
Aardgasvrij: 

wat betekent dit 
voor mij?

De Transitievisie Warmte van de gemeente  
Smallingerland in het kort

Eind 2021 is de Transitievisie Warmte van Smallingerland vastgesteld door de gemeente-
raad. Daarin staat hoe de gemeente stap voor stap naar aardgasvrij wil gaan.  

Maar wat betekent dit voor jou als inwoner van Smallingerland? Aan de hand van tien 
vragen vertellen we dat in deze folder. Het uitgebreide document Transitievisie Warmte 
vind je op www.duurzaamsmallingerland.nl.



1.  Waarom moeten we  
eigenlijk van het  
aardgas af?

3.  Hoe wil de gemeente 
Smallingerland  
aardgasvrij worden?

4.  Waarom moeten vooral woningen CO2-uitstoot 
gaan verminderen? Hebben bedrijven niet veel 
meer uitstoot?

2.  Hoe is de Transitievisie Warmte van  
Smallingerland tot stand gekomen?

Door minder aardgas te gebruiken ver-
lagen we de CO2-uitstoot en dat is beter 
voor het klimaat en de aarde. Daarom is 
in het klimaatakkoord afgesproken dat 
we in Nederland uiterlijk in 2050 van het 
aardgas afgekoppeld zijn. 

We hebben drie belangrijke uitgangs- 
punten geformuleerd:
-  Iedereen doet mee: we gaan stap voor 

stap naar aardgasvrij en maken de  
overgang voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk en haalbaar.  

-  Betaalbaar: de warmte-alternatieven 
moeten betaalbaar, duurzaam en  
betrouwbaar zijn.

-  Per wijk of gebied: we werken per wijk  
of buurt en gefaseerd; we combineren 
werkzaamheden waar dat mogelijk is, 
zoals werkzaamheden aan de weg of de 
riolering.

Diverse inwoners en partijen in Smallingerland, zoals woningcorporaties, de 
huurdersvereniging en de netbeheerder, zijn betrokken geweest bij het schrijven 
van deze visie. In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente Smallingerland een 
enquête gedaan die door circa 500 huishoudens is ingevuld. Daarin is onder 
andere gevraagd welke duurzame maatregelen inwoners al hebben genomen en 
wat hun mening en behoeftes zijn over aardgasvrij wonen. De antwoorden van 
deze enquête zijn meegenomen in de Transitievisie Warmte.

Uit het diagram hiernaast 
blijkt dat woningen voor het 
grootste deel verantwoorde- 
lijk zijn voor de CO2-uitstoot 
van de gebouwde omgeving 
in Smallingerland. 

Ze stoten namelijk 44,1% 
(ruim 138 ton CO2) uit van 
het totaal (ruim 314 ton). 
Daarom ligt de focus in de 
transitievisie van Smallinger- 
land bij de woningen.

CO2-uitstoot hoofdsectoren in gemeente Smallingerland

2019 44.1%

38.2%

16.5%

1.2%

Gebouwde omgeving (aardgas, elektriciteit en stads-
warmte woningen)

Verkeer en vervoer

Industrie, energie, afval en water (aardgas en elektriciteit)

Landbouw, bosbouw en visserij (aardgas en elektriciteit)



5.  Hoeveel gebouwen en woningen zijn 
er in Smallingerland die aardgas  
gebruiken?

6.  Wat zijn voor mij als inwoner de 
voordelen om stappen te zetten 
voor een duurzamere woning of  
gebouw zonder aardgas?

De gemeente Smallingerland heeft circa 56.000 inwoners. 
De inwoners vormen samen ruim 27.000 huishoudens. Er zijn 
ruim 25.000 woningen in Smallingerland.  
 
De meeste woningen:

- staan in Drachten (82%)
- zijn gebouwd in de periode 1966-1985 
- hebben gemiddeld energielabel A t/m C* 
-  hebben een gasverbruik van  

1.500 m3 per jaar 
-  zijn koopwoningen  

(ruim 59%). 

Het verduurzamen van een woning of gebouw biedt je 
diverse voordelen, zoals:

- meer wooncomfort
- je woning stijgt in waarde
- veiliger wonen
-  mogelijk zelfvoorzienend zijn en dus minder afhankelijk 

van stijgende energieprijzen.

Energieverbruik per woning, per jaar Koopwoning Huurwoning

Gemiddeld gasverbruik 1.690 m3 1.250 m3

Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.820 kWh 2.000 kWh

Aantal woningen met definitief energielabel A+++ t/m B C D E t/m G

Smallingerland: 13.248 woningen geregistreerd
(= ca. 52% van alle woningen) 

5.470 4.244 2.000 1.534

In percentage 41% 32% 15% 12%



7.  Welke alternatieven zijn er voor 
aardgas in Smallingerland?  

Restwarmte (collectieve oplossing)
Bij deze variant krijgen woningen en gebouwen laagtemperatuur-
warmte uit een (industriële) restwarmtebron, via een laagtemperatuur-
warmtenet. 

 

Elektrische warmtepomp (individueel)
Bij deze variant heeft elke woning of elk gebouw een individuele  
elektrische luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp nodig. Bij de 
bodemwarmtepomp wordt elke woning of elk gebouw van een indivi-
duele elektrische bodemwarmtepomp voorzien.

 

Er is onderzocht welke alternatieven voor aardgas het beste passen bij 
Smallingerland. Er zijn collectieve en individuele oplossingen. Bij collectieve 
oplossingen gaat het om een wijk of gebied. Denk hierbij aan een warmte-
net. Individuele oplossingen worden per individuele woning of individueel 
gebouw toegepast. Een voorbeeld hiervan is een individuele warmtepomp. 

Uit diverse onderzoeken komen in onze gemeente drie warmtebronnen 
als meest geschikt naar voren: geothermie, restwarmte en de individuele, 
elektrische warmtepomp.

Geothermie (collectieve oplossing)
Bij deze variant maken buurten gebruik van een nabijgelegen 
bestaande (of geplande) midden- en hoogtemperatuur warmtebron, 
bijvoorbeeld industriële restwarmte of geothermie.

 

Voorkeurstechniek 
individuele elektrische warmtepomp
centrum Drachten, techniek nog niet bekend 
warmtenet met laagtemperatuurbron

In bovenstaand figuur staat hoe de verschillende  
alternatieven verdeeld zijn over de gemeente  
Smallingerland. 

De individuele elektrische warmtepomp is met name voor de 
dorpen het meest geschikt. In Drachten komen de warmte-
netten als alternatief met de laagste maatschappelijke kosten 
naar voren. 

Voor collectieve oplossingen (warmtenetten) is een minimale 
schaalgrootte nodig en deze zijn daarom alleen geschikt voor 
meer verstedelijkte gebieden. Voor minder dichte bebouwing, 
zoals in de dorpen en het buitengebied, zijn warmtenetten 
niet geschikt en zijn individuele oplossingen in beeld als 
warmte-alternatief. 



8.  Waar gaan we starten in  
Smallingerland?

9.  Hoe ziet de tijdsplanning 
voor de overstap naar 
aardgas eruit?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 15 tot 20% van de woningen 
en gebouwen aardgasvrij moet zijn. Dus in Smallingerland moeten er 4.000 
tot 5.000 woningen in 2030 aardgasvrij zijn. 

Er zijn vier concrete wijken waar de transitie naar aardgasvrij het meest dichtbij 
lijkt. Ze staan hieronder in de tabel. Deze vier gebieden zijn als startwijk gekozen 
en dit betekent dat we in deze gebieden vanaf 2022 met alle betrokken  
bewoners en partijen in gesprek gaan. De ontwikkelingen gaan niet (altijd) over 
de volledige wijken, maar over buurten binnen de wijken. Ook zijn initiatieven 
vanuit andere wijken/dorpen mogelijk en zelfs zeer wenselijk. 

Gebied Warmte-alternatief Aantal woningen

De Swetten, mogelijk 
aangevuld met De 
Haven

Restwarmte, laag tot 
midden temperatuur 
(collectief)

Circa 250 

De Venen, de Bouwen, 
de Wiken en de  
Singels

Geothermie, hoog 
temperatuur  
(collectief)

Minimaal 4.000 

Centrum Drachten Individuele of collec-
tieve oplossingen

Circa 700 - 900 
(=maximale potentie)

De Wilgen, Smalle Ee 
en Buitensvallaat Nog niet bekend Circa 300  

(=maximale potentie)

2021: de transitievisie warmte die is  
ontwikkeld met inwoners en betrokkenen 
wordt bekend gemaakt.

vanaf 2022: starten met de eerste wijk- 
uitvoeringsplannen. 

2022: voor alle inwoners:
-  energiebesparing (onder andere door inzet 

EnergieCoaches);
-  stimuleren maatregelen richting aardgas-

vrij-ready en verbeteren van isolatie en 
verminderen energiegebruik;

-  stimuleren lokale samenwerking midden- 
en kleinbedrijf voor uitvoeren maatregelen 
(isolatie en hybride warmtepompen);

-  goede informatievoorziening.

2030: 15 à 20% van het totaal aantal woningen 
en gebouwen in Nederland is aardgasvrij. Voor 
Smallingerland betekent dit dat in 2030 circa 
4.000 tot 5.000 woningen en circa 200.000 
m2 aan utiliteitsgebouwen  
aardgasvrij moeten zijn. 

2050: alle woningen  
en gebouwen zijn  
aardgasvrij.



10.  Welke stappen kun je als bewoner zetten?

Meer lezen? Kijk op www.duurzaamsmallingerland.nl

Ga energie besparen
Er zijn veel manieren waarop je energie kunt besparen. Op onze website www.duurzaamsmallingerland.nl 
vind je diverse tips. Heb je graag hulp van een deskundige? Dan komt de EnergieCoach graag bij je langs 
om je te helpen. Maak een afspraak via www.bibliotheekdrachten.nl. Wil je gratis en onafhankelijk advies 
krijgen over het energiezuinig maken van je woning? De adviseurs van het Duurzaam Bouwloket helpen je 
daar graag bij. Kijk voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Smallingerland.

Maak gebruik van de subsidies en voordelige leningen die nu beschikbaar zijn
Als aanvulling op de landelijke Energiebespaarlening hebben wij de duurzaamheidslening 
Smallingerland. Met de duurzaamheidslening stimuleren we woningeigenaren om hun woning 
te isoleren of de overstap te maken naar aardgasvrije verwarming. 

Natuurlijke momenten
Er zijn verschillende ‘natuurlijke momenten’ waarop je je kunt voorbereiden op het feit dat 
we naar aardgasvrij gaan. Bijvoorbeeld als de cv-ketel kapot gaat, je gaat verbouwen in huis, 
je een financiële meevaller hebt of een huis of gebouw koopt.

Stap 4: werk samen
Huiseigenaren en ondernemers kunnen ook gezamenlijk een project oppakken voor isolatie of het 
opwekken van duurzame energie. Op de website van de provincie Fryslân vind je een uitgebreid en 
praktisch overzicht dat je daarbij kan helpen. Je vindt daar tevens informatie over subsidiemogelijk-
heden, bijvoorbeeld voor energiecoöperaties. Je kunt ook zoeken in de subsidiewijzer op de  
website van het RVO.
Heb je advies nodig bij nieuwe initiatieven en projecten? We werken als gemeente graag samen om 
kennis en ervaringen te delen. Je kunt contact met ons opnemen via duurzaam@smallingerland.nl. 
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http://www.fryslan.frl/zelf-energie-opwekkenbesparen-met-mijn-dorp-wijk-of-buurt
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5B0%5D=sectoren%3A5803
mailto:duurzaam@smallingerland.nl

