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Gelders Energie Akkoord
• Initiatiefnemers

• Belangrijk partner

Manifest, 200 
partijen getekend 
(gemeenten, 
waterschappen, 
maatschappelijke
organisaties, 
bedrijfsleven, 
kennisinstellingen)







Gelders Energie Akkoord - GEA

• GEA richt zich op een economisch en sociaal veerkrachtige samenleving 
waarin werkgelegenheid, sociale cohesie en technische, sociale én 
economische innovatie samengaan

• Doelstellingen Parijs en SER-Energieakkoord zijn uitgangspunt:
• Besparing van 1,5 % per jaar
• Hernieuwbare energieopwekking 14% in 2020 en 16% in 2023
• Tenminste 1.800 banen te realiseren in de komende jaren.

• Gelderland: in 2030 geen aardgas meer en in 2050 geen olie meer gebruiken
• GEA-Wijk van de Toekomst: in 2030 à 2035 aardgasvrije gebouwde omgeving



Urgentie?



Groningen heeft Nederland wakker geschud



Gelderland
De opgave: aardgasvrij in 2035, energieneutraal in 2050



Wijken van de Toekomst 2018-2020



Klik hier voor Video



Tijdlijn energietransities (bron: Loenen Energieneutraal)



Iedereen heeft zo zijn redenen
om aan te pakken

Lekker wonen
• Behaaglijk, comfortabel

• Betaalbaar
• Onderhoud, verbouwing
• Waarde huis, verkoopbaar huis

• Kleinkinderen, milieu

… maar misschien wil je ook 
wel meteen andere zaken in 
je wijk verbeteren



1. Besparen
om er voor te zorgen dat je minder energie nodig 
hebt (verwarming, verlichting, apparatuur)

2. Duurzame bronnen
zoveel mogelijk inzetten voor energielevering

3. Fossiel (aardgas) efficiënt gebruiken
voor wat er dan nog nodig is (efficiënte 
opwekking)

Slimme aanpak

In 3 stappen naar energieneutraal



Route naar een toekomstbestendige wijkOriënteren Keuzes                                             Doen
(grof) maken                                             (fijn)
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Oriënteren en keuzes maken
• Techniek:

• Huis: wat kan er met het huis en de installaties? Combineren met onderhoud of 
verbouwing?

• Infrastructuur: wat is de capaciteit en levensduur van kabels en leidingen?
• Wijkverbetering: wat speelt er in de wijk wat kan helpen als je combineert?

• Groen, wateroverlast, hittestress?
• Sociale cohesie, levensloopbestendigheid, veiligheid?

• Geld:
• Kun je het financieren?
• Kun je de maandlasten betalen?

• Wijkproces:
• Wat kun je doen om iedereen te bereiken?
• Wie doen mee?



Sla de handen ineen, want
Samen komen we verder!

Energietransitie, aardgasvrij Gelderland



Jan Straatman
www.wijkvandetoekomst.nu
j.straatman@balance-result.nl



Waarom wil je Wijk van de toekomst zijn?

• Je doet mee in de voorhoede van de energie- en aardgastransitie
• Je ontmoet mensen die met gelijksoortige vraagstukken bezig zijn en elkaar 

steunen
• Je haalt en brengt kennis en ervaring die anderen (en jij zelf) hebben 

opgedaan, lokaal, regionaal en landelijk
• Je leert van anderen, waardoor je sneller keuzes voor je eigen wijk (dorp, 

gemeente) kunt maken en effectiever je eigen aanpak kunt ontwikkelen
• Je kunt gebruikmaken van de provinciale ondersteuning voor 

procesbegeleiding
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