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Onderwerp

Concept Transitievisie Warmte Weert.

Voorstel

Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept Transitievisie 
Warmte Weert en het bijbehorende achtergrondrapport.

Inleiding

In Weert worden stappen gezet naar een energieneutrale samenleving. De Weerter 
Routekaart Energietransitie geeft de richting aan en met het actieplan voor 2021 en 2022 
worden de eerste concrete stappen gezet. Een concrete actie uit het actieplan is het 
opstellen van een Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte geeft aan hoe de 
gemeente vorm geeft aan de omschakeling van aardgas naar hernieuwbare 
energiebronnen voor het verwarmen en koelen van alle woningen en gebouwen.

De Weerter Routekaart Energietransitie geeft middels de kernwaarden Eerlijk, Kansrijk en 
Groen, en een viertal strategische doelen, richting aan de lokale energietransitie. De 
Transitievisie Warmte kan gezien worden als een uitwerking voor een deel van de Weerter 
Routekaart Energietransitie, namelijk het verwarmen en koelen van woningen en 
gebouwen.

De concept Transitievisie Warmte is gebaseerd op een technische en sociaal-
maatschappelijke analyse en gesprekken met diverse stakeholders. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een aantal basis strategieën zoals deze ook aan de raadscommissie R&E zijn 
gepresenteerd op 15 mei 2021. Het gaat hierbij om individuele strategieën (all-electric en 
groengas) en collectieve strategieën op basis van bijvoorbeeld restwarmte.

De visie is lijn met de Weerter Routekaart Energietransitie. Dat betekent dat op korte 
termijn de focus blijft op isoleren en ventileren van woningen en gebouwen. De 
Transitievisie Warmte leidt wel tot het inzicht dat er diversiteit kan zijn in mate van 
isolatie, kierdichting en ventilatie.

Verder volgt uit de Transitievisie Warmte dat het ontsluiten van restwarmte in Weert 
potentie heeft als alternatief voor aardgas. De gemeente zal hier nadere standpunten voor 
moeten innemen, betreffende de randvoorwaarden (betaalbaarheid, beschikbaarheid, 
duurzaamheid, eigenaarschap, etc.) en rol van de gemeente.

Er is niet één oplossing, maar een mix van hernieuwbare bronnen zal leiden tot een 
optimale toekomstige energievoorziening. Het is daarmee ook belangrijk om binnen de 
bestaande gebouwde omgeving niet te snel afscheid te nemen van het gasnet, maar deze 
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anders te gebruiken. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat alternatief 
hernieuwbaar gas beperkt beschikbaar is. 

Behalve het inzetten op isoleren is het aanjagen van hybride warmtepomp als 
deeloplossing interessant. Deze oplossing is voor heel veel woningen en gebouwen een 
betaalbare deeloplossing en heeft geen consequenties voor een eventuele later toegepaste 
strategie.

Bijgevoegd vindt u de concept Transitievisie Warmte en bijbehorend achtergrondrapport 
waarin uitgebreid wordt ingegaan op de toekomstige warmtevoorziening. 

Beoogd effect/doel

Het verkrijgen van wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept Transitievisie 
Warmte Weert. Middels deze procedure wordt de gemeenteraad in positie gebracht om 
input te leveren aan deze visie, zodat naast de uitkomsten van technische en sociaal-
maatschappelijke analyses ook een politiek breed gedragen visie kan worden opgesteld.

Argumenten 

1.1 Nadere uitwerking van de Weerter Routekaart Energietransitie
De Transitievisie Warmte is een logische uitwerking van de Weerter Routekaart 
Energietransitie. De visie geeft een concretere invulling aan het doel aardgasvrij-
proof van de Weerter woningen en gebouwen en het doel dat voor ieder gebouw 
duidelijk is hoe deze middels een hernieuwbare energiebron gevoed kan worden. 
Op basis van de Transitievisie Warmte kan betere sturing plaatsvinden en kan het 
actieplan behorend bij de Weerter Routekaart Energietransitie de komende jaren 
worden bijgesteld.

1.2 Verplichting van het Rijk
In het klimaatakkoord heeft het Rijk voor elke gemeente de verplichting opgelegd 
om uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. Het Rijk heeft geen 
format of randvoorwaarden meegegeven. Gemeenten zijn vrij om eigen invulling 
te geven aan de wijze waarop overgestapt kan worden van aardgas naar 
hernieuwbare energiebronnen voor het verwarmen en koelen van woningen en 
gebouwen. 
Het klimaatakkoord geeft aan dat Nederland uiterlijk in 2050 CO2 neutraal is. 
Weert heeft met de Weerter Routekaart Energietransitie de ambitie om in 2040 
energieneutraal te zijn. Dat wil onder andere zeggen dat er geen aardgas meer 
wordt verbrand.

1.3 Gemeenschappelijke visie
In de samenleving bestaan verschillende meningen en standpunten over hoe met 
de energietransitie dient te worden omgegaan. Voorop staat dat de 
energietransitie iedereen aangaat en grote impact zal hebben. Het is belangrijk dat 
de meningen en standpunten van de raad gehoord worden, en die zo goed als 
mogelijk terug te laten komen in de definitieve visie. Zo ontstaat een 
gemeenschappelijke visie. Een visie die daardoor ook tot resultaten zal leiden.

Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.
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Financiële gevolgen

De verwachting is dat de werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit en middelen 
kunnen worden uitgevoerd. Het resterende budget ten behoeve van de Transitievisie 
Warmte (ca. € 20.000) wordt ingezet voor de kwartiermaker t.b.v. collectieve energie-
infrastructuur. Indien de resultaten van de kwartiermaker aanleiding geven tot een 
structurelere aanpak, zal hiervoor op termijn dekking worden gezocht. De verwachting is 
dat er vanuit het Rijk extra budget t.b.v. de energietransitie beschikbaar komt. In welke 
mate en op welke termijn is nog niet duidelijk. 
Indien van toepassing zal de gemeenteraad hierover een voorstel worden gedaan.

Uitvoering/evaluatie 

Deze visie leidt tot een aantal aandachtspunten bij uitvoering van acties ten behoeve van 
de energietransitie. Geborgd dient te worden dat projecten en initiatieven in lijn met de 
visie plaatsvinden. Tijdens de ontwikkeling is dit bij diverse projectleiders en ambtenaren 
van de afdelingen R&E en OG reeds onder de aandacht gebracht. De transitievisie is input 
voor de omgevingsvisie en zal  daarin worden geïntegreerd.
Verder zal er onderzocht moeten worden onder welke randvoorwaarden collectieve 
energie-infrastructuur kan worden ontwikkeld, die niet onder regulatie van bestaande 
wetgeving valt (bijvoorbeeld warmtenetten, hernieuwbaar gas en energieopslag). Hiervoor 
wordt voorgesteld om een kwartiermaker aan te stellen. Daarnaast zal moeten worden 
bepaald welke rol de gemeente hierin aanneemt.
Verder kan er specifieker invulling worden gegeven aan de term aardgasvrij-proof. Zo is 
onderscheid te maken in mate van isolatie in verschillende delen van Weert. Bovendien is 
het inzicht gekomen dat inzetten op hybride warmtepompen voor bijna alle gebouwen een 
goede deeloplossing kan zijn.

Communicatie/participatie 

De visie is gebaseerd op technische en sociaal-maatschappelijke analyses en tevens op 
gesprekken met diverse, maar niet alle, stakeholders. Met de energietransitie krijgt 
iedereen te maken, elke inwoner, ondernemer en organisatie. Degelijke communicatie is 
daarom essentieel. Momenteel wordt er een communicatiestrategie ontwikkeld t.b.v. de 
energietransitie in zijn algemeenheid. Deze wordt binnenkort ter besluitvorming aan de 
raad voorgelegd. In deze communicatiestrategie is ook de Transitievisie Warmte 
meegenomen. 

Bijlagen 

- Concept Transitievisie Warmte Weert
- Achtergrondrapport Transitievisie Warmte Weert

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,
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drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1448790 
Advies raadscommissie 

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2021

besluit:

Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept Transitievisie 
Warmte Weert en het bijbehorende achtergrondrapport.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


