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Samenvatting:
Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en het hierop volgende Nederlandse
Klimaatakkoord van 2019 voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het
tegengaan van de opwarming van de aarde, dient iedere gemeente een Transitievisie Warmte
(TVW) te hebben vastgesteld vóór 1 januari 2022. De opgave en aanpak is verder uitgewerkt in
de TVW. Om dit verhaal toegankelijk en duidelijk te kunnen uitleggen is er voor gekozen dit
middels een Storymap nader uit te werken (zie link verderop). De TVW geeft weer welke buurten
kansrijk zijn om aan de slag te gaan met bovengenoemde punten, zodat uitvoering wordt gegeven
aan het Klimaatakkoord.
Met het vaststellen van deze beleidsnotitie zelf zijn geen financiële consequenties gemoeid.
Uitgangspunt van de gehele energietransitie is dat deze haalbaar en betaalbaar is.
Aan het vervolg en dus de uitvoering van de TVW en de bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen
(WUP) zijn uiteraard wel kosten verbonden, te denken valt aan kosten communicatie en
participatie.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte.
2. De publieksversie Storymap in de vorm van de website (https://arcg.is/afDKS) vast te stellen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 44.500 voor 2024 en een
bedrag ad. € 32.000 voor 2025 en dit mee te nemen in de voorjaarsnota 2022.
Inleiding/probleemstelling:
In vervolg op het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn in het Nederlandse Klimaatakkoord
van 2019 de internationale afspraken vertaald naar Nederlandse afspraken. De belangrijkste afspraken zijn dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 49% wil terugdringen ten
opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.
Het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) is een verplichting uit de nationale
afspraken uit het Kllimaatakkoord.
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In juni van dit jaar heeft uw raad dan ook de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
vastgesteld. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners,
netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij
voor:
 De opwekking van weersafhankelijke hernieuwbare energieopwekking op land
 De warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
 De daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur
De opgave en aanpak voor warmte is dus verder uitgewerkt in deze Transitievisie warmte (TVW).
Voor het opstellen van de TVW is een analyse gemaakt van technische, economisch en sociale
factoren die ons helpen bepalen waar en hoe we een start kunnen maken met het duurzaam
verwarmen van onze woningen en (bedrijfs)gebouwen. U kunt de TVW dus zien als een
onderzoek naar de warmtetransitie in de gemeente waarbij de gebiedsfactoren per
buurt/wijk/bebouwde omgeving uitvoerig meegenomen zijn in de analyse. Op basis van dit
onderzoek kunnen we conclusies trekken over welke buurten kansrijk zijn om te starten met de
warmtetransitie.
Om het verhaal toegankelijk en duidelijk uit te kunnen leggen aan de inwoners is er voor gekozen
om de TVW middels een Storymap uit te werken. Met een Storymap vertel je op een interactieve
manier een verhaal. Tekst, beeld, video en kaartmateriaal wordt gecombineerd in je verhaal. De
Storymap is te vinden op een website (https://arcg.is/afDKS) en kan hierdoor eenvoudig worden
gebruikt en gedeeld via het internet en websites. Deze website zal ook beschikbaar komen via de
gemeentesite. Een Storymap kan op elk digitaal apparaat worden geraadpleegd van mobiel, tablet
t/m pc. Daarbij past de Storymap zich volledig aan aan het desbetreffende apparaat. Hierdoor
kunnen de inwoners direct op buurtniveau zien wat de warmtetransitie voor hen inhoudt. Hiervoor
hoeven ze geen rapport van vele tientallen pagina’s door te nemen.
De TVW laat ons dus zien welke buurten kansrijk zijn. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen
gaan in deze buurten moeten de plannen verder worden uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan
(WUP) of een buurtactieplan (BAP). Samen met de inwoners en andere stakeholders (b.v.
woningcorporaties, ondernemers, vastgoedeigenaren) wordt dan een uitvoerbaar plan gemaakt
(vanaf 2022). Hoe dit plan er precies komt uit te zien is nog open, omdat we dit proces samen met
inwoners en andere stakeholders willen verkennen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In juni jl. heeft uw raad zowel RES 1.0 alsook het Duurzaamheidsplan vastgesteld. In vervolg
hierop wordt de Transitievisie Warmte middels dit beleidsstuk ter vaststelling aangeboden.
Beoogd resultaat:
Dat de gebouwde omgeving van de gemeente Boekel uiterlijk in 2050 op een duurzame manier
wordt verwarmd.
Keuzemogelijkheden:
Wel of niet instemmen met de vaststelling van de Transitievisie Warmte. Wanneer hiermee niet
wordt ingestemd betekent dit dat niet wordt voldaan aan de verplichting van de rijksoverheid om
voor eind 2021 een TVW te hebben vastgesteld. Bovendien wordt er dan geen vervolg gegeven
aan de in juni jl. vastgestelde RES 1.0 alsook het Duurzaamheidsplan.
Argumenten:
1. Het is een verplichting vanuit de rijksoverheid om voor eind 2021 een Transitievisie
Warmte vast te stellen.
2. Het voorliggende beleidsstuk is samengesteld op basis van inbreng van uw raad, de
verschillende regionale en gemeentelijke stakeholders en, misschien nog wel het
belangrijkst, de inwoners.
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3. Het betreft hier een uitwerking van de door uw raad vastgestelde RES 1.0 en het
duurzaamheidsplan in juni jongstleden.
Financiële gevolgen en dekking:
Met het vaststellen van deze beleidsnotitie zelf zijn geen financiële consequenties gemoeid.
Uitgangspunt van de gehele energietransitie binnen gemeente Boekel is dat deze haalbaar
en betaalbaar moet zijn.
Aan het vervolg van de TVW, Wijkuitvoeringsplannen (WUP) en Buurtactieplannnen (BAP),
extra communicatie en participatie zijn wel kosten verbonden. Daarvoor is een raming
gemaakt:
Geraamde kosten periode 2022-2026
De kosten van de uitvoering van de TVW voor de eerste 4 jaren worden hieronder begroot
op begrotingspost niveau.
Post
Coördinatie en begeleiding
Communicatie/participatie
Onderzoek
WUPs/BAPs
Totaal kosten
-/- Dekking duurzaamh.plan
TEKORT*

Euro
TOTAAL
€ 80.000
€ 48.000
€0
€ 25.000
€ 153.000
- € 76.500
€ 76.500

kosten
2022
€ 20.000
€ 12.000
€0
€ 12.500
€ 44.500
- € 44.500
€0

kosten
2023

kosten
2024

kosten
2025

€ 20.000
€ 12.000
€0
€0
€ 32.000
- € 32.000
€0

€ 20.000
€ 12.000
€0
€ 12.500
€ 44.500
€0
€ 44.500

€ 20.000
€ 12.000
€0
€0
€ 32.000
€0
€ 32.000

Deze kosten worden voor een gedeelte gedekt uit het budget welke beschikbaar is gesteld
door vaststelling van het duurzaamheidsplan in juni 2021(TVW en activeringscampagne
voor jaar 1 en 2).
Verder zijn er diverse subsidiemogelijkheden en naar verwachting volgen er aanvullende
middelen voor 2022-2024 vanuit het Rijk voor de uitvoeringslasten (naar aanleiding van
advies van de Raad van Openbaar Bestuur). Verwachting is dat er na de kabinetsformatie
en Prinsjesdag meer informatie bekend is over de bijdragen vanuit het Rijk.
Voorgesteld wordt om het bovengenoemde tekort* in 2024 en 2025 mee te nemen in de
voorjaarsnota 2022.
Risico’s:
De risico’s van de TVW zelf zijn beperkt. Pas bij de daadwerkelijke uitvoering zullen wellicht
risico’s aan de orde komen. Het grootste risico is draagvlak. De kosten zullen grotendeels door de
burgers zelf moeten worden betaald, waardoor het risico bestaat dat draagvlak bij de inwoners
ontbreekt. Om dat te voorkomen moeten we blijven informeren en uitleggen. Kern blijft hierbij dat
we het doen voor onze kinderen en een leefbare wereld ook na 2050.
Communicatie:
Communicatie over de TVW vindt plaats via nieuwsberichten op de gemeentelijke website,
waarbij een link naar de Storymap wordt geplaatst, en eventueel via sociale media.
Tevens worden de inwoners en stakeholders in september/oktober 2021 nogmaals
geïnformeerd over de Storymap (bewonersinformatieavond op 4 oktober 2021).
Uitvoering en evaluatie:
De TVW laat ons dus zien welke buurten kansrijk zijn. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen
gaan in deze buurten moeten de plannen verder worden uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan
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(WUP). Dit gaan we doen door in het vervolgproces in de kern Boekel één (of meerdere)
startbuurt(en) te selecteren en daar samen met de inwoners en andere stakeholders (b.v.
woningcorporaties, ondernemers, vastgoedeigenaren) een uitvoerbaar plan te maken. Hoe dit
plan er precies uit komt te zien is nog niet bekend, omdat we dit proces samen met inwoners en
andere stakeholders willen verkennen. In ieder geval bevat de WUP de volgende onderdelen:
Een aanpak voor de participatie vanuit de buurt zelf.
Het technisch ontwerp, op zowel buurt- als gebouwniveau (nader onderzoek).
De business case voor warmtesystemen, gebouweigenaren en eindgebruikers.
Financiering, subsidies en exploitatie.
Koppelkansen met klimaatadaptatie, aanpak openbare ruimte etc.
Voor het maken van een WUP moeten er vervolggesprekken plaatsvinden met inwoners en de
andere stakeholders en gaan we bepaalde (technische) onderdelen nader onderzoeken. Om hier
goed invulling aan te geven zijn er aanvullende middelen nodig voor projectleiding, communicatie
& participatie, onderzoek etc. We willen starten met het maken van een WUP in de kern Boekel.
Voorstel:
1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte.
2. De publieksversie Storymap in de vorm van de website (https://arcg.is/afDKS) vast te stellen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 44.500 voor 2024 en een
bedrag ad. € 32.000 voor 2025 en dit mee te nemen in de voorjaarsnota 2022.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Transitievisie Warmte
2. Raadsbesluit
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