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Argumenten

1.1

Elke gemeente is verplicht om

uiterlijk in december 2021 een transitievisie
warmte te hebben vastgesteld door de raad.

Het opstellen van de transitievisie warmte is een complexe opgave. Daarom wordt eerst
de Startnotitie opgesteld die nu wordt voorgelegd aan uw raad. Wanneer de Startnotitie
is vastgesteld, kunnen we samen met alle relevante stakeholders, voortvarend aan de
slag gaan met het opstellen van de transitievisie warmte voor Waalre.

1.2

Met de Startnotitie organiseren wij de samenwerking in het proces naar de
transitievisie warmte voor Waal re.

We hebben de informatie en kennis van verschillende stakeholders nodig om een volledig
en gezamenlijk beeld van de gemeentelijke situatie te krijgen, We vergroten samen het
kennisniveau van alle stakeholders in de gemeente Waalre. Door de transitievisie op te
stellen in samenwerking met onze partners zorgen we tevens voor een transitievisie die
breed gedragen wordt.
Om ook individuele inwoners en de samenleving als geheel in beweging te krijgen,
moeten we duidelijkheid bieden en de verbinding leggen. Dit kunnen wij doen door een
open proces te doorlopen. Ook al kunnen niet alle partijen van meet af aan meepraten in
het proces, het moet duidelijk zijn wanneer zij die mogelijkheid wel krijgen, Door de
communicatie en participatie goed te organiseren, kunnen wij op het juiste moment de
verbinding leggen met de relevante stakeholders in het proces. Daarnaast draagt een
open en zorgvuldig proces bij aan het verkrijgen van draagvlak voor het uiteindelijke
resu ltaat.

1.3

Een programmatische aanpak is noodzakelijk.

Om de samenwerking goed te organiseren, is een programmatische aanpak met
bijbehorende sturing en capaciteit noodzakelijk. De manier waarop we dit willen
organiseren staat in de Startnotitie. Het proces wordt aangestuurd door een Stuurgroep
transitievisie warmte. De portefeuillehouder duurzaamheid en milíeu is bestuurlijk
coórdinator van de transitievisie warmte, Ook sluiten de projectleider transitievisie
warmte en de verantwoordelijke ambtenaar(s) duurzaamheid en communicatie aan in de
stuurgroep. Daarnaast is er een projectgroep die, onder leiding van de projectleider,
verantwoordelijk is voor het opstellen van de transitievisie. De warmtetransitie moet
echter integraal en samen met alle relevante stakeholders, intern en extern, opgepakt
worden. Om dit te borgen richten we een stakeholdertafel op die op verschillende
momenten in het proces een bijdrage levert aan de transitievisie warmte.

Kanttekeningen

1.1

Voldoende inbreng van capaciteit is essentieel.

Om de transitievisie warmte te kunnen maken, is het nodig dat we beschikken over de
benodigde capaciteit om de opgave en het traject aan te kunnen. Voldoende capaciteit nu
en voor elke fase in het proces is een essentiële randvoorwaarde, en is dus ook
onderdeel van de Startnotitie.
De voorgestelde inzet eindigt na het opleveren van de transitievisie warmte Waalre. Maar
ook in het vervolgproces is de inzet nodig van verschillende medewerkers. Onderdeel van
de transitievisie warmte is daarom de benodigde capaciteit voor het vervolgproces. In het
vervolgproces moeten de uitvoeringsplannen ontwikkeld worden. Dit is een intensief en
langdurig proces met een grote capaciteitsvraag. Ook zullen we er rekening mee moeten
houden dat de transitievisie warmte in eerste instantie elke vijf jaar geactualiseerd zal

worden.
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van de transitievisie warmte is de volgende stap om voor elke wijk of buurt een
uitvoeringsplan te maken, Voor de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen is het
noodzakelijk om ook een intensiever participatieproces te doorlopen. In de Startnotitie
gaan we hier kort op in, maar dit moet verder uitgewerkt worden in een participatie- en
com m u n icatiestrateg ie.

Inclusieve samenleving
Of we de komende jaren stappen kunnen maken in de warmtetransitie is afhankelijk van
het vertrouwen van alle inwoners in een eerlijk en inclusief proces. De warmtetransitie
voelen we in elke woning en de medewerking en betrokkenheid van alle bewoners is
nodig. We moeten zorgen dat niemand in dit proces achterblijft en alle investeringen,
financieel en procesmatig, toekomstbestendig zijn.

Communicatie
We maken een communicatiestrategie met bijbehorende communicatiemiddelen en -

momenten om er zorg voor te dragen dat

.

We houden uw raad bovendien periodiek op de hoogte van het proces en de tussentijdse

resultaten van de transitievisie warmte.

Kernboodschap
jaren '60, de aanleg van en aansluiting
op het gasnetwerk, staan we nu voor de volgende grote energietransitie: de
overgang naar een duurzame energievoorziening, Eén van de uitdagingen binnen
die transitie is de aanpassing van de gebouwde omgeving. De gebouwde
omgeving moet niet meer verwarmd worden met aardgas, maar met
hernieuwbare warmtebronnen.
Na de grootschalige energietransitie in de

De warmtetransitie is een majeur proces die alle inwoners, bedrijven en andere
organisaties in de gemeente Waalre raakt. Gemeenten hebben, in het
Klimaatakkoord, de regie gekregen om te komen tot een gefaseerde en
wijkgerichte aanpak; de transitievisie warmte. Een goede start is een belangrijke
voorwaarden voor het succesvol doorlopen van het proces. Met de startnotitie wil
de gemeente Waalre deze start borgen.

Vervolgprocedure en planning
Gemeente Waalre moet uiterlijk in 202L de transitievisie warmte vaststellen en in eerste
instantie elke vijf jaar actualiseren, In onderstaande tijdlijn staat het proces om te
komen tot de transitievisie warmte beschreven:
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Bijlagen onderdeel van het voorstel
Startnotitie transitievisie warmte Waalre.
Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit
raadsvoorstel.
BURGEMEESÏER EN WEÏHOUDERS VAN WAALRE,

_ de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne
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