Transitie Visie Warmte – de gemeente Best van het aardgas af
Uitgangspunten Best Duurzaam – voorjaar 2021
De technische werkgroep van Best Duurzaam heeft over de transitievisie warmte nagedacht en
onderstaande uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd op grond van:
- praktijkervaring door de uitgevoerde Duurzaam Wonen Adviezen van afgelopen jaren,
- de aard van de bebouwing en de isolatiewaarde van de woningen in de diverse wijken in Best,
- ervaringen elders: zie ook https://www.nrc.nl/dossier/van-het-gas-af/

Een aantal uitgangspunten.
➢ Eén warmtenet voor de gehele gemeente Best is op dit moment niet aan de orde:
o In veel wijken staat de bebouwing te ver uit elkaar.
o Er onvoldoende lokale (rest)warmte bronnen zijn.
o Diepe geothermie is op dit moment niet haalbaar.
➢ Warmtenetten, op buurt niveau, kunnen aantrekkelijk worden vooral als deze uitgerust
worden met seizoensopslag. Seizoensopslag zit anno 2021 nog in de onderzoeksfase.
➢ Best hoeft het wiel niet uit te vinden. Projecten die elders uitgevoerd worden/zijn zullen
gevolgd worden.
➢ De gemeente heeft een eind 2021 een plan, op hoofdlijnen, hoe en wanneer de
gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.
➢ Wijken van na 2010, buitengebied en villawijk/Koekoeksbos zijn geen kandidaten voor een
collectieve oplossing. Bewoners zoeken zelf een oplossing aangemoedigd door een steeds
hogere gasprijs.
➢ Om de twee jaar wordt de warmtevisie geactualiseerd en wordt bepaald welke acties, de
komende twee jaar worden ingezet.
➢ Aan de hand van het verminderde gas verbruik, in de gemeente, kan gevolgd worden hoe
succesvol de genomen acties zijn geweest.

De komende jaren zal in Best de focus dus liggen op reductie van het gasgebruik van individuele
woningen en wooncomplexen en niet op wijken van het gas afhalen.
P.M.: Industrieel gasverbruik

Voorgestelde Planning
Eind 2021
Eind 2021
Eind 2021
Begin 2002

Start voorlichting/awareness campagne
Gemeente presenteert zijn warmtevisie
Gemeente beslist welke en wanneer de eigen gebouwen van het gas afgaan.
Woningbouwcoöperaties besluiten, in overleg met de gemeente, welke groep
woningen van het gas afgaan

Begin 2022
2023

Continue campagne reductie gasgebruik.
Eerst twee (Pilot) projecten worden afgerond.
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