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Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Transitievisie Warmte van de gemeente Bloemendaal.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021

t? ę Şİ.U .U:

de Transitievisie Warmte vast te stellen met daarbij de belangrijkste punten:
1. Geen buurten of wijken van de gemeente Bloemendaal aan te wijzen die per 2030 

aardgasvrij kunnen worden gemaakt;
2. In plaats daarvan voor de komende járen in te zetten op een gemeente-brede inzet op 

minimaal 250Zo aardgasbesparing in 2030;
3. En daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van ons land.
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Voorgesteld besluit

de Transitievisie Warmte vast te stellen met daarbij de belangrijkste punten:
1. Geen buurten of wijken van de gemeente Bloemendaal aan te wijzen die per 2030 

aardgasvrij kunnen worden gemaakt;
2. In plaats daarvan voor de komende járen in te zetten op een gemeente-brede inzet op 

minimaal 250Zo aardgasbesparing in 2030;
3. En daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van ons land.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het in 2019 gesloten klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeentes uiterlijk in 
2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen.

Beoogd effect
In de TVW leggen gemeentes het tijdpad vast voor een (stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij 
(waarbij isoleren een stap kan zijn, mits onderdeel van de wijkgerichte aanpak naar aardgasvrij). 
Voor wijken waarvan de transitie voor 2030 is gepland, maken zij ook de potentiële alternatieve 
energie infrastructuren bekend en bieden zij inzicht in de maatschappelijke kosten en baten en de 
integrale kosten voor eindverbruikers hiervan. Bij de transitievisies warmte programmeren 
gemeenten zoveel als mogelijk op basis van de laagste maatschappelijke kosten en kosten voor de 
eindgebruiker (geheel letterlijke tekst klimaatakkoord).

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad mag zelf de afweging maken in welke tempo en op welke wijze de 
warmtetransitie in Bloemendaal plaatsvindt.

Gedachtegang

Argumenten

De hybride weg is voor Bloemendaal op dit moment de meest geschikte weg 
Het voordeel van de "hybride weg" betekent naast de inzet op isolatie, tevens inzet op hybride 
warmtepompen. Dat betekent dat een gemeente-brede inzet veelal haalbaar is, zonder dat 
afzonderlijke huishoudens eerst relatief hoge investeringen hoeven te doen om op het niveau van 
aardgasvrij te kunnen verwarmen. Een gemiddelde woningeigenaar kan direct een forse reductie 
halen op het aardgasverbruik voor de ruimteverwarming en daarmee een bijdrage leveren aan de 
nationale klimaatdoelstellingen. Op het niveau van de gemeente blijft daarmee weliswaar de 
afhankelijkheid van het gasnet voorlopig in stand, maar daarmee ook de flexibiliteit om later 
wellicht gebruik te kunnen maken van groene (of non-fossiele) gassen.

Ook de rijksoverheid ziet dat de hybride weg kansrijker is dan de route naar volledig aardgasvrij 
Het rijk heeft met diverse brieven aan de kamer de oorspronkelijke focus op aardgasvrije wijken 
verbreed naar tussenroutes zoals het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving en de 
hybride weg, en aangegeven dat het gebruik van hybride warmtepompen voor veel gemeentes 
voor de komende 15-20 jaar een goede tussenweg is. Op Prinsjesdag heeft het demissionaire 
kabinet ook aangekondigd 514 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nationaal 
isolatieprogramma dat erop gericht is versnelling aan te brengen in het isoleren van woningen. Dit 
geld is er voor zowel koop- als huurhuizen en speciaal bedoeld voor het verbeteren van huizen die
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nu nog een slechte energieprestatie hebben. Daarnaast trekt het kabinet per 2022 nog eens extra 
288 miljoen euro uit voor specifiek hybride warmtepompen.

Aardgasvrij wonen is voor veel huishoudens op dit moment nog een brug te ver 
Uit de enquête die onder de bewoners is gehouden, bleek dat veruit het merendeel nog niet van 
plan is om de komende 10 jaar hun bestaande woning met alternatieven voor aardgas te gaan 
verwarmen. Tegelijkertijd zien we een grote groep die wel openstaat voor andere maatregelen die 
bijdragen aan het grotere geheel van de energietransitie, waarvan zonnepanelen en isolatie het 
meest in trek zijn. Deze grote groep staat naar verwachting ook open om een relatief kleine maar 
betekenisvolle stap te nemen naar de hybride warmtepomp, zonder nu direct afscheid te nemen 
van aardgas.

Kanttekeningen
Gesteld zou kunnen worden dat de afhankelijkheid van aardgas in de gebouwde omgeving 
voorlopig blijft bestaan. De recent gestegen marktprijzen van aardgas en als afgeleide, elektriciteit, 
tonen ook de economische kwetsbaarheid en geopolitieke afhankelijkheid van deze fossiele 
brandstof die aardgas is.

Alternatieven
Vaststelling van de TVW is een afspraak uit het klimaatakkoord. Deze is door de VNG namens de 
gemeentes ondertekend.

Middelen

Financiële middelen
Het rijk heeft een subsidieregeling voor verschillende soorten (ook hybride) warmtepompen. Bij de 
miljoenennota 2021 zijn er specifiek voor hybride warmtepompen nog eens extra middelen 
uitgetrokken. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk in hoeverre gemeentes worden 
gecompenseerd voor de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord. Waarschijnlijk zal een nieuw 
kabinet daar een besluit over nemen. Op dat moment is ook duidelijk hoe Bloemendaal deze 
middelen kan inzetten, waaronder ook uitvoering van deze TVW.

Personele middelen 
Zie passage bij vorig punt.

Organisatorische middelen
In de Zuid-Kennemer agenda staat opgenomen dat we de mogelijkheden onderzoeken van een 
samenwerkingsstructuur binnen de regio Zuid Kennemerland die tegemoet komt aan de 
uitdagingen waarvoor gemeenten aan de lat staan in het licht van het klimaatakkoord.

Participatie
Het nu vaststellen van de TVW heeft geen consequenties in die zin dat de gemeente nu een besluit 
neemt op basis waarvan de aardgaslevering in een bepaalde buurt of wijk wordt stopgezet. Wel is 
in het traject tot het opstellen van deze TVW een enquête uitgezet onder inwoners en daarnaast 
een meedenkgroep opgezet, naast de reguliere professionele partijen zoals de woningcorporaties 
en netbeheerders.

Communicatie
Conform reguliere kanalen.

Samenwerking (Heemstede)
Ambtelijk is er opgetrokken met Heemstede en Zandvoort en zal de TVW in 2021 ook in deze 
gemeenteraden worden vastgesteld.
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Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
De TVW is voor Bloemendaal een beleidskader waarvoor geen vervolgbesluiten noodzakelijk zijn. In 
de kadernota voor 2022 heeft het college aangegeven dat de rijksmiddelen die vanaf 2022 
structureel naar gemeentes toekomen als gevolg van de extra uitvoeringslasten van het 
klimaatakkoord, ook voor dat doel aangewend dienen te worden.
Zodra een nieuw kabinet een besluit heeft genomen in hoeverre gemeentes gecompenseerd zullen, 
zal zo spoedig mogelijk een voorstel worden gedaan hoe en waar deze personele middelen kunnen 
worden ingezet.

Evaluatie
In het klimaatakkoord is afgesproken dat de TVW vijfjaarlijks wordt vastgesteld. De resultaten van 
omtrent het aardgasverbruik zullen jaarlijks worden opgenomen in de duurzaamheidsprogramma's.

Bijlagen

Bijlage 1: de Transitievisie Warmte 2021002944

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


