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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De Transitie Visie Warmte vast te stellen en met de uitgangspunten, de prioritering in wijken en de 
voorlopige planning in te stemmen. 
 
Samenvatting 
 
Iedere gemeente is verplicht voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte vast te stellen waarin de 
gemeente aangeeft welke wijken het eerste van het aardgas af gaan (programma aardgasvrije wijken 
dat zijn oorsprong heeft in het Klimaatakkoord). Uiteindelijk moeten alle gemeenten voor 2050 
aardgasvrij zijn. Op basis van landelijke en lokale data komen we tot de conclusie dat we met het 
aardgasvrij maken van Stichtse Vecht het beste kunnen starten in Maarssen Dorp (twee clusters van 
wijken). Belangrijk is verder dat gemeente haar regierol verder invult en concretiseert om 
bovenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken. Voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is 
het nodig om te weten hoe ver de participatie moet gaan, welke financiële middelen de gemeente ter 
beschikking stelt en welke hulp individuele gebouweigenaren van de gemeente kunnen verwachten. 
 
 
Bijlagen 
 

1. Transitie Visie Warmte (Warmtevisie) Stichtse Vecht 
2. Participatiedocument Transitie Visie Warmte Stichtse Vecht 

  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Transitie Visie Warmte 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
28 september 2021 
 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Economie en Duurzaamheid 
 
E-mail opsteller 
Hans.Kostense@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254509 
 
Registratie nummer 
Z/20/180160-VB/21/97456 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het uit faseren van aardgas dringt de totale uitstoot van CO2 in Nederland terug en draagt bij aan de 
afspraken in het klimaatakkoord. Door het afsluiten van de gaswinning in Groningen kan de druk op 
de directe leefomgeving daar verminderen. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
In de recent vastgestelde wet VET (Voortgang Energie Transitie) is vastgelegd dat vanaf 1 juli 2018 
geen nieuwe gasaansluitingen meer worden uitgevoerd. Nieuwbouw is dus per definitie aardgasvrij. 
Naast het Nationale beleid is er ook de lokale invulling. De gemeente Stichtse Vecht heeft vastgelegd 
dat zij in principe in 2040 Klimaatneutraal wil zijn, met een mogelijke uitloop naar 2050. Grootschalig 
gebruik van aardgas past daar niet in. Ook in de Regionale Energie Strategie (RES U16) speelt de 
warmtevisie een belangrijke rol, met name bij het afstemmen van het gezamenlijk gebruik van de 
alternatieve warmtebronnen. 
 
Argumenten 

• In 2021 moet iedere gemeente in Nederland volgens het klimaatakkoord een vastgestelde 
warmtevisie hebben die gaat leiden tot een aardgasvrije gemeente. De gemeente voert hierin 
de regie en neemt het voortouw.  

• De warmtevisie heeft geen juridische status. Door een warmtevisie vast te stellen, besluit de 
gemeenteraad vooral over het voorgestelde proces voor de komende jaren en neemt 
daarmee de regie op de uitvoering. Het afkoppelen van het aardgas voor bestaande bouw is 
nog niet wettelijk vastgelegd, voor nieuwbouw is dat wel geregeld in de wet Voortgang 
EnergieTransitie. 

• De lokale warmtevisie is onderdeel van de regionale warmtevisie (RES) en vraagt ook om 
inhoudelijke afstemming met aangrenzende gemeenten (bijvoorbeeld bij aanleg van 
warmtenetten met dezelfde warmtebronnen). 

• Belangrijk uitgangspunt blijft dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en de 
leveringszekerheid van energie ook in de toekomst is gegarandeerd.  

 
Kanttekeningen 

• Voor de uitvoering van de Transitie Visie Warmte is nog geen budget beschikbaar, 
waaronder voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan, het opstellen van businesscases 
en het voorbereiden van onderzoeken en maatregelen. 

• De planning en volgorde van uitvoering in de wijken kan nog wijzigen als er nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden. 

• Door een tekort aan uitvoerende capaciteit en grondstoffen moeten we rekening houden met 
vertraging in de uitvoering. 

 
Communicatie 
Er is een uitgebreid participatiedocument opgesteld (als bijlage toegevoegd). We stellen voor 
uitgebreid te gaan participeren bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. We informeren alle 
doelgroepen over de analyse en het voorgestelde alternatief voor aardgas door een interactieve 
website die steeds wordt bijgesteld volgens de nieuwste inzichten. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Er is nog geen dekking voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen of het uitvoeren van concrete 
maatregelen en onderzoeken in wijken. De verwachting is dat de Rijksoverheid dit jaar extra 
middelen beschikbaar gaat stellen voor uitvoering van het klimaatbeleid, waarin ook ruimte is 
gereserveerd voor het aardgasvrij maken van de gemeente. Door het stimuleren en ondersteunen 
van ‘No regret’ maatregelen zoals isolatie en hybride oplossingen (aardgas ready maken) willen we 
voorkomen dat gebouweigenaren desinvesteringen gaan doen. 
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Prioritering 
We stellen voor in Maarssen Dorp met de voorbereiding van de aanleg van warmtenetten omdat hier 
de technische randvoorwaarden het meest gunstig zijn. Daarnaast zal de uitvoering zich richten op 
het besparen van energie en het ‘aardgasvrij ready’ maken van andere wijken. Waar geen collectieve 
maatregelen mogelijk zijn kunnen gebouweigenaren zelf beslissen wanneer ze van het aardgas af 
gaan. 
 
 
13 juli 2021 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
drs. F.J. Halsema     drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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