
CO2 neutraal in 2050
Van onzekerheid naar …. 

In 2050 is ook jouw gemeente CO2 neutraal en aardgasvrij. De ambities uit het klimaatakkoord liegen er niet 
om. Gemeenten staan daarom nu voor de uitdaging om een transitievisie warmte vast te stellen. Het proces 
naar aardgasvrij is ingewikkeld en afhankelijk van vele factoren. Probeer dan maar eens tempo te maken! Wij 
geloven dat data helpt een eerste inzicht te geven en we maken graag een eerste datagedreven verkenning 
voor de warmtetransitie in jouw gemeente. Zo leggen we de basis om zorgvuldig op stap te gaan, keuzes te 
maken en deals te sluiten. 

Stappenplan warmtetransitie gemeenten

1. Van ambitie naar opgave
Welke CO2 reductie willen we 
behalen, in welk e snelheid? Welk 
tempo van verduurzaming hoort 
hierbij?

3. Opwekken
Welke kansen zijn er om 
lokaal energie op te 
wekken? Welke initiatieven 
zijn er regionaal? Wat 
staat er in de RES?

2. Kansrijke oplossingen
Hoe staat het gasnet ervoor? 
Wat is het bezit van corporaties?
Wat zijn de kansen voor 
warmtenetten?

4. Verduurzamen
Welke woningtypes zijn 

geschikt voor lage 
temperatuur, welke voor 

hoge en welke kunnen 
all-electric? Wat is de juiste 

korrelgrootte?

5. Deal sluiten
Hoe borgen we overeenkomsten 

over verduurzaming met
corporaties in prestatieafspraken? 

Welke deals maken we met 
investeerders over aanleg en 

exploitatie?  

6. Monitoren
Halen we onze doelen? 

Liggen we nog op tempo? 
Waar moeten we bijsturen?

Bijsturen

www.republiq.nl



De opgave
Een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die 
veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is het doel 
van het klimaatakkoord. Voor de gebouwde 
omgeving betekent dit dat er 7 miljoen woningen 
en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. 
Die opgave is groot en complex. Om voor 2030 al 
een CO2 reductie van 49 procent te bereiken, is er 
werk aan de winkel. Gemeenten zullen hiervoor 
uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte moeten 
opstellen, een tijdspad voor de transitie tot 2030 
op wijkniveau.

“We overschatten altijd 
veranderingen die binnen twee 
zullen jaar optreden, en 
onderschatten de veranderingen 
in de daaropvolgende 10 jaar. Laat 
jezelf daar niet door afleiden." 

Bill Gates (The Road Ahead – 1996)

”

CO2 neutraal in 2050
… een data gedreven aanpak

Data als basis voor inzicht
Republiq kan helpen de opgave inzichtelijk te 
maken. We beschikken over alle relevante data 
over de gebouwde omgeving en het 
corporatiebezit. Daarnaast hebben we het talent 
om hier slimme bewerkingen op te doen, en 
rekenen we financiële consequenties in een 
handomdraai door. Werken aan complexe 
vastgoedopgaven daagt ons uit. Wij geloven dat 
de eerste verkenning, de basis van het 
warmtetransitieplan, een datavraagstuk is. En daar 
willen wij graag bij helpen.

Maatwerk
Voor iedere gemeente zal het warmtetransitie-
plan er anders uitzien. Soms zijn de alternatieven, 
zoals warmtenetten, niet aanwezig. Achterover 
leunen is ook dan geen optie. Door laaghangend 
fruit te identificeren ontstaan kansen. Om van 
deze kansen naar uitvoering te komen is 
samenwerking noodzakelijk en zullen er deals 
gesloten moeten worden.  

Een wijk is groot, de opgave is lokaler
Onze eerste data analyses laten zien dat de 
diversiteit in een wijk vaak te groot is voor een 
aanpak op wijkniveau. De leeftijd van infrastructuur 
kan verschillen van straat tot straat. Soms is een 
buurt homogeen en grotendeels in eigendom van 
een corporatie, maar het bezit kan ook sterk 
versnipperd zijn. Wij gaan op zoek naar de juiste 
korrelgrootte.

Een routekaart, geen blauwdruk
De warmtetransitievisie is geen eindpunt. We 
moeten voortdurend open blijven staan voor 
nieuwe, technologische ontwikkelingen. Deze zijn 
moeilijk te voorspellen. Het is nu vooral zaak om 
oplossingsrichtingen te kiezen en open te blijven 
staan voor veranderende technologie. Een 
warmtetransitieplan is dus meer een routekaart 
dan een blauwdruk. De keuzes voor de komende 
2-5 jaar (bijvoorbeeld no-regret maatregelen) 
zijn concreter uitgewerkt dan de keuzes voor de 
middellange termijn. 

Vragen?
Neem dan contact met ons op! Wij 
vertellen je hier graag meer over. 

Stefan Suntjens
s.suntjens@republiq.nl
06 82 296 971
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