
Warmtetransitie

Raadinformatiesessie 

Bloemendaal

Donderdag 11 februari 2021



Programma 

20.30 - 20.35 Welkom door wethouder Henk Wijkhuisen

20.35 - 21.15 Over Morgen – Transitievisie Warmte

21.15 - 21.40 Stedin – Krachtenveld warmtetransitie

21.40 - 21.50 Dutch New Energy – burgerinitiatief WKO 

21.50 - 22.00 Plenaire samenvatting



Zullen we?

Wij zijn Over Morgen. Mensgericht, creatief, realistisch en thuis in 

duurzame    gebiedsontwikkeling. We maken haalbare plannen en 

stellen heldere, meetbare doelen. We zijn pas tevreden als plannen 

werkelijkheid worden.

Over ons bureau

Nick Bijlsma Mark Valkering



Doel van vandaag

• Aanleiding en doel van de Transitievisie Warmte

• Inzicht geven in het proces en eindproducten van de 
Transitievisie Warmte

• Warmtetransitie uitgelegd: koppeling met perspectief 
netbeheerder



KLIMAATAKKOORD

• Doelstellingen:

o 49 procent minder CO2 in 2030 t.o.v. 1990

o Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050

o 1,5 miljoen woningen (ca 20%) aardgasvrij in 2030

• Gebouwde omgeving:

o Gemeenten zijn de regisseur

o Woningcorporaties als “startmotor”

o Woonlastenneutraliteit is uitgangspunt

• Gemeenten: tot 2021 veel plannen maken



GEBOUWDE OMGEVING

• Brief Minister Ollongren van 12 januari aan colleges B&W

• Gemeentelijke regierol

• Niet in één keer aardgasvrij

• Aardgasvrij-ready en hybride oplossingen

• Waterstof geen optie voor 2030



Plannen op 3 niveaus

Regionale Energiestrategie Transitievisie Warmte Wijkuitvoeringsplan

Regio Gemeente Wijk



Transitievisie Warmte

• Tijdspad waarin gebieden aardgasvrij kunnen worden

• Gebieden waar vóór 2030 een start kan worden gemaakt: meest 
kansrijke warmte-infrastructuur zonder aardgas

• Inzet op gemeentebrede route aardgasvrij (bijv. isolatie, hybride)

• Vaststellen in Raad

• Minimaal elke 5 jaar herijken

• Zo snel als het kan, zo langzaam als het moet



Doel van de Transitievisie Warmte

• Samen met stakeholders keuzes maken en met elkaar aan de slag 
in de warmtetransitie

• Houvast voor alle betrokkenen: 
Eerste inzicht in lange termijn oplossingsrichting per gebied

• Oplossingsrichting voor periode tot 2030 die nu al goed haalbaar 
zijn en tot vermindering in aardgasverbruik leiden  

• Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk verhaal plaatsen

• Maar het is meer dan een stuk tekst: het vormt de basis voor de 
uitvoering, met bestuurlijk commitment

Duurzaam gesmede coalitie

=

Gedragen visie

=

Stappen zetten



Tussendoor
vragen?



Proces

Transitievisie Warmte (x3)PublieksfilmpjeMeedenkgroep (x3)

Infographic (x3)Digitale Storymap

Enquête

Online inloopbijeenkomst 

(x3)
Meedenkgroep (x3)





Participatie

1. Bewonersenquête

2. Gemeentelijke meedenkgroep (15 februari en 10 mei)

3. Publieksfilmpje

4. Online inloopbijeenkomst (7 april)



Eindresultaat

• Inleiding

• Gezamenlijke uitgangspunten

• De warmtetransitie in …

• Waar gaan we van start?

• Hoe verder? Handreiking tot uitvoering

• Bijlagen: 

• Warmteopties, isolatieniveaus et cetera

• Uitleg Warmtetransitiemodel

• Uitkomsten enquête



Vragen over 
het proces?



Toelichting alternatieven



All-electric
35-55 ⁰C

Warmtepomp i.c.m. 

vergaande isolatie

+vergaande maatregelen

Hernieuwbaar gas
> 70 ⁰C

Hybride warmtepomp of 

cv-ketel i.c.m. groen gas 

of waterstof

Warmtenet (HT)
~ 70 ⁰C

Geothermie, restwarmte, 

biomassa

+basismaatregelen

Warmtenet (LT)
< 55 ⁰C

Restwarmte, WKO, 

aquathermie

+vergaande maatregelen

Collectief systeem Individueel systeem
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Warmtetransitie in een 
notendop

Isoleren Warmte-oplossing

CO2 neutraalAardgasvrijTransitiegereed

Verduurzaming van de 

bron

Huidige 

situatie

2021



Op natuurlijke momenten toewerken naar afgiftetemperatuur voor 

ruimteverwarming:

• Isolatie van spouwmuur, vloer, dak en glas;

• Verbeteren ventilatie;

• Elektrisch koken.

• Door ook radiatoren te vervangen kan ook op nog lagere temperatuur 

verwarmd worden

Bij ingreep zo goed mogelijk isoleren als situatie toelaat (no regret).

Maatregelen in de 
woning



Data en techniek

Huidige situatie

Eindbeeldenkaart

Kansenkaart



Gemeente-brede startkansen
• In minder stedelijke gebieden vaak 

minder kansen voor wijk- of 
buurtgerichte aanpak

• Doelgroepenbenadering kan soms 
beter werken

• Isolatie/hybride/all-electric



Van technische analyse naar 
gedragen
resultaat
Combinatie van:

• Technisch-financiële data-
analyse

• Uitgangspunten bewoners en 
gemeentelijke werkgroep

• Input gebiedskennis en 
expertise van werkgroep



OVER 
MORGEN 
BEGINT NU
www.overmorgen.nl

@Over-Morgen

Sanne de Boer

sanne.deboer@overmorgen.nl

mailto:Sanne.deboer@overmorgen.nl

