
DRONTEN - Na een gedegen proces heeft de gemeenteraad van Dronten de 

eerste Transitievisie Nieuwe Warmte unaniem vastgesteld.  Deze visie gaat 

over het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Wethouder Ton 

van Amerongen: ‘Met deze visie geven we inwoners duidelijkheid, waarbij 

wij kiezen voor individuele oplossingen. Daarmee bieden we inwoners nu al 

de gelegenheid om te starten met het verduurzamen van hun woning”.

Mede gelet op de uitkomsten van het 

participatieproces kiest de gemeente niet 

voor een wijkaanpak maar voor een ge-

meente-brede aanpak. Het isoleren van 

woningen, en daarmee het besparen van 

energie, is een belangrijke eerste stap die 

onafhankelijk van de gekozen vorm nu al 

individueel ingezet kan worden. De vol-

gende stappen; isoleren, hybride warm-

tepomp en uiteindelijk een all-electric 

oplossing geeft inwoners goede houvast 

om te starten met het aardgasvrij maken 

van hun woning. In de visie van de ge-

meente Dronten worden dus géén wijken 

aangewezen waar gestart wordt met een 

wijkuitvoeringsplan. Dit betekent dat de 

aardgasleidingen nog even in de grond 

blijven liggen. Mogelijk dat deze later nog 

van waarde zijn bij bijvoorbeeld zoge-

noemd groen gas of waterstof.

Gemeente Dronten en inwoners geven 

gezamenlijk invulling aan de warmtetran-

sitie. De gemeente treedt daarbij waar 

nodig op als regisseur. De komende jaren 

staan er diverse acties op de planning. 

Het maken van een Uitvoeringsprogram-

ma met in ieder geval heldere communi-

catie over de visie en het stappenplan. We 

benutten de mogelijkheden die het Rijk 

biedt in het Nationaal Isolatieprogramma 

en subsidies voor (hybride) warmtepom-

pen en de gemeentelijke duurzaamheids-

lening blijft bestaan. In deze leningen is, 

naast de aanschaf van zonnepanelen, 

isolatie en aanschaf (hybride) nu al moge-

lijk en wordt in ruime mate aan aangeslo-

ten op de visie. De Transitievisie Nieuwe 

Warmte en nadere informatie is te vinden 

op www.dronten.nl/nieuwewarmte

Aardgasvrij Dronten 
van start

Checklist
Inwoners kunnen nu al de eerste stappen richting  

een aardgasvrije woning zetten:

  Bewustwording noodzaak warmtetransitie

  Check of mijn huis voldoende is geïsoleerd

   Ik isoleer mijn huis. Hiermee bespaar ik kosten en zorg ervoor dat het 

overstappen naar een aardgasvrije warmteoplossing eenvoudiger wordt

  Check of de meterkast aangepast moet worden (ook voor inductie-koken)

  Wanneer de aardgasgestookte CV-ketel aan vervanging toe is kan ik 

overstappen op een hybride warmtepomp

  De volgende stap is de overstap naar een all-electric warmtepomp. Daar-

voor moet het warmtesysteem (radiatoren of vloerverwarming) op orde zijn


