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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen over de Transitie
Visie Warmte
Antwoord op schriftelijke vragen: Waar blijft de TransitieVisie Warmte
Ingediend: 14 december 2021
Aanleiding:
Op 14 december 2021 zijn schriftelijke vragen binnengekomen van de Wijchense CDA
fractie over de Transitievisie Warmte.
Eerdere besluiten
Datum

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

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.

1. Wanneer is de TVW voor onze gemeente gereed?
De TVW voor Wijchen is in concept klaar en wordt in het college van B&W van 18 januari
voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens kan het door de raad in februari 2022 worden
behandeld.

2. Is de gemeente Wijchen in gesprek met de aangewezen partners die nodig zijn bij

het vaststellen van de transitievisie en wie zijn dat?
Gemeente Wijchen laat de TVW uitvoeren door HaskoningHDV, een ervaren bureau op
gebied van warmtetransitie. We hebben alle aangewezen partners benaderd en
betrokken, zijnde Alliander, waterschappen, de woningcorporaties, bedrijfsverenigingen,
en energiecorporaties.

3. Veel inwoners en bedrijven willen aan de slag met het verduurzamen van hun

woning. In de TVW staat wanneer een bepaalde wijk aardgasvrij wordt gemaakt
met een advies met welke middelen dat uitgevoerd gaat worden. Inwoners willen
graag tijdig op de hoogte zijn, omdat zij plannen hebben om te verbouwen en
daarbij het verduurzamen van hun woning mee willen nemen. Heeft onze
gemeente Wijchen al concrete plannen voor het aardgasvrij maken van bepaalde
wijken in onze gemeente? En zo ja, welke wijken betreft het en wanneer wordt
het gerealiseerd?
In de TVW voor onze gemeente zijn twee wijken geselecteerd als verkenningswijken.
Het betreft de wijken Wijchen-Zuid en Centrum (Tussen Kasteel en Wijchens Meer).
In deze wijken wordt nader verkend welke concrete en betaalbare alternatieven er zijn
voor aardgas en hoe dit te realiseren is. Voor deze wijken wordt voor 2030 verkend
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welke mogelijkheden er zijn om de wijken aardgasvrij te maken en welke voorwaarden
hierbij van toepassing zijn.
Dit wordt uitgewerkt in een WijkUitvoeringsplan. Om te komen tot een
Wijkuitvoeringsplan is nog veel aanvullende informatie nodig, waaronder:
- Verdiepende studies op wijkniveau (bv wat zijn de kosten voor verbetering van
isolatie)
- Onderzoeken naar haalbaarheid van collectieve systemen
- Inzicht in kosten voor alternatieve warmtesystemen en subsidiemogelijkheden
- Afstemming met netbeheerder
- Keuze voor duurzame warmte-oplossing
Deze plannen zullen nadrukkelijk worden opgesteld in samenspraak met inwoners /
eigenaren en stakeholders in de wijken. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande
wijkplatforms of bewoners-initiatieven. Daarbij zal veel aandacht zijn voor de sociale
component van verduurzamen. De focus ligt op bewustwording en bij het ondersteunen
van inwoners bij het isoleren van hun woning en besparen van energieverbruik.
In 2022 zal worden gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak om deze
wijkuitvoeringsplannen uit te werken.

4. Om gemeenten te ondersteunen bij de warmtetransitie is het programma

Aardgasvrije wijken ontwikkeld. Is onze gemeente daarvan op de hoogte en gaat
onze gemeente daar gebruik van maken?
Wij zijn daarvan op de hoogte en er is al gekeken of Wijchen-Zuid geschikt was om in te
dienen voor deze proeftuinregeling. Op dit moment zijn de plannen nog niet concreet
genoeg om mee te kunnen dingen. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen wordt
in overleg met de samenleving en de betrokken stakeholders gekeken in hoeverre we
kunnen (en willen) aansluiten bij beschikbare subsidieregelingen en programma’s.

5. In onze gemeente zijn diversen plannen in de maak voor het ontwikkelen van

zonneparken (zoals Bankhoef en Bijsterhuizen), windmolens (Bijsterhuizen) etc.
Ook voor deze projecten is het belangrijk om te weten of deze kunnen worden
gekoppeld aan het aardgasvrij maken van bepaalde wijken en wat de gevolgen
zijn ten aanzien van de exploitatie, de infrastructuur en de omgeving. Worden
genoemde projecten ook in de TVW betrokken?
De warmtetransitie gaat primair over het aardgasvrij c.q. duurzaam verwarmen van de
gebouwde omgeving. Alhoewel er geen directe link is met de grootschalige opwek van
duurzame energie (koppeling met de RES), zal de warmtetransitie naar verwachting
(deels) een verschuiving laten zien richting verbruik van elektriciteit. Bij de
wijkuitvoeringsplannen en de latere warmtetransitie wordt in beeld gebracht wat de
mogelijke duurzame oplossing is, welk effect dit heeft op het elektriciteitsverbruik en de
hieraan gekoppelde eisen voor de infrastructuur (in overleg met de netwerkbeheerder)
en hoe deze duurzame elektriciteit opgewekt kan worden.

6. Bij het aardgasvrij maken van wijken zullen naar verwachting ook energienetten

worden aangelegd. Dit kan een groot effect hebben op andere infrastructurele
projecten in de wijken in onze gemeente. Gaat de gemeente deze projecten
koppelen? Zo ja. Welke zijn dat dan?
Er is inderdaad gekeken naar grote infrastructurele projecten en of ze te koppelen zijn
aan bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet. Dat is ook een van de redenen dat
Tussen Kasteel en Wijchens Meer/Centrum is geselecteerd aangezien in deze wijk aan de
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slag wordt gegaan met sloop/nieuwbouw en upgrading van bestaande gebouwen en
infrastructuur.

7. Welke investeringen gaat onze gemeente doen in bij de uitvoering van de

warmtetransitie?
Daar is nog geen helder beeld over. Uiteraard wordt er geïnvesteerd in voorlichting en
communicatie met inwoners en aangewezen partners. Ook zullen we veel investeren in
het maken van uitvoerbare en betaalbare plannen, het ontzorgen en adviseren van
inwoners en gaan we kijken of we ook moeten investeren in de duurzame warmteinfrastructuur. De verwachting is dat er vanuit het Rijk middelen beschikbaar komen voor
uitvoering van de energietransitie.

8. Wanneer gaat u aan de slag met het uitvoeringsplan?
Na de vaststelling van de Transitievisie Warmte starten we met het opstellen van een
Plan van Aanpak om te komen tot WijkUitvoeringsplannen voor de verkenningswijken.
We gaan in samenwerking met alle betrokken partijen (bestuur, gemeentelijke
organisatie en stakeholders) aan de slag en sluiten waar mogelijk aan bij aanverwante
trajecten die al lopen. In Wijchen-Zuid loopt al een ‘pilot’, de wijk is opgenomen in het
Gelders Programma Wijken van de Toekomst. Gemeentebreed gaan we aan de slag met
een gerichte aanpak op het gebied van isolatie en besparing (ook in relatie tot het
Nationaal Isolatieprogramma van het Rijk).

9. Hoe worden onze inwoners geïnformeerd bij deze warmtetransitie?
Onderdeel van het uitwerken (en voorbereiden) van de wijkuitvoeringsplannen is om
enerzijds gemeentebreed en anderzijds wijkgericht samen te werken en stakeholders te
betrekken. Wijkuitvoeringsplannen zijn bij uitstek trajecten waarbij we leren van de
opgedane ervaring en deze weer toepassen bij het vervolg. In de Plannen van Aanpak
wordt nader uitgewerkt hoe we inwoners betrekken.
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