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: Stand van zaken Transitievisie Warmte

De raad wordt voorgesteld
1. We geven in deze eerste Transitievisie Warmte geen wijkvolgorde aan voor het aardgas-vrij maken van
wijken.
2. We gebruiken de uitgevoerde analyses voor een eerste fase van “aardgasvrij-klaar” maken van wijken in de
periode tot 2030.
3. We gaan nader onderzoeken wat de mogelijkheden voor warmtenetten in de gemeente zijn.

Aanleiding
In juni 2019 heeft Kabinet Rutte III het Nationale Klimaatakkoord gepresenteerd, met als doel de uitstoot van CO 2 te
verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. De gemeenten,
waaronder de Oude IJsselstreek, hebben met een ruime meerderheid van 99,7% ingestemd met dit Klimaatakkoord
tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019. De VNG heeft wel een
drietal voorwaarden gesteld : haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving, voldoende bevoegdheden van de
gemeenten (regierol) en tegemoetkoming uitvoeringslasten.
In het nationaal Klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat we de fossiele brandstoffen, die we gebruiken voor
ruimteverwarming, vervangen voor andere warmtebronnen. Deze warmtetransitie moet in 2050 zijn voltooid.
Het opstellen van een Transitievisie Warmte door de gemeenten is een eerste stap van deze warmtetransitie. Met
deze Transitievisie Warmte maken gemeenten het tijdspad voor de warmtetransitie tot 2030 inzichtelijk, met een
doorkijk naar 2050. In grote lijnen wordt bepaald wanneer welke wijken van het aardgas worden afgekoppeld. Voor
de wijken die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. Een
Transitievisie Warmte is vormvrij, zowel qua rapportagevorm als proces.
Op 1 september 2020 heeft het college ingestemd met de “Startnotitie Transitievisie Warmte gemeente Oude
IJsselstreek” (augustus 2020, zaaknummer 93212). De gemeenteraad heeft in september 2020 kennis genomen van
de startnotitie. Inmiddels is het proces halverwege. De data-analyses zijn uitgevoerd en de werkgroep zet stappen
naar een voorstel. Er zijn twee werkbijeenkomsten geweest met de gemeenteraad (op 7 januari en 18 maart), er is
een enquête geweest over de warmtetransitie (inwonerspanel Oude IJsselstreek spreekt) en er heeft een digitale
bewonersbijeenkomst plaatsgevonden (23 maart). Op basis van deze input worden enkele beslispunten voorgelegd
Wat wordt met beslissing bereikt
Er wordt richting gegeven aan de inhoud van de Transitievisie Warmte. Deze richting is bepaald op basis van de input
van onder andere gemeenteraadsleden. De richting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van de
besluiten kan de Transitievisie Warmte verder worden uitgewerkt.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
4

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

Raadsvergadering d.d. 27 mei 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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