Beantwoording vragen in de raadscommissie R&E d.d. 23-09-2021 over Transitievisie Warmte (TVW)

De vraag of de gemeente warmtenetten gaat voorfinancieren wordt schriftelijk
beantwoord.
Daar gaat de raad zelf over en doet de TVW geen uitspraak over. TVW heeft op basis van
technische en maatschappelijke analyse potentieel in kaart gebracht. Het is aan de raad om hier
politieke afweging over te maken. TVW stelt voor om een kwartiermaker energieinfra in te stellen
om ambtenaren en bestuurders (raad) te begeleiden bij het maken van deze keuzes (o.a. welke
rol gemeente, wel/niet/gedeeltelijk financiering).
Nagegaan wordt of er haalbaarheidsanalyses met exploitatieberekeningen zijn van
warmtenetten.
In 2017 heeft onder leiding van Alliander een haalbaarheidsstudie plaatsgevonden, waarvan de
conclusies d.m.v. een informatiebrief aan de raad zijn medegedeeld. Voor de TVW is o.a. gebruik
gemaakt van een rekenmodel ontwikkeld door PBL en ECW. Dit model gaat uit van de laagste
maatschappelijke kosten die horen bij een CO2 neutrale energievoorziening. Daarnaast wordt op
dit moment samen met de gemeente Cranendonck gekeken wat de haalbaarheid van Nyrstar als
bron is voor beide gemeenten tegelijk. Alle studies zijn nog op basis van modelmatige benadering.
Bij het Rijk wordt nagevraagd of het voldoende is als de raad wensen en bedenkingen
uitbrengt over de Transitievisie Warmte Weert en het achtergrondrapport Transitievisie
Warmte gemeente Weert 2022-2030 voor kennisgeving aanneemt. Als dat zo is kan de
raad in de raadsvergadering van 6 oktober a.s. volstaan met wensen en bedenkingen op
de concept-Transitievisie en stelt de raad in december bij de behandeling van de
definitieve Transitievisie ook niet het achtergrondrapport vast.
Er is voor de TVW geen “Rijksformat”.
Echter door wensen en bedenkingen uit te brengen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om
input te geven. Het is aan de raad om hier gebruik van te maken. Het achtergrondrapport is de
onderbouwing van de visie en daarmee horen ze bij elkaar. Door alleen op de visie te reageren
bestaat de kans dat visie en onderbouwing niet langer bij elkaar aansluiten.
Wanneer de raad in december alleen de visie vaststelt, is deze door de loskoppeling niet langer
onderbouwd.
De vraag of er wijkontwikkelingsplannen worden betrokken bij de Transitievisie wordt
schriftelijk beantwoord.
TVW is op dit moment (nog) geen onderdeel van de wijkontwikkelingsplannen. Daarvoor moet
eerst de TVW (in december) vastgesteld en verder uitgewerkt worden om vervolgens onderdeel
van de wijkontwikkelingsplannen te worden.

