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Informatiebrief Energietransitie
Geachte raadsleden,
De energietransitie en verduurzaming van de Zeeuwse gemeenten is in volle gang. Dit jaar
gaat u een aantal beslissingen nemen op het gebied van de energietransitie. Daarom wordt u
in deze brief geïnformeerd over de stand van zaken van de volgende onderwerpen:
- de Transitievisie Warmte (TVW)
- de Regionale Structuur Warmte (RSW)
- de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0)
De Transitievisie Warmte (TVW)
De Transitievisie Warmte (TVW) geeft weer hoe en wanneer de verschillende wijken of
buurten in Vlissingen van het aardgas kunnen worden afgekoppeld. Deze TVW maakt duidelijk
hoe de doelstelling, het verminderen van het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving,
bereikt kan worden.
De TVW beschrijft:
- welke alternatieven er zijn voor aardgas
- wat op basis van de laagste maatschappelijke kosten de meest interessante
warmtebronnen zijn
- welke andere maatregelen er, op hoofdlijnen, voor nodig zijn om aan de voorgaande punten
uitvoering te geven
- welke wijken en/of buurten mogelijk al voor 2030 kunnen worden verwarmd met een
alternatieve warmtebron voor aardgas.
Uitgangspunten, selectiecriteria en robuuste analyse
In Zeeland zijn we gezamenlijk gestart met het proces om te komen tot de TVW. Hiervoor
hebben we u in 2020 de selectiecriteria en uitgangspunten voor de TVW voorgelegd. Dit is
gebeurd in de vorm van een filmpje in combinatie met een enquête. Ook de samenleving is
benaderd voor het geven van input op deze criteria en uitgangspunten.
Betaalbaarheid en toegankelijkheid (iedereen kan mee doen) van de energietransitie zijn
duidelijk naar voren gekomen als de belangrijkste uitgangspunten voor de TVW. Verder blijkt
uit de enquêtes dat bij het maken van een keuze om te bepalen waar te starten, de
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samenleving een duidelijke voorkeur geeft aan het starten in wijken waar de overstap naar
alternatieve warmte de laagst maatschappelijke kosten kent. Een belangrijk selectie-criterium
hierbij is de logische koppelkans met andere geplande werkzaamheden.
Eind 2020 is er onderzocht welke duurzame alternatieven voor aardgas passend zijn voor de
gemeente Vlissingen. Hiervoor zijn verschillende landelijke rekenmodellen met elkaar
vergeleken en gecombineerd tot een robuuste analyse. Heeft u interesse in de uitkomsten
hiervan, dan is er een interactieve wegwijzer beschikbaar. In de ‘Wegwijzer Transitievisie
Warmte Zeeland’ wordt nadere uitleg gegeven door middel van korte filmpjes. Wilt u deze
wegwijzer ontvangen stuur dan een e-mail naar mdebruijn@Vlissingen.nl.
Huidige ontwikkelingen TVW
Na de oplevering van de robuuste analyse is er binnen de gemeente Vlissingen een lokale
projectgroep voor de verdere ontwikkeling van de TVW opgesteld. Deze projectgroep bestaat
uit gemeenteambtenaren met diverse portefeuilles en lokale stakeholders, zoals de
woningbouwcorporaties en de netbeheerder Enduris. In dit lokale traject wordt op dit moment
verder gewerkt aan een passend handelingsperspectief voor de verschillende wijken van de
gemeente Vlissingen.
Voor het einde van 2021 wordt de TVW aan u aangeboden ter besluitvorming. De TVW is een
flexibel document dat in grote lijnen een richting aangeeft. Afhankelijk van ontwikkelingen of
voortschrijdend inzicht kan deze worden bijgestuurd. Een TVW moet daarom iedere 5 jaar
worden herzien en geactualiseerd.
Na het vaststellen van de TVW zijn de alternatieve warmteoplossingen in de wijk nog niet
definitief. Deze worden namelijk pas definitief bij het vaststellen van een wijkuitvoeringsplan
(WUP). In een WUP wordt voor een wijk vastgelegd wat de warmte oplossing voor deze wijk
zal zijn. Een WUP moet ten miste acht jaar voor het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de
wijk worden vastgesteld.
Ondersteuning bij participatie
Als ondersteuning voor het participatief inrichten van de processen om te komen tot de TVW’s
zijn de Zeeuwse gemeenten in 2020 gestart met het Traject Energieke Gemeenten (EG). Bij
het maken en uitvoeren van plannen in de warmtetransitie is het animo bij inwoners en
inwonersgroepen namelijk cruciaal. De eerder genoemde uitkomsten van de raadpleging van
de samenleving en gemeenteraden onderschrijven het belang van inwonersparticipatie (het
aanschakelen en meedoen van de ‘sociale warmte’). Dit traject vormt een aparte stroming
binnen de gezamenlijke aanloop naar TVW’s in Zeeland. In dit traject worden de Zeeuwse
gemeenten ondersteund bij het participatief inrichten van de processen naar TVW’s en later de
WUP’s.
Met behulp van drie hulpmiddelen wordt inwonersparticipatie op maat vormgegeven. De drie
hulpmiddelen zijn:
- Sociale Warmte Atlas Zeeland
- Participatie Toolkit
- Doe & Leer Lab
Deze hulpmiddelen zijn tot stand gekomen door en samen met de Zeeuwse gemeenten, wijken dorpsraden, energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven.
Eind januari 2020 zijn deze hulpmiddelen gelanceerd en gepubliceerd op
www.zeeuwsenergieakkoord.nl/participatie. De Atlas en de Toolkit krijgen in 2021 nog een
update en het Doe & Leer Lab loopt door tot en met januari 2022. Alle gemeenten en
organisaties die met inwonersgroepen actief aan de slag zijn - evenals inwonergroepen zelf kunnen gebruikmaken van deze hulpmiddelen.
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Op 16 juni 2021 organiseren we een digitale bewonersbijeenkomst waarbij we de inwoners
van Vlissingen willen bijpraten over de TVW. Eventuele input kan meegenomen worden in de
uiteindelijke versie van de TVW.
De Regionale Structuur Warmte (RSW)
De RSW is onderdeel van de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0). Het doel van de
RSW is om Zeeland breed afstemming te vinden over warmtebronnen die voor meerdere
gemeenten gebruikt kunnen worden voor het verwarmen van de gebouwde omgeving.
Momenteel werkt het ingenieursbureau Greenvis aan het in kaart brengen van alle
warmtebronnen in Zeeland. Deze warmtebronnen kunnen uiteindelijk een alternatief zijn voor
aardgas. Per bron wordt er vervolgens bepaald of deze warmte bruikbaar is. De RSW zal
inhoudelijk en qua besluitvorming onderdeel uitmaken van de Transitievisie Warmte.
De Regionale Energie Strategie Zeeland (RES 1.0)
Het uitvoeringsplan van de RES 1.0 wordt voor de zomer ter vaststelling aan de colleges
aangeboden. Het doel vanuit de RES 1.0 is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Om deze
doelen te halen hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders,
energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. In Zeeland hebben we de
RES 1.0 opgesteld en deze is door u als gemeenteraad in 2020 vastgesteld. We gaan nu
volop aan de slag met de uitvoering. Via het college wordt u hier over geïnformeerd.
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen?
Mail deze dan naar mdebruijn@Vlissingen.nl.
Op 29 juni organiseren we een Raadsinformatiebijeenkomst over de TVW. U bent van harte
uitgenodigd hier aan deel te nemen.
Voor het laatste nieuws over de RES, de RSW, de TVW en EG kunt u zich abonneren op de
nieuwsbrief van het Zeeuws Energieakkoord of bezoek de website
www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

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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