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Onderwerp Transitievisie Warmte

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. De Transitievisie Warmte vast te stellen, waarin beschreven wordt hoe te komen tot een 

aardgasvrije gebouwde omgeving, waaronder:
1. de indeling van Leusdense buurten in zogenaamde buurtgroepen met een 

overeenkomende typologie met per buurtgroep een buurtgroepstrategie gericht 
op reductie van aardgasgebruik en de (toekomstige) transitie naar volledig 
aardgasvrij;

2. de fasering voor het opstellen en uitvoeren van de buurtgerichte warmteplannen;
3. het doel dat per buurt ten minste 50% van de gebouwen naar het voor die buurt 

gedefinieerde eindbeeld gaat door een buurtgerichte aanpak en daarmee per 
buurt 25% aardgasreductie te bereiken;

2. De Transitievisie Warmte uit te werken met de vervolgstappen:
1. aanvullen van de informatie: de algemene strategie per buurtgroep op maat 

maken en aanvullen voor de Leusdense seriematig gebouwde woningen;
2. de informatie over verduurzaming van de eigen woning passend bij de buurtgroep 

en buurt, voor individuele woningeigenaren beschikbaar maken via het Leusdens 
Energieloket IkWilWatt;

3. in een wijkgerichte aanpak, samen met de bewoners, een wijkplan opstellen en 
uitvoeren; 

3. Financieel:
1. de aangevraagde rijksbijdrage van € 20.660 voor Extern Advies Warmtetransitie 

te gebruiken als dekking voor beslispunt 2.1, aanvullen van de informatie;
2. de informatievoorziening voor individuele woningeigenaren uit te voeren binnen 

de daarvoor beschikbare dekking voor het Energieloket;
3. vooruitlopend op de toekenning door het Rijk van uitvoeringsmiddelen voor de 

wijkwarmteplannen, deze opgave vanuit de middelen van het energieprogramma 
op te pakken en bij de voorjaarsnota 2021 te bezien of bij uitblijven van 
duidelijkheid vanuit het rijk, hier een aanpassing voor nodig is.

Aanleiding
Het opstellen van een Transitievisie Warmte is een verplichting voor alle gemeenten ten 
gevolge van het Nationale klimaatakkoord. Hierin is overeengekomen dat er vanaf 2050 
geen aardgas meer wordt gebruikt voor de gebouwde omgeving. Gemeenten geven uiterlijk 
in 2021 duidelijkheid aan hun inwoners over deze transitie naar een aardgasvrije gebouwde 
omgeving. De beleidsambitie van de gemeente Leusden om uiterlijk in 2040 energieneutraal 
te zijn sluit sterk aan bij deze opgave. Ongeveer 2/3e van het energiegebruik in Leusden 
wordt als warmte gebruikt. De opgave om energieneutraal te worden vraagt eveneens om 
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een transitie van de gebouwde omgeving in de richting van een lagere en duurzaam 
opgewekte warmtevraag. Met de Transitievisie Warmte wordt invulling gegeven aan CUP 
opdracht 4.1, onderdeel Warmteplan.

Doel / Effect
Door het vaststellen van de Transitievisie Warmte geeft de gemeente duidelijkheid aan 
gebouweigenaren over de stappen naar de toekomstige aardgasvrije situatie en wordt een 
traject vastgesteld om in buurtgerichte warmteplannen de transitiestrategie verder uit te 
werken en op maat aan de gebouweigenaren aan te bieden.

Argumenten
1. Duidelijkheid voor inwoners en gebouweigenaren 

Met de Transitievisie Warmte en de uitwerking is duidelijk welke maatregelen 
gebouweigenaren nu al kunnen nemen op weg naar een comfortabel aardgasvrij en 
toekomstbestendig gebouw.

1.1 Overeenkomstige strategieën voor overeenkomstige gebouwen
Op basis van de overeenkomsten in buurtsamenstelling, bouwjaar en bouwfysica zijn 
voor 7 buurttypen strategieën geformuleerd om de gebouwen direct of op langere 
termijn van het aardgas te krijgen. Hiermee wordt een goede basis geboden voor 
advisering aan de inwoners en verdere uitwerking.

1.2 Voortgang gericht op aardgasreductie en realistische verwachtingen over het tempo
Met de voorgestelde fasering wordt aan alle woningeigenaren de mogelijkheid 
geboden om zelfstandig stappen te zetten en wordt een buurtgerichte aanpak 
gebruikt om dit proces collectief te faciliteren.

1.3 Realistische en ambitieuze aardgasreductie
Weliswaar is het doel dat alle gebouwen voorbereid zijn op een toekomst zonder 
aardgas, echter gezien de autonomie van de gebouweigenaren is het realistisch om 
te rekenen met 50% participatie. In het proces zal goed uitgelegd worden aan de 
inwoners dat zij, ook wanneer ze geen gebruik maken van de collectieve 
ondersteuning, uiteindelijk naar een aardgasvrije verwarming over zullen moeten.

2.1 Informatie passend bij de Leusdense seriematig gebouwde woningen
De strategieën per buurtgroep zijn mede gebaseerd op een landelijke databank met 
voorbeeldwoningen. De Leusdense woningvoorraad bestaat voor circa 2/3e uit 
seriematig gebouwde (min of meer) gelijkvormige woningen. Het vertalen van de 
buurtgroepstrategie naar specificaties op maat voor de woningverduurzaming voor 
de specifieke Leusdense woningen biedt belangrijke informatie voor het vervolg.

2.2 Informatie beschikbaar voor wie nu van het gas wil
Het Leusdens Energieloket IkWilWatt en de vrijwillige energiegidsen vormen de 
centrale spil in de informatievoorziening naar individuele inwoners. Met de informatie 
van de Transitievisie Warmte en de aanvulling voor de seriematig gebouwde 
woningen kunnen woningeigenaren nog beter geïnformeerd worden over een "altijd 
goed" aanpak op weg naar een gasloze woning.
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2.3 Buurtgerichte aanpak met en van de buurt
De warmtetransitie komt bij alle inwoners achter de voordeur. Door samen met de 
buurtbewoners een buurtgerichte aanpak op te stellen wordt het van de buurt en kan 
de volgende fase, de uitvoering, op meer draagvlak rekenen. In een proces van 
ongeveer een half jaar wordt per buurt een plan opgesteld en daarna uitgevoerd.

3.1 Dekking vanuit additionele rijksmiddelen
Het rijk biedt alle gemeenten € 20.660 voor extern advies in de warmtetransitie. De 
regeling biedt een beperkt aantal bestedingsdoelen, waarvan het vertalen van de 
buurtgroepstrategie naar specificaties op maat voor de seriematig gebouwde 
woningen, het best bij de Leusdense situatie past. Gezien de al beschikbare 
informatie is dit budget hiervoor toereikend.

3.2 Dekking vanuit middelen energieloket
Voor de informatievoorziening door het Leusdens Energieloket IkWilWatt is budget 
gereserveerd. Binnen de geplande inzet kan de aanvullend beschikbaar komende 
informatie worden benut. Het is geen extra taak en er zijn ook geen aanvullende 
middelen voor nodig.

3.3 Niet wachten op zekerheid over toe te kennen rijksmiddelen voor de wijkplannen
Gezien de afspraken in het Nationale klimaatakkoord en de huidige onderzoeken 
naar de uitvoeringskosten bij gemeenten worden aanvullende uitvoeringsmiddelen 
verwacht. Wachten op zekerheid over de exacte omvang van deze middelen is niet 
wenselijk. De opgave is groot en urgent. Om de buurtgerichte aanpak volgens 
planning aan te pakken moeten er leerervaringen gecreëerd worden en moet de 
aanpak in de wijk Rozendaal opgeschaald worden. Het is daarvoor niet nodig om op 
de toekenning van de verwachte rijksmiddelen te wachten, omdat er binnen de 
middelen voor het energieprogramma gestart kan worden. Wel zal bij de 
voorjaarsnota bezien moeten worden of er al duidelijkheid is over deze rijksmiddelen. 
Het energiebudget is niet toereikend om de buurtgerichte aanpak uit te voeren. Er is 
al wel gestart met het ontwikkelen van twee buurtplannen om leerervaringen op te 
doen, vanuit het energieprogrammabudget. Hierbij wordt ook naar aanvullende 
financiering gekeken vanuit provincie, rijk en Europa. Het starten van de 
leerervaringen is binnen het programmabudget mogelijk, maar wanneer geen 
aanvullende middelen worden gevonden, zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt.
De inzet voor de buurtgerichte aanpak betreft een meerjarige opgave. In de komende 
maanden zal hiervoor een planning en financiële prognose worden opgesteld, waarin 
ook het wel of niet beschikbaar komen van aanvullende financiering inclusief de 
verwachte rijksmiddelen worden betrokken.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
1. Verduurzaming verdient zich niet terug uit de energierekening alleen

De woningaanpak gaat gepaard met forse investeringen voor de woningeigenaren. 
Wanneer alleen naar de terugverdieneffecten op de energierekening wordt gekeken, 
dan verdienen deze investeringen zich niet terug. Deze benadering doet echter geen 
recht aan het totale plaatje van de investering. Het betreft namelijk ook investering in 
achterstallig onderhoud en instandhouding van de woning, in comfortverbetering en 
toekomstbestendigheid en tot slot heeft de investering ook invloed op de toekomstige 
onderhoudskosten en op de woningwaarde bij verkoop. 
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2. Afwachten tot er betere of goedkopere alternatieven zijn
In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeentes duidelijkheid aan hun inwoners 
verschaffen door het opstellen van een Transitievisie Warmte, uiterlijk in 2021. Bij de 
huidige inzichten is de voorgestelde strategie gericht op van het gas af waar dat kan 
en voorbereiden op een toekomst zonder aardgas, waar stoppen met aardgas nog te 
hoog gegrepen is, een goede keus. In principe kan de gemeente voor deze gebieden 
ook zeggen, "we doen hier nog niks". Dit zou er echter toe leiden dat er geen 
beweging richting energiebesparing, aardgasreductie en een toekomstbestendige 
woningvoorraad wordt ingezet en de opgave over 10 jaar onverminderd groot is, 
terwijl de kans dat er dan een "makkelijkere" oplossing is, uiterst onzeker is. Met de 
gekozen aanpak zijn ook nu nog niet beschikbare alternatieven beter in te passen, 
doordat de woningen beter geïsoleerd zijn en een lagere warmtebehoefte hebben.

3. De omvang van de gemeentelijke inzet is nog niet bekend
In de Transitievisie Warmte wordt voorgesteld om in een proces dat doorloopt tot 
2040 per buurt een plan op te stellen en uit te voeren om te komen tot 
energiebesparing, aardgasreductie en een goede voorbereiding op beëindiging van 
aardgasgebruik. Dit is een intensief proces waarvoor na een aanloopfase structureel 
budget en formatie beschikbaar moet zijn. De precieze omvang van de gemeentelijke 
inzet is nog niet duidelijk. Wel is al bekend dat het opstellen van zogenaamde 
wijkwarmteplannen een gemeentelijke taak is die voortkomt uit het klimaatakkoord. 
Ondanks dat de omvang van de gemeentelijke inzet nog niet volledig duidelijk is, 
dient deze taak door de gemeente te worden opgepakt.

Risico’s
1. Weerstand bij inwoners

De kosten die gemoeid zijn met het van het gas af gaan of het voorbereiden op een 
toekomst zonder aardgas, kunnen leiden tot weerstand bij bewoners. Daarom is het 
belangrijk om in de buurtgerichte aanpak echt samen met de bewoners op te trekken. 
Uit de eerste ervaringen weten we dat de gemeente als afzender van een 
uitgekristalliseerd plan niet leidt tot draagvlak bij de inwoners. De plannen moeten per 
buurt gevalideerd worden door de bewoners zodat ze wel op draagvlak kunnen 
rekenen en discussies over technische keuzes beslecht zijn.

2. Onduidelijkheid over toekomstige structurele kosten
De inzet voor de buurtgerichte aanpak betreft een meerjarige opgave. In een proces 
van ongeveer een half jaar wordt een traject vastgesteld om buurtgerichte 
warmteplannen de transitiestrategie verder uit te werken en op maat aan de 
gebouweigenaren aan te bieden. Het opstellen van zogenaamde wijkwarmteplannen 
is een gemeentelijke taak die voortkomt uit het klimaatakkoord. Dit betreft een 
intensief participatieproces, waarvoor na een aanloopfase structureel budget en 
formatie beschikbaar moet zijn. De precieze omvang van de gemeentelijke inzet is 
nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het energiebudget niet toereikend is om deze 
opgave uit te voeren. In de komende maanden zal hiervoor een planning en 
financiële prognose worden opgesteld.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Zie bijlage Planning van de buurtgerichte aanpak
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Bijlagen
Transitievisie Warmte (inclusief bijlagen 1 t/m 7)
Transitievisie Warmte Bijlage 8, kaarten bijlage
Planning van de buurtgerichte aanpak

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 10 november 2020, nummer: L258047.

b e s l u i t:
1. De Transitievisie Warmte vast te stellen, waarin beschreven wordt hoe te komen tot een 

aardgasvrije gebouwde omgeving, waaronder:
1. de indeling van Leusdense buurten in zogenaamde buurtgroepen met een 

overeenkomende typologie met per buurtgroep een buurtgroepstrategie gericht 
op reductie van aardgasgebruik en de (toekomstige) transitie naar volledig 
aardgasvrij;

2. de fasering voor het opstellen en uitvoeren van de buurtgerichte warmteplannen;
3. het doel dat per buurt ten minste 50% van de gebouwen naar het voor die buurt 

gedefinieerde eindbeeld gaat door een buurtgerichte aanpak en daarmee per 
buurt 25% aardgasreductie te bereiken;

2. De Transitievisie Warmte uit te werken met de vervolgstappen:
1. aanvullen van de informatie: de algemene strategie per buurtgroep op maat 

maken en aanvullen voor de Leusdense seriematig gebouwde woningen;
2. de informatie over verduurzaming van de eigen woning passend bij de buurtgroep 

en buurt, voor individuele woningeigenaren beschikbaar maken via het Leusdens 
Energieloket IkWilWatt;

3. in een wijkgerichte aanpak, samen met de bewoners, een wijkplan opstellen en 
uitvoeren; 

3. Financieel:
1. de aangevraagde rijksbijdrage van € 20.660 voor Extern Advies Warmtetransitie 

te gebruiken als dekking voor beslispunt 2.1, aanvullen van de informatie;
2. de informatievoorziening voor individuele woningeigenaren uit te voeren binnen 

de daarvoor beschikbare dekking voor het Energieloket;
3. vooruitlopend op de toekenning door het Rijk van uitvoeringsmiddelen voor de 

wijkwarmteplannen, deze opgave vanuit de middelen van het energieprogramma 
op te pakken en bij de voorjaarsnota 2021 te bezien of bij uitblijven van 
duidelijkheid vanuit het rijk, hier een aanpassing voor nodig is.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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