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Vandaag:



2015 Klimaatakkoord van Parijs: maximaal 1,5 graden opwarming

2019 Nationaal Klimaatakkoord: in 2030 -49% CO2 en CO2 neutraal 

in 2050

Gemeenten hebben regierol:

• Opstellen van een Regionale Energie Strategie (REKS): 

Regionale Structuur Warmte (RSW) en opwek elektriciteit

• Opstellen van een Transitievisie Warmte (vaststelling voor 2022) 

1 Update proces: waarom?



Opstellen van een Transitievisie Warmte (vaststelling voor 2022): 

a. Hoe verwarmen we onze huizen en gebouwen op een 
duurzame en aardgasvrije wijze in 2050 (incl. koken)?

b. Welke wijken/gebieden pakken we voor 2030 aan en hoe 
gaan we die duurzaam verwarmen? 

1 Update proces: waarom?
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Bijeenkomsten:
Jan: Infosessie gemeentelijke kerngroepen GHO

Bestuurlijke tafel: kick off
Jan/Feb: Interviews stakeholders
Feb: Stakeholderstafel: kick off

Informatiesessie gemeenteraden GHO
Bestuurlijke tafel

April/Mei: Couleur locale sessie stakeholders
Stakeholderstafel ranking: van meest kansrijke 
buurten naar koploperbuurten

1 Update proces: tot nu toe



2 Update Participatie 

Inwoners

• Telefonische interviews

• Gesprekken met lokale initiatieven

• Bewonersavond



Hoe kijken de inwoners 
naar de opgave?

• Mix van kritische/sceptische 
inwoners, fanatieke voorstanders 
en inwoners die nog zoekende zijn

• Een deel is al bezig met 
verduurzamen. De meerderheid is 
daartoe bereid

• Onderzoek naar verduurzaming via 
het informele netwerk (buurman, 
familielid)

• Aardgasvrij staat op de laatste plaats, wel is er veel draagvlak voor isoleren

• Belangrijk dat de gemeente aan de slag gaat met het verduurzamen van 
woningen

• Grootste zorgen: betaalbaarheid, vraag of oplossing echt duurzaam is, 
keuzevrijheid, ontzorging en overlast

• Grote groep (zowel voor- als tegenstanders) wil betrokken worden en 
blijven. Moment van betrokken worden verschilt.



Welke kansen en 
bedreigingen zien de 
stakeholders?

• Start met het nemen van no-regret
maatregelen

• Niemand moet gedwongen worden 
om mee te doen. We moeten een 
monopolie zoals in de Reeshof met het warmtenet voorkomen. Mensen moeten een keuze 
hebben.

• Lokaal eigenaarschap van gebruik, opwek en opslag van duurzame energie is belangrijk en 
kan uiteindelijk ten goede komen aan de betaalbaarheid van duurzame warmte.

• We moeten gaan voor een integrale benadering en zoeken naar koppelkansen voor 
duurzame warmte zoals het verbeteren van de leefbaarheid van en in wijken.

• We moeten slim kijken naar investeringen en niet zomaar de bestaande gasinfrastructuur 
afschrijven. Dus kijk goed naar de bestaande netinfrastructuur



In de Transitievisie Warmte gaat het om twee vragen:

1. Wanneer gaan we gebieden/buurten duurzaam verwarmen en 
waar beginnen we? (kansrijke buurten voor 2030)

2. Hoe gaan we die voorzien van duurzame warmte? 
(warmtetechniek)

Voor het beantwoorden van de eerste vraag gebruiken we een 
multi-criteria analyse (MCA) gevuld met de data en de weging 
vanuit de stakeholderstafel

3 Update inhoud



3 Meest kansrijke buurten 

In bijgaande notitie is de werkwijze van de MCA beschreven:

• Per CBS buurt zijn de criteria, benoemd in de Nota van 
uitgangspunten, ingevuld en vermenigvuldigd met de weging

• Voor weging is gebruik gemaakt van de weging vanuit de 
stakeholderstafel

• Daarnaast is een gevoeligheidsanalyse gedaan met meerdere 
scenario’s. Zodoende is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van 
aanpassing van de weging op de ranglijst van kansrijke buurten





Noord-west

• Rivieren

• Bomen

• Kruiden

• Vennen

• De Boschkens-west

Herstallen

Noord-oost

• De Hoogte

• Grobbendonck

• De Vallei

• De Groote Akkers

Goirle 
centrum



3 Gevoeligheidsanalyse



3 Update inhoud: eerste conclusies

• Op basis van de multi-criteria analyse (MCA) krijgen we een redelijk 

beeld in welke gebieden kansen voor de korte termijn liggen. We 

moeten verder inzoomen om een haalbare aanpak tot 2030 te kunnen 

formuleren

• Als we inzoomen op de buurten, zien we de volgende kansen….



Noord-oost
• Isolatie mogelijk 

voldoende
• Kansen collectieve 

aanpak
• Uitbreiding 

Aquathermie

Noord-west
• Isoleren nodig
• Kansen collectieve 

aanpak
• Aquathermie

Herstallen
• Isoleren nodig
• Kansen collectieve 

isolatie
• Lage inkomens

Goirle-centrum
• Isoleren nodig
• Noord: 

toekomstige 
koppeling 
aquathermie

• Zuid: uitdaging 
oude gebouwen

Overige buurten
• Isoleren, kierdichten, ventileren
• Zonnepanelen
• Elektrisch koken



Vragen Mentimeter over uitkomsten

Ga naar: www.menti.com

Code: ???? ????

Laat de Mentimeter open staan, er komen zo nog een aantal vragen

http://www.menti.com/






4 Van koploperbuurten naar een 
warmtestrategie met actie

Een mogelijke aanpak is:

I. De gemeente start met een laaghangend fruit-aanpak voor alle wijken en woningen in 

de gemeente. 

II. Op basis van de gebiedskenmerken en sociale structuur start de gemeente met de 

bewoners van 1 á 2 wijken/buurten aan het opstellen van een Wijk-uitvoeringsplan 

(WUP)

III. Parallel wordt een aantal zaken nader onderzocht (volgende sheet).

IV. Op basis van de (vastgestelde) WUP’s, wordt voor 2030 in 1 á 2 wijken/buurten gestart 

met de transitie naar aardgasvrij

V. Daarna elke twee jaar een wijk toevoegen



4 Onderzoeken

Vanuit de Regionale Structuur Warmte (binnen de REKS) vindt dit jaar 

een aantal relevante onderzoeken plaats op regionaal niveau:

1. Verkennen uitbreiding regionaal warmtenet

2. Verkenning groen gas

3. Ontwikkeling strategie lokale warmtenetten

4. Verkennen rol overheden binnen regionale en lokale 

warmtenetten

5. Waar zitten de kosten?



Vragen Mentimeter over uitkomsten

Ga naar: www.menti.com

Code: ???? ????

http://www.menti.com/
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Stappen:
1. Koppeling aan warmtetechnieken
2. Opstellen concept transitievisie 

warmte

Momenten:
• Zomer: Stakeholderstafels 

Concept TVW
• Najaar: 2e inwonersavond 
• 21 december: Vaststelling TVW in 

gemeenteraad 
Goirle

5 Vervolg



Uitwerking in StoryMaps: een voorbeeld



Vragen?

Madelon van de Ven madelon.van.de.ven@goirle.nl 013-5310526
Arthur Hofstad arthur@hofstadadvies.nl 06-57948876
Maartje Hazebroek m.hazebroek@hetenergiebureau.nl +33-6-34981018
Maartje van der Lee maartje@buurtbinders.nl 06-28348737

mailto:madelon.van.de.ven@goirle.nl
mailto:arthur@hofstadadvies.nlc
mailto:j.matijssen@hetenergiebureau.nl
mailto:maartje@buurtbinders.nl


Duurzame warmtetechnieken

All-electric (individueel)

• Bodem-/luchtwarmtepomp

• Elektrische cv-ketel

• Infrarood panelen

• Elektrische radiatoren

• Hybride warmtepomp 

(tussenoplossing)

Collectieve voorziening

• HT/MT-collectieve voorziening

• Restwarmte

• Geothermie

• Biomassa

• MT/LT-collectieve voorziening

• Restwarmte

• Aquathermie

• Zonthermie

• Asfaltthermie

• Riothermie

Groen gas

• Groen gas

• Biogas

• Micro-wkk

• Waterstof



Rivieren, Bomen, Kruiden, 
Vennen & De Boschkens-west

Kansen:

• Aquathermie De Katsbogte, 

• Eventueel koppeling met asfaltthermie,

• Isolatieniveau redelijk, mogelijk al voldoende.

Mogelijke belemmering: 

• Boringsdiepte omgevingsverordening

Kenmerken buurt:

• Voornamelijk Energielabel C

• Redelijk groot aandeel corporatiewoningen

• Voornamelijk rijwoningen

• Hoge en middeninkomens

• Deels lage WOZ-waarde: goed nadenken 

over investeringen



De Hoogte & Grobbendonck (De 
Vallei & De Groote Akkers)

Kansen:

• Uitbreiding aquathermie Boschkens.

• Eventueel koppeling met asfaltthermie,

• Isolatieniveau redelijk, mogelijk gedeeltelijk al 

voldoende. Isolatiestappen nodig. 

Mogelijke belemmering: 

• Boringsdiepte omgevingsverordening

Kenmerken buurt:

• Deels energielabel C of beter

• Redelijk groot aandeel corporatiewoningen 

• Voornamelijk rijwoningen

• Hoge en middeninkomens

• Redelijk hoge, tot hoge WOZ-waarde



Herstallen

Kansen:

• Nog een isolatieopgave nodig. 

• Voornamelijk lage inkomens, kansen voor 
aanpak energiearmoede. Mogelijk pilot aanpak 
lage inkomens i.c.m. individuele 
warmtevoorziening. 

• Collectieve isolatieaanpak mogelijk, 

Belemmering:

• Collectieve warmtevoorziening onwaarschijnlijk.

Kenmerken buurt:

• Voornamelijk lagere labels

• Groot aandeel corporatiewoningen 

• Veel rijwoningen

• Veel lage inkomens

• Voornamelijk lage WOZ-waarde: goed 
nadenken over investeringen



Goirle Centrum

Kansen:

• Nog een isolatieopgave nodig 

• Noordelijk deel eenduidige woningbouw, collectieve 
(isolatie) aanpak mogelijk 

• In de toekomst mogelijk aansluiten op uitbreiding 
aquathermie Boschkens.

Belemmering:

• Zuidelijk en westelijk deel uitdaging, veel oude 
gebouwen

Kenmerken buurt:

• Veel lage energielabels, noordelijk deel al redelijk

• Veel corporatiewoningen 

• Variatie in woningtypen

• Noorden: hoge en middeninkomens
Centrum: lage inkomens

• Deels lage WOZ-waarde: goed nadenken over 
investeringen


