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Geachte leden van de gemeenteraad ,

Het college heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel van de fractie van Zelfstandig
Bloemendaal om het traject van de Transitievisie Warmte (verder: TVW) te stoppen. Het college

vindt dat om diverse redenen onverstandig en niet aan de orde.

Allereerst dient opgemerkt te worden dat het opstellen van een TVW is opgenomen in het

klimaatakkoord, dat eind 2019 door maar liefst99,7o/o van alle Nederlandse gemeentes is

aangenomen en waaraan gemeentes zich dus hebben gecommitteerd. Het opstellen van een TVW

is een verplicht onderdeel.

Belangrijker dan dat, is dat de TVW een onderdeel uitmaakt van het bredere

duurzaamheidsprogramma om Co2 te besparen, waarbij inwoners worden betrokken, kennis

opdoen over het onderwerp en input kunnen geven over hoe de energietransitie in hun gemeente

zou kunnen worden vormgegeven. Daarbij is het aardgasvrij maken geen hoofddoel op zich, maar

de reductie van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. In 2050 is aardgas in de gebouwde

omgeving uitgefaseerd. De route om tot dat einddoel te komen, is voor veel gemeentes

verschillend en afhankelijk van onder meer de dichtheid van de bebouwing, de bouwperiode van

een buurt of wijk, de aanwezigheid van andere energiebronnen, en de typologie. Een feit is dat

het aardgasverbruik in veel delen van de gemeente hoog is, zeker in niet-repeterende en oudere

bebouwing.

Dat zal dus ook inhouden dat de focus voor dit soort woningen voorlopig vooral zal liggen op een

verlaging van het energieverbruik door bijvoorbeeld extra isolatie van de schil van de woning

middels dak, vloer, gevel en glasisolatie. Voor woningen die al enigszins geïsoleerd zijn, kan een

hybride warmtepomp al een flink deel van het aardgasverbruik direct verminderen, zonder dat de

aardgasaansluiting volledig vervalt. Ook vanuit financieel oogpunt is deze route voor veel

huishoudens aantrekkel ijk.
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Veel inwoners zijn bezig met dit vraagstuk. Het onderwerp komt geregeld langs in de media, en
de ervaringen in de proeftuinen aardgasvrije wijken zijn wisselend. Ook als gemeente leren we
hier van en zijn via VNG aangesloten bij Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Voor veel
woningeigenaren is de stap naar volledig aardgasvrij op dit moment nog te groot, maar we staan
ook aan het begin van een transitie. Elk begin is moeilijk.

Tegelijkertijd geldt dat het vraagstuk van het tegengaan van ontwrichtende klimaatverandering
een zaak van internationaal en nationaal belang. Juist Nederland, als laaggelegen delta, heeft veel
te winnen bij de transitie.

De TVW wordt een document op hoofdlijnen, waarbij de intentie is om per buurt transitiepaden op
te nemen. Dit zijn richt¡nggevende routes op basis waarvan inwoners een beeld krijgen welke
oplossingen voor hen, met de wetenschap van nu en met alle onzekerheden die er nog bestaan,
genomen kunnen worden richting een Co2 arme woning. De TVW wordt elke vijf jaar herzien, en
zal in volgende versies ongetwijfeld leiden tot aanpassingen in het algemene beeld. Tenslotte is

van belang om op te merken dat om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving die in het
klimaatakkoord zijn opgenomen, te behalen, een normerende aanpak vanuit het rijk voor de hand
ligt. Gedacht kan worden aan maatregelen om, bijvoorbeeld bij aankoop, een verplichting op te
leggen de woning naar een bepaald isolatieniveau te renoveren. In het klimaatakkoord is die
mogelijkheid ook benoemd.

Het college is van mening dat we een passende route moeten ontwikkelen. De warmtetransitie is

een proces dat in afstemming met professionele stakeholders, inwoners en de gemeenteraad
wordt vormgegeven. De Transitievisie Warmte bevat de eerste verkenning daar toe.
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