
Programma

▪ Schets van de warmtetransitie van landelijk naar lokaal



CONTEXT
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Geen invloed door gemeente op

▪ Nut en noodzaak aardgasvrij

▪ Betrekken van kernenergie als oplossing

▪ Landelijk belastingbeleid (belasting en toeslagen)

▪ Bestaande subsidie voorwaarden (saldering)

▪ Verbodsbepalingen op verkoop van goederen  

(gasfornuizen / pelletkachels)

▪ Tariefstelling warmte versus gas en koppeling daartussen

▪ De ontwikkeling van de gasprijs

▪ Innovatietempo (waterstof voorbehouden aan zware 

industrie)

▪ Object gebonden financiering

▪ Landelijk gereguleerde kosten (afsluitkosten gas)

▪ Landelijk wet en regelgeving (concurrentie warmtenetten)



nieuw oud

TRANSITIE begeleiden
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Transities zijn van alle tijd



warmtetransitie

Landelijke afspraken



Tijdlijn warmtetransitie

▪ 2018: nieuwbouw aardgasvrij.

▪ 2021: elke gemeente 1e transitievisie warmte.

▪ 2022: gaswinning Groningen stopt.

▪ 2026: update: 2e transitievisie warmte.

▪ 2030: 1.5 miljoen gebouwen verduurzaamd.

▪ 2050: alle gebouwen in Nederland aardgasvrij.



Regionale Energiestrategie 
(RES)

Regionale Structuur Warmte 
(RSW)

Wijkuitvoeringsplan
aardgasvrij

Transitievisie Warmte 
(TVW)
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Koers 2050: stip op de horizon

https://www.youtube.com/watch?v=JeZPZtC5-mI




Wat betekent de warmtetransitie praktisch?

▪ Anders verwarmen

▪ Anders koken

▪ Anders warm tapwater

Rol gemeente:

▪ Regie op collectieve warmtevoorziening

▪ Faciliterend op individuele warmtevoorziening



De warmtetransitie

mensen



Basis aanwezig!

Florabuurt en 

omgeving

Rivium



Energieperspectief als uitgangspunt

Figuur bladzijde 28 uit Energieperspectief 2050



Resultaten –

Vergelijkende analyse



Stappen tot de Transitievisie Warmte

subsidie

▪6 oktober: werksessie over kaders met B&W en raad

▪1e helft 2021: - besluitvorming concept transitievisie

- concept ter inzage

- bewoners info avonden

▪2e helft 2021: - besluitvorming B&W en raad 



subsidie


