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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Transitie Visie Warmte vast te stellen.

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. Uiteindelijk moeten alle
gemeenten voor 2050 aardgasvrij zijn. 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
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1. Transitie Visie Warmte
2.Participatie- en communicatieplan voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Vaststellen van de Transitie Visie Warmte en instemmen met de uitgangspunten.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De warmtevisie maakt integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie en de Regionale Energie
Strategie.

Argumenten

Landelijk is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig aardgasvrij is. Iedere gemeente is verplicht
een Transitie Visie Warmte op te stellen en vast te laten stellen uiterlijk in 2021. De gemeenten heeft
daarbij de regie op de uitvoering. De Transitie Visie Warmte geeft richting aan de manier waarop de
uitvoering van dit proces tot stand moet komen. In een nog op te stellen uitvoeringsplan doen wij een
voorstel hoe gemeente Stichtse Vecht gefaseerd en verantwoord van het aardgas af kan.

Kanttekeningen

Voor de uitvoering (het opstellen van een wijkuitvoeringsplan en het uitvoeren van maatregelen en de
regierol) is nog geen budget beschikbaar.
In het uitvoeringsplan zal gedetailleerd worden omschreven welke projecten kansrijk zijn en welke
maatregelen per wijk mogelijk zijn met een indicatie van de operationele kosten en de investeringen
voor de gebouweigenaren.
Door een groot tekort aan uitvoerende capaciteit in de markt moeten we rekening houden met
vertraging in de uitvoering.
We kunnen pas van start met de uitvoering als het Rijk middelen ter beschikking stelt voor de
uitvoering.

Communicatie

Er is een uitgebreid participatiedocument opgesteld. 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.

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. We kunnen de uitvoering pas starten als het Rijk voldoende
financiële middelen ter beschikking stelt. We blijven als gemeente dus volledig afhankelijk van de
financiële bijdragen vanuit het Rijk.
9 november 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

