Vragen CDA fractie en beantwoording op raadsvoorstel startnotitie Transitievisie Warmte
1.

In hoeverre worden de analyses voor het warmteaanbod niet al in de RES
gedaan?
In de RES worden de warmtebronnen in de regio in beeld gebracht. We gebruiken deze analyse als
uitgangspunt voor de warmteanalyse van Waalre. Om uitspraken te kunnen doen over de
(on)mogelijkheden van de warmtebronnen zullen we echter in meer detail naar de mogelijke
bronnen in Waalre moeten kijken in relatie tot de warmtevraag en besparingspotentie in Waalre.
2.

Hoe zorgen we voor draagvlak in de samenleving zonder een polarisatie te krijgen
van voor- en tegenstanders?
De warmtetransitie is niet alleen een technische opgave, maar vooral ook een maatschappelijke
opgave. We kiezen er daarom nadrukkelijk voor om vanaf het begin in beiden te investeren.
Hoewel het voor veel inwoners nog ver weg lijkt, is het belangrijk om hen al bij de visievorming te
betrekken. We bepalen gezamenlijk de route naar een aardgasvrij Waalre in 2050. Na vaststelling
van de transitievisie warmte voor Waalre moeten we starten met de uitvoeringsplannen. De
uitvoeringsplannen zijn bij uitstek maatwerk, waarbij alle partijen gezamenlijk de definitieve
keuzes moeten maken voor een realistisch en betaalbaar alternatief. Ook bij het ontwikkelen van
de uitvoeringsplannen is onze inzet steeds om via transparantie en betrokkenheid, gedragenheid
voor de warmtetransitie te verkrijgen.
3. Hoe groot is het risico op vertraging in de planning?
We hebben door de maatregelen ter preventie van COVID-19 vertraging opgelopen in de
besluitvorming op de startnotitie. Hierdoor starten we later met de uitvoering. Het is daarnaast nog
onzeker wanneer of in welke vorm we de stakeholdersessies kunnen organiseren, aangezien de
maatregelen nog steeds van kracht zijn. We verwachten desondanks dat we de landelijke deadline
van 31 december 2021 kunnen halen. Nadat de transitievisie warmte is vastgesteld, wordt gestart
met de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen.

