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1. Inleiding
Vanuit de rijksoverheid is er de opgave voor gemeenten om uiterlijk in 2021 een warmtevisie vast te stellen.
Het college is, samen met de Woningstichting Barneveld en Alliander in 2018 gestart met de eerste
voorbereidingen voor een warmtevisie. Dit resulteerde in de vaststelling van de kaders voor de warmtevisie
en een eerste verkenning voor mogelijke alternatieven voor de warmtevoorziening in de gemeente
Barneveld.
Op de Lange Termijn Agenda staat de bespreking van de warmtevisie in de gemeenteraad voor februari
2020 gepland. In het raadsvoorstel en projectplan dat het college destijds aan de raad heeft aangeboden,
zijn een aantal processtappen benoemd. Het college wil echter een pas op de plaats maken en de
gemeenteraad begin februari een warmtevisie 1.0 (‘light’) aanbieden. Op die manier kan de gemeente de
komende twee jaar gebruiken voor het verder uitkristalliseren van een aantal ontwikkelingen.
Met bijgevoegd memo wil het college de gemeenteraad hierover informeren.
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Vanuit de rijksoverheid is er de opgave voor gemeenten om uiterlijk in 2021 een

warmtevisie vast te stellen. Het college is, samen met de Woningstichting Barneveld en
Alliander in 2018 gestart met de eerste voorbereidingen voor een warmtevisie. Dit
resulteerde in de vaststelling van de kaders voor de warmtevisie en een eerste verkenning

voor mogelijke alternatieven voor de warmtevoorziening in de gemeente Barneveld. In het
raadsvoorstel en projectplan dat u destijds is aangeboden zijn een aantal processtappen

benoemd. Wij willen echter een pas op de plaats maken en u begin februari een
warmtevisie 1.0 ('light') aanbieden. Op die manier kunnen wij de komende twee jaar
gebruiken voor het verder uitkristalliseren van een aantal ontwikkelingen.
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De opgave

Vanuit het Klimaatakkoord is er een landelijke opgave om uiterlijk in 2021

een warmtevisie op te stellen waarin het tijdpad, wordt vastgelegd voor een

(stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij iGemeenten moeten, met
betrokkenheid van stakeholders, aangeven hoe

zij

voor 2030 1,5 miljoen

woningen aardgasvrij denken te krijgen#Wanneer wij deze lijn, doortrekken,:
gaat het in Barneveld om circa 4000 woningen. Uitemdelijk moeten er data
■ cworderiivastgelegd m.uitvoenngsplannen .wanneeRde toelevering van

aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd

-

5

Ontwikkelingen energietransitie

In de energietransitie, en dus ook bij de voorbereiding van de warmtevisie, zijn er een
aantal complexe vraagstukken te beantwoorden. Verschillende ontwikkelingen en

(bestuurlijke) processen zoals het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieën en de
warmtevisie hangen met elkaar samen en vragen om afstemming of soms om een pas op
de plaats.
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De keuze om te gaan voor een versie van de warmtevisie die nog niet alle elementen, zoals

benoemd in het Klimaatakkoord, geheel uitdiept heeft te maken met het feit dat:

•

De gemeente zoveel mogelijk wil aansluiten bij handvatten en instrumenten die
momenteel worden ontwikkeld vanuit het Rijk, VNG, IRQ en UvW om de
gemeentelijke warmtevisies en Regionale Energie Strategieën mede vorm te

geven (handleidingen, kaarten, rekenmethodes, doorrekeningen). Daarnaast is de
rijksoverheid druk doende met het vormgeven van financiële instrumenten voor
minder draagkrachtigen, subsidieregelingen en nieuwe regelgeving (o.a.

Warmtewet).

•

Vanuit de RES door de provincie onderzoek gedaan gaat worden naar (regionale)

warmtebronnen en mogelijkheden voor regionale (warmte)infrastructuren. Om

dubbel werk te voorkomen, wil de gemeente Barneveld hierop wachten en bij
aansluiten.

•

De rijksoverheid (EBN) en een marktpartij in het najaar van 2019 starten met de
eerste fase van seismisch onderzoek. Hieruit moet de komende 1-2 jaar blijken of

de bodem in onze regio in eerste aanleg geschikt lijkt voor diepe geothermie als
bron voor een eventueel warmtenet.

•

De gemeente lokaal het tempo van inwoners leidend wil laten zijn (amendement
gemeenteraad). Een dorpentoer in het najaar van 2019 levert input van bewoners

en lokale energie coöperaties waar wij op willen voortborduren bij het vervolg
van de warmtevisie.

•

Er een aantal processen lopen die invloed hebben op elkaar en de invulling van
de energietransitie in zijn geheel. Zo zijn daar de structuurvisie wind, de

zonneladder, de regionale energie strategie, de omgevingsvisie en (binnenkort) de

voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe, gemeentelijke energievisie.
Waar richt de eerste warmtevisie zich op?

Gezien de complexiteit van het vraagstuk wil de gemeenteraad in dit stadium inzetten op
activiteiten en maatregelen die geen keuzemogelijkheden in de (nabije) toekomst
uitsluiten, maar wel een bijdrage leveren aan de transitie. Daarom zal de eerste

warmtevisie vooral ingaan op (collectieve) besparing en het samen met onze inwoners
opzetten van een goede route naar 2030. De visie richt zich op inzet voor de komende

twee jaar (tot 2022).
De warmtevisie 'light' zal ingaan op de opgave die wij gezamenlijk hebben, welke

technische mogelijkheden er op dit moment in beeld zijn en welke ('no regret') stappen de
gemeente de komende jaren wil zetten op het gebied van bewustwording, besparing, de

rol van het energieloket, participatie en het ontwikkelen van wijktransitieplannen.
Onderzoek naar warmtebronnen en mogelijkheden voor een regionale warmte-

infrastructuur is onderdeel (geworden) van de aanpak binnen de RES. Er is aandacht voor

welke stappen de gemeente Barneveld de komende twee jaar kan zetten om een beeld te
krijgen van de mogelijkheden voor een eventueel warmtenet.
Vervolgens zullen wij binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad en zo nodig met

aanvullende nog vast te stellen kaders de realisatie van een eventueel warmtenet, de
vraagstukken rond financiering e.d. en participatieprocessen verder uitwerken. De

uiteindelijke warmtevisie in 2021 zal meer inzicht geven op de vraag in hoeverre een
warmtenet daadwerkelijk mogelijk en wenselijk is voor de gemeente Barneveld. Ook zal
deze visie meer zicht moeten geven op volgordelijkheid in tijd en plaats voor wat betreft

de uitfasering van aardgas. De beantwoording van deze vragen, samen met de vragen over

toekenning van nieuwe bevoegdheden aan de gemeenten en het beschikbaar maken van
financiële instrumenten voor minder draagkrachtigen is cruciaal voor het bepalen van de

koers na 2021.

