
Transitievisies Warmte 
Drechtsteden 2021
Gezamenlijke raadsavond 25 januari 2021

Voortgang proces en uitgangspunten

Welkom! We starten om 20:00



Doel van vanavond

> Wat is de transitievisie warmte en waarover besluit u 

straks?

> Hoe ziet het proces eruit en hoe wordt de participatie 

georganiseerd?

> Bespreken uitgangspunten aan de hand van 

toegestuurde notitie



Transitievisie warmte -
klimaatakkoord

> Klimaatakkoord: 

> Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050

> 1,5 mln woningen (20%) aardgasvrij in 2030

> Elke gemeente eind 2021 een TVW

> “Tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden”

> Wijken waar vóór 2030 gestart wordt: meest 

kansrijke aardgasvrije warmte-infrastructuur

> Besluit volgt in wijkuitvoeringsplan

> Minimaal elke 5 jaar herijken



Waarom een transitievisie 
warmte (TVW) 2021?
> In 2019 is in alle 7 gemeenten de Transitievisie Warmte 

1.0  vastgesteld

> Doel TVW 2021:

> Updaten van het onderzoeksbeeld

> Een verder uitgewerkt tijdspad van wijken

> Meer focus op tussenstappen (transitiepaden)

> Bewoners, organisaties en bedrijven van de 6 

Drechtsteden te betrekken, zodat de TVW per 

gemeente in participatie wordt opgesteld

> Nauwe afstemming met de RES door gelijktijdig traject 



Wat is de transitievisie wel en niet 
(en waarover besluit u straks):
> De Transitievisie Warmte (TVW) is een uitnodigingskader waarbinnen de gemeente 

samen met partners de warmtetransitie verder vorm kan geven

> Daar waar partijen (bijvoorbeeld woningcorporaties en HVC) elkaar vinden kan de 

gemeente op basis van de kaders in de TVW groen licht geven

> In de TVW wordt GEEN BESLUIT genomen over het moment waarop wijken van het 

aardgas af gaan en de toekomstige aardgasvrije infrastructuur. 

> Het besluit per wijk wordt genomen in het wijkuitvoeringsplan. Gemeenten hebben de 

opdracht gekregen dit besluit via wijkaanpakken te organiseren.

> Maar: de wijkaanpak met particulieren is (los van gesubsidieerde pilots zoals 

Sliedrecht-Oost) nog niet haalbaar en betaalbaar. Randvoorwaarden moeten nog 

worden ingevuld door het Rijk. 

> Verspreid over de Drechtsteden sluiten de komende jaren clusters van 

woningcorporaties, VVE’s, grootverbruikers en nieuwbouw aan op het warmtenet. De 

gemeente ondersteunt dit marktinitiatief.



Wat is de Transitievisie 
Warmte wel en niet (vervolg)

> De Transitievisie Warmte is dus GEEN besluit tot hoge kosten achter 

de voordeur

> De TVW geeft inzicht in kosten en baten van de warmtetransitie op 

buurt- en gebouwniveau en laat per buurt zien welke warmteoptie de 

laagste maatschappelijke kosten heeft. 

> De transitievisie warmte brengt scenario’s in beeld voor de 

ontwikkeling van het warmtenet. Per scenario worden als vervolg op 

de TVW de randvoorwaarden die vanuit het Rijk nodig zijn 

geformuleerd. 



VRAGEN?



Samenhang met RES en Regionale Structuur Warmte

Concept-RESTVW 1.0 TVW’s 2021

Ambitie (12.000-25.000 WEQ)

Voorkeursvolgorde warmtebronnen

Strategie welke bron waar

Uitgangspunten

Voorkeursvolgorde warmteopties

Onderzoeksbeeld

Update onderzoeksbeeld

Transitiepaden

Toekomstige energievraag

Update warmtebronnen

Scenario’s warmtenet

RES 1.0 

(RSW)

Aanscherping ambitie

Netimpact elektriciteit en warmte

Ruimtelijke impact

Update warmtebronnen



TVW 2021 Zwijndrecht

Gezamenlijk deel:

- Uitgangspunten

- Onderzoeksbeeld

- Koppeling met de RES 

(warmtebronnen, netimpact)

Lokaal deel:

- Wat speelt er al?

- Warmtenet ontwikkeling tot 2030

- Transitiepaden: wat kan er in de 

overige buurten?

- Vervolgstappen

Iedere gemeente 

een eigen TVW

Gezamenlijk en 

lokaal gedeelte



Voorbeeld Legenda Transitiekaart
Warmtenet: vanaf 2021 gefaseerd starten of reeds gestart 

met een wijk- of doelgroepgerichte aanpak

Warmtenet: vanaf 2031 gefaseerd starten met een wijk- of 

doelgroepgerichte aanpak

Warmtenet: vanaf 2041 gefaseerd starten met een wijk- of 

doelgroepgerichte aanpak

All electric: relatief jonge wijk, tussen 2021 en 2040 

gestaag overstappen

All electric: relatief oude wijk, tussen 2021 en 2050 

gestaag overstappen

Besparingsbuurt: tussen 2021 en 2050 gestaag tot 70% 

gas besparen met hybride, isolatie en opt-out

Besparingsbuurt: tussen 2021 en 2050 gestaag tot 70% 

gas besparen met hybride, isolatie en opt-out en 

warmteoptie periodiek herijken

Bedrijventerrein: tussen 2021 en 2050 overstappen met 

een combinatie van individuele en kleinschalig collectieve 

warmteopties

Nieuwbouw- of transformatiegebied: warmtenet of all

electric en volgt tempo van gebiedsontwikkeling

Per buurt wordt straks het 

“Transitiepad” beschreven dat de 

buurt doorloopt richting aargasvrij



Planning

2 participatierondes

3 gezamenlijke 

werksessies

4 lokale sessies 

per gemeente

Gemeenteraden

Sept ‘20 Juli ‘21

Participatieronde 1 Participatieronde 2

Dec ‘20 Maart ‘20

Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Afronden TVW 

Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3

Vandaag: gezamenlijke 

sessie proces en 

uitgangspunten

Feb/maart: delen 

tussentijdse resultaten 

in lokale raden

Voor 1 juli 2021: 

besluitvorming

(gelijk aan RES)



Participatie in twee rondes

1e ronde participatie:

Ophalen input op 

uitgangspunten, via 

enquête, 

online platform,

animatiefilmpje, 

Meedenkavond

TVW

2021

Gedurende het hele traject: informeren via structurele communicatie (TVW is vliegwiel)

Participatie-

plan TVW 

2021

2e participatieronde

Bewonersavond per 

gemeente + online platform 

Delen: Wat is er met de 

input gedaan en wat zijn de 

eerste resultaten?

Ophalen: input op vervolg. 

Verwerken inbreng 

in uitvoerings-

strategie, 

verbeteren 

eindresultaten op 

basis van feedback

Actualisatie 

onderzoeksbeeld en 

opstellen 

wijkfasering op 

basis van 

uitgangspunten

Uitgangs-

punten

TVW 2021

1e

Concept 

resultaten



1e ronde participatie: uitgangspunten en afwegingscriteria



Resultaten enquête

Ruim 4.500 reacties

• 73% particuliere eigenaren

• 8,5% Woningeigenaar binnen VVE 

• 18% huurders, 

• 0,6% ondernemers





- Waar toch al werkzaamheden 

gepland staan

- Waar bewoners zelf van het 

aardgas af willen

- Waar veel woningcorporaties 

of andere grote eigenaren 

aanwezig zijn

- Waar een warmtenet of 

warmtebron in de buurt is

- Waar de totale kosten voor de 

buurt het laagst zijn

- Waar de woningen nu al het 

best geïsoleerd zijn

- Waar nog heel veel gas 

bespaard kan worden



Reacties op participatieplatform
> Veel mensen geven aan de focus te willen leggen op isoleren in plaats 

van aardgasvrij. 

> Andere mensen willen juist stappen zetten, proeftuinen starten met 

subsidie en daar lessen leren

> Mensen uiten zorgen over de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid. 

> Mensen hopen op waterstof, behoud van gasleidingen, kernenergie. 

Maken zich zorgen over netverzwaring bij all-electric oplossingen. 

Meedenkavond 8 inwoners Drechtsteden
> Een realistische, pragmatische kijk op de warmtetransitie staat 

centraal. Bewoners zien dat terug in de resultaten van de 

participatieronde en zijn blij met de vertaling daarvan in de notitie van 

uitgangspunten. 



Uitgangspunten

▪ Uitgangspunten & afwegingscriteria TVW 1.0

▪ Voorkeursvolgorde warmteoplossingen Concept-RES

▪ Input van:

> Participatieronde 1 

(enquête, participatieplatform, meedenkavond)

> Gezamenlijke werksessies

> Wethouders Energie en Bestuurlijk E-team 

(bestuurders corporaties, HVC, provincie)

In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen:

> Uitgangspunten voor de warmtetransitie

> Afwegingscriteria voor bepalen warmteoptie per wijk en fasering

Notitie van 

uitgangspunten

Transitievisies 

Warmte 2021



VRAGEN?



Uw reactie op de notitie van 
uitgangspunten

> Ga naar www.menti.com

> Vul code 97 32 94 4 in

> Komt het uitgangspunt van een haalbare en 

betaalbare transitie voldoende terug? Zo niet, 

geef aan waarom. 

> Heeft u verder nog opmerkingen op de notitie?

> Wat wilt u ons nog meegeven voor het vervolg 

van het traject?

http://www.menti.com/


Vervolg

> U wordt uitgenodigd voor een avond in uw raad 

waarop de concept resultaten van de TVW 

besproken worden.

> Eind feb-begin maart vindt de 2e participatieronde 

plaats: via Denk Mee platform en bewonersavond 

per gemeente

> Daarna wordt het document afgerond en komen 

we bij u terug voor besluitvorming. 



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen


