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Beste Raads- en burgerleden,
Bij deze zenden zend ik u ter informatie de Startnotitie voor de Transitievisie Warmte toe. Deze
startnotitie is door ons op 7 juli 2020 vastgesteld.
Aanleiding voor de startnotitie:
De gemeenten in de Regio Noordoost Brabant hebben net zoals alle andere regio’s in
Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de
Regio voor elektriciteit en warmtebehoefte in de gebouwde omgeving wil gaan voldoen aan de
doelstelling om in 2030 49% CO2 te reduceren met een doorkijk naar 2050. Voor warmte is de
opgave in de RES op hoofdlijnen beschreven. De uitwerking vindt lokaal plaats in de
Transitievisie Warmte (TVW).
Bij de afspraken over het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in uiterlijk 2021
zijn TVW moet hebben vastgesteld. De Startnotitie TVW geeft het startschot voor het opstellen
van de TVW.
Boekel werkt tijdens het opstellen van de TVW samen met Bernheze, Landerd en Uden. We
versterken elkaar waar dat nodig is. Zo stellen we samen de uitvraag op voor extern advies en
eventueel ook voor een communicatiestrategie. We houden hierbij als individuele gemeentes de
regie en stellen dus verschillende TVW’s op.
De gemeenteraad krijgt de startnotitie ter kennisgeving aangeboden.
Momenteel worden externe bureau gevraagd hun offerte uit te brengen voor het opstellen van
de Warmte Transitie Visies. Na de zomer van 2020 wordt, middels een raadsvoorstel, een
nadere uiteenzetting gegeven van de te verwachte financiële bijdrage vanuit Boekel. Op dat
moment wordt de gemeenteraad gevraagd hiermee in te stemmen. Daarna zullen we nog op
verschillende momenten terugkomen bij de gemeenteraad met bijpraatsessies over de TVW. Zo
kan de raad invulling geven aan zijn volksvertegenwoordigende rol. De TVW zelf zal uiteindelijk
ter vastestelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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De Startnotitie is het begin van een lang proces aangaande de TVW, wat we naar verwachting
in 2021 voltooien. Daarna zal de TVW iedere 5 jaar worden herijkt.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeesters en wethouder van gemeente Boekel
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