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Transitievisie warmte:
• Klimaatakkoord (2018): Elke gemeente eind 2021 

een transitievisie warmte (TVW) vastgesteld door 
gemeenteraad

• In de transitievisie warmte staat:
• In welke wijk welke aardgasvrije oplossing 

het meest kansrijk is
• In welke wijken vóór 2030 gestart wordt met 

het traject richting aardgasvrij

• Besluit per wijk volgt in wijkuitvoeringsplan

• Minimaal elke 5 jaar herijken (want kennis, 
beleid, wetgeving, technologie ontwikkelt door)



Hoe ziet het eruit?
Velsen

Ouder-
Amstel



Transitievisie jargon:
• Startbuurt / startwijk / verkenningsbuurt: een buurt of gebied 

waar de komende jaren (voor 2030) verder gewerkt wordt aan een 
wijkaanpak richting aardgasvrij:

• Er zijn nog go/no go momenten!
• Er is meestal geen einddatum afgesproken

• Wijkuitvoeringsplan: een plan dat beschrijft hoe de gemeente de 
wijkgerichte aanpak in wijk/buurt wil uitvoeren of regisseren. 
Hierin staat:

• Op welk duurzaam alternatief deze buurt(en) of wijk(en) 
overgaat

• Wanneer de overgang plaatsvindt
• welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te 

komen (ook inclusief isolatie, wanneer nodig).
• Koppelkansen: kansen om bij het aardgasvrij maken van een wijk 

ook andere opgaven mee te nemen, zoals rioleringsvervanging, 
vergroening of leefbaarheid.

• Laagste maatschappelijke kosten: de totale kosten aan 
gebouwen, infrastructuur en bronnen om een wijk aardgasvrij te 
maken



Met wie is het opgesteld?
• De TVW is op de meeste 

plekken opgesteld in intensieve 
samenwerking met belangrijke 
stakeholders, én met 
betrokkenheid van bewoners

• Belangrijke stakeholders:
• Woningcorporaties
• Netbeheerder Liander
• Warmtebedrijven
• Lokale energiecoöperaties / 

bewonersinitiatieven

Bewonersavond 
TVW Hoorn, 2019



De basis: kosten
• Voor alle TVW’s is gebruik 

gemaakt van rekenmodellen 
• Die modellen berekenen 

welke aardgasvrij oplossing 
per buurt de laagste 
maatschappelijke kosten 
heeft
• Op basis van deze resultaten 

vond het gesprek plaats met 
belanghebbenden over de 
vraag: waar te starten?



Wat is er nu te vinden in 
de TVW (en wat NIET)?

• In de TVW is GEEN BESLUIT genomen over:
• het moment waarop wijken van het aardgas af gaan
• en de toekomstige aardgasvrije infrastructuur per wijk
• Het besluit per wijk wordt genomen in het wijkuitvoeringsplan. 

Gemeenten hebben de opdracht gekregen dit besluit via wijkaanpakken 
te organiseren.

• In de meeste TVW’s zijn geen doelstellingen opgenomen rondom isolatie / 
energiebesparing in de gemeente

Wat is de transitievisie warmte dan wél?
• De Transitievisie Warmte (TVW) is een kader waarbinnen de gemeente samen 

met partners de warmtetransitie verder vorm kan geven:
• Gezamenlijke uitgangspunten vormen een basis voor het verder werken 

aan de warmtetransitie
• In de “startwijken” wordt na de TVW het vervolgtraject ingezet richting 

aardgasvrij



Wat kun je als raadslid 
doen? • Lees je TVW: wij hebben ze voor heel 

Noord-Holland verzameld op 
https://servicepuntduurzameenergie.
nl/tvw-viewer/
• Laat je informeren over het traject in 

de startbuurten 
(wijkuitvoeringsplannen worden 
meestal door de raad vastgesteld)
• Laat je informeren over de 

isolatie/energiearmoede aanpak, en 
stuur aan op doelstellingen op dit 
spoor 
• Ben scherp (maar ook realistisch) op 

koppelkansen in de gemeente

https://servicepuntduurzameenergie.nl/tvw-viewer/


VRAGEN?


