Transitievisie Warmte van de gemeente Houten
Informatiebulletin #1

Het hoe en waarom van de Transitievisie Warmte
Nederland wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn.
Dat lijkt ver weg, maar er zijn bijna acht miljoen
huizen die nog vrijwel allemaal met aardgas
verwarmd worden. Een flinke klus dus, en het is
slim om nu al te beginnen. Maar wat is er
eigenlijk bekend over hoe we dat gaan
aanpakken? Hoe zijn die plannen tot stand
gekomen? Welke rol speelt de landelijke
overheid en wat doet de gemeente?

Het Klimaatakkoord van Parijs
O.a. door te veel CO2-uitstoot warmt de aarde op en dat heeft grote
gevolgen. Om de wereld te redden werd in 2015 in Parijs het Klimaatakkoord
gesloten. Naast heel veel andere landen heeft ook Nederland zich hieraan
verbonden. Het Akkoord stelt dat de opwarming van de aarde beperkt moet

blijven tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graad.
Dit kan alleen worden bereikt als we in de wereld de uitstoot van nieuwe CO2
weten te stoppen. Nieuwe CO2 zit in fossiele brandstoffen zoals kolen, olie
en gas. Het klimaatakkoord houdt dus in dat we daar afscheid van moeten
nemen.

Het Klimaatakkoord - de Nederlandse uitwerking
Om te zorgen dat Nederland genoeg bijdraagt aan de internationale
doelstelling, is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld, met als
doelstellingen: in 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990, en in 2050
95%. Om dit te bereiken heeft de overheid samen met bedrijven en
organisaties een omvangrijk pakket aan maatregelen afgesproken. Een van
die maatregelen is dat we stoppen met aardgas om te koken en huizen te
verwarmen.

In onze gemeente: de Transitievisie Warmte
Alle gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om uiterlijk eind
2021 in een plan op te schrijven hoe ze met aardgasvrij aan de slag gaan. In
dit plan, de Transitievisie Warmte, moet staan in welke wijken de gemeente
al voor 2030 begint. Voor die wijken moet de gemeente ook aangeven wat
een goed en betaalbaar alternatief voor aardgas lijkt. Dit is nog geen
vaststaand besluit; dat volgt later.

Wat kun jij daarmee?
Zo'n Transitievisie Warmte kan nuttig zijn voor jou als bewoner, omdat het

een beeld geeft van wanneer jouw wijk aan de beurt is. Dat helpt bijvoorbeeld
als je voor de keuze staat om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen of niet. En
als jouw wijk nog niet in de plannen voorkomt, betekent dit waarschijnlijk ook
dat het nog even duurt voordat je echt moet kiezen hoe jij van het gas af
gaat.

In het wijkuitvoeringsplan worden de plannen concreet
De gemeente kan natuurlijk niet zomaar het gas weghalen uit de wijk.
Hiervoor moet een goed plan zijn, want iedereen moet eten kunnen koken en
het huis kunnen verwarmen. Bovendien moet overstappen op een alternatief
voor aardgas voor alle bewoners betaalbaar zijn. Om dat voor elkaar te
krijgen is afgesproken dat gemeenten werken aan wijkuitvoeringsplannen
waarin duidelijk wordt wat wanneer gebeurt.

Wie praten er mee?
Dit plan maakt de gemeente samen met allerlei partijen zoals
woningcorporaties, de netbeheerder en bedrijven. Soms worden bewoners
uitgebreid betrokken bij het opstellen van zo'n plan (of nemen ze zelfs het
voortouw). In andere gevallen kiest de gemeente voor een aanpak waarin
bewoners voornamelijk geïnformeerd worden. Op welke manier dit
gebeurt kan binnen een gemeente ook per wijk verschillen, bijvoorbeeld
omdat niet overal een bewonersinitiatief zich bezighoudt met duurzame
energie.

Hoe staat het met de planvorming op dit moment?
De planvorming rond de Transitievisie Warmte komt in Houten in de fase van
besluitvorming. Op 19 januari neemt het college van B&W een formeel
standpunt in, op 16 februari staat over de Transitievisie Warmte een Ronde
Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen
brengen. Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de

gemeenteraad.

Wat betekent dit voor De Hoeven?
De komende drie maanden zal dus duidelijk worden welke keuzes de
gemeente gaat maken voor onze wijk. In de komende maanden gaat De
Hoeven Energie in een reeks info-bulletins en online-info-avonden nader in
op allerlei aspecten die voor onze wijk relevant zijn. Noteer alvast in uw
agenda de data van de info- avonden: dinsdag 5 januari en dinsdag 26
januari, start om 20.00 uur. Dan praten we met elkaar door over wat we in de
info-bulletins aan de orde hebben gesteld. Opgeven voor deze avonden kan
nu al door een mailtje te sturen naar: infoavond@dehoevenenergie.nl.

Wil je zelf meepraten over de plannen?
Veel gemeenten hebben als uitgangspunt dat ze met alle relevante partijen in
gesprek gaan voordat er een plan opgesteld wordt. Zo ook de gemeente
Houten. De Hoeven Energie heeft mede aan tafel gezeten om input te
leveren uit onze wijk. In de volgende nieuwsbrief informeren we je nader over
hoe dit proces is verlopen en nog loopt. De gemeente organiseert ook de
mogelijkheid om mee te praten. Dat kan op 16 februari.

Het volgend informatiebulletin van De Hoeven Energie zal verschijnen in de week
van 21 december. De online infoavonden van De Hoeven Energie volgen op 5 en
26 januari, 20:00 uur. Opgeven kan al via infoavond@dehoevenenergie.nl.
Dit informatiebulletin is opgesteld met dank aan hieropgewekt.nl
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