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1 oktober 2020
Commissie Bestuur
Inleiding
In de commissie Bestuur van 1 oktober 2020 zijn enkele vragen gesteld over de
warmtetransitievisie. Deze vragen worden in deze memo beantwoord.
Deze memo behoort bij de stukken voor bespreking warmtetransitievisie in de Raad van 14
oktober 2020.

Vragen
In de commissie Bestuur van 1 oktober zijn de volgende vragen gesteld over de
warmtetransitievisie:
- Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering van deze visie betaalbaar is voor onze inwoners.
- Hoe betrekken we inwoners bij deze visie op het moment dat deze moeilijker
benaderbaar zijn vanwege Corona.
- Waarom stellen we ons afhankelijk op van een bedrijf Niacet voor levering van warmte
voor onze woningen en waarom gaan we niet meteen naar de terugvaloptie bij de
warmtebron Niacet.

Antwoorden
Betaalbaarheid visie voor inwoners
De huidige visie is een visie op hoofdlijnen en is een start voor de aanpak om van het aardgas
af gaan. De visie is ook een basis om in gesprek te gaan met onze inwoners. In deze visie
hebben we een verkenning gedaan van de wijken en technische mogelijkheden. Deze
verkenning leidt tot een wijkvolgorde om van het aardgas af te gaan.
Deze visie geeft niet tot in detail antwoorden op betaalbaarheid omdat dat in deze fase niet
mogelijk is.
Wij vragen de raad nu om in concept in te stemmen met deze visie zodat we een start kunnen
maken met het warmtedeel van de klimaatopgave. We gaan vervolgens met deze visie in
gesprek met inwoners en komen in 2021 bij de Raad terug met een definitieve visie waarbij ook
de opgehaalde participatie wordt opgenomen. Op het moment dat de visie definitief is gaan we
per wijk wijkplannen maken. In deze wijkplannen krijgen we meer zicht op de feitelijke kosten.
Per wijkplan wordt meer duidelijk over de haalbaarheid, betaalbaarheid en opschaalbaarheid
van de verschillende technische oplossingen. In de periode tot de definitieve visie in 2021 willen
we ook meer scherpte krijgen in de haalbaarheid van deze visie. We volgen hierbij de landelijke
discussie en zijn betrokken bij het VNG.
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In de visie zelf wordt betaalbaarheid besproken bij de uitgangspunten paragraaf 1.3.
Voor het opstellen van de visie en het participatieproces is incidenteel geld beschikbaar vanuit
het Rijk.
Betrekken inwoners in Coronatijd
Het betrekken van inwoners in Coronatijd is lastiger geworden maar niet onmogelijk.
We hebben afgelopen periode al veel kunnen oefenen met online-sessies. We kiezen op basis
van deze visie een hybride vorm waarbij we zoveel mogelijk digitale middelen inzetten en daar
waar het niet kan een mogelijkheid bieden voor een fysieke vorm op kleine schaal. We hebben
nog budget beschikbaar van het Rijk om hiervoor een professioneel traject neer te zetten op
basis van de uitgangspunten genoemd in deze visie: informeren en consulteren.
Afhankelijkheid warmtelevering
We kiezen voor een verkenning van de mogelijkheid om de warmtebron Niacet te gebruiken. Bij
deze verkenning wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van deze bron en de backup
systemen. Op het moment dat we de restwarmte van Niacet kunnen gebruiken is dit een zeer
duurzame oplossing die veel CO2 bespaart omdat we dan geen nieuwe energie hoeven op te
wekken voor verwarming van de woningen. Een back up voorziening is altijd nodig.
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