
De aanpak van BEECKK
De transitie is een samenspel tussen verschillende 
stakeholders met elk hun eigen rol en belang. 
Gezamenlijk inzicht en een gedeeld beeld van de richting 
is daarom cruciaal. Daarom vinden wij het belangrijk 
de bewoners, ondernemers en gebouweigenaren 
vanaf het begin op te zoeken en mee te nemen in de 
veranderingen.

Ontvangt u al rijkssubsidie?
Het Rijk heeft 85 miljoen euro beschikbaar gesteld 
om de transitie op gang te brengen en uitvoering 
te ondersteunen. BEECKK zorgt ervoor dat uw 
plannen uitvoerbaar zijn en daarmee voldoen aan 
de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
rijkssubsidie. Laat geen subsidiegelden liggen en kom 
in actie!

De QuickScan aardgasvrij van 
BEECKK Ruimtemakers
BEECKK maakt in minder dan één maand een 
omgevingsscan die past bij uw gemeente. Met deze 
QuickScan aardgasvrij helpt BEECKK:

kansen van het gebied in beeld te brengen•	
onderbouwd de benodigde keuzes te maken•	
duidelijkheid naar inwoners te bieden•	

BEECKK040
Klokgebouw 245
5617 AC Eindhoven

BEECKK010
Goudsesingel 102
3011 KD Rotterdam

POSTZAKKEN
Postbus 1113
5602 BC Eindhoven

VERBINDING
040 255 63 55
info@beeckk.com

Biomassacentrale Strijp-T Eindhoven 

Hoe zorgt u daadwerkelijk voor een aardgasvrije gemeente?
In 2050 is Nederland aardgasvrij. De opgave is zo groot en ingrijpend, dat u echt vandaag 
nog moet beginnen. Wij geloven erin dat we dit daadwerkelijk met z’n allen voor elkaar 
krijgen. Maar wat betekent dat voor uw organisatie? Wat heeft u nodig om die grote opgave 
te laten slagen? We staan aan de vooravond van de energietransitie. Geen aardgas meer 
om woningen en gebouwen te verwarmen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? 
Maak gebruik van de QuickScan aardgasvrij van BEECKK Ruimtemakers. Hiermee weet u 
in korte tijd wat nodig is. Én u heeft een heldere boodschap voor uw inwoners in handen. 

DAADWERKELIJK 
NAAR AARDGASVRIJ 
MET BEECKK 
RUIMTEMAKERS
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STAP 2:
PLANVORMING

STAP 1:
OPLOSSINGSRICHTING

BEECKK Ruimtemakers
Wilt u ook een aanpak die slaagt? Neem dan contact op met BEECKK, 
email info@beeckk.com.

Wij maken ruimte voor nieuwe ontwikkeling die raakt. Dat doen we met 
scherp advies, een helder proces en op een bijzondere manier. Onze 
kracht is resultaat maken in ‘onmogelijke’ projecten. Schakel BEECKK 
in om doorbraken te forceren. Welkom bij BEECKK, voor resultaat en 
werkplezier. 

IN VIER STAPPEN NAAR AARDGASVRIJ
MET BEECKK RUIMTEMAKERS

STAP 1: QUICKSCAN AARDGASVRIJ
BEECKK maakt in minder dan één maand een omgevingsscan. 
Zowel voor de besparingsmaatregelen als de mogelijkheden 
op andere wijze energie op te wekken brengen wij de 
oplossingsrichtingen voor elk deelgebied in beeld. Onze 
QuickScan geeft u snel een eenvoudig product in handen 
met vervolgstappen voor de complexe uitdaging. 

STAP 2: STRATEGIE EN PLANVORMING
Op basis van de QuickScan werken we samen naar het beste 
transitieplan om de kansrijkste wijken aardgasvrij te maken, 
inclusief financiële raming, planning en een doelgericht 
communicatieplan. 

STAP 3: INTEGRAAL UITVOERINGSPROGRAMMA
Met een multidisciplinair team werken we de strategie 
concreet uit in een integraal uitvoeringsprogramma. Wat 
betekent die strategie voor de vier pijlers: maatschappij, 
economie, ruimte en interne organisatie? Zo krijgt u een 
compleet beeld van de te nemen stappen en een heldere 
boodschap voor de inwoners en andere stakeholders. Nu 
kunt u de rijkssubsidie aanvragen.

STAP 4: KWARTIERMAKEN
Met een aanpak op maat nemen wij uw interne organisatie 
en uw stakeholders mee in de uitvoeringsfase. Hiermee is 
uw interne organisatie klaar voor die grote opgave en is de 
betrokkenheid van inwoners en externe partijen versterkt. 
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