De Gemeenteraad van Wijchen
Waar blijft de Transitievisie warmte?

Schriftelijke vraag van het CDA Wijchen
Ingediend: 14 december 2021
Aanleiding:
Met het energieplan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen’, uit 2018 heeft onze gemeente
zich geconformeerd aan het Klimaatakkoord.
Volgens het Klimaatakkoord moet de gemeente zorgdragen voor een Transitievisie
Warmte (ofwel: ‘TVW’) voor de gebouwde omgeving. Deze TVW moet voor eind 2021 gereed zijn. Vervolgens moet er een uitvoeringsplan worden gemaakt. In de TVW staan onder meer voorstellen voor het duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De visie geeft
richting aan de aanpak, de uitvoering.
Het is op dit moment eind 2021 en er is tot heden nog geen Transitievisie Warmte vastgesteld.
Daarover heeft het CDA Wijchen de volgende vragen aan het college:
Vragen:
1.
Wanneer is de TVW voor onze gemeente gereed?
2. Is de gemeente Wijchen in gesprek met de aangewezen partners die nodig zijn bij het
vaststellen van de transitievisie en wie zijn dat?
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?
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?
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?
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?
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7. Welke investeringen gaat onze gemeente doen in bij de uitvoering van de warmtetransitie?
8. Wanneer gaat u aan de slag met het uitvoeringsplan?
9. Hoe worden onze inwoners geïnformeerd bij deze warmtetransitie?
Namens de fractie van het CDA Wijchen,
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