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Kennisnemen van
De startnotitie voor de Transitievisie warmte.
Inleiding
Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TvW) en de
daarbij horende Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op te stellen. Deze visie en uitvoeringsplannen
laten zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar een aardgasvrij en duurzaam warmtesysteem
voor de bebouwde omgeving.
De voorliggende startnotitie voor de TvW sluit aan bij het eerder vastgestelde milieubeleidsplan
Duurzaam Goirle, bij de visie zonnewijzer en windrichting en bij de REKS, waarin een eerste aanzet
is gemaakt voor de regionale structuur warmte (RSW). De startnotitie beschrijft waarom de TvW
nodig is en wat de warmtetransitie voor Goirle inhoudt. Om alvast een gevoel te krijgen bij de
situatie in Goirle, wordt op basis van de RSW een globale analyse gegeven van de warmtevraag en
het warmteaanbod in Goirle. Dit is nadrukkelijk nog geen compleet beeld van alle mogelijkheden en
technieken die er zijn, maar een eerste aanzet van mogelijkheden die gaandeweg de transitie
steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt. Op basis van de globale gegevens wordt in grote lijnen het
plan van aanpak geschetst om te komen tot een TvW. Tot slot wordt kort omschreven welke acties
er al worden uitgevoerd om de warmtevoorziening in Goirle te verduurzamen. Na vaststelling van
de TvW wordt gestart met de uitvoeringsplannen per wijk (WUP).
Informatie
De warmtetransitie is voor alle partijen nieuw. Het is dan ook vooraf moeilijk in te schatten hoe het
proces precies zal gaan lopen en hoe de verschillende beschikbare technieken zich in de loop der
tijd zullen ontwikkelen. Onderstaand in grote lijnen de stappen die voorgesteld worden om te
komen tot een TvW en hoe bewoners en externe partijen worden betrokken. Gaandeweg kan het
zijn dat dit plan wordt bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten.
Startnotitie
De startnotie zal gebruikt worden voor het opvragen van offertes bij externe adviseurs en zal in
hoofdlijnen gepubliceerd worden om inwoners te informeren over de start van het proces.
Voorlopige Transitievisie warmte
(Milieu)technische, economische en sociale analyse
In de voorlopige Transitievisie warmte wordt de grove analyse van warmtebronnen die is gedaan in
het kader van de Regionale Energie en Klimaatstrategie verder verfijnd. Hierbij zal bekeken worden

Bladnummer

Datum

2

27 juli 2020

of er nog andere bronnen en technieken mogelijk zijn en of het beschikbare warmteaanbod ook
daadwerkelijk inzetbaar is voor de verschillende wijken in Goirle. Er wordt dan gekeken naar de
(milieu)technische en economische mogelijkheden, maar ook naar de sociale aspecten van alle
alternatieven. In onderstaand schema wordt het afwegingskader hiervoor verduidelijkt. Ook in deze
fase worden inwoners vooral geïnformeerd.

Energiebesparing
Uitgangspunt van de analyses die worden gedaan is dat de warmtevraag zover mogelijk wordt
teruggebracht en dat ook aan koeling wordt gedacht. Zo gaat de analyse ervanuit dat gebouwen
waar mogelijk geïsoleerd worden. Door energiebesparing en de behoefte aan koeling op warme
dagen een plek te geven in de TvW, zijn deze onderwerpen geborgd. In de TvW willen we dan ook
alvast bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om bewoners te stimuleren hun
warmtevoorziening te verduurzamen. In dit kader wordt bekeken of bijvoorbeeld groene leges of
subsidies voor duurzame verbouwingen stimulerend kunnen werken.
Definitieve Transitievisie warmte
Om te komen tot de definitieve Transitievisie warmte wordt bekeken welke wijken als eerste van
het aardgas kunnen gaan en welke mogelijke bronnen daarvoor geschikt kunnen zijn. In deze
laatste fase worden inwoners niet alleen geïnformeerd maar ook geraadpleegd.
Vervolg
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning tot 2022, de partijen die erbij betrokken
worden en de besluitvorming.
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Na vaststelling van de TvW wordt per buurt een WUP opgesteld, waarin keuzes worden gemaakt
voor de eigen wijk, buurt en straat. Ook het WUP wordt uiteindelijk door de gemeenteraad
vastgesteld.
Communicatie
Vanwege de grote gevolgen die de warmtetransitie gaat hebben voor inwoners, wordt deze groep
gezien als een belangrijk stakeholder. Van het begin af aan wordt dan ook aandacht besteed aan
het informeren en raadplegen van de inwoners, zodat duidelijk wordt hoe ver we staan in het
proces, wat inwoners van ons kunnen verwachten en andersom.
Om met inwoners te kunnen praten over de verschillende oplossingen die er zijn voor de
warmtetransitie, is het belangrijk eerst met deskundigen samen een beter beeld te vormen
hierover. Pas dan kunnen we een goede gesprekspartner zijn en samen met inwoners
uitvoeringsplannen maken. De mate waarin inwoners worden betrokken verschilt dan ook per fase
van het project. Hierbij is een duidelijk onderscheid te maken tussen het visie gedeelte voor de hele
gemeente in de TvW en de uitvoering per wijk in een WUP. In het proces om te komen tot een TvW
zien we voor de bewoners vooral een rol in informeren en raadplegen. Dit omdat de TvW een
gemeente brede visie is op hoofdlijnen, die nog redelijk ‘ver-van-het-bed’ is voor bewoners. Na
vaststelling van de TvW worden per buurt een WUP opgesteld, waarin keuzes worden gemaakt voor
de eigen wijk, buurt en straat. In dit proces worden bewoners intensiever betrokken als adviseur en
medeontwerper. Bewoners lijken zich vaak meer verbonden te voelen met de wijk waarin zij wonen
dan met de gemeente als geheel.
Bijlagen
Startnotitie Transitievisie Warmte.
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