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Geachte raadsleden,
Inleiding
De komende jaren is de energietransitie één van de grote thema's voor alle Nederlandse gemeenten.
Op verschillende manieren werkt Albrandswaard aan het thema energietransitie en worden
verschillende projecten uitgevoerd. Om u een overzicht te geven en de werkzaamheden in de juiste
context te kunnen plaatsen is er een ‘praatplaat energietransitie’ gemaakt welke als bijlage bij deze brief
is toegevoegd.
Zoals u kunt zien werken we aan een vijftal deelthema's;
1) Duurzame energie voorziening
2) Energiebesparing
3) Nieuwbouw & Gebiedsontwikkeling
4) Mobiliteit
5) Verduurzamen BAR-organisatie
Binnen het deelthema ‘Duurzame energie voorziening’ starten we met het opstellen van een
Transitievisie Warmte (hierna; warmtevisie) voor Albrandswaard. Vanuit het klimaatakkoord wordt elke
gemeente verplicht om in 2021 een vastgestelde warmtevisie te hebben. De warmtevisie geeft ons als
gemeente maar ook inwoners en andere stakeholders inzicht in hoe wij willen toewerken naar een
aardgasvrij Albrandswaard.
De overstap naar aardgasvrije wijken raakt inwoners letterlijk tot achter hun voordeur. Daarom is een
belangrijk aspect van de warmtevisie het communicatie-, en participatietraject. In juli 2019 starten we
met het participatietraject in de vorm van een online enquête onder onze inwoners. In het najaar worden
een drietal participatiebijeenkomsten georganiseerd.
In deze brief informeren wij u over de inhoud en het proces van deze warmtevisie.
Wat is de opgave?
De stip op de horizon is een aardgasvrije gemeente in 2050. Om dat te realiseren moet de gebouwde
omgeving in Albrandswaard, bestaande uit circa 11.000 woningen en alle andere gebouwen voorzien
worden van een ander alternatief.
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Wat is een warmtevisie?
Heel kort gezegd geeft de warmtevisie per wijk inzicht in het meest geschikte alternatief voor aardgas
tegen de laagst maatschappelijke kosten. Tevens geeft het inzicht in de meest kansrijke gebieden om
te gaan starten met het aardgasvrij maken daarvan.
Wie doet er mee?
Het opstellen van de warmtevisie is vooral een gezamenlijke opgave van gemeente, stakeholders en
inwoners. Nadruk in het proces ligt vooral bij het verkrijgen van commitment op het proces en inhoud.
Omdat de overstap naar aardgasvrije wijken bewoners letterlijk tot achter hun voordeur raakt, is het
belangrijk voor bewustwording, draagvlak en betrokkenheid om juist óók hen nú al te betrekken bij het
maken van de warmtevisie.
Communicatie
Om inwoners mee te nemen in wat de warmtevisie is, wat het voor hen betekent en hoe en wanneer ze
mee kunnen denken met het maken van de visie, is het noodzakelijk om hen goed te informeren.
Daarom komt er op de gemeentesite en alle bekende online platforms informatie over de visie en het
bijbehorende proces.
Participatietraject
Het participatietraject wordt opgebouwd uit twee stappen.
1) Een enquête onder alle inwoners van de gemeente Albrandswaard.
2) Een drietal participatiebijeenkomsten.
De opbrengsten uit de enquête worden gebruikt als input voor de bijeenkomsten. De bijeenkomsten
worden gepland in de maanden september en oktober.
Betrokkenheid van de raad
Het opstellen van de warmtevisie is een complex, dynamisch proces waarbij we soms twee stappen
vooruit komen en een ander moment er weer één terug moeten doen. Enerzijds is het een technisch
verhaal gebaseerd op een theoretisch model en anderzijds gaat het over gevoel en acceptatie.
Wij maken 23 september 2019 in de commissie Beraad & Advies Ruimte graag gebruik van de
mogelijkheid om een toelichting gegeven op het proces en inhoud van de warmtevisie.
Daarnaast willen we u op verschillende momenten in het proces van de warmtevisie betrekken. Omdat
we verwachten dat het een dynamisch participatief proces wordt is op voorhand niet precies te zeggen
wanneer. Op basis van wat we nu weten onderscheiden we een viertal momenten waarop we de raad
informeren of om input of besluiten zullen vragen:
4e kwartaal 2019 Voorleggen geformuleerde uitgangspunten
1e kwartaal 2020 Delen alternatieven per wijk en kansrijke gebieden
2e kwartaal 2020 concept Transitievisie Warmte
4e kwartaal 2020 besluitvormingsproces

Uiteraard betrekken we de klankboordgroep duurzaamheid bij dit proces en staan we, wanneer daar
behoefte aan is open voor meerdere contact momenten met u.
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