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Geachte raadsleden,
Het uitvoeringsprogramma voor de energietransitie in Gooi en Vechtstreek richt zich op twee opgaven:
1.
Het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving
2.
De overgang naar hernieuwbare energie
In deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de opgave ‘de overgang naar
hernieuwbare energie’ , het onderdeel Transitievisie Warmte.
In eerdere informatiebrieven bent u geïnformeerd over de verwante projecten van de Regionale Energie
Strategie (RES) en de voortgang van het regionale Energiedienstenbedrijf voor het verduurzamen van
particuliere woningen.
De Transitievisies Warmte
In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken.
Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk door middel van een
wijkgerichte aanpak. In het landelijke Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten de regierol krijgen bij
deze wijkgerichte aanpak. Het Klimaatakkoord – en daarmee het opstellen van de Transitievisie Warmte
(TvW) is verbonden met twee wettelijke kaders. Ten eerste de instemming door het Parlement (2017) met
het internationale Klimaatakkoord, waardoor de opgave voor 2050 wettelijk is vastgelegd. Ten tweede de
Klimaatwet (2019). In deze wet zijn de klimaatdoelen vastgelegd. Het proces van zowel de RES als de
TvW’s dragen bij om deze wettelijke doelen te halen.
Hoe een gemeente de regierol in de warmtetransitie oppakt en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat,
beschrijft de gemeente in de Transitievisie Warmte. Voor de wijken of buurten die voor 2030 van het
aardgas afgaan worden ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend. In 2021 moet iedere gemeente
een TvW te hebben.
De TvW is een visie en planning op hoofdlijnen. Na het vaststellen van de TVW zal, conform de planning in
de TvW, per wijk een gedetailleerd Wijk Uitvoering Plan (WUP) worden gemaakt. Het WUP wordt samen
met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald en bevat een gedetailleerde analyse van de
wijk, inclusief een strategie om te komen tot duurzame warmtebron(nen).
Perspectief van de bewoner
De overgang naar verwarmen en koken zonder aardgas is voor bewoners ingrijpend. De TvW voorziet
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bewoners, huis- en gebouweigenaren van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. Ook wordt voor de
wijken waarin de gemeente vóór 2030 aan de slag gaat inzichtelijk gemaakt welke toekomstige
energievoorziening(en) kansrijk zijn, met een indicatie van de mogelijke kosten. Dit biedt huis- en
gebouweigenaren perspectief om investerings- en verduurzamingsbeslissingen te nemen zoals isolatie
maatregelen en het vervangen van de cv-ketel. Het investeren in een duurzame woning levert vaak naast
kostenbesparing ook comfortverbetering op.
Relatie Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie
Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de energieregio Noord-Holland Zuid. Voor de energieregio
wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld waarin staat waar en hoe grootschalig elektriciteit kan
worden opgewekt met zon en wind. De conceptversie hiervan is in april 2020 gepubliceerd. In de
definitieve versie van de RES wordt ook een deel opgenomen dat over warmte gaat: de Regionale
Structuur Warmte (RSW). Hier wordt nu aan gewerkt. Er vindt afstemming plaats tussen de uitkomsten
van de RSW en het proces van het opstellen van de TvW’s in de regio.
De RSW beschrijft hoe de beschikbare warmtebronnen en de potentiële warmtevraag in de regio op een
logische, efficiënte en betaalbare wijze kunnen worden gekoppeld en welke consequenties dit heeft voor
de warmte-infrastructuur. In de concept RES wordt over de relatie tussen de RSW en de TvW’s het
volgende gezegd: “In de RSW zal het vooral gaan over de grotere warmtebronnen die relevant zijn voor
meerdere gemeenten, de bovengemeentelijke warmtebronnen. De RSW beschrijft geen keuze voor type
warmte-infrastructuur, dat doen gemeenten in hun TvW. De TvW’s vormen input voor de RSW. Andersom
levert de RSW inzichten op over de beschikbare bovengemeentelijke warmtebronnen die meegenomen
kunnen worden in de TVW.”

De regionale aanpak
Vanaf juni 2020 zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdemeren gestart met het
proces om te komen tot vijf Transitievisies Warmte. De ontwikkeling van de TvW’s van deze vijf
gemeenten wordt regionaal ondersteund. De gemeente Hilversum is in 2019 al gestart en de gemeente
Weesp is ook een eigen traject gestart in nauwe samenwerking met Amsterdam.
Op regioniveau wordt, tot en met de zomer van 2021, het volgende ontwikkeld en uitgevoerd:
 Bepalen rolopvatting van de gemeenten in de uitvoering van de warmtetransitie
 Analyse van landelijke en lokale gegevens om zo inzicht te krijgen in de mogelijke duurzame
warmteopties per wijk. Het gaat om gegevens over:
o gebouwenvoorraad per wijk
o warmtevraag en besparingspotentieel
o potentieel aan duurzaam warmte-aanbod
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o bestaande (warmte) energie infrastructuur
o de kosten, van duurzame warmte alternatieven ten opzichte van elkaar en voor bewoners
Opstellen communicatie- en participatiestrategie
Benoemen van regionale kansen en risico’s , bijvoorbeeld de effecten op het regionale
energiesysteem zoals extra belasting van het elektriciteitsnet als er gekozen wordt voor
warmtepompen. We zullen dit afstemmen met onder andere Weesp en Hilversum
Bepalen op basis van welke criteria we besluiten wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. We
gaan hierbij ook bepalen hoe zwaar we de verschillende criteria laten wegen.
Mogelijke criteria zijn kosten, sociale cohesie, aanwezige bewoners initiatieven, contracteerbaarheid,
koppelkansen (klimaatadaptatie, werkzaamheden aan riolering/waterleiding/aardgas), et cetera
Beschrijven van uitgangspunten die gehanteerd gaan worden bij wijkaanpakken. Het gaat hierbij om
technische, organisatorische en participatieve uitgangspunten.
Het via een interactief en iteratief proces betrekken van onze partners (netbeheerders,
woningcorporaties, huurdersverenigingen, drinkwaterbedrijf, waterschappen en energie coöperaties)
waar we al een aantal jaren mee samenwerken in het kader van “Samen op pad”. Deze aanpak is ook
met hen besproken.

Na dit regionale proces zullen er per gemeente bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd worden en
wordt er per gemeente een eigen TvW opgesteld, waarbij de resultaten van bovengenoemde regionale
activiteiten worden verwerkt.
Betrokkenheid van raden en participatie komende periode
Er zullen verschillende momenten zijn waarop we u verder informeren en er formele besluitvorming
plaatsvindt. Hieronder staat een overzicht van deze momenten:
 Op 7 september informeren we u over het proces van de TvW én over de verschillende aspecten van
de warmtetransitie (technisch, financieel, organisatie) met ruimte voor informatie-uitwisseling over de
warmte transitie voor de raadsleden van de vijf betrokken gemeenten, in de vorm van een webinar
 In januari wordt er een Regiopodium georganiseerd over de startnotitie en de eerste analyse.
Mogelijk wordt er lokaal ook nog een extra informatie avond georganiseerd voorafgaand aan het
vaststellen van de startnotitie in de vijf gemeenteraden. Deze startnotitie beschrijft de
“opdrachtomschrijving”; de voorgestane procesaanpak en de kaders en randvoorwaarden binnen dit
proces.
 Na vaststelling van de startnotitie start in februari een eerste participatie ronde per gemeente en in
maart/april2021 een tweede ronde per gemeente
 Voor de zomer van 2021 zullen we – per gemeente – een informerende sessie voor de raad
organiseren over de TVW
 Na de zomer van 2021 wordt de TVW ter vaststelling aangeboden aan de vijf raden
 Op verschillende momenten betrekken we onze partners (netbeheerders, de energie coöperaties en
de woningcorporaties) bij de analyse fase en het afwegingskader.
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Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>

Pagina 4

