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De gemeenteraad middels bijgevoegd memo te informeren over het proces rondom de Verkenning Aardgasvrij
Barneveld.
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1. Inleiding
Het college is in juni 2018 gestart met de Verkenning Aardgasvrij Barneveld (VAB). In aanloop naar de
werksessie met de gemeenteraad op 2 oktober aanstaande, wil het college meer duidelijkheid geven over
het proces dat doorlopen gaat worden en de beslismomenten hierin voor de gemeenteraad.

2. Beoogd effect
Informeren van de gemeenteraad over het proces rondom de Verkenning Aardgasvrij Barneveld.

3. Argumenten
4. Kanttekeningen
5. Financiën
6. Uitvoering
7. Bijlagen
Memo Proces Verkenning Aardgasvrij Barneveld
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18 september 2018
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Proces Verkenning Aardgasvrij Barneveld

Ter attentie van:

gemeenteraad Barneveld

Afzender:

college B&W
Inleiding
In juni 2018 is het college, samen met de Woningstichting Barneveld en Liander,
gestart met de Verkenning Aardgasvrij Barneveld (VAB). Dit was reeds
aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Energievisie 2018. Deze verkenning
moet leiden tot een warmtevisie voor de gemeente Barneveld. De rijksoverheid
heeft aangegeven dat elke gemeente uiterlijk in 2020 een dergelijke visie moet
hebben.
Start
Na een ambtelijke' en bestuurlijke" aftrap, is adviesbureau DWA gestart met het
verzamelen van de benodigde gegevens om de wijken van de gemeente Barneveld
in kaart te brengen. Zo krijgen wij een eerste inzicht in de technische mogelijkheden
en financiële consequenties van het aardgasvrij maken van de gemeente. Hierbij
moet u denken aan gegevens als:
• Wijkopbouw
• Inkomensverdeling
• Onderhoudsplanning Woningstichting Barneveld
• Onderhoudsplanning gemeente (riool, wegen, groen)
• Bestaand gasnetwerk Liander
• Randvoorwaarden technische mogelijkheden
Op welke momenten levert de gemeenteraad input?
Op 2 oktober organiseert het college een werksessie voor de gemeenteraad. U
wordt geïnformeerd over de warmtetransitie, het te doorlopen proces en de eerste
contouren die zich aftekenen voor de gemeente Barneveld. U wordt uitgenodigd
keuzevraagstukken en uitgangspunten te benoemen voor de warmtevisie.
Op basis van deze bespreking wordt de verkenning verder uitgewerkt. In de raad
van december 2018 vraagt het college u zich uit te spreken over de kaders voor de
warmtevisie. Inzet is om voor de raadsvergadering van maart 2019 de uiteindelijke
warmtevisie ter besluitvorming aan u voor te leggen. Schematisch kan dit als volgt
worden weergegeven:
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gemeente, Wsb, lokale energieambassadeurs
wethouder, directeur-bestuurder WsB, relatiemanager Liander

Processtappen
Wat
UP Energievisie 2018

Wie/inhoud
Vastgesteld door raad

Juni 2018: start VAS
Werksessie gemeenteraad
2 oktober 2018

Informeren raad. Benoemen
keuzevraagstukken en
uitgangspunten voor
warmtevisie

Raadsvergaderi ng
12 december 2018

Raad stelt kaders voor
warmtevisie vast

Raadsvergaderi ng
6 maart 2019

Raad stelt warmtevisie vast en
neemt principebesluit voor
start Wijk(en) van de
Toekomst

- - -- - Informatiebijeenkomsten
startwijk( en)

Definitieve selectie wijk(en)

Collegebesluit

Intentieovereenkomst wijk

College en stakeholders
sluiten intentieovereenkomst:
start wijk van de toekomst en
randvoorwaarde voor subsidie

Subsidieaanvraag provincie
'Wijk van de Toekomst'

Gemeente vraagt subsidie aan
voor procesondersteuning bij
de provincie

Werkateliers met bewoners en
andere stakeholders

Inwoners, gemeente, Liander,
Wsb, lokale ondernemers, . .

Transitieplan voor de wijk

Voorstel aan raad aanpak wijk

Realisatie transitieplan

