
UNANIEM AANGENOMEN 

Motie 

 Routekaart Transitievisie Warmte 
 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Transitievisie Warmte; 
 

Constaterende dat:  
• De Informatiekaart Rollen Raadsleden Transitievisie Warmte (zie HIER) handvatten biedt voor de 

gemeenteraad bij de totstandkoming en uitrol van de Transitievisie Warmte; 

• In de Transitievisie Warmte de leidende principes, aanknopingspunten en kansrijke buurten staan 

beschreven; 

• In de Transitievisie Warmte niet is omschreven welke maatregelen er de komende jaren genomen kunnen 

worden; 

• Het Rijk nog met een Warmtewet komt en er nog geen duidelijkheid is welke middelen het Rijk beschikbaar 

stelt; 
 

Van mening zijn dat: 

• Er in de commissievergadering van 9 december jl. er een gedeelde zorg was over de uitvoering van de 
Transitievisie Warmte en dan met name over de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven; 

• De uitvoering van de Transitievisie Warmte veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen, zoals 
economie, sociaal domein, leefbaarheid en milieu. 

• De Informatiekaart duidelijk aangeeft hoe raadsleden invulling kunnen geven aan hun 
volksvertegenwoordigende, kaderstellen en de controlerende rol bij de uitwerking van de Transitievisie 
Warmte; 

• De gemeenteraad bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte het voortouw moet nemen en nu de kaders 
mee kan geven; 

• Er voor een groot deel nog eerst meer duidelijkheid moet komen over de wijze waarop de inwoners 
ondersteund gaan worden; 

• De uitwerking van de visie alleen samen met alle belanghebbenden kan; 

• Er de komende jaren nog veel ontwikkelingen zullen plaatsvinden (bijv. nieuwe technieken) die de uitvoering 
van het plan beïnvloeden en dat daarom de gemeenteraad betrokken moet blijven; 

• De Transisitievisie Warmte nog aangepast zal moeten worden op de voorwaarden die het Rijk gaat 

meegegeven ten aanzien van het uitvoeringsplan;  
 

De raad spreekt uit: 

1. De raad geeft in de Transitievisie Warmte aan de hand van de nog af te wachten voorwaarden van het Rijk 

het college aanvullende kaders mee zodat het draagvlak zo groot mogelijk is. Uitgangspunt voor de raad is 

de Informatiekaart Rollen Raadsleden Transitievisie Warmte; 

2. In samenwerking tussen college en raad worden de inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders 

eveneens betrokken bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte zodat het draagvlak zo groot mogelijk is;  

3. Het college mede op basis van de uitkomsten van de onder punt 1. En 2. genoemde acties het 

toekomstgerichte uitvoeringsplan voor de implementatie van de Transitievisie Warmte gaat opstellen; 

4. De raad zo vaak als nodig maar in ieder geval 1 keer per jaar te informeren over de voortgang van de 

uitvoering van de Transitievisie Warmte. 
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 

Namens, 
 

 

 

PvdA, Michael Yap 
GroenLinks, Christian Villeé 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk - Ader 
VVD, Sanneke Vermeulen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 

Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas – Cleeren 
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
CDA, Wim van Oosterhout 
VLP, Martijn Verbeek 
D66, Harm Emmen 

 

https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/rollen-raadsleden-transitievisie-informatiekaart.pdf

