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Samenvatting:
Ook de gemeente Boekel moet en wil haar steentje bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit
is de reden dat wij in 2020 een nieuw duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda willen laten
opstellen. Hiervoor vragen wij extra capaciteit binnen de gemeente Boekel voor het ontwikkelen
van het duurzaamheidsbeleid rondom de energietransitie, met name op het gebied van het
ontwikkelen van de Transitievisie Warmte (TVW). Voor deze beide punten is door Over Morgen
een offerte aangeboden, waarmee wij instemmen.
Naast de extra capaciteit is in samenwerking met 3 andere gemeenten, namelijk Bernheze,
Landerd en Uden ervoor gekozen een extern bureau in te huren voor het begeleiden van het
proces en het opstellen van 3 TVW’s. 3 TVW’s vanwege de aanstaande fusie van Landerd en
Uden. Door HetEnergieBureau is hiervoor een offerte aangeboden, waarmee alle 4 de gemeenten
willen instemmen.
Voorgesteld besluit:
1) Instemmen met het proces om te komen tot een Duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda én
het inhuren van externe capaciteit voor het begeleiden van het Transitievisie Warmte proces;
2) Kennis nemen van de Startnotitie Transitievisie Warmte;
3) Voor bovengenoemde punten een bedrag van € 100.000 euro beschikbaar te stellen uit de
bestemmingsreserve Duurzaamheid.
Inleiding/probleemstelling:
Het duurzaamheidsplan van gemeente Boekel was geldig van 2013 tot 2016. Het is daarom de
hoogste tijd een nieuw duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda op te stellen. Zeker in deze tijd
waarin duurzaamheid een steeds prominentere plek in onze samenleving in neemt. Dat blijkt ook
wel uit onderstaande toelichting op de RES en de TVW. Echter, duurzaamheid is breder dan
alleen energie besparen, -opwekken en ‘van het gas af’. Om deze reden willen we niet langer
wachten met het opstellen van een nieuw duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda. Tijdens het
proces van het opstellen van het duurzaamheidplan zal gedegen bekeken worden waar de
prioriteiten op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente Boekel liggen. Het
duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar
zijn.
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De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Uden 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) omdat warmte in tegenstelling tot elektriciteit niet zo ver getransporteerd kan
worden.
Het concept Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 op duurzame wijze van warmte
wordt voorzien. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor
verwarming en koken. In het concept Klimaatakkoord staat dat, als eerste stap, alle gemeenten
uiterlijk in 2021 een TVW vaststellen. De TVW geeft de planning weer wanneer welke wijken van
het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming. Indien ervoor gekozen
wordt dat wijken al vóór 2030 van het aardgas af gaan geeft de TVW ook de
voorkeursalternatieven aan.
Het Klimaatakkoord stelt bovendien dat gemeenten een belangrijke regisserende rol vervullen in
deze transitie en dat zij samen met rijk, provincie, waterschappen, netbeheerders en andere
partijen tot een aanpak moeten komen om invulling te geven aan de noodzakelijke
warmtetransitie. De gemeenten hebben hiervoor via de Decembercirculaire een financiële
bijdrage ontvangen van het Rijk.
De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd en Uden willen samen optrekken in zowel het proces
als inhoud om te komen tot - ieder een eigen - TVW. We trekken samen op omdat de TVW voor
iedere gemeente een nieuwe opgave is. Bernheze, Boekel, Landerd en Uden hebben veel
overeenkomsten. We zijn alle vier agrarische gemeenten met kleine kernen. Onze woningen zijn
grotendeels hetzelfde en onze warmtevraagstukken komen overeen. Ook onze stakeholders
(woningcorporaties, netbeheerders etc.) komen overeen. Door samenwerking hoeven we niet
afzonderlijk deze nieuwe opgave aan te pakken, maar maken we gebruik van gezamenlijke
kennis, kunde en middelen De startnotitie TVW (zie bijlage 2) geeft aan hoe we dit willen
aanpakken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het budget voor het opstellen van de TVW is bij de decembercirculaire van 2019 door het Rijk aan
iedere gemeente toegekend. Dit budget is door de raad met het besluit op de jaarrekening 2019 in
de bestemmingsreserve gestort en geoormerkt voor een duurzaamheidsvisie en de TVW.
Het college heeft op 7 juli de startnotitie TVW vastgesteld. Deze is vervolgens ter informatie aan
de raad gezonden.
Beoogd resultaat:
Duurzaamheidsplan
In het collegeprogramma is prioriteit gegeven aan het opstellen van een Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda. Nu het concept RES Bod bekend is en de TVW nog in de kinderschoenen
staat, is het moment daar om te starten met het opstellen van een nieuw duurzaamheidsplan.
Hierbij is het niet noodzakelijk te wachten totdat de TVW is opgesteld.
Het duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda moet leiden tot werkelijke acties die bijdragen aan
verduurzaming van de gemeente Boekel. Het komen tot een juist en gedragen
duurzaamheidsplan betreft een uitgebreid proces. Tijdens dit proces wordt de ambtelijke en
bestuurlijke organisatie betrokken, maar ook worden stakeholders en inwoners betrokken.
Middels het duurzaamheidsplan komt in beeld welke behoeftes binnen de gemeente bestaan op
het gebied van duurzaamheid. Deze behoeftes zullen vervolgens geprioriteerd worden. Ook wordt
bekeken welke aspecten van duurzaamheid verplicht zijn en welke wenselijk zijn. Al deze
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gegevens leiden tot een uitvoeringsagenda waarin wordt aangegeven met welke aspecten
wanneer gestart kan worden en wat dat ongeveer gaat kosten.
Voor zowel het opstellen van het duurzaamheidsplan als voor de projectleiding hebben wij 4
offerteaanvragen uitgedaan. 3 bureaus zijn ingegaan op de offerteaanvraag. De offerte van Over
Morgen is geselecteerd als de beste offerte. De offerte is als bijlage 1 toegevoegd.
Transitievisie warmte
De TVW moet eind 2021 zijn vastgesteld. Dit is alleen haalbaar met een zeer strakke planning. Dit
betekent dat er veel inzet in een korte tijd wordt verwacht.
Samen met Bernheze, Landerd en Uden hebben een startnotitie Transitievisie Warmte opgesteld.
Hierin wordt beschreven hoe we komen tot - voor iedere gemeente een eigen TVW.
Wij hebben hiervoor als samenwerkende gemeenten 4 offerteaanvragen uitgedaan. 3 bureaus zijn
ingegaan op de offerteaanvraag. De offerte van HetEnergieBureau is geselecteerd als de beste
offerte waarmee alle 4 de gemeenten willen instemmen. De offerte is als bijlage 3 toegevoegd.
Duurzaamheidsplan en Transitievisie warmte
We kiezen voor een aanpak waarmee we 3 zaken in 1 keer borgen, namelijk:
 opstellen duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda (Over Morgen);
 gezamenlijke opdracht TVW met collega gemeenten (HetEnergieBureau);
 extra capaciteit voor bovenstaande projecten en producten (Over Morgen).
Keuzemogelijkheden:
Gekozen kan worden geen geld vrij te maken voor het laten uitvoeren van de beschreven
projecten. Het aspect duurzaamheid zal dan komende periode niet verder worden ontwikkeld. Ook
kan dan niet (op tijd) voldaan worden aan de wettelijke eisen zoals omgeschreven in het
Klimaatakkoord.
Argumenten:
Zie beoogd resultaat.
Financiële gevolgen en dekking:
Het budget voor het opstellen van de TVW is bij de decembercirculaire van 2019 door het Rijk aan
iedere gemeente toegekend. Dit budget van € 202.000 is met het besluit op de jaarrekening 2019
in de bestemmingsreserve gestort en geoormerkt voor een duurzaamheidsvisie en de TVW.
De kosten voor het opstellen van het Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda, het begeleiden
van het TVW proces en het opstellen van de TVW willen we middels deze post dekken.
De kosten die volgen uit de aangeleverde offerte van Over Morgen bedragen € 60.000.
Voor het doorlopen van het proces en om te komen tot 3 TVW’s heeft HetEnergieBureau een
offerte geleverd met een totaal bedrag van € 141.375. Kijkende naar de in de startnotitie
genoemde kostenverdeling- op basis van aantal woningen per gemeente - leidt dit tot een
kostenpost voor gemeente Boekel van +/- € 15.000.
Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsvisie en de TVW is het creëren van begrip en
draagvlak. Dat willen we doen (in samenwerking met BoekelEnergie) door extra aandacht voor
raadpleging en communicatie.
De kosten zijn aldus:
 Opdracht duurzaamheidsvisie en begeleiden geheel proces:
 Opdracht TVW regio:
 Stelpost draagvlak en communicatie:
 Post onvoorzien en afronding:
Totaal:
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60 K
15 K
12 K
13 K +
100 K

Risico’s:
Door de zeer strakke planning is het denkbaar dat het duurzaamheidsplan later wordt opgeleverd
dan opgenomen in de offerte.
Communicatie:
In beide processen, opstellen duurzaamheidsplan en TVW, wordt uitgebreid aandacht besteedt
aan communicatie richting interne organisatie, college, raad en inwoners.
Uitvoering en evaluatie:
Zie offertes.
Voorstel:
1. Instemmen met het proces om te komen tot een Duurzaamheidplan met uitvoeringsagenda
én het inhuren van externe capaciteit voor het begeleiden van het Transitievisie Warmte
proces.
2. Kennis nemen van de Startnotitie Transitievisie Warmte.
3. Voor bovengenoemde punten een bedrag van € 100.000 euro beschikbaar te stellen uit de
bestemmingsreserve Duurzaamheid.
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Offerte Over Morgen;
2. Startnotitie Transitievisie Warmte;
3. Offerte HetEnergieBureau.
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