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Transitievisie warmte

Beste raadsleden,
Het Nationaal Klimaatakkoord dat in 2019 is vastgesteld geeft gemeenten een centrale rol in onder
meer de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Eén van de afspraken is dat
elke gemeente in Nederland uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte maakt waarin de
hoofdlijnen van het beleid op warmtetransitie in de gemeente zijn vastgelegd. Dit past ook in de
gemeentelijke doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040.
De transitievisie vormt een basis voor het opstellen van een meerjaren uitvoeringsagenda in de
vorm van wijkuitvoeringsplannen. De transitievisie geeft zo richting voor inwoners en prioritering in
aanpak voor de gemeente. Het maakt inzichtelijk waar de gemeente de komende jaren van start
gaat met de wijkgerichte warmtetransitie. Niet ad-hoc, maar planmatig en doelgericht. De
voorgenomen aanpak is gericht op een breed gedragen warmtevisie (TVW) die duidelijkheid
verschaft aan inwoners en andere partijen in de gebouwde omgeving over de warmtetransitie in de
gemeente. Het Plan van aanpak geeft ook aan hoe we inwoners informeren en betrekken, welke
activiteiten we gaan uitvoeren en wat de planning is van die activiteiten.
In de raadsontmoeting van 11 november bent u bijgepraat over het proces in de gemeente Renkum
en is de insteek op hoofdlijnen aan u gepresenteerd. Het plan van aanpak is aangevuld en op 15
december door het college vastgesteld. Het aangevulde plan van aanpak vindt u in de bijlage.
Vervolg
Dit plan van aanpak is tot stand gekomen met inzet van betrokken partijen, waaronder
wijkinitiatieven. In het vervolg betrekken we hen in de lokale analyse om verdere informatie op te
halen na een eerste verkenning. Een klankbordgroep van inhoudelijk deskundige inwoners leggen
we de resultaten van deze verkenning ook voor. We gebruiken deze input om de technische
verkenning van de opties per wijk verder aan te scherpen.
In dorpsgesprekken gaan we vervolgens in gesprek met inwoners en bedrijven in de dorpen over de
warmtetransitie in het algemeen. Dat doen we na een eerste analyse zodat er ook een eerste
denkrichting is waar inwoners een mening over kunnen vormen (collectieve oplossing vs
individueel). Samen met de inzet van diverse communicatie-kanalen, zorgen we ervoor dat de
warmtetransitie bij een breed publiek bekend is, dat duidelijk is wat men de komende tijd te
wachten staat en dat hiervoor in het algemeen draagvlak is.
Op basis van verschillende criteria, stellen we een prioritering in wijken voor. Deze criteria gaan
over de aanwezigheid van technische opties, waar aanleiding is om iets te doen (bijv doordat het
gasnet aan vervanging toe is of er andere projecten zijn waarbij koppeling mogelijk is), waar
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energie en draagvlak aanwezig is, waar de maatschappelijke kosten van het alternatief relatief laag
zijn en waar de grootste impact op klimaatdoelen te verwachten is. Dit geeft inzicht in kansrijke
wijken om voor 2030 mee aan de slag te gaan met het verder uitwerken van
wijkuitvoeringsplannen. In juni komen we bij u terug met de resultaten van de analyse en de
wijkprioritering in de vorm van een concepttransitieplan.
Risico’s
Korte doorlooptijd en interactie
De doorlooptijd voor het opstellen van de transitievisie warmte is met 6 maanden inclusief
vaststelling, relatief kort. Het goed informeren en betrekken van inwoners is desondanks van
belang. Zeker in tijden van beperkingen vanuit covid-19 vraagt dat extra inspanning. Veel kan
digitaal maar waar mogelijk heeft de combinatie van digitaal en fysiek de voorkeur. Omdat de
mogelijkheden voor het fysiek ontmoeten moeilijk te voorspellen zijn, is het proces ook lastiger te
voorspellen. Maximale flexibiliteit is nodig om in te blijven spelen op de actualiteit waar nodig maar
vertraging of het beperkter kunnen betrekken van inwoners is een reëel risico.
Beperking in financiering en capaciteit
De grote financiële uitdaging waar gemeente Renkum voor staat geeft weinig ruimte voor ambitie
en een pro-actieve houding van de gemeente. Het is daarom belangrijk om de ambitie realistisch te
houden en in de prioritering duidelijk te maken dat keuzes nodig zijn. Beperkte financiën en
ambtelijke capaciteit hebben ook consequenties voor de mate van participatie van inwoners. Want
actieve participatie van een brede vertegenwoordiging van inwoners vraagt om veel inzet, zowel
wat betreft het aantal bijeenkomsten als in communicatie uitingen.
In deze fase van het proces gaat het vooral om het informeren en consulteren. Dat is minder
tijdsintensief en kan door het spreiden van informatiekanalen (website, krant ed) ook eenvoudiger
mensen bereiken. Daarnaast is het proces tot aan de vaststelling zo ingericht dat het maximaal
aansluit bij het parallel lopende proces van de omgevingsvisie. Beide projectorganisaties houden
contact om ervoor te zorgen voor de benodigde afstemming, zowel qua proces als qua inhoud.
Waar mogelijk, bijvoorbeeld bij de dorpsgesprekken, worden werkzaamheden of communicatieuitingen gecombineerd. Dat is efficiënt vanuit organisatieperspectief en voorkomt participatiemoeheid bij inwoners.
In de wijkprocessen die volgen op de TVW zal eerder sprake zijn van coproductie en is het borgen
van capaciteit en budget nodig. Als verduurzaming een kerntaak wordt/is van de lokale overheid
dan vraagt dat ook bijpassende middelen. Dat vraagt ook een politieke discussie over of dit een
kerntaak is en de benodigde middelen worden vrijgemaakt. Het Rijk zou hierin ook meer moeten
ondersteunen. Als dat niet gebeurt, zal dat consequenties hebben voor het aantal wijken waar we
aan de slag kunnen met wijkuitvoeringsplannen en dus voor de snelheid waarmee we deze transitie
vormgeven.
Met vriendelijke groet,
Joa Maouche
Wethouder
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