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Geadviseerd besluit
1.  De startnotitie vast te stellen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte.

2.  Kennis te nemen van de praatplaat over de aanpak van de energietransitie.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In het Klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een 
Transitievisie Warmte moet hebben vastgesteld. Een Transitievisie Warmte geeft per wijk inzicht in de 
verschillende alternatieven voor aardgas op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Tevens 
geeft de Transitievisie Warmte inzicht in potentiële kansen met welke wijk als eerste gestart kan 
worden. Om deze opgave samen met o.a. woningbouwcorporaties, netbeheerders, 
energieleveranciers, het waterschap, verenigde ondernemers en georganiseerd bewonersoverleg te 
realiseren is een Transitievisie Warmte nodig. Dit voorstel ziet op het vaststellen van 
de bestuursopdracht voor het opstellen van de Transitievise Warmte.

De komende jaren is de energietransitie naast circulaire economie, klimaatadaptatie één van de grote 
thema's voor Ridderkerk. Op dit moment wordt binnen de BAR-organisatie voor de energietransitie 
gewerkt aan een vijftal deelthema's 1) Duurzame energie voorziening, 2) Energiebesparing, 3) 
Nieuwbouw&Gebiedsontwikkeling, 4) Mobiliteit en 5) Verduurzamen BAR-organisatie. 

Om alle onderwerpen in de juiste context te kunnen plaatsen is er een praatplaat energietransitie 
opgesteld. Deze praatplaat is als bijlage toegevoegd. De Transitievisie Warmte is opgenomen in het 
deelthema Duurzame energie voorziening onder warmte.

Beoogd effect
De Transitievisie Warmte geeft ons maar ook inwoners en andere stakeholders inzicht in 
hoe Ridderkerk wil toewerken naar een aardgasvrije gemeente. Het geeft per wijk inzicht in het meest 
geschikte alternatief voor aardgas op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Daarnaast geeft 
het inzicht in de meest logische plek om te starten met het uitfaseren van aardgas.

Relatie met beleidskaders
Met het opstellen van de Transitievisie wordt invulling gegeven aan de paragraaf Duurzaamheid van 
het collegeprogramma 2018-2022 van Ridderkerk. Hierin is onder andere opgenomen dat inzichtelijk 
wordt gemaakt welk alternatief voor aardgas per wijk het meest kansrijk is in Ridderkerk.

Argumenten
1.1 Vanuit het Klimaatakkoord is elke gemeente verplicht om in 2021 een Transitievisie Warmte te 
hebben vastgesteld door de raad.

2.1 De praatplaat geeft inzicht in de verschillende deelthema's waaraan gewerkt wordt met betrekking 
tot de energietransitie.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De Transitievisie Warmte betreft een dynamisch cyclisch proces waarbij we soms twee stappen 
vooruitkomen en een later moment er een terug moeten doen. In de startnotitie welke als bijlage is 
toegevoegd is een aantal processtappen benoemd. Hierbij is 'samen starten' het vertrekpunt waarvoor 
inmiddels twee stakeholdersbijeenkomsten zijn geweest. 

De komende periode (tot en met september 2019) staat vooral in het teken van de aanbesteding, het 
formuleren van de uitvraag (wat willen we hebben).

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.
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Financiën
De opdracht voor het opstellen van een Transitievisie Warmte voor Ridderkerk wordt gelijktijdig met 
een opdracht voor Albrandswaard op de markt gezet. Onze verwachting is dat hierdoor nog een 
financieel voordeel kan ontstaan. In Ridderkerk is binnen het bestaande budget € 35.000 
beschikbaar. Op basis van onze huidige inzichten kan hiermee een Transitievisie Warmte worden 
opgesteld. 

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Voor de Transitievisie Warmte wordt de Regionale Energie Strategie (RES) als bouwsteen gebruikt. 
Het DNA van onze regio voor nu en de toekomst is dat er een overschot aan restwarmte is en een 
tekort aan elektriciteit. Dit gegeven wordt ook meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie 
Warmte. In de concept RES is vanuit een drietal scenario's gekeken naar de rol van de lokale 
overheid, inwoners, energiecoöperaties en de effecten op sociaal en fysiek gebied. We weten nu als 
het gaat om alternatieve energiebronnen zoals geothermie dat er voor het fysieke gebied een 
belemmering is in verband met het waterwingebied. Ook weten we dat de energietransitie iedereen 
gaat raken. Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte maar ook in een later stadium bij het 
Transitieplan per wijk is daar aandacht voor.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Praatplaat energietransitie  
2. Startnotitie Transitievisie Warmte   
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
19 september 2019

Zaaknummer:
70663

Onderwerp:
Startnotitie opstellen Transitievisie 
Warmte Commissie Samen wonen

27 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 11 juni 2019,

gelet op 

Het bepaalde in het Klimaatakkoord en het collegeprogramma 2018-2022.

BESLUIT:

1. De startnotitie vast te stellen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte.

2. Kennis te nemen van de praatplaat over de aanpak van de energietransitie.


