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Eindgebruikers
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24% Overige
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9% Amsterdam -

45% Gelderland

1,6 mld

9% Noord-Holland _
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We onderhouden
89.000 km
elektriciteitskabels
Dat is 2 keer
de aarde rond!

Ons doel: transitie tegen laagst
mogelijke maatschappelijke kosten
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Zoveel mogelijk voorkomen vervroegde
afschrijving gasnetten
Zoveel mogelijk voorkomen onnodige
investeringen elektriciteitsnet
Inzetten op open nieuwe infrastructuren
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Hoe bereiken we dat?
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Voorkomen van aardgas in nieuwbouw
Aardgas gebouwde omgeving slim uitfaseren door
goed afstemmen van planningen

Met bewoners en andere partijen aan de slag
op wijkniveau
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Alliander wil actief samenwerken
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Planningen afstemmen door ‘stedelijk
programmeren’
Kennis inbrengen omtrent nieuwe
warmteoplossingen en procesaanpak
Inzicht bieden in (ouderdom) gasnet en
doorrekenen van alternatieven

Samen met gemeente, woningcorporaties, bewoners, energieaanbieders,
projectontwikkelaars en andere belanghebbenden
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“Life is what happens to you while
you’re busy making other plans”
_
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Gasleidingen ouder

dan 1975
Gasleichngen lussen

1i7Sen 1985
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Plannen (Stedelijk programmeren)
Delen

Ophalen
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Combineren
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De opgave
150 gemeenten

1000 wijken
3000 buurten
42.000 km aardgasleiding (één keer de
aarde rond)
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Samen naar een duurzame
Liander
samenleving

~ Aanbevolen w ebsites •

Bij u
THUIS

A

Home

Vooruw
BEDRIJF

Ml B

Cons~ment

Over

Onderhoud &

LIANDER

STORINGEN Q

Contact &

Wat zoekt

Mot hfl 51.ap,-rtpb,n I.IIJO\ U sn.l 11\bChl ll't we1 ke

stappen u kunt :telleri en

~,u pa,~ u wan-nee,

moet ~ekken om 101 Wlml\l'erwogeo keuzes te

aardgasloos wonen

Duu rzaa m verwarmen:
alternatieven voor aardgas
U bent op l~k naar een all~uef VOOf olardgas..

UAnóe1heeildem~trnari<tnn:,e

wmmteopl~rlgen voor u'" k,Hrt ~•dtt

'""""'

Hiil:ii\11-·éiM
Waarbij kan Lia nder u
helpen?
MN

o,ue k.011~

OWf eN!tÇl!eMltt-1'1 de

energ"""116gOOfWlkkill"'Offlaltemelwarmtebtonoen kunnen WIJ u helpen de JU1$Te

De visie en rol va n Liander
op aardgasloos wonen
Waarom helpt L1ander bij de omsct1ak ehng I\Ur

een óutJ<lam. Wlkmlevoorlllltfflf'IO"

ketnMNlm aken.

Nederland wi l zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, een samenleving zonder CO2-uitstoot
realise ren . Daarmee staan we voor de grote opgave om in alle wijken te stoppen met het
gebruik van aardgas. Alternatieven genoeg, maar hoe doorloopt u als gemeente
het keuzeproces?
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Liander.nl/aardgasloos-wonen
SERVICE

Aardgasloos wonen en bouwen : samen naar een
duurzame samenleving
Uilfaseren va n aardgas:
hoe pakt u dat aan?

Grootzakelijk

9

Q.

Tips: wat kunt u morgen al doen?
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Beginnen met planningen te combineren
- Samen natuurlijke vervangingsmomenten vinden: één keer de grond open en lagere
maatschappelijke kosten.
- Combineren met ontwikkelingen boven de grond: bijvoorbeeld renovaties van wijken, of
woningbouwcoöperaties.

Verschillende afdelingen binnen de gemeente bij elkaar brengen
- Duurzaamheidsbeleidsmedewerkers
- Ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige
- Kabels & leidingen

10

aLLiander

Bedankt voor uw
aandacht
https://www.liander.nl/aardgasloos-wonen/
Esmeralde.van.vliet@alliander.com

