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Aanleiding
Eerder hebben we u geïnformeerd over de Transitievisie Warmte door middel van een
raadsinformatiebrief (12 november 2019) en een beeldvormende avond (4 juni 2020). Tijdens
deze beeldvormende avond hebben we u geïnformeerd over het proces, de planning en het
(eind)product.
Deze raadsinformatiebrief bevat als bijlage de Transitievisie Warmte versie 0.1. Het betreft een
deelproduct en bevat een eerste globale visie voor het creëren van een aardgasvrije gebouwde
omgeving in 2050. De inhoud van het stuk komt overeen met de werkwijze zoals aangegeven in
de presentatie die is gehouden tijdens de beeldvormende avond op 4 juni.
Direct na de zomer vindt een startgesprek plaats over participatie (en communicatie) rondom de
Transitievisie Warmte. Voorafgaand aan het gesprek delen we een (concept) startnotitie met u,
met daarin de participatie- en communicatiestrategie. De feedback die tijdens dit gesprek wordt
opgehaald wordt meegenomen in de finale versie van de startnotitie.
Kernboodschap
De gemeente Meierijstad werkt aan een Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie wordt
aangegeven hoe de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 van het aardgas af is. Het is een zeer
complexe opgave van onderzoek (inhoud) en afstemming (proces). Daarom wordt de visie
opgebouwd middels drie stappen met tussentijdse ‘toetsmomenten’. Dit rapport (versie 0.1) gaat
in op de eerste stap en schetst de kaders voor de visieontwikkeling. Het sluit aan bij de
presentatie die is gehouden tijdens de beeldvormende avond. Hierna volgen nog twee rapporten:
versie 0.5 beschrijft de visie in hoofdlijnen en versie 1.0 vult de details aan. Het doel is om met
deze laatste versie (1.0) eind 2021 een breed gedragen TVW door u vast te laten stellen.

Communicatie
Communicatie en participatie spelen een zeer belangrijke rol binnen bij het opstellen van de
Transitievisie Warmte. Daarom wordt ingezet op een intensief communicatie- en
participatietraject. Tijdens de beeldvormende avond op 4 juni 2020 is hier speciale aandacht voor
geweest. U heeft aangegeven graag verder te praten over de communicatie- en
participatiestrategie. Daarom vindt direct na de zomer een startgesprek plaats over participatie (en
communicatie) rondom de Transitievisie Warmte (zie aanleiding).
Participatie
Zie communicatie.
Duurzaamheid
Het opstellen van de Transitievisie Warmte maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsvisie (p.
20) en het bijbehorende uitvoeringsprogramma (project 10). Het levert een bijdrage aan het
behalen van de duurzaamheidsdoelstelling: C02-neutraal in 2050.
Financiën
Binnen de duurzaamheidsbegroting is voldoende financiële ruimte voor het opstellen van de
Transitievisie Warmte. Vanuit de Rijksoverheid is immers per gemeente een bedrag van
€ 200.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Transitievisie Warmte
(Decembercirculaire 2019).
Planning
Na het startgesprek participatie en het verwerken van de feedback in de definitieve startnotitie,
kan worden gestart met het opstellen van de 0.5 versie van de Transitievisie Warmte. De 0.5
versie zal uiterlijk begin 2021 worden afgerond en met u worden gedeeld. In 2021 stellen we de
1.0 versie op en deze bieden we u uiterlijk eind 2021 aan ter vaststelling.
Bijlage(n)
- Transitievisie Warmte versie 0.1
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