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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: definitieve uitgangspunten voor de Transitievisie
warmte
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. In te stemmen met de definitieve uitgangspunten voor de Transitievisie warmte.
2. Na instemming, de definitieve uitgangspunten ter besluitvorming aan te bieden
aan de gemeenteraad.
Aanleiding
Gemeenten zijn volgens het nationaal Klimaatakkoord de regisseurs van de
warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Zij moeten samen met lokale stakeholders
zoals vastgoedeigenaren en de netbeheerder Liander een Transitievisie warmte opstellen.
Deze visie geeft richting aan de aanpak om wijken aardgasloos te maken. In deze visie
staat voor elke wijk een duurzaam alternatief beschreven voor het verwarmen van
woningen en gebouwen.
Alhoewel de elementen voor een Transitievisie warmte voor veel gemeenten gelijk zijn,
bepaalt de lokale situatie in sterke mate de wijze waarop het proces verloopt en waar
prioriteiten liggen.
In de bijlage staan vier uitgangspunten voor de Transitievisie warmte. Deze vormen de
basis voor het aardgasloos maken van de wijken. De uitgangspunten sluiten aan bij de
landelijke leidraad transitievisie warmte en zijn passend gemaakt voor de specifieke
context in Wijchen. Nadat het college de voorlopige uitgangspunten had vastgesteld, zijn
deze voorgelegd aan de eerste schil stakeholders en de betrokken ambtenaren van de
Werkorganisatie Druten Wijchen. Daarnaast is onderzocht of de uitkomsten van de
enquête over duurzaamheid onder onze inwoners redenen waren voor aanpassing van de
voorlopige uitgangspunten. Deze enquête was vorig jaar uitgevoerd in het kader van de
Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen. De resultaten van beide acties zijn door
Royal Haskoning DHV verwerkt in de definitieve uitgangspunten (zie bijlage).
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

09-06-2020

Collegebesluit opdrachtverlening aan Royal Haskoning DHV

23-03-2021

Z/21/048209, dossier 2432: Collegebesluit over de voorlopige
uitgangspunten voor de Transitievisie warmte

22-04-2021

Z/21/048209, dossier 2446: Gemeenteraad neemt informatienota over
de voorlopige uitgangspunten voor kennisgeving aan
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Gewenst resultaat
De vier vastgestelde definitieve uitgangspunten vormen de basis voor de Transitievisie
warmte. Het concept voor de Transitievisie warmte wordt binnenkort doch uiterlijk in
december 2021 aan uw gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Argumenten
1.1.
Het opstellen van de Transitievisie warmte is een verplichting voor gemeenten.
De gemeente Wijchen moet als lid van de VNG, de afspraken uit het
Klimaatakkoord nakomen. In het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat
elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie warmte heeft vastgesteld. De
uitgangspunten vormen hiervoor de basis.
2.1.

De Transitievisie warmte moet aansluiten bij de visie van de gemeente
Het is belangrijk om de uitgangspunten vast te stellen bij het begin van het
proces van de warmtetransitie. Hierdoor kan de gemeenteraad tijdens de
verschillende fasen van de warmtetransitie regelmatig toetsen of aan de
uitgangspunten wordt voldaan.

Tegenargumenten en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
Het college heeft in juni 2020 de opdracht verstrekt voor het opstellen van de
Transitievisie warmte. De kosten hiervan (circa € 75.000) worden betaald uit het budget
dat via de decembercirculaire 2019 voor de Transitievisie warmte beschikbaar is gesteld
(€ 202.101). Na afronding is nog circa € 127.000 beschikbaar voor de uitvoering van de
Transitievisie warmte.
Voor de besteding van dit restant budget ontvangt het college begin 2022 een voorstel.
Communicatie
De voorlopige uitgangspunten zijn na vaststelling door het college getoetst bij de eerste
schil stakeholders. Dit zijn de woningbouwverenigingen Talis en De Kernen, Waterschap
Rivierenland en Liander. Alle ontvangen opmerkingen zijn verwerkt. Op 14 juli 2021 is er
een atelier georganiseerd over de warmtetransitie voor de betrokken ambtenaren van de
Werkorganisatie Druten Wijchen. Tijdens dit atelier zijn de uitgangspunten en de
mogelijke rol van de betrokken teams besproken.
Alle inwoners van de gemeente worden via de gemeentesite en social mediakanalen
geïnformeerd over de uitgangspunten voor de Transitievisie warmte. Ze vormen de basis
voor de toekomstige afspraken met onze inwoners voor het aardgasloos maken van de
wijken.
Inwonersparticipatie
Begin volgend jaar wordt in de verkenningsgebieden het participatieproces in gang gezet.
In samenspraak met de inwoners wordt dan gestart met het verkennen van de
alternatieven voor het aardgasloos maken van de wijk. Dit gaat ongeveer 3 jaren duren.
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Uitvoering of Vervolgstappen
Onze inwoners en de tweede schil stakeholders (ODRN, bedrijvenverenigingen, etc)
worden geïnformeerd over deze uitgangspunten en het proces. De uitgangspunten zijn
de basis voor de Transitievisie warmte, waarvan een eerste concept op 7 september
2021 is gepresenteerd aan het college. De reacties van de collegeleden worden verwerkt
tot een definitieve Transitievisie warmte. Uiterlijk december 2021 wordt de Transitievisie
warmte ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies
Het team milieu en de financieel adviseur adviseren om in te stemmen met de
bijgevoegde uitgangspunten voor de Transitievisie warmte.

Bijlage: Notitie definitieve uitgangspunten Transitievisie warmte.
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BIJLAGE:
Notitie Definitieve uitgangspunten voor Transitievisie warmte – gemeente
Wijchen
Aanleiding: voorlopige uitgangspunten Transitievisie warmte
Iedere gemeente in Nederland dient eind 2021 een gedragen Transitievisie warmte
(TVW) te hebben vastgesteld. Het college heeft hiervoor in april 2021 de voorlopige
uitgangspunten vastgesteld. Deze voorlopige uitgangspunten waren gebaseerd op de
landelijke Leidraad Transitievisie Warmte en vertaald naar de specifieke situatie voor
Wijchen:
1.
2.
3.
4.

Samen kennis delen om de warmtetransitie te laten slagen!
Realistisch en betaalbaar voor iedereen
Beschikbaar en betrouwbaar richting de toekomst
Ga aan de slag met energiebesparing!

In de afgelopen maanden is verder gewerkt aan de TVW. Op 14 juli jongstleden heeft
een ambtelijk werkatelier plaatsgevonden, waarbij ook de portefeuillehouders aanwezig
waren. Daarnaast zijn de voorlopige uitgangspunten voorgelegd aan de belangrijkste
ketenpartners en stakeholders, waaronder netbeheerder Liander, woningcorporaties De
Kernen en Talis en Waterschap Rivierenland. Voor de inbreng vanuit inwoners is gebruik
gemaakt van het ‘Draagvlakonderzoek Duurzaamheid in de gemeente Wijchen’, dat in
verband met de Regionale Energie Strategie (RES) is uitgevoerd.
Reactie ketenpartners
De ketenpartners hebben aangegeven zich in de uitgangspunten te kunnen vinden. Wel
is er behoefte aan meer duidelijkheid over de definities van de begrippen die in de
uitgangspunten worden gehanteerd, met name met betrekking tot ‘betaalbaarheid’. In de
uitwerking van de TVW zullen wij deze begrippen nader toelichten. Daarbij zullen wij
zoveel mogelijk aansluiten bij definities die landelijk worden gehanteerd.
Een andere opmerking met betrekking tot de uitgangspunten gaat over de duurzaamheid
van de alternatieve warmteoplossingen. In principe heeft de gehele TVW betrekking op
de overgang van aardgas naar hernieuwbare energiebronnen met zo min mogelijk CO2uitstoot. Dit kwam echter nog niet terug in de voorlopige uitgangspunten. Daarom is het
voorstel om onder het 3e uitgangspunt - naast de beschikbaarheid en betrouwbaarheid –
ook duurzaamheid als voorwaarde toe te voegen. Ook hiervoor geldt dat deze definitie in
de TVW nader wordt toegelicht.
Inbreng vanuit inwoners
In de enquête voor de RES zijn onze inwoners bevraagd op hun intentie om duurzamer te
wonen. Daaruit blijkt dat 79% van de Wijchenaren duurzamer wil wonen, al heeft nog
niet iedereen concrete plannen. Meer dan de helft van onze inwoners is geïnteresseerd in
een project om de eigen woning te verduurzamen. Besparing en isolatie staan daarbij
hoger op de agenda dan daadwerkelijk van het aardgas af: de helft van onze inwoners is
hier niet mee bezig. Meer dan de helft van de Wijchenaren heeft redelijk tot zeer veel
kennis over maatregelen om de woning te verduurzamen. Een minderheid van onze
inwoners heeft behoefte aan informatie om de woning te verduurzamen. Subsidies zijn
onder onze inwoners het bekendste hulpmiddel om de woning mee te verduurzamen,
gevolgd door collectieve duurzaamheidsprojecten.
De uitkomsten van het RES-onderzoek leiden tot enkele nuanceringen op de voorlopige
uitgangspunten. Het is logischer om er geen numerieke volgorde in aan te brengen, maar
de definitieve uitgangspunten te presenteren als opsomming waarbij de volgorde niet

Pagina 4 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 48209

relevant is: alle uitgangspunten zijn in de basis even belangrijk. Daarnaast kan aan het
uitgangspunt over energiebesparing ‘isolatie’ worden toegevoegd, zodat hier meer
nadruk op komt te liggen.
Definitieve uitgangspunten
Samen met de aanpassingen die vanuit stakeholders zijn aangedragen worden de
definitieve uitgangspunten dan als volgt:





Samen kennis delen om de warmtetransitie te laten slagen!
Realistisch en betaalbaar voor iedereen
Beschikbaar, betrouwbaar en duurzaam richting de toekomst
Ga aan de slag met energiebesparing en isolatie!

Vervolgproces
Naast het toetsen van de voorlopige uitgangspunten, is de afgelopen maanden ook
verder gewerkt aan de Transitievisie warmte. In afstemming met stakeholders zijn
technische analyses verfijnd en de mogelijkheden voor een aardgasvrije gemeente
Wijchen verder verkend. Dit najaar bieden wij de Transitievisie warmte ter
besluitvorming aan, zodat deze nog in 2021 vastgesteld kan worden.
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