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Beste raadsleden, 

Graag informeren wij u over het proces rond de Transitievisie Warmte. In de afgelopen maanden 
heeft het samenwerkingsverband Spectrum, Zorgbelang Inclusief en Qirion gewerkt aan de 
uitvoering van het plan van aanpak. Over het plan van aanpak bent u in de raadsinformatiebrief 
van 27 januari geïnformeerd. 

Op basis van de resultaten en ervaringen uit de eerste stappen in het proces is het van belang om 
de balans op te maken. Waar staan we t.o.v. het processchema en hoe benutten we de eerste 
ervaringen om het uitgestippelde proces te optimaliseren? 

Dorpsgesprekken en betrokken partijen
Een van de leidende principes binnen de warmtetransitie is samenwerken naar een duurzaam 
Renkum. Want we hebben partners nodig om de warmtetransitie te kunnen realiseren. Vanaf het 
begin van het proces hebben professionele stakeholders, inwonerinitiatieven en bedrijven dus 
meegedacht voor het opstellen van de transitie visie warmte. Zij hebben de nodige input geleverd 
waarmee ook uitdagingen ten aanzien van het proces beter in beeld zijn gekomen.

Er is  zoveel mogelijk gezocht naar koppelingen in de participatieprocessen rond de visie 
grootschalige opwek, de omgevingsvisie en de transitievisie warmte, bijvoorbeeld door het voeren 
van de gezamenlijke dorpsgesprekken. De opkomst en het bereik van een aantal van de 
dorpsgesprekken, zijn helaas beperkt geweest. Er lijkt participatiemoeheid te ontstaan, doordat 
inwoners te vaak over te veel onderwerpen tegelijkertijd gevraagd worden. 
 

Wat valt op?
De overstap naar een aardgasvrij Renkum heeft een impact op Renkum en haar bewoners. We 
merken in het proces tot nu toe dat de focus op aardgasvrij maken weerstand oproept bij inwoners. 
Dit is niet uniek voor Renkum, ook in andere gemeentes speelt dit. Steeds vaker komt de roep om 
de focus meer richting het beperken van de warmtevraag te verleggen. Want hoe lager de 
warmtevraag, hoe efficiënter de oplossing. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te 
wekken. 

Doel
Het inhoudelijke doel voor de komende jaren verleggen we naar het voorbereiden van de 
Renkumse wijken op duurzame warmteoplossingen, met een sterke nadruk op isolatie van 
gebouwen en het naar beneden krijgen van de warmtevraag. Het is dus belangrijk dat 
gebouwbezitters komende jaren gaan starten met het nemen van isolatiemaatregelen om de 
warmtevraag naar beneden te krijgen. We zetten daarvoor in op een participatieve wijkgerichte 
isolatie-aanpak en een geleidelijke overgang naar duurzame warmte. De bijhorende communicatie 
uiting wordt: samen aan de slag met duurzaam en comfortabel wonen. Dit lijkt een boodschap die 
aansluit bij de belevingswereld van inwoners en positief geformuleerd is. 

Insteek vervolgproces 
We leggen de nadruk voor het vervolgproces op het technische aspect en gaan met betrokken 
partijen verder in gesprek over hun wensen. De betrokken partijen krijgen de gelegenheid om op de 
concept visie te reageren. Dit is de laatste fase in de participatieaanpak rond de transitievisie 
warmte. Op basis van de reacties maken we de visie definitief. 
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Het participatietraject op fijnmaziger niveau verleggen we naar de wijkuitvoeringsplannen, waar we 
met inwoners in gesprek gaan. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen zal de gemeente, na 
vaststellen van de transitievisie door de raad, de uitkomsten van de transitievisie als uitgangspunt 
nemen voor het gesprek met de wijk. 

Conclusie 
De Transitievisie Warmte vormt een bouwsteen voor een duurzaam en klimaatneutraal Renkum. In 
de afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet en is er goede informatie gewonnen, met name 
van betrokken partijen. In plaats van in deze onzekere en drukke tijd extra energie te stoppen in 
het bereiken van zoveel mogelijk inwoners voor het vervolgtraject, zien we meer heil in het 
verplaatsen van het gesprek met inwoners na vaststelling van de transitievisie. De transitievisie is 
een koersdocument en geeft nog geen uitsluitsel over een bepaalde techniek. We definiëren meer 
kansrijke wijken om mee aan de slag te gaan en we beschrijven hoe we dat proces in de wijken 
vervolgens willen uitvoeren. Bij het opstellen van die prioritering en aanpak betrekken we de 
verbonden partijen. In de wijkuitvoeringsplannen spreken we met gebouweigenaren, bewoners en 
bedrijven af hoe de transitie er precies uit zal zien en wat dit concreet betekent voor hen. 

Om die voorbereiding met betrokken partijen goed te kunnen doen, zal het proces worden 
verlengd. Door de vakantieperiode wordt de definitieve versie van de transitievisie wordt in oktober 
ter vaststelling voorgelegd aan uw raad. Dit is nog steeds ruim op tijd volgens de afspraken in het 
klimaatakkoord (uiterlijk eind 2021). 
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