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In 2050 worden woningen en andere gebouwen niet meer met aardgas
maar met groen gas, warmtenetten of met behulp van elektriciteit verwarmd.
Dat stelt alle betrokken partijen voor een enorme opgave hoe deze warmtetransitie vorm te geven.
Terugrekenend vraagt dat van gemeenten dat zij al vóór 2025 kiezen hoe hun
wijken van warmte worden voorzien. Een keuze die vraagt om een zorgvuldige
en integrale afweging omdat deze verstrekkende gevolgen heeft voor investeringen in de hele keten van infrastructuur, verwarmingsinstallaties en besparingsmaatregelen.
Voor burgers heeft dit grote impact op de manier waarop zij hun woningen
verwarmen, de betaalbaarheid daarvan, en voor huiseigenaren op de (des)investeringen die zij daarvoor moeten doen. Vergaande isolatie is belangrijk voor
de verduurzaming en bij lage temperatuurverwarming een randvoorwaarde.
Burgers moeten hierbij ondersteund worden.
De markt speelt een cruciale rol in deze warmtetransitie. Met hun expertise van
verschillende warmteoplossingen kunnen bedrijven gemeenten helpen met; de
afweging welke warmteoplossing gekozen moet worden, (besparings)diensten
en producten, het aanleggen van warmtenetten en het produceren van gas,
elektriciteit en warmte.

Wat moet er gebeuren?
De Rijksoverheid:
• Zorg voor een zorgvuldig afwegingskader, waarmee de inrichting en de
effecten van de nieuwe lokale warmtevoorziening in kaart kan worden
gebracht.
• Zorg dat burgers in het afwegingskader een centrale rol en betrokkenheid hebben bij de keuzes die worden
gemaakt.
• Zorg dat de rol van de markt gewaarborgd is bij de inrichting en uitvoering
van het afwegingskader, zodat de
burger de meest efficiënte warmteoplossing krijgt.

• Zorg voor urgentie bij en voldoende
stimulering van gemeenten om vóór
2025 een afgewogen keuze te maken.
• Opname in omgevingsvisies en –
plannen lijkt de aangewezen weg.
• Zorg, met verplichtingen en financiële
arrangementen, dat burgers en gebouweigenaren voorbereid zijn op de
nieuwe wijze van verwarmen.
• Zorg voor een gelijk speelveld voor
alle warmteopties, ook bij normering
voor energieprestaties van gebouwen.

Gemeenten:
• Moeten zich met betrokken partijen
(waaronder burgers, corporaties en
marktpartijen) voorbereiden om een
keuze te maken hoe de toekomstige
warmtevoorziening eruitziet.
• Passen daartoe het nationale afwegingskader toe voor hun omgevingsplannen. Betaalbaarheid, voor de
maatschappij en voor de burger, staat
in die afweging voorop.
• Nemen, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, in hun coalitieakkoorden voldoende budget en formatie op voor de warmtetransitie.
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