
De transitie naar aardgasvrij wonen in 
Bodegraven-Reeuwijk

Wat vinden bewoners?

De Rijksoverheid heeft iedere gemeente de taak gegeven om voor eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) 
te maken. In de visie staat de route beschreven naar een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk in 2050 die leidend 
is in de aanpak. De gemeente maakt deze visie in de eerste helft van 2021 samen met experts, partners en 
vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en bewoners. De gemeente heeft onderzoeksbureau Moventem 
gevraagd te onderzoeken wat bewoners belangrijk vinden in de transitie naar aardgasvrij wonen en hoe ze betrokken 
willen worden bij de aanpak in de komende tientallen jaren. De uitkomsten worden verwerkt in de TVW. Tussen 2 
en 18 februari 2021 stond de vragenlijst open voor alle bewoners van Bodegraven-Reeuwijk. In dit overzicht staan 
de belangrijkste uitkomsten van dit online onderzoek. De hele rapportage van dit onderzoek kunt u downloaden 
via www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl/resultaten.

“Ik vind het belangrijk dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aardgasvrij is in 2050.”

Welke redenen zijn voor u het meest belangrijk om van het aardgas af te gaan?* Top 5

* 28% vindt dat we niet van het aardgas af hoeven
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De belangrijkste aandachtspunten over het aardgasvrij maken van woningen gaan over: Top 5



Wat vinden bewoners?

Vanaf 2022 wordt stapsgewijs per wijk of buurt een 

plan gemaakt om van het aardgas af te gaan. Als 

uw wijk of buurt aan de beurt is, op welk moment en 

hoe wilt u daar dan over meedenken?

Ik wil tijdens het maken van het plan 

meedenken via een online enquête (49%)

Ik wil tijdens het maken van het plan 

meepraten/denken via een digitaal platform 

met informatie (38%)

Ik wil reageren als er een concreet plan ligt 

(34%)

Ik wil tijdens het maken van het plan 

meedenken tijdens een aantal bijeenkomsten 

(25%)

Ik wil structureel meedenken, bijvoorbeeld in 

een bewoners klankbordgroep (16%)

Ik heb geen behoefte om mee te denken. Ik 

vertrouw er op dat gemeente, raadsleden en 

experts mij kunnen vertegenwoordigen (6%)

Hoe wilt u op de hoogte blijven over aardgasvrij wonen? Top 5
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Wat gebeurt er met de resultaten?

In totaal hebben 720 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Dit zijn voldoende mensen om met een betrouwbaarheid 

van 95% uitspraken te doen over wat de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk belangrijk vinden bij de (aanpak van de) 

transitie naar aardgasvrij wonen. De resultaten worden verwerkt in de Transitievisie Warmte. Iedereen kan reageren op 

de conceptversie die in de zomermaanden ter inzage ligt. Houd de communicatie van de gemeente in de gaten voor 

meer informatie. De gemeenteraad beslist in september 2021 over de TVW. 

Daarmee wordt een eerste stap gezet in de route naar een aardgasvrij 

Bodegraven-Reeuwijk. 

Minimaal 8 jaar van te voren is duidelijk voor een 

buurt of wijk wanneer zij van het aardgas af gaan. 

Hoe ver van te voren wilt u weten wanneer uw buurt 

van het aardgas af gaat?  

Als de werkzaamheden starten (2%)

1 jaar van tevoren (6%)

1 tot 5 jaar van tevoren (28%)

5 tot 10 jaar van tevoren (38%)

Langer dan 10 jaar van tevoren (22%)
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