
 

 

OPLEGNOTITIE  BIJ COMMISSIE- EN RAADSVOORSTELLEN  

Deze notitie is bedoeld voor intern gebruik. Het dient ter ondersteuning van de fracties bij hun kaderstellende, 

volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Het is aan de fracties om te bepalen in hoeverre de aangeboden 

informatie, onderdeel zal worden van het politiek bestuurlijke debat. 

 

Behoort bij voorstel  646744 

Vergadering  Raadscommissie d.d. 9 september 2021 

Agendapunt 7  
Onderwerp Transitie Visie Warmte: bespreken concept TVW 

Voorstel afkomstig van College 

  

Bevoegdheden 

commissie/gemeenteraad 

Bespreken van de concept Transitievisie Warmte en het meegeven van 

richtinggevende kaders. 

 

Eerder genomen besluiten of 

eerder besproken stukken 

 

Op 8 april is door de fracties gesproken over de manieren waarop buurten 

geprioriteerd kunnen worden. De focus voor prioritering aangebracht door 

de raad is door vertaald in de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente, 

en vastgelegd in de concept Transitievisie Warmte. 

 

Behandeltraject Na de beraadslagingen is duidelijk of er inhoudelijke aanpassingen moeten 

worden ingevoerd. De besluitvorming de Transitievisie Warmte is gepland 

in de raadsvergadering van 25 november 2021.  (11 november bespreking in 

de raadscommissie). 

  
Doel van de bespreking 

 

Elke fractie heeft een reactie gegeven op onderstaande vragen: 

1. De gemeente Midden-Groningen zet voor 2030 in op een aardgas-

besparing die equivalent is met 20% aardgasvrije woningen. Isoleren en 

het installeren van een hybride warmtepomp, ter voorbereiding op de 

aardgasvrije woning, krijgt hiermee prioriteit boven het volledig van het 

aardgas af gaan. Gevolg hiervan is dat tot 2030 een grotere groep 

inwoners wordt bereikt. De energierekening van deze groep daalt, en 

een lagere energierekening en een grotere groep betrokkenen draagt bij 

aan het draagvlak voor de warmtetransitie.  Vindt u dit een goede focus? 

Of heeft u voorkeur om buurten aan te wijzen en hier volledig van het 

aardgas af te gaan? 

2. Zijn de bovengenoemde raadsuitgangspunten wat u betreft volledig, en 

juist verwoord? 

3. Zijn de uitgangspunten voldoende door vertaald in de transitieroute die 

in paragraaf 6 is beschreven?  

4. Welke onderwerpen mist u nog in deze conceptvisie en zouden beter 

moeten worden uitgewerkt? 

 

Aandachtspunten 

Bespreeksuggesties en 

beslispunten 

De woordvoerders wordt gevraagd om de bijdrage te focussen op de 

beantwoording van de vier vragen zoals in de notitie zijn opgenomen. 

 


