
Wegwijzer Warmtetransitie: Besluitvorming



De warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) is een grote opgave voor gemeenten. Welke 
rol heeft u hier als raadslid in? En welke informatie heeft u nodig om deze goed in te kunnen vullen? 

Raadsleden geven aan basisinformatie nodig te hebben over de warmtetransitie, zodat zij een 
strategische rol kunnen spelen in het bepalen van onder welke randvoorwaarden de warmtetransitie 
moet plaatsvinden. Zoals wat de gemeente wil bereiken of wat het mag kosten. 

De ‘Wegwijzers Warmtetransitie’ bieden deze basisinformatie. Daarnaast geven ze stof tot nadenken 
over de rol van de raad in deze transitie. Naast de basisinformatie bieden de Wegwijzers ook 
plusinformatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen wanneer u ergens meer over wilt weten.  
Zo komt u goed beslagen ten ijs.

Er zijn Wegwijzers over de volgende onderwerpen in de warmtetransitie: ‘Inhoudelijke kennis’, 
‘Participatie’ en ‘Besluitvorming’. Dit is de Wegwijzer over Besluitvorming.

In een aparte gesprekstool delen wij vragen, waarmee u met uw raad in een benen-op-tafelsessie in 
gesprek kunt gaan over de rol die u voor zichzelf ziet en welke kaders u kunt stellen.

Wegwijzers Warmtetransitie

https://www.platform31.nl/publicaties/gesprekstool-raadsleden-warmtetransitie


1. Welke besluiten moeten er worden genomen in de warmtetransitie?

2. Welke relevante wetgeving is er over de warmtetransitie?

3. Kan een gemeente de levering van aardgas stopzetten? 

4. Wat zijn de financiële mogelijkheden voor bewoners? 

5. Wat is eerlijk in de warmtetransitie? 

Opbouw Wegwijzer Warmtetransitie Besluitvorming



De warmtetransitie vraagt tenminste drie besluiten: 

• Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 (uiterlijk 1 juni 2021)

• Vaststellen Transitievisie Warmte (TvW) (uiterlijk 31 december 2021)

Tip: Stel als raad een startnotitie vast voordat het college een Plan 
van Aanpak voor de Transitievisie Warmte gaat maken. Daarin kunnen 
procesafspraken worden vastgelegd en kaders worden meegeven.

• Vaststellen Uitvoeringsplannen (UP) (doorlopend proces)

Tip: Stel (opnieuw) participatiebeleid vast, dat is toegesneden op de 
participatievraagstukken rond de warmtetransitie. Het Klimaatakkoord 
stelt eisen aan participatie bij zowel de Transitievisie Warmte als het 
Uitvoeringsplan.

Wie deze besluiten vaststelt, is nog in ontwikkeling. Bij vraag 2 van deze 
Wegwijzer gaan we hier dieper op in.

Basis
1. Welke besluiten moeten er worden genomen in de 
warmtetransitie? 
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https://www.regionale-energiestrategie.nl/vragen/vragen+-+algemeen+res/1275417.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/klp/ro/transitievisie+warmte2/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/ro+nieuw/uitvoeringsplan/wat+is+een+uitvoeringsplan/default.aspx


Het Stappenplan transitievisie warmte beschrijft de zeven stappen om te komen tot een transitievisie warmte. De raad kan met name een rol spelen bij 
twee stappen. Bij stap 2 (plan van aanpak) wordt gemeenteambtenaren aangeraden om het plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad en het 
college van B&W. Ook bij stap 7 (vaststellen) wordt aangeraden om de gemeenteraad bij het proces te betrekken, bijvoorbeeld door het plan van aanpak 
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De raad kan dan o.a. aandacht besteden aan de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden in het plan. 
Voor deze elementen kan de raad kaders meegeven. Zo kan de raad bijvoorbeeld een startnotitie vaststellen voordat het college een plan van aanpak voor 
de transitievisie warmte gaat maken. Daarin kunnen procesafspraken worden vastgelegd en kaders worden meegeven.

Basis
1. Welke besluiten moeten er worden genomen in de 
warmtetransitie? 



• In het Klimaatakkoord (hoofdstuk Gebouwde omgeving,  
paragraaf C1.7 Een wijkgerichte aanpak) staan de uitgangs- 
punten en afspraken beschreven over het aardgasvrij maken  
van wijken.

• De Natuur- en milieufederaties en Natuur & Milieu tonen in  
deze publicatie verschillende voorbeelden uit de praktijk  
van gemeenten die bezig zijn met het opstellen van een 
Transitievisie Warmte. Daarin sluiten zij aan op het Stappenplan 
transitievisie warmte.

Verder lezen... Plus

C Afspraken in sectoren
C1 Gebouwde omgeving

TRANSITIEVISIE 
WARMTE 
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 Zó doen andere gemeentes dat

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/Transitievisie-Warmte-in-de-Praktijk.pdf


De Regionale Energiestrategie (RES), transitievisie warmte (TvW) en het 
uitvoeringsplan (UP) zijn nieuwe instrumenten, die in het kader van het 
Klimaatakkoord zijn ontwikkeld om de energietransitie in de gebouwde 
omgeving te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de afspraken uit de 
TvW en het uitvoeringsplan juridisch bindend (en aanvechtbaar) zijn, 
worden ze verankerd in het omgevingsrecht. Raadsleden zullen dus ook 
het een en ander moeten weten over de instrumenten die de nieuwe 
Omgevingswet (voorgenomen vanaf 1 januari 2022) hiervoor biedt: 
omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.

Transitievisie warmte: Op dit moment is nog niet beslist of en welke 
nadere inhoudelijke eisen (naast die in het Klimaatakkoord staan) worden 
gesteld aan de TvW. Als deze visie wordt vormgegeven als onderdeel van 
de gemeentelijke omgevingsvisie, ligt de besluitvorming hierover bij de 
raad. In het geval dat de TvW moet worden uitgewerkt in een programma, 
ligt de beslisbevoegdheid bij het college van B&W. 

Uitvoeringsplan: In het UP staat wanneer en hoe de wijk (stapsgewijs) van 
het aardgas af gaat en welk alternatief voor aardgas wordt gekozen. Het 
UP vormt de onderbouwing voor het omgevingsplan.

2. Welke relevante wetgeving is er over de warmtetransitie? Basis

Omgevingsplan

Het omgevingsplan biedt:

• Technische regels, ruimtelijke regels (zoals welstand) en procedurele regels

• Regels over evenwichtige toedeling van functies aan locaties

• Regels over activiteiten met (mogelijke) gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving

• Maatwerk:

 – Gebiedsgerichte maatwerkregels zoals: Op moment T stapt wijk X af van 

het aardgas en stapt over op de duurzame warmtevoorziening Y 

 – Maatwerkvoorschriften in individuele beschikking: opleggen 

verplichtingen t.a.v. individuele bestaande gebouwen zoals: Het dak van 

gebouw Z moet gebruikt worden voor duurzame opwek van energie 



Naast de Omgevingswet wordt ook andere wetgeving aangepast om de energietransitie juridisch 
mogelijk te maken:

• De Warmtewet wordt omgevormd tot de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0, 2022). 
Die wet zorgt voor een marktordening, waarin de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en energierechtvaardigheid zijn geborgd.

• De Gaswet en Elektriciteitswet worden aangepast en gebundeld in de Energiewet (2023). In de nieuwe 
wet kan beter rekening worden gehouden met het groeiend aandeel hernieuwbare en decentraal 
opgewekte energie.

• Er vindt aanpassing plaats van de huur(prijs)regelgeving (2023), waaronder het woningwaarderings-
stelsel. Dat moet leiden tot de juiste prikkels om woningen te renoveren. De regelgeving gaat uit van 
een “gestandaardiseerde woonlastenbenadering”, waardoor verhuurders kosten in rekening kunnen 
brengen die gelijk zijn aan de verlaging van de energielasten van de huurder.

• Er komt uitbreiding van het bestaande initiatiefrecht voor huurders, gericht op energetische 
verbeteringen, zoals in situaties waarin verhuurders niet kunnen of willen verduurzamen.

2. Welke relevante wetgeving is er over de warmtetransitie? Basis



• Vanaf pagina 10 van deze kamerbrief van 28 september 2020 over 
stand van zaken rond het thema Gebouwde Omgeving van het 
Klimaatakkoord wordt ingegaan op de wettelijke verankering van de 
transitievisie warmte.  

• Op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is 
meer informatie te vinden over de juridische (on)mogelijkheden van 
de warmtetransitie. 

• Op de website van de VNG staat meer informatie over de nieuwe 
Warmtewet, met doorverwijzing naar de wettekst en toelichting.

Verder lezen... Plus

file:///C:\Users\m_oom\Downloads\kamerbrief-over-stand-van-zaken-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving.pdf
file:///C:\Users\m_oom\Downloads\kamerbrief-over-stand-van-zaken-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving.pdf
file:///C:\Users\m_oom\Downloads\kamerbrief-over-stand-van-zaken-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving.pdf
https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/juridische+onmogelijkheden2/default.aspx
https://vng.nl/nieuws/warmtewet-2-belangrijke-stap-voor-gemeenten
https://vng.nl/nieuws/warmtewet-2-belangrijke-stap-voor-gemeenten


De ambitie van volledig aardgasvrije wijken vraagt van alle gebouw- 
eigenaren het (vrijwillig) overstappen op duurzame alternatieven.  
Bij woningcorporaties is de instemming nodig van 70% van de huurders 
met renovatiemaatregelen in een wijk of complex. Gemeenten zullen dus 
veel energie moeten steken in uitleggen waarom de warmtetransitie  
nodig is en in het verleiden van bewoners om mee te doen. Meer infor-
matie over hoe bewoners verleid kunnen worden om mee te doen vindt 
u in de Wegwijzer Warmtetransitie over Participatie. 

Maar wat als bewoners echt niet van het aardgas af willen, ook nadat 
het hele democratische proces is doorlopen? In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat er als laatste noodgreep een algemene, gemeentelijke 
afsluitbevoegdheid komt. Daarmee kan het transport van aardgas 
in aangewezen wijken worden beëindigd. Zover is het nu nog niet. 
Aanpassing van de wetgeving kost tijd. Vooruitlopend daarop is het wel 
mogelijk om als gemeente een experiment aan te vragen, waarmee 
wijken al aardgasvrij gemaakt kunnen worden. 

Belangrijk uitgangspunt is dat een gemeente pas besluit over de 
einddatum van het gasnet, als er duidelijkheid is over het alternatief 
voor de gasvoorziening. En dat dit besluit tijdig bekend wordt gemaakt. 
Raadsleden kunnen bijdragen in het overtuigen van inwoners en uitleg 
geven, maar als inwoners pertinent weigeren, zijn ook hun middelen 
beperkt. Als kader kunnen raadsleden meegeven dat de transitie 
zorgvuldig moet gaan. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, past in 
extreme gevallen het stopzetten van de levering van aardgas. 

Op de website van aardgasvrijewijken.nl staat een informatiepagina  
over de afsluitbevoegdheid van gemeenten en de experimenteer- 
mogelijkheden.

3. Kan een gemeente de levering van aardgas stopzetten? Basis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/mag-mijn-verhuurder-zonder-mijn-toestemming-het-complex-waarin-ik-woon-renoveren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/mag-mijn-verhuurder-zonder-mijn-toestemming-het-complex-waarin-ik-woon-renoveren
https://www.aardgasvrijewijken.nl/vraag+en+antwoord/faqs/17+welke+juridische+mogelijkheden+heeft+en+krijgt/default.aspx


De warmtetransitie doet financieel een sterk beroep op onder andere woningeigenaren. Zij moeten hun 
woning klaarmaken voor de infrastructuur die aardgas vervangt. Hoewel het op de lange termijn vaak 
ook iets oplevert, zijn er op de korte termijn investeringen voor nodig. In het Klimaatakkoord (pag. 15) 
staat hierover:

“Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt. Dat kan, als we de kosten door opschaling via aanbod- 
en vraagbundeling, digitalisering en innovatie laten dalen en met betere financiering ervoor zorgen, 
dat voor het overgrote deel van de bewoners de maandlasten van de lening die je aangaat voor de 
verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel dat je op de energierekening boekt. Waar dat niet lukt, 
zullen we met gerichte ondersteuning moeten komen.”

Of er woonlastenneutraliteit of zelfs rendement mogelijk is, hangt sterk af van de woning, de bewoners 
zelf en de warmtebron, zo blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving uit augustus 
2020. Volgens hen blijft subsidiëring nodig om dit te bereiken. En zelfs dan blijft het financieel niet erg 
aantrekkelijk. Omdat de situatie in ieder huishouden zo verschilt, zou het volgens hen wellicht beter zijn 
om uit te gaan van betaalbaarheid, dan van woonlastenneutraliteit. 

4. Wat zijn de financiële mogelijkheden voor bewoners? Basis

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-woonlastenneutraal-koopwoningen-verduurzamen-4152.pdf


Milieu Centraal nuanceert dit beeld, door er onder andere op te wijzen dat vooral isolatie wel 
voordelig kan zijn, verduurzaming ook andere dan financiële voordelen heeft (zoals klimaatwinst en 
comfortverbetering) en dat de resultaten sterk afhangen van de gekozen meetmethode. Zo heeft  
het PBL de huidige subsidieregelingen niet meegenomen in haar berekeningen. 

De financiering van de warmtetransitie is in het bijzonder ingewikkeld voor woningeigenaren 
met een smalle beurs. Platform31 gaat in deze publicatie in op het bestaande aanbod aan 
financieringsmogelijkheden voor deze groep. Geconcludeerd wordt dat het aanbod beperkt is en  
het voor de gemiddelde woningeigenaar momenteel ingewikkeld is om een goed beeld te krijgen  
van passende mogelijkheden. Aan deze mogelijkheden wordt wel gewerkt, bijvoorbeeld door in  
het Warmtefonds verantwoorde financieringsmogelijkheden te ontwikkelen voor woningeigenaren  
die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering.

4. Wat zijn de financiële mogelijkheden voor bewoners? Basis

https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2020/pbl-is-te-negatief-over-verduurzaming-woningen/
https://www.platform31.nl/publicaties/verduurzamen-met-een-smalle-beurs
file:///C:\Users\m_oom\Downloads\Warmtefonds.pdf


• In paragraaf C1.5 ‘Financiering van de verduurzaming van woningen 
en gebouwen’ van het Klimaatakkoord is te lezen welke afspraken 
zijn gemaakt over de ontwikkeling van financieringsmogelijkheden.

• Op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) staat 
aan welke vraagstukken rond kosten en financiering wordt gewerkt. 
Hierover komt in de toekomst meer informatie op de website te 
staan. 

• De Leidraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW) geeft inzicht 
in de kostenefficiëntie van verschillende warmtestrategieën, waar- 
mee nagegaan kan worden welke strategieën de laagste nationale 
kosten hebben. In januari 2021 komt er ook een product dat de 
landelijk gemiddelde eindgebruikerskosten per woningtype laat 
zien.

Verder lezen... Plus

file:///C:\Users\m_oom\Downloads\klimaatakkoord-c1+GO.pdf
file:///C:\Users\m_oom\Downloads\klimaatakkoord-c1+GO.pdf
https://www.aardgasvrijewijken.nl/klp/kf/default.aspx
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/de+leidraad/aan+de+slag+met+de+leidraad/default.aspx


Bij het nemen van besluiten over de warmtetransitie komt vroeg of laat de vraag op: welk besluit is 
eerlijk? Hoe worden de lasten verdeeld, wie worden er ontzien en wie profiteren er? Is het eerlijk als 
subsidie vooral naar rijkere inwoners gaat omdat zij eerder overgaan tot investeren? Is het eerlijk 
als iemand zonder elektrische auto via de belasting meebetaalt aan de laadpaal voor iemand met 
elektrische auto? En welke rol kun je als raadslid spelen om te bepalen wat eerlijk is? 

Voor eerlijkheid wordt vaak de term rechtvaardigheid gebruikt (of de Engelse term ‘fairness’). De 
meningen van bewoners over beleid hangen vaak samen met hoe rechtvaardig zij dit beleid ervaren op 
twee vlakken (SCP, 2020: Op weg naar aardgasvrij wonen):

• Deels ligt dit in de procedurele rechtvaardigheid van het beleid (een transparant en eerlijk proces). 
Hiervoor kun je inzetten op het bewaken van democratische principes, zoals in de Wegwijzer 
Warmtetransitie over Participatie worden behandeld. 

• Daarnaast ligt dit in distributieve rechtvaardigheid van het beleid (een eerlijke verdeling van kosten 
en baten).

5. Wat is eerlijk in de warmtetransitie? Basis



Udo Pesch van de TU Delft schrijft in een blog dat het kenmerkend is 
voor het klimaatprobleem, en daarmee de warmtetransitie, dat het een 
technisch én een rechtvaardigheidsprobleem is. “Het is technisch van 
aard, omdat er nieuwe technologieën nodig zijn om de energietransitie 
mogelijk te maken. Het gaat om rechtvaardigheid, omdat er op korte 
termijn welvaartsverlies is, maar die is zeker niet voor iedereen gelijk.” 
In een ander blog legt hij helder uit hoe bij bewoners een gevoel van 
onrechtvaardigheid kan ontstaan rond de energietransitie, en hoe u 
hiermee om kunt gaan.  

In de SCP-studie Op weg naar aardgasvrij wonen is ook onderzocht of er 
een verband is tussen de door bewoners ervaren rechtvaardigheid van 
het klimaatbeleid in brede zin en hun steun voor het aardgasvrijbeleid. 
Hier vinden zij geen verband tussen. Dit heeft er volgens hen mogelijk 
mee te maken, dat het op dit moment nog lastig is om te beoordelen of 
kosten van het klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld. “Dat betekent niet 
dat rechtvaardigheid geen belangrijke randvoorwaarde is voor de verdere 

invulling van het beleid. In onze eerdere kwalitatieve studie zagen we 
dat ook mensen die zich positief over het aardgasvrijbeleid uitspraken, 
ook benadrukten dat het belangrijk is dat de kosten onder burgers eerlijk 
verdeeld worden.” 

Als raadslid kunt u achterhalen wanneer bewoners in uw gemeente de 
warmtetransitie rechtvaardig vinden en als raad onderling in gesprek 
gaan over deze vraag. Hierover kunt u het gesprek met het college 
aangaan of kaders stellen met randvoorwaarden voor rechtvaardigheid 
(bijv. over de verdeling van lusten en lasten).

5. Wat is eerlijk in de warmtetransitie? Basis

https://response.weblog.tudelft.nl/author/udo/
https://response.weblog.tudelft.nl/2018/11/20/boze-aapjes-en-zaken-van-waarde-over-rechtvaardigheid-in-energieprojecten/


Op welke manieren kunt u naar rechtvaardigheid kijken? En wat kunt  
u leren uit conflict in de energietransitie? Hier leest u meer over in de  
publicatie ‘Veel gedoe om iets?! De waarde van conflict in de energie- 
transitie’ van de TU Delft.

Verder lezen... Plus

1

Veel gedoe om iets?!
De waarde van conflict in de 
energietransitie

Inzichten uit het RESPONSE programma

https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TBM/Onderzoek/Projects/Response/RESPONSE%20Magazine%20-%20for%20sharing%20online.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TBM/Onderzoek/Projects/Response/RESPONSE%20Magazine%20-%20for%20sharing%20online.pdf


Colofon

Deze Wegwijzer maakt onderdeel uit van de serie Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden en griffiers en is ontwikkeld door: 
Saskia Buitelaar, Merel Ooms en Anne Heeger (Platform31)

In samenwerking met: 
 – Programma Aardgasvrije Wijken (Julia Sondermeijer, Jaap Drooglever, Manouk Staal, Aletta van der Werff, Lincy Mulder) 
 – Democratie in Actie (Elfride Willemse, Tim op ‘t Hoog)
 – Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Gerhard Brunsveld)
 – Vereniging van Griffiers (Wim Voeten) 

Met dank aan de raadsleden en griffiers die tijdens drie bijeenkomsten en de voorbereiding daarvan hebben meegedacht over de rol van raadsleden  
in de warmtetransitie en de informatie die zij nodig hebben. Ook dank aan de experts die hebben bijgedragen aan de bijeenkomsten en het aandragen  
van relevante informatie. 
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