Samen werken aan een
duurzaam Assen

Kent u het
Drents Energieloket?
Bij het Drents Energieloket kunt u terecht voor een
goed en onafhankelijk advies om energie te besparen
of duurzame energie op te wekken. Welke stappen
kunt u nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er
subsidies voor? Als u vragen heeft kunt u bellen of
mailen met het loket. U krijgt gegarandeerd antwoord.
En bent u op zoek naar leveranciers of producten?
Het loket kan u daarover uitgebreid informeren en
adviseren. Neem eens een kijkje op
www.drentsenergieloket.nl

Zelf aan de slag?

Wilt u nu al aan de slag met uw woning of zelf
energie opwekken? Dat kan! Laat uw vloer isoleren,
plaats zonnepanelen op uw dak of vervang uw
lampen in huis voor ledlampen. Er is van alles
mogelijk en iedereen doet het op zijn eigen
manier. Kijk voor inspirerende voorbeelden op
www.iedereendoetwat.nl of informeer naar de
mogelijkheden bij het Drents Energieloket!

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)
Bent u woningeigenaar en wilt u voor uw woning
minimaal twee energiebesparende (isolerende)
maatregelen uitvoeren? Vanaf nu kunt u weer een
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen.
Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh

Op naar een duurzame gemeente!
Assen werkt aan een duurzame gemeente die
klaar is voor de toekomst. Een gemeente waar
onze kinderen en kleinkinderen straks nog fijn
leven, veilig opgroeien en genieten van de natuur.
Daarom hebben we de afspraak gemaakt om
in 2050 CO2 neutraal te zijn. De eerste stappen
daarvoor worden al gezet. Zo leggen steeds meer
inwoners en bedrijven zonnepanelen op hun daken.
En de eerste zonneparken zijn in voorbereiding.
Maar het zijn ook kleinere stappen, bijvoorbeeld
door de gloeilampen in huis te vervangen door
ledlampen. Iedereen bespaart energie op zijn
eigen manier.

grote opgave, waar we gelukkig even de tijd
voor hebben. Maar het is belangrijk dat we ons
er nu alvast op voorbereiden. Want door nu
iets te doen, wordt het straks makkelijker
om de overstap te maken naar aardgasvrij.
We gaan plannen maken over hoe we
dat gaan doenbij en daar hebben de
hulp van inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties
hard nodig. Want een duurzame
gemeente worden we alleen als
we het samen doen!

Ontwerp: DRP

We gebruiken in 2050 geen aardgas meer om te koken en
woningen en andere gebouwen te verwarmen. Dat betekent
dat, net als in de rest van Nederland, alle woningen in Assen
van het aardgas af moeten. Als gemeente gaan we de overstap
naar aardgasvrij wonen zo goed mogelijk begeleiden. Hoe we
dat gaan doen, leggen we vast in de Transitievisie Warmte. In
de startnotitie staan de stappen beschreven om deze visie te
maken.

Stap voor stap
De eerste woningen in Assen zijn al aardgasvrij. Dit zijn
voornamelijk nieuwbouwwoningen. Sinds 2018 krijgen
nieuwbouwwoningen namelijk geen aardgasaansluiting meer.
Met de Transitievisie Warmte wordt het komende jaar de
planning per wijk uitgestippeld tot aan 2050. Dat doen we stap
voor stap, wijk voor wijk en samen met bewoners, eigenaren,
woningcorporaties, energieleveranciers en bedrijven. In 2021
moet de Transitievisie Warmte Assen klaar zijn.

Om de doelstelling te halen is er nog meer nodig.
Uiteindelijk gaan we van het aardgas af en nog veel
meer energie duurzaam opwekken. Een

Assen wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Ook landelijk
zijn er afspraken gemaakt die bijdragen aan
duurzamer wonen, reizen en werken. Deze
afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord
dat binnenkort ondertekend wordt. Wij gaan
plannen maken om aan deze afspraken en onze
eigen doelstellingen te kunnen voldoen. In de
Transitievisie Warmte schrijven we op hoe we
ervoor gaan zorgen dat we in 2050 onze huizen en
gebouwen zonder aardgas verwarmen. Daarnaast
brengen we samen met alle gemeenten, provincie
en waterschappen in Drenthe in kaart welke

Transitievisie Warmte:
de route naar aardgasvrij wonen

mogelijkheden er zijn om duurzame energie op
te wekken. Ook hiervoor make we een plan: de
Regionale Energiestrategie. Wat er in deze plannen
komt te staan, leest u op deze pagina’s.

Denkt u mee?
Binnenkort leggen we het stadspanel van Assen
een aantal vragen voor over de overstap naar
aardgasvrij en grootschalige energieopwekking.
Wilt u hier ook over meedenken? Stuur dan een
mail naar stadspanel@assen.nl of meld u aan op
www.assen.nl/stadspanel.

De Regionale
Energiestrategie (RES)
De Regionale Energiestrategie is een plan om
meer duurzame energie op te wekken en meer
gebruik te maken van al aanwezige warmte. Dit is
een plan voor heel Drenthe. In de startnotie staan
de stappen om zo’n plan te maken.

Het duurzaam opwekken van energie raakt iedereen.
Want windmolens en zonneparken veranderen onze
directe omgeving. Het is belangrijk dat we goed
onderzoeken hoe dit in te passen is in onze omgeving.
We hebben tot midden 2021 om hiervoor een plan te
maken; onze Regionale Energiestrategie. Over dit plan
kan straks iedereen in Drenthe meedenken en meepraten.

Waarom?

Heeft u energie voor Drenthe?

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben met
het Rijk afgesproken dat we met elkaar minder energie
moeten gebruiken. En de energie die we gebruiken, willen
we zo veel mogelijk duurzaam opwekken. Op deze manier
verminderen we de uitstoot van CO2. Dat is belangrijk
voor het verminderen van klimaatverandering.

Houd dan de gemeentelijke berichten in de gaten of
kijk op www.energievoordrenthe.nl

Meer weten?
Alle informatie over de
energietransitie in Assen vindt u op
www.assen.nl/energie

Mist u informatie?
Dan kunt u altijd mailen naar
energie@assen.nl

Er zijn wijken die al voor 2030 van het aardgas afgaan. Voor
deze wijken brengen we de mogelijke oplossingen nu al in
kaart. Vervolgens maken we per wijk een uitvoeringsplan. Ook
dit gaat weer in overleg met bewoners, eigenaren, corporaties,
energieleveranciers en bedrijven. Voor sommige wijken gaat
het dus binnen nu en enkele jaren al spelen, voor andere
wijken pas op de lange termijn.

www.assen.nl/energie

