Notitie van uitgangspunten
Transitievisie warmte Utrechtse Heuvelrug
Inleiding
Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we op den duur afscheid van aardgas. We gaan op
zoek naar duurzame oplossingen voor koken en het verwarmen van onze woningen en bedrijven. Het
doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit doen we om CO2 emissie te voorkomen, omdat het gas in
Groningen opraakt en omdat er goede duurzame alternatieven zijn. De warmtetransitie draagt
daarnaast bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat, meer samenwerking in de wijken en
meer werkgelegenheid. Het jaar 2050 is nog ver weg, maar die tijd hebben we echt nodig om samen
onze woningen en bedrijven klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Tegelijkertijd wil
Utrechtse Heuvelrug een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Niet
alleen nu, ook in de toekomst. De overstap naar aardgasvrij wonen en werken is een grote omslag en
vraagt om daadkracht van ons allemaal. Samen duurzaam doen is daarbij de kernboodschap van
Utrechtse Heuvelrug.
Het jaar 2050 klinkt nog ver weg, maar die tijd hebben we echt nodig om samen onze woningen en
kantoren klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Om dit goed te kunnen plannen is in het
Klimaatakkoord vastgelegd dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte opstelt. In de
transitievisie warmte wordt het tijdspad weergegeven waarin wijken aardgasvrij worden en wordt per
wijk een voorkeursrichting aangegeven voor de toekomstige aardgasvrije infrastructuur.
In lijn met het “Ontwerp van het klimaatakkoord” dat in december 2018 gepubliceerd is, zijn we bezig
met plannen op drie niveaus. Regionaal wordt gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES),
waarin duurzame energiebronnen in de regio in kaart worden gebracht en gekoppeld worden aan de
vraag naar energie in alle gemeenten. Deze transitievisie warmte beschrijft hoe we als gemeente onze
warmtevraag op een aardgasvrije en duurzame manier kunnen gaan invullen, en zal als input dienen
voor de RES.
Uitgangspunten
Om te bepalen welke aardgasvrije oplossingen het beste passen bij de verschillende wijken en dorpen
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we deze notitie van uitgangspunten opgesteld op basis
van inbreng van inwoners en belanghebbenden. We gebruiken de uitgangspunten in deze notitie als
leidraad bij het maken van keuzes in de transitievisie warmte, zodat we de juiste stappen kunnen
zetten richting aardgasvrij wonen in de Utrechtse Heuvelrug.
De warmtetransitie is een stapsgewijs proces, waarin we wijk voor wijk plannen gaan maken en
uitvoeren en terwijl we dat doen continu blijven leren en evalueren. Onder wijken verstaan we de hele
gebouwde omgeving, zowel woonwijken als bedrijventerreinen en het buitengebied. We kunnen niet in
de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug tegelijk aan de slag, dus het is van belang om duidelijke
keuzes te maken om te komen tot een realistisch tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden. Op basis
van de uitgangspunten in deze notitie zal in de transitievisie warmte worden bepaald in welke wijken
we beginnen met de transitie naar aardgasvrij wonen en werken. Wijken die op basis van de criteria
als kansrijk worden beschouwd zullen eerder aan bod komen. Er zal per wijk specifiek gekeken
geworden naar het meest realistische alternatief op basis van de algemene principes die later worden
toegelicht. De transitievisie warmte zal ook ingaan op tussenstappen in het proces naar volledig
aardgasvrije buurten, zoals isolatiemaatregelen en hybride oplossingen. Met name het toewerken
naar een minimaal isolatieniveau voor alle woningen is een belangrijke eerste stap in verlagen van de
energievraag en in voorbereiding op een alternatieve warmtevoorziening
Op basis van deze notitie van uitgangspunten gaan we aan de slag met de transitievisie warmte, die
passend is bij de situatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en tegelijkertijd invulling geeft aan de
nationale klimaatambities. Conform het klimaatakkoord maken we voor elke wijk in de gemeente
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Utrechtse Heuvelrug inzichtelijk welk aardgasvrije alternatief de voorkeur heeft. Vervolgens zal aan de
hand van onderstaande uitgangspunten en in samenspraak met de stakeholders gekeken worden wat
de meest geschikte wijken of buurten zijn om mee te starten en welke aanvullende maatregelen, zoals
isolatie, nodig zijn. De transitievisie warmte is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2021.
Hoe kwam deze notitie tot stand?
Het vormgeven van de transitievisie warmte is een zorgvuldig proces waarbij we bewoners, bedrijven
en stakeholders goed willen betrekken. We hebben inwoners en ondernemers gevraagd om hun kijk
op de overstap naar aardgasvrij via het invullen van een enquête. Deze enquête is door 429 bewoners
en 3 bedrijven ingevuld. De volledige uitkomsten zijn opgenomen in bijlage 1. Daarnaast denken
verschillende georganiseerde belanghebbenden mee over de warmtetransitie in de Utrechtse
Heuvelrug in de werkgroep transitievisie warmte. Ook zij hebben input geleverd op de uitgangspunten.
De samenstelling van deze werkgroep is beschreven in bijlage 2.
Uit de enquête blijkt dat de transitie naar aardgasvrij bij vrijwel alle respondenten bekend is. Het
overgrote deel van de deelnemers aan de enquête geeft aan al vrij veel te weten over de overstap
naar aardgasvrij, of heeft er al over gehoord maar zich er nog niet in verdiept. Ook is ruim de helft van
de deelnemers al bewust bezig met duurzamer wonen en al aan de slag om het eigen
aardgasverbruik te verminderen. Bij de overstap naar aardgasvrij geeft ongeveer driekwart van de
deelnemers aan dat de betaalbaarheid van de oplossing het meest belangrijk is. Ruim een derde van
de respondenten geeft echter aan dat zij (nog) niet van het aardgas af willen. Er is dus veel diversiteit
in hoe bewoners van de Utrechtse Heuvelrug naar de warmtetransitie kijken.
Leeswijzer
Deze notitie van uitgangspunten bestaat uit twee delen. Eerst worden de algemene principes
beschreven die we hanteren om de transitievisie warmte zo op te stellen dat die zo goed mogelijk
aansluit bij de wensen van betrokkenen. Daarna gaan we in op de besliscriteria voor het prioriteren
van wijken, oftewel het afwegingskader waarmee in de transitievisie warmte keuzes worden gemaakt
over de volgorde van wijken. De volgorde waarin de uitgangspunten in deze notitie zijn benoemd geeft
een beeld van de mate waarin ze door de betrokkenen belangrijk worden gevonden.
De volgende stap in het proces naar een transitievisie warmte is het vertalen van deze uitgangspunten
naar een voorkeursrichting voor een alternatief per wijk en een tijdspad van wijken.
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Algemene principes
Algemene principes zijn uitgangspunten die gelden om de warmtetransitie in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug tot een succes te maken. Deze principes laten we duidelijk terugkomen in de transitievisie
warmte. Op die manier wordt de input van de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en de
belangrijkste stakeholders gewaarborgd en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en
verwachtingen van de betrokken partijen.

1. De transitievisie warmte is richtinggevend
De transitievisie is een richtinggevende visie die de benodigde verduurzamingsstappen voor
de komende periode beschrijft. Hierdoor weten zowel de gemeente, de stakeholders als de
bewoners en bedrijven waar en op welke manier ze aan de slag kunnen gaan.

2. We betrekken inwoners en ondernemers bij de totstandkoming
Bij het opstellen van de transitievisie warmte streven we ernaar dat de stem van inwoners en
ondernemers doorklinkt. De visie moet bovendien herkenbaar zijn voor zowel bewoners als
ondernemers. Dat doen we door hun input op te halen en door het regelmatig delen van
informatie over de voortgang van het proces en inhoudelijke informatie. Hiermee zorgen voor
herkenning en erkening. Het eindresultaat is een leesbaar document in begrijpelijke taal. De
TVW zal worden opgesteld in de huisstijl van de gemeente waardoor het document past bij de
Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast worden bewoners op de hoogte gehouden over aardgasvrij
wonen, bij voorkeur via een digitale nieuwsbrief.

3. Oplossingen zijn betaalbaar
Bij de keuzes voor aardgasvrije oplossingen in de transitievisie warmte streven we naar
oplossingen die betaalbaar zijn, ook voor huishoudens met een kleine beurs.

4. Oplossingen dragen bij aan comfort
We streven naar oplossingen die zo veel mogelijk comfort opleveren. Een comfortabele
woning kan in de winter eenvoudig en storingsvrij worden verwarmd, maar moet tijdens de
zomermaanden de warmte buiten de deur houden.

5. Oplossingen zijn duurzaam
De gekozen oplossingen zijn zoveel mogelijk hernieuwbaar en leveren zo min mogelijk schade
op voor het milieu en de directe leefomgeving en zijn daarmee toekomstbestendig.

6. Planningen sluiten op elkaar aan
Bij de fasering van de wijken in de TVW creëren we zoveel mogelijk gelijktijdigheid van
werkzaamheden. Hiermee ontstaat efficiëntie en schaalvoordeel. Door gebruik te maken van
natuurlijke momenten worden oplossingen zo betaalbaar mogelijk.

7. Aandacht voor gezamenlijke belangen en verschillende doelgroepen
Bij het opstellen van de TVW is er aandacht voor gezamenlijke belangen waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. Daarbij is aandacht voor alle doelgroepen. We streven
er onder andere naar dat huurders voldoende geraadpleegd en geïnformeerd zijn.

8. Inwoners beschikken over keuzevrijheid in de overstap naar aardgasvrij
In de enquête gaven bewoners aan dat zij keuzevrijheid belangrijk vinden. Voor particuliere
woningeigenaren geldt dat zij zelf investeren en daarmee ook zelf de regie hebben over de
overstap naar aardgasvrij. Voor huurders geldt dat zij vroegtijdig geïnformeerd zullen worden
op het moment dat hun woningcorporatie stappen gaat zetten richting aardgasvrij. Indien de
voorkeur uitgaat naar een collectieve oplossing is het van belang dat de overstap naar
aardgasvrij voor alle bewoners (zowel huurders als particulieren) gelijktijdig plaatsvindt.
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Besliscriteria wijkprioritering
De besliscriteria zijn van toepassing op de te maken keuzes binnen de transitievisie warmte. De
besliscriteria worden gebruikt voor het bepalen van de volgorde van wijken binnen de warmtetransitie.

1. Er is een technisch en financieel haalbaar alternatief met draagvlak
Bij de overstap naar aardgasvrij wonen is de beschikbaarheid van een betaalbaar en
technisch haalbaar alternatief voor aardgas essentieel. We geven de voorkeur aan
oplossingen met een bewezen technologie waarbij wordt gestreefd naar de laagste
maatschappelijke kosten. Zo wordt een efficiënte inzet van middelen bevorderd en wordt
voorkomen dat bewoners geconfronteerd worden met kinderziektes. Bij de keuze voor
aardgasvrije alternatieven is het tevens van belang dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor de
gekozen oplossingen, zowel bij bewoners, bedrijven en andere stakeholders.

2. Er is veel vraag op een plek
Indien er veel woningen en/of kantoren bij elkaar in de buurt staan biedt dit meer kansen voor
de warmtetransitie. Bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken of hoogbouw. Ook wijken waar grote
gebouweigenaren aanwezig zijn zoals woningcorporaties, verzorgingstehuizen of scholen
krijgen voorrang.

3. Er zijn initiatieven van bewoners
We starten in wijken waar bewoners zelf initiatief willen nemen. Daar waar bewoners zelf
initiatief nemen is meer draagvlak en hebben bewoners mogelijk een hogere
investeringsbereidheid die kan helpen om de overstap te maken naar aardgasvrij wonen.

4. Er kan een combinatie worden gemaakt met andere werkzaamheden
We geven voorrang aan wijken waar al werkzaamheden gepland zijn en waar een combinatie
kan worden gemaakt met andere maatregelen of werkzaamheden, zoals grootonderhoud,
renovatie of rioolvervanging.

5. Er is voldoende capaciteit beschikbaar
Een wijk kan makkelijker en sneller aardgasvrij worden als er voldoende capaciteit
beschikbaar is. De vorm van capaciteit is afhankelijk van de warmteoplossing. In geval van
warmtenetten helpt het als er een warmtebron aanwezig is, zoals bijvoorbeeld (industriële)
restwarmte of aquathermie. Bij de overstap op all-electric is het van belang dat er voldoende
capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnetwerk. In het geval van de toepassing van
duurzaam gas is de beschikbaarheid van een duurzaam gas bepalend, bijvoorbeeld in de
vorm van groen gas of waterstof.

6. Er is goede isolatie aanwezig
Op het moment dat woningen of kantoren al goed geïsoleerd zijn is het makkelijker en
betaalbaarder om de overstap naar aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld bij woningen of
kantoren met energielabel A.

7. Er is een alternatieve warmtebron beschikbaar
De aanwezigheid van een alternatieve duurzame warmtebron kan een belangrijke richting
vormen voor het organiseren van collectiviteit. Lokale bronnen zijn noodzakelijk voor het
voeden van een warmtenet of een bronnet.
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Bijlage 1. Resultaten gemeentebrede online enquête
Via social media, het gemeentenieuws en de nieuwsbrief van energiecooperatie Heuvelrug Energie is
een online enquête verspreid waarbij inwoners van de Utrechtse Heuvelrug gevraagd zijn om een
aantal meerkeuzevragen over de warmtetransitie te beantwoorden. De resultaten van de enquête
geven een beeld van wat bewoners belangrijk vinden in de warmtetransitie en de keuzes die in de
transitievisie warmte gemaakt moeten worden. De enquête is 432 keer ingevuld en geeft daarmee
inzicht in de voorkeuren van bewoners ten aanzien van de overstap naar aardgasvrij wonen. Om
deelnemers aan de enquete te laten zien wat de overstap naar aardgasvrij wonen inhoud konden zij
eerst een animatie filmpje bekijken, zie https://www.heuvelrug.nl/aardgasvrij-wonen

Hieronder staan de uitkomsten van de enquete in de Utrechtse Heuvelrug weergegeven. De
uitkomsten zijn onderverdeeld in huurders en particuliere woningeigenaren
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Uitkomsten huurders

6

7

8

9

10

11

12

Uitkomsten particuliere eigenaren
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Bijlage 2. Samenstelling werkgroep Transitievisie Warmte
De transitievisie warmte zal worden opgesteld in samenspraak met de Werkgroep Transitievisie
Warmte. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van Stedin, Heuvelrug Wonen, Rhenam,
Vestia, Heuvelrug Energie, Habion, ondernemersverenigingen, huurdersadviesraad Maarn /
Heuvelrug Wonen / Amerongen, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze
groep zal in meerdere werksessies bijeenkomen om de transitievisie warmte vorm te geven. De
deelnemers van de werkgroep zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stedin: Rosanne Corbet
Heuvelrug Wonen: Peter Felix
Rhenam: Gert-Jan Wennink
Heuvelrug Energie: Rineke Hakkens
Ondernemersverenigingen: Amir Hajari en Nico Dral
Huurdersadviesraad Maarn, Heuvelrug Wonen, Amerongen: Guy Stanworth en Glen van
Gene
Waterschap Vallei en Veluwe: Patrick Steer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Mieke Coenen, Irena Goderie en Marjolijn van Someren
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