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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Transitievisie Warmte Wijchen
Voorgesteld besluit
De Gemeenteraad besluit:
1.

In te stemmen met de Transitievisie Warmte Wijchen.

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 (TVW)
opstellen. Deze visie geeft richting aan de aanpak om wijken aardgasloos te maken.
In de TVW 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.
Op basis van de vastgestelde uitgangspunten, overleg met stakeholders en consultatie
van de samenleving is de Transitievisie Warmte voor de gemeente Wijchen opgesteld.
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

07-09-2021

Z/21/048209, dossier 2921: Collegebesluit over de definitieve
uitgangspunten voor de Transitievisie warmte

Gewenst resultaat
Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte zetten we concrete stappen om ervoor
te zorgen dat we in de gemeente Wijchen in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze
huizen en gebouwen te verwarmen, warm water te maken en te koken, maar andere
duurzame alternatieven toepassen.
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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 in 2021
een Transitievisie warmte heeft vastgesteld.
1.2. De Transitievisie warmte moet aansluiten bij de visie en kaders van de gemeente.
De visie geeft invulling aan de kaders die voor de warmtetransitie zijn vastgesteld en
sluit aan bij de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de startnotie:
o Ga aan de slag met energiebesparing en isolatie
o Kennis delen om de warmtetransitie te laten slagen!
o Haalbaar en betaalbaar voor iedereen
o Beschikbaar, betrouwbaar en duurzaam richting de toekomst
1.3. De Transitievisie Warmte heeft ter inzage gelegen.
Er zijn enkele reacties op gekomen, die geleid hebben tot enkele (tekstuele)
aanpassingen en verduidelijkingen. De binnengekomen reacties tonen betrokkenheid.
Graag gebruiken we de kritische blik om het beleidskader te verbeteren.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
De Transitievisie Warmte biedt geen garantie
Het vaststellen van de Transitievisie Warmte is belangrijk, maar biedt geen
garantie voor het halen van de doelstelling om in 2050 gasloos te zijn. We zijn
ook afhankelijk van samenwerkingen, innovaties, de economische situatie,
bewustwording en gedragsverandering van inwoners en bedrijven en zo zijn er
nog andere factoren te doen. De huidige Transitievisie Warmte biedt wel een
goede basis voor vervolgstappen.
1.2

Nieuwe ontwikkelingen leiden mogelijk tot voortschrijdend inzicht
Er is een risico dat de Transitievisie Warmte snel achterhaald is als er nieuwe
ontwikkelingen komen op korte termijn. Die zijn nu nog niet bekend en dus nu
niet meegenomen. Hiervoor plannen we een tussenevaluatie van de Transitievisie
Warmte over twee jaar. Dan kunnen we dus weer bekijken wat actuele
ontwikkelingen zijn, hoe we ervoor staan en welke aanpassingen er nodig zijn.
Een meer uitgebreide herziening van de Transitievisie Warmte staat gepland over
vijf jaar.

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Het college heeft in juni 2020 de opdracht verstrekt voor het opstellen van de
Transitievisie warmte. De kosten hiervan zijn betaald uit het budget dat via de
decembercirculaire 2019 voor de Transitievisie warmte beschikbaar is gesteld.
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Communicatie
De TransitieVisie Warmte is tot stand gekomen na consultatie van stakeholders en zal
worden gedeeld via de gemeentesite.
Inwonersparticipatie
Na vaststelling van de TVW start in de verkenningswijken het vervolgtraject. Hiervoor
wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin inwonerparticipatie een plek krijgt. Daarbij
is van belang dat inwoners zorgvuldig worden meegenomen en dat er voldoende tijd
wordt genomen om goede plannen te ontwikkelen. We moeten voorkomen dat er zorgen
ontstaan bij inwoners omdat ze de indruk krijgen dat ze op heel korte termijn van het
gas af moeten, zonder dat er een haalbaar en betaalbaar alternatief beschikbaar is.
Uitvoering of Vervolgstappen
In de TVW zijn twee verkenningswijken benoemd. Voor deze wijken wordt voor 2030
verkend 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.
Het rijk stelt hier middelen voor beschikbaar middels het nationaal Isolatieprogramma en
het bestrijden van energie-armoede.
Hoe deze WijkUitvoeringsPlannen vorm gaan krijgen, zal de komende maanden verder
worden uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Hierover zullen we de gemeenteraad later
informeren.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
Voorstel
Advies
De teams Milieu, Communicatie en de financieel adviseur adviseren om:
1. in te stemmen met de bijgevoegde Transitievisie Warmte Wijchen
Bijlage
Transitievisie Warmte gemeente Wijchen

Pagina 3 van 3

