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ONDERWERP
Proces warmtevisie.
KENNISNEMEN VAN
Tijdens de commissie van 17 februari 2020 wordt u door middel van een presentatie op de hoogte
gebracht over het proces van de warmtevisie. Tevens wordt u een korte terugkoppeling gegeven van
de opbrengsten van de twee eerdere bewonersavonden plus de gesprekken met onze stakeholders.
Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal uitgangspunten voor de warmtevisie. Daarnaast wordt
met u de eerste analyse en de kansen die daaruit voortkomen voor de warmtevisie gedeeld.
INLEIDING
In het Klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een
Transitievisie Warmte (hierna: warmtevisie) door de gemeenteraad moet hebben vastgesteld. Een
warmtevisie geeft per wijk inzicht in de verschillende alternatieven voor aardgas op basis van de
laagste kosten voor de eindgebruiker. Tevens geeft de warmtevisie inzicht in potentiele 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 het proces voor het opstellen van een warmtevisie gestart.
KERNBOODSCHAP

De gemeente Albrandswaard is gestart met het werken aan een warmtevisie. In de warmtevisie wordt
een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Albrandswaard in de toekomst verwarmd? Wat is de beste
methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Albrandswaard in 2050.

TOELICHTING
Op 16 juli 2019 bent u via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht over het proces van de
warmtevisie. Een extra toelichting daarop is gegeven in de commissie beraad en advies van 23
september.
CONSEQUENTIES
Niet van toepassing.
VERVOLG
Op een drietal momenten in het proces wordt de u meegenomen en wordt door middel van een
presentatie de tussentijdse opbrengsten gedeeld. Na de bijeenkomst op 17 februari is de tweede
bijeenkomst op 19 mei en de derde bijeenkomst op 23 juni. Na het zomerreces start het
besluitvormingsproces om de warmtevisie te laten vaststellen door de gemeenteraad.
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