de huidige wettelijke verplichting,” vertelt Joris
Wismans. “Bij bestaande woningen, zeker de oudere uit de jaren
vijftig en zestig, gaat dat lastiger. Toch hebben we er in de afgelopen
twee jaar ruim 130 aangepast naar wat wij ‘nul op de meter’
noemen. Dat combineren we met een grote onderhoudsbeurt.
Intern zeggen we dan dat we er ‘theemuts’ overheen hangen,
wat wil zeggen dat we nieuwe gevels, kozijnen en dak plaatsen.
Dat combineren we met zonnepanelen en een slimme installatie,
die bestaat uit een warmtepomp en een warmteterugwinsysteem
voor verse lucht. Verduurzaming betekent namelijk drie dingen:
de fossiele vraag beperken, zo min mogelijk energie verbruiken
en zo veel mogelijk zelf opwekken. Om die reden zijn we twaalf
jaar geleden begonnen met het na-isoleren van gevels en zolders,
waarbij we tevens dubbel glas plaatsen. Jaarlijks willen we minimaal
dertig woningen groots aanpakken en ze naar nul op de meter
brengen. Dat houdt in dat het opwekken van energie gelijk ligt
aan het verbruik, inclusief dat van de installatie. Het mooie is dat
mensen hun totale woonlasten niet zien stijgen en dat deze vaak
zelfs iets dalen. Daarnaast blijven we ons natuurlijk richten op kleine

verduurzamingsingrepen. In dat kader moedigen we onze huurders
van harte aan om eigen initiatieven aan ons voor te leggen, het liefst
namens een woonblok. Dan denken wij graag mee.”

