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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief plan van aanpak Transitievisie Warmte 

Geachte raadsleden, 

In deze brief wordt u geïnformeerd over het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte 
(TVW). Ons college heeft hiermee op 00 oktober 2020 ingestemd. 

Samenvatting 
Op 2 juli 2020 heeft uw raad de RES 1.0 vastgesteld. Hierin is de strategie vastgelegd om de 
CO2 uitstoot met 49% te reduceren in 2030 en met 95% te reduceren in 2050 (t.o.v. 1990). 
Eén van de belangrijkste onderdelen hierin is de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
Op grond van het Klimaatakkoord zijn gemeenten namelijk verplicht om uiterlijk 31 december 
2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben vastgesteld. Met het bijgevoegde plan van 
aanpak TVW wordt de energietransitie in Vlissingen vormgeven. In de TVW wordt per wijk van 
de gemeente het tijdspad aangegeven wanneer de ontkoppeling van aardgas gepland is. 

Het vormgeven van de energietransitie wordt gedaan in 5 stappen waarvan de eerste 2 
stappen gezamenlijk met alle 13 Zeeuwse gemeenten worden gezet. De stappen 3 tot en met 
5 die gaan over het gesprek met de lokale samenleving hierover en de gemeentelijke 
uitvoering moeten door de individuele gemeenten worden gezet. Voor het uitvoeren van de 
eerste twee stappen is bureau Over Morgen al ingehuurd door de provincie Zeeland en voor 
de stappen 3 tot en met 5 wordt bureau Over Morgen separaat door de individuele Zeeuwse 
gemeenten ingehuurd. 

Inleiding 
In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs in werking getreden. Met dit Klimaatakkoord hebben 
vrijwel alle landen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden 
Celsius. Er moet veel gebeuren om deze doelstelling te halen. Daarom heeft Nederland een 
eigen Klimaatakkoord opgesteld waarin het doel is om de CO2 uitstoot met 49% te reduceren 
in 2030 en met 95% te reduceren in 2050 (t.o.v. 1990). 

Dit Nederlandse akkoord is in Zeeland vertaald in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. 
Hierin wordt onder andere verkend hoe deze CO2-reductie in de gebouwde omgeving, in onze 
wijken, dorpen en steden, gerealiseerd kan worden. Zo werken we er op lokaal niveau naar 
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toe dat onze woningen voor 2050 zonder aardgas verwarmd worden. Zowel in het 
investeringsprogramma ‘Naar een duurzaam Nederland’, het klimaatakkoord, als het Inter 
Bestuurlijk Programma (IBP) worden deze doelstellingen omschreven. In het IBP wordt dit als 
volgt verwoord: 

Bij de invulling van de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving ligt een grote rol voor 
de medeoverheden, met een regierol voor gemeenten op het gebied van aardgasvrije buurten 
en wijken. Met het oog daarop is de inzet dat alle gemeenten voor 31 december 2021 een 
planning vaststellen in de gemeenteraad voor de transitie van de gebouwde omgeving naar 
aardgasvrij (woningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed) gericht op een CO2-arme 
gebouwde omgeving in 2050. Voor alle buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan is in 
2021 ook bekend wat het alternatief voor aardgas is. 

Met andere woorden: op grond van het Klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om uiterlijk 31 
december 2021 een TVW te hebben vastgesteld. In de TVW wordt per wijk van de gemeente 
het tijdspad aangegeven wanneer de ontkoppeling van aardgas gepland is. 

Regionale samenwerking 
Zoals voornoemd is iedere Zeeuwse gemeente verplicht om voor 31 december 2021 een TVW 
op te stellen. Dit is een complexe opgave en vergt veel personele inzet. Als Zeeuwse 
gemeenten hebben we het voordeel dat de onderlinge samenwerking goed is. Hierdoor 
kunnen we de TVW opstellen met aanzienlijk minder personele inzet en tegen minder kosten. 
Daarom heeft de tafel gebouwde omgeving van de RES onderzocht hoe we vanuit de 
bestaande samenwerking krachten, kennis en ervaring kunnen bundelen en gezamenlijk een 
proces uit kunnen stippelen waarbinnen we als samenwerkende gemeenten deze visie kunnen 
ontwikkelen. 

Externe ondersteuning 
Bij een dergelijk proces is ondersteuning door een externe partij noodzakelijk. Bureau Over 
Morgen heeft ons in het proces van de RES naar grote tevredenheid deskundig ondersteund. 
Ze beschikken hierdoor over kennis van en ervaring in het Zeeuwse en kunnen dus meteen de 
diepte in. Daarom is aan bureau Over Morgen opdracht gegeven een plan van aanpak voor de 
Zeeuwse gemeenten te ontwikkelen. Dit plan van aanpak omvat een voorstel voor de 
ontwikkeling van de TVW en geeft tevens inzicht in de stappen die collectief dan wel 
individueel kunnen worden genomen (zie bijlage 1). Mede door de voornoemde argumenten 
en de prettige samenwerking is bureau Over Morgen uiteindelijk ook gevraagd om een offerte 
op te stellen voor de verschillende onderdelen van dit proces. Met opties om, afhankelijk van 
de projectfase, zowel gezamenlijk op te trekken als lokaal invulling te kunnen geven aan het 
proces. 

Wat is het plan van aanpak TVW? 
Het plan van aanpak is de gezamenlijke aanpak van de Zeeuwse gemeenten om uiterlijk eind 
2021 een TVW op te stellen en door uw raad te laten vaststellen. Een TVW met één 
provinciale basis, bestaande uit gezamenlijke uitgangspunten (stap 1) en een gedegen 
inzicht in aardgasvrije oplossingen (stap 2). De wijkfasering en prioritering (stap 3), 
uitvoeringsstrategie (stap 4) en bestuurlijke besluitvorming (stap 5) vind lokaal per gemeente 
plaats. Ook het gesprek met de samenleving gebeurt lokaal. Op provinciaal niveau wordt hierin 
gezorgd voor afstemming, kennisdelen en ondersteuning. Voor deze aanpak is gekozen zodat 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kracht van samenwerking, maar tegelijkertijd 
ruimte wordt geboden aan lokaal maatwerk. 
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Wat staat er in het plan van aanpak TVW?
In dit plan van aanpak staat: 

- De samenhang tussen de RES, TVW, wijkuitvoeringsplannen (WUP)1 

- De stappen om te komen tot de TVW, een beleidsdocument dat een eerste richting 
geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving. 

Plan van Aanpak 
Het proces om te komen tot de TVW zal bestaan uit de navolgende stappen, die in per stap 
kort worden omschreven voor een uitgebreide omschrijving wordt u verwezen naar bijlage 1 
bij dit voorstel. 

Stap 1. Gezamenlijke uitgangspunten 
In deze stap wordt een gelijk speelveld gerealiseerd door het creëren van regionale en 
lokale projectgroepen van professionele stakeholders en het realiseren van een duurzame 
samenwerking die ook na de TVW in stand blijft. Het streven is het realiseren van een TVW 
die gedragen wordt door alle stakeholders. 

Stap 2. Inzicht in aardgasvrije oplossingen. 
In het kader van de RES is met het Warmte Transitie Model (WTM) van Over Morgen al 
inzichtelijk gemaakt wat als alternatief voor aardgas de verschillende duurzame 
warmteopties zijn en de kansen voor deze opties. In deze stap wordt op basis hiervan met 
de stakeholders verder ingegaan. Verder wordt in deze stap de uitgevoerde WTM analyses 
vergeleken met de modellen Vesta MAIS (PBL) en CEGOIA (CE Delft). 

Stap 3. Wijkfasering en prioritering 
In deze stap wordt de prioritering en fasering van wijken/buurten/dorpen/kernen onderzocht. 
De verschillende belangen worden gezamenlijk geduid en in kaart gebracht. De projectgroep 
kiest logische jaarschijven op basis van landelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld: starten voor 
2022, starten voor 2030 en starten voor 2050. Vervolgens word met behulp van de 
analysekaarten uit de ETA Zeeland, de aangeleverde planningsdata en de gestelde 
uitgangspunten een logische fasering gekozen. Deze wijkfasering vormt, samen met de 
uitvoeringsstrategie, de volgende stap richting uitwerking en realisatie in de gebouwde 
omgeving. 

Stap 4. Uitvoeringsstrategie 
De TVW moet leiden tot concrete acties waarmee de weg naar aardgasvrije wijken in gang 
wordt gezet. 
In deze stap worden de acties en de randvoorwaarden waaronder die kunnen worden 
genomen vastgelegd in een gezamenlijke uitvoeringsstrategie. In de uitvoeringsstrategie 
worden o.a. beschikbare instrumenten en middelen van alle stakeholders geïnventariseerd, 
wordt bepaald wie welke rol wil spelen in het vervolg, en wat stakeholders daarbij van elkaar 
verwachten. Daarnaast bevat de uitvoeringsstrategie een concreet procesvoorstel voor de 
eerste stappen na oplevering van de TVW. 

Na deze stap wordt de concept TVW opgesteld en voor revisie voorgelegd aan de lokale 
project- en stuurgroep. De input wordt verwerkt tot een definitieve TVW en het reguliere 
besluitvormingstraject wordt, met de lokale stuurgroep, voorbereid. 

1 Een wijkuitvoeringsplan, ook wel WUP genoemd, geeft aan hoe een gemeente van plan is haar wijken 
aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. 
Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld als opvolging op de Transitievisie Warmte (TVW). 
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Stap 5. Bestuurlijke besluitvorming. 
Uiteindelijk wordt de TVW lokaal vastgesteld door ons college en uw raad. Voordat het zover 
is wordt in stap 5 aangegeven op welke wijze wij en uw raad worden meegenomen in dit 
proces. 

Wat willen we bereiken? 
Uiterlijk in 2021 een TVW met een provinciale basis en een lokale uitwerking. 

Uitvoering/Planning 
Gezamenlijk 
De uitvoering voor het gezamenlijk gedeelte, stap 1 en 2 is gestart met de informatie uitvraag 
bij gemeenten naar stakeholders en initiatieven in de gemeente die zich bezighouden met 
duurzaamheid. Dit alles om de participatie in en de communicatie over de TVW goed te 
kunnen uitvoeren. 

Individueel 
In overleg met bureau Over Morgen zal de exacte planning voor de uitvoering van het 
individuele gedeelte worden vastgesteld. Het streven is om in oktober 2021 een TVW voor 
lokale besluitvorming klaar te hebben. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de planning zoals die is genoemd in het plan van 
aanpak TVW in verband met corona is opgeschoven. De termijn waarin besluitvorming wordt 
verwacht over de TVW zal niet in de periode juni-juli 2021 vallen maar zoals zich het nu laat 
aanzien zal dit vallen in oktober 2021. 

Wat en hoe gaan we communiceren? 
Ter vervanging van een eerste gemeentelijke bijeenkomst (onderdeel van de tweede stap in 
het plan van aanpak) ontvangt u halverwege oktober 2020 een digitale enquête. Hiermee 
wordt uw input gevraagd over de nog op te stellen TVW. Uw input is nodig om de 
gemeenschappelijke uitgangspunten te toetsen en een gedegen voorbereiding voor de derde 
stap ‘Wijkfasering en prioritering’ mogelijk te maken. Gelijktijdig wordt ook een digitale enquête 
uitgezet naar de inwoners van de stad. Het tijdig invullen van de digitale enquête wordt warm 
bij u aanbevolen. 

Zoals in het plan van aanpak TVW is omschreven zullen er verder verschillende 
bijeenkomsten voor uw raad en externe professionals en inwoners worden georganiseerd. 
Hoeveel bijeenkomsten dit precies worden, en met welke intensiteit welke partij hierbij wordt 
betrokken zal in de loop van het proces verder worden uitgewerkt. Hierbij zijn de 
ontwikkelingen omtrent het Corona virus een bepalende factor in de uitvoering van deze 
bijeenkomsten. 
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De inwoners van de gemeente Vlissingen worden voornamelijk in stap 3 t/m 5 betrokken. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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