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Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Transitievisie Warmte (TVW).
Het Klimaatakkoord, dat is ondertekend door de VNG namens alle gemeenten, bepaalt dat iedere
gemeente in gezamenlijkheid met haar (maatschappelijk) partners een TVW oplevert. De TVW dient
uiterlijk eind 2021 te zijn vastgesteld door uw raad.
In de TVW beschrijft de gemeente hoeveel woningen en andere gebouwen, dus ook bedrijven, er voor
2030 van het aardgas gaan, welke wijken als eerste aan de beurt zijn en wanneer zij aan de beurt zijn.
Voor de transitie van aardgas naar duurzame vormen van verwarming zijn vijf alternatieve vormen
denkbaar: (i) hoge temperatuur warmte (bijvoorbeeld restwarmte uit industrie), (ii) midden- of lage
temperatuur warmte (bijvoorbeeld geothermie en aquathermie), (iii) elektrisch (warmtepomp), (iv) groen
gas en (v) waterstof. Een zesde vorm die recent regelmatig wordt genoemd, is de hybride optie waarbij
gestookt wordt op duurzame warmte maar in extreem koude periodes nog aardgas gebruikt wordt.
Waterstof wordt nog niet gezien als optie vóór 2030 dus zal in deze TVW nog niet terugkomen. De TVW
wordt iedere vijf jaar herijkt om technologische ontwikkelingen en andere innovatie te benutten.
Vanuit het Klimaatakkoord zijn gemeenten aangewezen om op te treden als regisseur van de
warmtetransitie, terwijl de uitvoering daarvan voornamelijk bij andere partijen ligt (zoals
woningcorporaties, VvE’s en bedrijven).
Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat de TVW in gezamenlijkheid met de partners wordt
opgesteld. Hiertoe zijn een stuur- en projectgroep opgericht met zogenaamde kernstakeholders.
De stuurgroep wordt voorgezeten door de portefeuillehouder Duurzaamheid en kent verder bestuurlijke
afvaardigingen van het VEC, woningcorporatie Waterweg Wonen, woningcorporatie Samenwerking,
netbeheerder Stedin en de Green Business Club Waterweg. De eerste stuurgroep is onlangs bij elkaar
geweest. In de projectgroep nemen de (ambtelijke) ondersteuners van de respectievelijke partijen plaats.
De projectgroep bereid voorstellen voor de stuurgroep voor en de stuurgroep geeft richting aan de
transitievisie. Tevens is er een klankbordgroep voor partijen die op iets grotere afstand van het
onderwerp staan.
Op dit moment wordt door een adviesbureau onderzoek gedaan naar welke vorm van verwarming op
buurtniveau het beste passend is. Deze technisch-economische analyse wordt eind mei 2021 verwacht.
De gegevens van het onderzoek worden gebruikt om wijken die van het aardgas gaan te prioriteren.

De technisch-economische analyse is niet het enige spoor waarlangs keuzes gemaakt zullen worden.
De stuurgroep is met elkaar in gesprek gaan over gezamenlijke uitgangspunten die gelden als kader
waarbinnen wij wijken zullen aanwijzen die als eerste overstappen op duurzame warmte. Denk hierbij
aan betaalbaarheid, duurzaamheid en draagvlak. Deze gezamenlijke uitgangspunten vinden hun weg in
een Startnotitie, die wij in Q2 2021 aan uw raad ter kennisgeving zullen aanbieden. In de Startnotitie
staat verder te lezen wat een TVW is, en niet is, welke aanpalende beleidsterreinen gelden, wie wij op
welke manier betrekken en welke processtappen wij nemen om te komen tot een TVW.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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