
 
 

 

Notitie Transitievisie Warmte gemeente 

Steenbergen Fase 2 
 

 

Inleiding 

Samen met woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, netbeheerder Enexis en 

energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen heeft de gemeente in de afgelopen 

maanden een start gemaakt met de voorbereidingen van de Transitievisie Warmte, 

die naar verwachting rond de zomer van 2022 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 

 

In de eerste fase zijn uitgangspunten geformuleerd voor het maken van keuzes over 

de toekomstige infrastructuur in 2050 en het pad om te komen tot een duurzame, 

betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening in 2050. Deze uitgangspunten zijn 

getoetst en waar nodig verder uitgewerkt aan de hand van de uitkomsten van de 

enquête die in oktober is gehouden onder inwoners van de gemeente Steenbergen.   

 

Daarnaast is door De WarmteTransitieMakers een eerste analyse gemaakt van de 

huidige en toekomstige warmtevraag en warmtebronnen en de belangrijkste 

koppelkansen. Op basis van de uitgangspunten en deze technische analyse is een 

eerste beeld geschetst van de mogelijke toekomstige warmtevoorziening in 2050 en 

de fasering van nu tot 2050. 

 

 
 

Transitievisie Warmte Fase 2 

Na bespreking van de Transitievisie Warmte Fase 1 in de raad, gaan we in de tweede 

fase op basis van de geformuleerde uitgangspunten en de eerste analyse in 2022 

verder met een inhoudelijke verdiepingsslag. We gaan daarvoor in gesprek met 

inwoners en bedrijven om meer zicht te krijgen op het aanwezige draagvlak, ideeën, 

wensen en behoeften van inwoners en bedrijven.  
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Daarnaast zoomen we vanwege de plannen van de gemeente en woningcorporatie 

Stadlander in op Steenbergen-Centrum en we scherpen de sociale analyse verder 

aan. 

 

Op basis hiervan komen we in overleg met de werkgroep tot een gedragen versie van 

de Transitievisie Warmte Fase 2 voor de gemeente Steenbergen. Na de formele 

mogelijkheid tot inspraak van inwoners en andere belanghebbenden zal deze rond 

de zomer van 2022 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Voor inwoners die zelf al direct aan de slag willen, werken we de Transitievisie 

Warmte uit naar concrete adviezen, die we digitaal via de website van het Regionaal 

Energieloket beschikbaar maken. 

 

Wat gaan we doen? 

In de eerste fase is de werkgroep twee keer bijeengekomen, hebben we een digitale 

informatieavond voor inwoners georganiseerd en een brede enquête over aardgasvrij 

wonen onder inwoners gehouden. Deze eerste fase wordt afgesloten met vaststelling 

van de uitgangspunten in de raad. 

 

 
 

 

In de tweede fase voeren we de volgende activiteiten uit om met inwoners, bedrijven 

en andere belanghebbenden te komen tot een Transitievisie Warmte waarin de visie 

en stappen zijn uitgewerkt om uiterlijk in 2050 te komen tot een duurzame, 

betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening in de gemeente Steenbergen. 

 

1. Klankbordgroep 

We organiseren twee bijeenkomsten om de inhoud van de Transitievisie Warmte Fase 

1 te toetsen, aan te scherpen en ideeën te verzamelen voor de nadere uitwerking. 

Afhankelijk van het aantal inwoners met interesse om mee te denken, kunnen 

bewoners kiezen tussen actief deelnemen aan bijeenkomsten of alleen meelezen en 

schriftelijk reageren.  
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Inwoners vanuit lokale bewonersgroepen met interesse om zelf actief bij te dragen 

aan de uitvoering in hun eigen buurt, wijk of kern, nodigen we uit voor een brede 

werkgroepbijeenkomst over de uitvoering. 

 

2. Werkgroep 

We organiseren drie bijeenkomsten met de werkgroep met vertegenwoordigers van 

de gemeente, Stadlander, Woonkwartier, Enexis en energiecoöperatie Duurzaam 

Steenbergen. Tijdens de bijeenkomsten verwerken we de uitkomsten van de 

klankbordgroep in de inhoud van de Transitievisie Warmte, bespreken de 

belangrijkste keuzes voor de visie en fasering en vullen dit aan met een 

uitvoeringsstrategie en de rollen van alle partijen daarin. 

 

3. Wijkverkenning Steenbergen-Centrum 

Om te kunnen aanhaken bij de ontwikkeling van een visie en concrete plannen van 

de gemeente en woningcorporatie Stadlander voor Steenbergen-Centrum is het van 

belang om in deze fase al meer in te zoomen op dit gebied. Door middel van een 

uitgebreidere analyse krijgen we meer inzicht voor het maken van keuzes tussen 

individuele of collectieve oplossingen in (delen van) Steenbergen-Centrum en 

daarbinnen de keuze voor eventuele startgebieden. 

 

4. Informatieavond inwoners 

Voordat we de stap zetten richting het formele besluitvormingsproces organiseren 

we een tweede informatieavond voor inwoners waarin we het proces, de 

uitgangspunten, analyses en keuzes in de Transitievisie Warmte presenteren. Alle 

inwoners krijgen zo nog de kans om zich een beeld te vormen van de inhoud en 

hierop te reageren. 

 

5. Stuurgroep 

Het resultaat van de voorgaande activiteiten is een eerste concept Transitievisie 

Warmte, waarin ideeën, wensen en behoeften van inwoners zijn verwerkt. Omdat het 

van belang is dat de inhoud ook gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders 

organiseren we als laatste stap voorafgaand aan de formele besluitvorming een 

bestuurlijk overleg met de gemeente, Stadlander, Woonkwartier en Enexis. 

 

6. Inspraak 

In de eerdere fasen hebben inwoners de mogelijkheid gehad om mee te denken en 

input te geven door het invullen van de enquête (2021), deelname aan de 

klankbordgroep (2022) en te reageren tijdens de informatieavonden voor inwoners 

(2021 en 2022). Vanwege het belang en de mogelijke impact van de Transitievisie 

Warmte (die onderdeel moet worden van de Omgevingsvisie, zoals bedoeld in de 

nieuwe Omgevingswet), krijgen inwoners en andere belanghebbenden na 

goedkeuring van de Transitievisie Warmte door het college nog de mogelijkheid 

formeel te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. 
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7. Besluit Raad 

Voorzien van een reactie op eventuele ingediende zienswijzen en mogelijk met 

wijzigingen op basis hiervan volgt na de inspraakperiode een definitieve versie van de 

Transitievisie Warmte die door het college ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

raad. 

 

8. Advies Regionaal Energieloket 

Op basis van de temperatuurprofielen en warmteoplossingen in de Transitievisie 

Warmte kunnen inwoners via de website van het Regionaal Energieloket een meer 

specifiek advies krijgen over mogelijke maatregelen op woningniveau. 


