
Transitievisie Warmte Weert
In gemeente Weert worden uiterlijk 2040 alle gebouwen verwarmd zonder aardgas. De Transitievisie Warmte beschrijft samen met de
Weerter Routekaart Energietransitie hoe dit bereikt wordt. Onderbouwing van deze visie staat in het achtergrondrapport.

We doen het samen…

De warmtetransitie raakt iedere Weertenaar. In alle acties en 
projecten is het verkrijgen van voldoende draagvlak uit de 

samenleving een absolute randvoorwaarde. Dit wordt onder 
andere bereikt door de kernwaarden uit de Weerter

Routekaart: eerlijk, kansrijk en groen.

Eerlijk, kansrijk en groen betekent ook betaalbaar, zowel voor 
individuele burgers als voor de samenleving als geheel. Voor 

zover dit binnen de invloedssfeer van de gemeente ligt, is 
woonlastenenneutraliteit hierbij het uitgangspunt. Dat wil 
zeggen dat de verlaging van de energierekening van een 

huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse 
financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de 

energiebesparende maatregelen worden genomen.  Weert zet 
de warmtetransitie ook in om energiearmoede te bestrijden en 
ontwikkelt beleid om te voorkomen dat de warmtetransitie tot 

meer energiearmoede leidt

Gemeente Weert vervult een sturende rol. Dat betekent dat 
de gemeente zich actief inzet om de doelstelling te 

realiseren en projecten initieert. De gemeente functioneert 
dus als regisseur en brengt alle andere spelers met elkaar in 

verbinding. 

De warmtetransitie vergt een coöperatieve 
benadering. De gemeente zoekt actief samenwerking 

op met andere belanghebbenden. Dat zijn in ieder 
geval WeertEnergie, woningcorporaties Wonen 

Limburg en Woonik en netbeheerder Enexis. 



...met deze technieken...

Isolatie helpt in alle gebouwen voor het comfort
en voor het beperken van de energierekening.
De benodigde isolatie is afhankelijk van het
temperatuurniveau van het warmtesysteem. Bij
elektrische warmtepompen en andere lage
temperatuur-oplossingen is meer isolatie nodig.
De Weerter Routekaart Energietransitie beschrijft
de strategie om inwoners te stimuleren hun huis
te verduurzamen.

Weert kiest voor een mix van
oplossingen. De transitievisie
beslist niet welke oplossing het
beste is, maar welke oplossing
waar het meest passend is. De
meest passende oplossing is de
oplossing die op die locatie het
meest betaalbaar is voor zowel de
inwoner als de samenleving als
geheel ten opzichte van andere
duurzame alternatieven.

Voor een groot deel van de stad Weert is een warmtenet de 
beste oplossing volgens zowel de technisch-economische 

analyse als de sociaal-maatschappelijke. Er is potentie 
hiervoor deels restwarmte van industrie te gebruiken. Er zijn 

ook nog veel onzekerheden, de gemeente zal daarom niet op 
korte termijn definitief besluiten tot aanleg van een 

warmtenet

In Weert is veel potentie voor
hybride warmtepompen. Deze
leveren op korte termijn zowel
een financiële besparing als een
CO2-besparing op. Op langere

Het gasnet wordt nog niet
verwijderd. Er is namelijk
potentie voor groengas en
voorlopig blijven veel
huishoudens nog aardgas
gebruiken.

De hieronder beschreven technieken zijn met de kennis van nu 
realistisch en betaalbaar. Voor de toekomstbestendigheid zal de 
transitievisie warmte elke vijf jaar een update krijgen. Daarin wordt 
ook gekeken of alternatieve technieken, zoals waterstof of 
innovatieve toepassingen van kernenergie, in de tussentijd 
realistisch en betaalbaar zijn geworden. Omdat Weert pas na 2030 
volop panden aardgasvrij gaat maken, is er ook voldoende ruimte 
om de koers later te verfijnen

termijn vormen ze een goede 
tussenstap naar volledig 
aardgasvrij verwarmen. 



...en dit actieprogramma.

Het eigen vastgoed van de
gemeente krijgt een
voorbeeldrol.

Uiteraard krijgen initiatieven
van inwoners alle ruimte en
hulp binnen de kernwaarden
van de Weerter Routekaart
Energietransitie.

Warm Wonen Weert blijft de motor voor
energiebesparing. Nu ook met aandacht voor
elektrisch koken, hybride warmtepompen en
passende isolatie bij de (toekomstige) warmtebron.

Er komt een verkenner warmtenetten om te onderzoeken welke rol de gemeente neemt in de
ontwikkeling van een eventueel warmtenet. Hij of zij verbindt alle partijen en benut
koppelkansen met gebiedsontwikkeling, stadsvernieuwing en ingrepen als rioolvervanging.
Onomkeerbare stappen en gemeentelijke financiering met betrekking tot het aanleggen van
een warmtenet, worden alleen na goedkeuring van de gemeenteraad uitgevoerd.

De samenwerking met woningcorporaties, Enexis en Weert-
Energie wordt verder uitgebreid.
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