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Beslispunten
1. De Nota van Uitgangspunten Transitievisie Warmte vast te stellen.
Inleiding
Vanuit het Klimaatakkoord hebben gemeenten de opdracht om uiterlijk in 2021 een
transitievisie warmte op te stellen. Een Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat
een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving. Hierin staat het tijdpad voor een stapsgewijze aanpak richting
aardgasvrij in 2050. In voorbereiding hierop zijn uitgangspunten geformuleerd die
leidend zijn voor het traject om te komen tot de Transitievisie Warmte.
Beoogd effect
Een kader vaststellen voor de totstandkoming van de Transitievisie Warmte in 2021.
Argumenten
1.1 Daarmee geeft de raad vooraf richting aan het proces en de inhoud om te komen tot
een Transitievisie Warmte
De totstandkoming van de Transitievisie Warmte vindt plaats op basis van onderstaande
uitgangspunten.








Een nieuwe warmtevoorziening voor onze bewoners, ondernemers en organisaties
is betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam (toekomstbestendig).
We pakken de warmtetransitie niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd,
door middel van een wijkgerichte aanpak, op te pakken.
Bij de transitievisie warmte wijzen we 2 pilotwijken aan.
We stellen een participatieplan op.
Onze inzet is om de bestaande woningen en zoveel mogelijk andere gebouwen
naar een isolatieniveau label B te krijgen.
Op voorhand sluiten we geen technieken uit en willen de vraag en aanbod van
warmte en energie zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten.
We spreken we onze voorkeur uit voor collectieve oplossingen.
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten zien voor ons een rol als sturende
regisseur, waarbij we voor de pilotwijken streven naar de rol van procesregisseur.

1.2 De raad stelt de kaders vast
De raad is bevoegd de Transitievisie Warmte en de kaders daarvoor vast te stellen.
Kanttekeningen
1.1 Het vaststellen van uitgangspunten is niet verplicht
Hiermee wordt echter wel duidelijk welke uitgangspunten leidend zijn voor het traject om
te komen tot de Transitievisie Warmte.
Procedure
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte start het
traject om in 2021 te komen tot een Transitievisie Warmte. Gedurende dit traject zal er
zowel intern (organisatie, college en raad), als extern (samenleving, inwoners,
organisaties en bedrijven), gecommuniceerd worden over de voortgang. De
communicatiemomenten zijn te verdelen over verschillende fasen: na vaststelling van de
Nota van Uitgangspunten, rondom het participatietraject, bij de concept en definitieve
Transitievisie Warmte.
Duurzaamheidsaspecten
De opdracht voor het opstellen van een transitievisie warmte volgt uit het
Klimaatakkoord. Het is onderdeel van de opgave om de uitstoot van CO2 te verminderen.
In de Kadernotitie duurzaamheid hebben we de ambitie vastgelegd dat we in 2030 de
uitstoot van dit broeikasgas met 55% willen verminderen.
Communicatie
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte zal
hierover zowel intern als extern gecommuniceerd worden.
Financiële aspecten
n.v.t.
Begrotingswijziging: nee
Juridische aspecten / grondslag
De raad is bevoegd de Transitievisie Warmte vast te stellen en heeft een kaderstellende
rol.
Evaluatie
n.v.t.
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De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;
gelet op het door de gemeenteraad aangenomen amendement A3;

besluit
1. De Nota van Uitgangspunten Transitievisie Warmte vast te stellen en daarbij:
 Een apart uitgangspunt op te nemen voor het creëren van bewustzijn over de
hele periode van de voorgestelde transitie en daar uiterlijk voorjaar 2021 mee
te starten;
 De eerste pijler (isolatie en besparing) van de uitgangspunten te verrijken met
een concrete doelstelling voor besparing in de transitieperiode;
 Concreet te onderzoeken of één van de pilotwijken ingezet kan worden als
“Wijk van de Toekomst” en daarmee aanspraak te maken op beschikbare
subsidies
 Een transparant vergelijkingsmodel op te zetten voor de varianten collectieve
oplossingen versus individuele oplossingen bij het aanbieden van aardgasvrije
technieken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.
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