
  

  

 

 

 

Transitievisie Warmte van de gemeente Houten 

Informatiebulletin #2 

In ons eerste infobulletin hebben we u geïnformeerd over de Transitievisie 

Warmte, de samenhang met het klimaatakkoord van Parijs en de uitwerking 

daarvan in Nederland. 

De uitwerking van het Nederlandse klimaatakkoord gebeurt op drie niveaus:  

1. Regio: in de regio Utrecht werken 16 gemeenten samen in de U16 aan 

de Regionale Energie Strategie (RES) waarin de aanwezigheid van 

en mogelijkheden voor duurzame energiebronnen in de regio in kaart 

worden gebracht.  

2. Gemeente: in de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente hoe 

zij de warmtevraag op een aardgasvrije en duurzame manier kan 

invullen. 

3. Wijk: voor wijken die in de Transitievisie Warmte als startwijken 

worden geselecteerd, wordt op wijkniveau een concreet 

Wijkuitvoeringsplan opgesteld. Daarbij worden de bewoners en 

andere gebouweigenaren betrokken. 

In deze nieuwsbrief zoomen we in op de Transitievisie Warmte voor Houten.  



  

 

Wat staat er in de concept-Transitievisie Warmte?  

 

 

De Transitievisie Warmte schetst een toekomstbeeld. In het concept wordt de 

route beschreven naar een aardgasvrij Houten. Wat zijn de alternatieven 

voor aardgas en welke wijken zijn het meest kansrijk om mee te starten? Er 

is onderzocht welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor het 

kiezen van de wijken die het eerst van het aardgas af kunnen.  

 

Hoe komt de Transitievisie Warmte in Houten tot stand?  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2020 de 

Startnotitie Transitievisie Warmte opgesteld. Het bureau ‘Overmorgen’ is 

opdracht gegeven de Transitievisie Warmte te concretiseren. Dat doet dat 

bureau niet alleen: er is daarvoor een werkgroep samengesteld die 

meedenkt.  In deze werkgroep zitten, naast de gemeente: Stedin, Viveste, 

Eneco, Energierijk Houten, De Hoeven Energie, Coöperatie Duurzaam 

Eiland, Ecowijk Mandora, UWind, Ondernemend Houten, Impact, Huurders 

Advies Raad Houten en de NMU. Naast de bovengenoemde organisaties zijn 

ook de inwoners van Houten in het proces betrokken. Dit gebeurde door een 

enquête en enkele online bijeenkomsten. Hieraan hebben ook inwoners van 

de Hoeven deelgenomen. 

 

Wat heeft de werkgroep gedaan?  

 



 

De werkgroep is vanaf mei 2020 een aantal keer bij elkaar geweest. De 

deelnemers hebben daarbij ieder vanuit de eigen kennis een inbreng gehad. 

Hoewel deze deelnemers hebben meegedacht zijn ze niet verantwoordelijk 

voor de Transitievisie Warmte. Dat is uiteindelijk de gemeente. Eind 

november heeft de werkgroep de 2e conceptversie Transitievisie Warmte 

besproken. Daarna is de werkgroep opgeheven. De definitieve conceptversie 

Transitievisie Warmte wordt in december afgerond door Overmorgen en de 

gemeente. 

 

De inbreng van De Hoeven Energie  

 

 

 

Met de deelname aan de werkgroep 

Transitievisie Warmte hebben we 

vanuit De Hoeven Energie o.a. de 

resultaten van onze enquête 

ingebracht (voor de uitkomst van de 

enquête zie onze website).  
 

 

Verder hebben we op het belang van isolatie gewezen. Dat heeft een 

belangrijke plek in het concept gekregen. Ook hebben we onze ervaringen 

met betrekking tot ‘hoe aan de slag in- en met de wijk’ ingebracht. Wat heeft 

in De Hoeven gewerkt? We hebben aandacht gevraagd voor het belang van 

lokale participatie en eigenaarschap bij het invullen van de warmte-opties. 

We hebben input gegeven voor de uitgangspunten van de Transitievisie 

Warmte en voor besliscriteria voor de keuze van startwijken. Tot slot hebben 

we kennis over onze en omliggende wijken gedeeld. Denk daarbij aan type 

woningen, mogelijke warmtebronnen (en gebrek hieraan), en andere 

praktische gegevens. Dit had invloed op de indeling in wijken en buurten.  

 

Hoe nu verder?  

 

https://www.dehoevenenergie.nl/site/wp-content/uploads/2020/08/resultaat-enquete-zomer-2020-warmtetransitie.pdf


 

De Transitievisie Warmte moet uiteindelijk vastgesteld worden door de 

gemeenteraad. Voordat dit gebeurt, zijn er enkele stappen te nemen:  

• Op 19 januari neemt het college van B&W een formeel standpunt in 

over de Transitievisie Warmte. Die versie van de Transitievisie 

Warmte wordt dan ook openbaar gemaakt. 

• Op 16 februari staat over de Transitievisie Warmte een Ronde Tafel 

Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen 

brengen. U kunt daar ook gebruik van maken. 

• Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de 

gemeenteraad. Als de Transitievisie Warmte is vastgesteld zal deze 

een leidraad vormen voor besluitvorming over concrete projecten. 

 

Wil je zelf meepraten over de plannen?  

 

 

Met een reeks info-bulletins en online infoavonden gaan we nader in op 

allerlei aspecten van de warmtetransitie die voor onze wijk belangrijk zijn. 

Tijdens de online infoavonden van De Hoeven Energie praten we met elkaar 

door over wat we in de infobulletins aan de orde hebben gesteld. 

De eerste online infoavond is op dinsdag 5 januari 20:00 uur, waarbij we 

ingaan op de inhoud van info-bulletin 1 en 2. Opgeven via: 

infoavond@dehoevenenergie.nl 

 

Heeft u vragen die u graag beantwoord wilt zien op de infoavonden? Stuur 

uw vraag dan naar: 

dehoevenenergie@gmail.com  

Het volgend info-bulletin van De Hoeven Energie verschijnt begin januari 2021. 

Hierbij gaan we verder in op de technische oplossingen die relevant zijn voor onze 

wijk De Hoeven in het kader van de Transitievisie Warmte. 
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De online infoavonden van De Hoeven Energie zijn op 5 en 26 januari, 20:00 

uur. Opgeven kan al via infoavond@dehoevenenergie.nl.  

 

 

 

 

 

De Hoeven Energie  
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