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Aan de Raad,

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de inzet van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, 
moeten afbouwen om zo uiteindelijk in 2050 9596 minder CO2 uit te stoten (en al 4996 in 2030) 
dan in 1990. Dit betekent onder meer dat de gebouwde omgeving niet langer meer gebruik kan 
maken van aardgas voor het verwarmen van het pand en om te koken.

Uiterlijk 31 december 2021 moeten alle gemeenten in Nederland samen met stakeholders een 
Transitievisie Warmte hebben opgesteld. De Transitievisie Warmte is een eerste onderzoek dat 
inzicht geeft in de kansen en mogelijkheden van het isoleren en aardgasvrij maken van de 
gebouwde omgeving in onze gemeente.

Achtergrond
Nederland heeft als doel om in 2050 9596 minder C02 uit te stoten (en al 4996 in 2030) ten 
opzichte van 1990. Deze doelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet. De gebouwde omgeving vormt 
met ruim 3096 in het energiegebruik een belangrijk onderdeel. De inzet van fossiele brandstoffen, 
zoals aardgas, moet worden afgebouwd.

In het Klimaatakkoord staan afspraken en maatregelen om de uitstoot van broeikassen tegen te 
gaan en de C02.reductiedoelstelling van minimaal 4996 in 2030 te behalen. Gemeenten zijn 
volgens het Klimaatakkoord regisseurs van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. 
Uiterlijk 31 december 2021 moeten alle gemeenten in Nederland samen met stakeholders een 
Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Deze visie moet vervolgens minstens iedere vijfjaar 
geactualiseerd worden.

Als gemeente Steenbergen hebben we het doel om in 2050 een energieneutrale gemeente te 
zijn. Een aardgasvrije gebouwde omgeving levert een bijdrage aan deze doelstelling. Hiervoor 
moeten onder meer circa 10.000 woningen in onze gemeente worden voorzien van een 
alternatieve warmtevoorziening. Ook andere gebouwen, zoals kantoren, dienen aardgasvrij te 
worden.

Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte is een eerste onderzoek dat inzicht geeft in de kansen en 
mogelijkheden van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in onze 
gemeente. Vanwege de nog resterende tijd tot de deadline van 1 januari 2022, hebben we ervoor 
gekozen om in de eerste versie van de Transitievisie Warmte de beschikbare duurzame 
warmtebronnen en de energiebesparingspotentie in kaart te brengen. Ook nemen we in deze
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versie een afwegingskader op dat de basis vormt voor de selectie van eventuele start- of 
verkenningswijken en de verder fasering.

We selecteren dus nog geen start- of verkenningswijken. Hiermee gaan we in de eerste helft van 
2022 aan de slag. Het adviesbureau De WarmteTransitieMakers ondersteunt ons bij het opstellen 
van de eerste versie van de Transitievisie Warmte.

Middelen
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte is door u reeds een budget ter beschikking 
gesteld van C 40.000,-.

Voor inhuur van externe expertise was het mogelijk om als gemeente een aanvraag te doen voor 
de subsidieregeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Deze regeling wordt uitgevoerd door 
het Expertise Centrum Warmte in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Het gaat om een vaste bijdrage van C 20.660,- per gemeente.

Op 1 juni 2021 hebben wij een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling EAW. Onze aanvraag 
is toegekend, wat betekent dat wij dus een bedrag van C 20.660,- hebben ontvangen voor de 
inhuur van externe expertise.

Participatie
Op dinsdagavond 19 oktober 2021 organiseren wij een digitale informatieavond over de 
Transitievisie Warmte. Ook worden alle inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een 
enquête over de Transitievisie Warmte en aardgasvrij wonen via ons platform IkPraatMee. 
Inwoners ontvangen over beide onderwerpen een informatiebrief.

Verschillende stakeholders, waaronder de stads- en dorpsraden zijn uitgenodigd voor een 
interview. De woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, netbeheerder Enexis en 
energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen nemen samen met medewerkers van de ambtelijke 
organisatie deel aan een werkgroep. Deze werkgroep is nauw betrokken bij de opstelling van (de 
eerste versie van) de Transitievisie Warmte.

Planning
In december 2021 wordt de eerste versie van de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan u 
voorgelegd. U ontvangt hierbij ook ter informatie de uitkomsten van de enquête en een verslag 
van de digitale informatieavond. Vervolgens zullen we in de eerste helft van 2022 een 
verdiepingsslag maken. Bij deze verdiepingsslag wordt nader onderzocht welke wijken en I of 
buurten mogelijk in aanmerking komen als start- of verkenningswijk. Hierbij worden uiteraard 
onze inwoners en andere gebouweigenaren opnieuw betrokken.

Hoogachtend, 
burgemeester ei ï-vąn Stşenbergen,ļ 

) de burgemeester,
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