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Onderwerp:  Start opstellen Transitievisie Warmte 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het feit dat de gemeente Midden-Groningen van start is 

gegaan met het opstellen van een Transitievisie Warmte.  

 

Aanleiding en context 

Landelijk heeft het Rijk als ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn. Vanuit deze ambitie draagt het 

Rijk gemeenten op om een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. Hierin staat beschreven hoe 

en wanneer alle wijken binnen de gemeente overstappen van verwarmen via aardgas naar 

duurzame vormen van verwarmen. De Transitievisie Warmte dient uiterlijk eind 2021 te zijn 

opgesteld en is het vertrekpunt bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. 

 

Rol van de gemeente 

Gemeenten hebben een regisserende rol in dit proces, maar kunnen niet zelf de inhoud bepalen en 

kunnen niet alleen de Warmtetransitie uitvoeren. Daarom starten we een proces op met interne en 

externe partijen. Samen met hen willen we de vragen beantwoorden hoe en wanneer wijken 

aardgasvrij worden. Belangrijke partners voor ons zijn onder de woningcorporaties, 

energiecoöperaties, en organisaties die de burgers in de wijken vertegenwoordigen. 

 

Relatie met de Duurzaamheidsvisie en de RES 

De TVW draagt bij aan de eigen doelstellingen van de gemeente op het gebied van een duurzame 

energievoorziening, zoals vastgesteld in de duurzaamheidsvisie, namelijk: 

- In 2021 een plan voor een aardgasvrij Midden-Groningen;  

- 50% minder aardgasverbruik in woningen in 2030;  

- 55% minder CO2-uitstoot in 2030;  

- 25% duurzame energie in 2030;  
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- Gezamenlijk zoeken naar goede inpassing van hernieuwbare energie in het landschap; 

Ook zal zoals genoemd in de duurzaamheidsvisie de betaalbaarheid van de energievoorziening 

aandacht krijgen.  

 

Hiernaast zal de RVW worden opgesteld met oog voor de aanknopingspunten met de Regionale 

Energie Strategie (RES).  

 

Relatie tot concrete projecten ‘die van het aardgas af gaan’ 

Dat we nu beginnen met dit proces, betekent niet dat wijken die al op weg zijn naar aardgasvrij 

moeten wachten met de uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn Gorecht-Noord waar de gemeente op 

dit moment werkt aan een aardgasvrije wijk en de plannen om binnenkort van start te gaan in 

Steendam Tjuchem. We houden ook rekening met deze praktijk.  

 

Een dynamisch proces in vier fasen 

We gaan deze maand van start met het invulling geven aan de Transitievisie Warmte.  

Een stroomschema met daaronder uitleg: 

 

 
 

In de eerste fase leggen we de basis. We brengen relevante interne en externe stakeholders in 

beeld en plannen we (digitale) startgesprekken of bijeenkomsten met deze partijen. Zo bepalen we 

in deze fase samen met deze partijen welke uitgangspunten en afwegingen we belangrijk vinden.  

Ook maken we een communicatie- en participatieplan voor de Transitievisie Warmte en een data-

analyse op wijkniveau. 
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In de tweede fase voeren we een sociale analyse uit middels verdere gesprekken met de 

verschillende partijen en inspraak van bewoners, en voeren we een technische analyse uit om te 

kijken wat er fysiek in de omgeving werkelijk haalbaar is qua warmte-oplossingen voor de 

warmtevraag in de verschillende wijken. Zo krijgen we een beeld van mogelijk (technisch) haalbare 

en (sociaal) acceptabele warmte-oplossingen per wijk.  

In deze fase zal ook duidelijk worden waar de opgave voor duurzame warmte samenvalt met 

andere plannen van de betrokken partijen, bijvoorbeeld het voorraadbeheer van de 

woningbouwverenigingen of activiteiten van lokale energiecoöperaties. Het kan ook zijn dat we 

andere ruimtelijke ontwikkelingen tegenkomen waarbij we mogelijk plannen en functies kunnen 

koppelen. Deze koppelkansen maken we inzichtelijk.  

 

In de derde fase houden we alles wat we hebben opgehaald – technische (on)mogelijkheden en 

sociale input – tegen de lat van de afwegingen die we in de eerste fase hebben opgesteld, om zo te 

komen tot een invulling, prioritering en fasering van hoe de verschillende wijken overgaan op 

duurzame warmte.  

 

In de vierde fase stellen we de Transitievisie Warmte op, inclusief een uitvoeringsagenda en een 

doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen en leggen we de uitkomsten aan u voor. Met een ingevuld 

afwegingskader zullen keuzes voor oplossingen en planning per wijk duidelijk onderbouwd worden. 

 

Besluitvormingstraject Raad 

Gezien de schaal van het traject, zult u in de periode januari-november meerdere malen betrokken 

worden bij en/of geïnformeerd worden over de stand van zaken. In november 2021 zal de 

Transitievisie Warmte aan u worden voorgelegd ter vaststelling.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


