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Transitievisie Warmte

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Volgens het Klimaatakkoord dient elke gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. Met de
TVW geven we aan welke wijken en buurten kansrijk zijn om voor 2030 mee aan de slag te gaan richting aardgasvrij.
Ook worden de leidende principes en beleidskeuzes vastgelegd, die de kaders bieden voor de wijkuitvoeringsplannen
die de komende jaren worden opgesteld.
In de TVW wordt vooral ingezet op isoleren van woningen en energiebesparing. Dit levert voor inwoners meestal direct
besparingen op, zowel in geld als in CO2-uitstoot. Isoleren en besparen is een belangrijke eerste stap bij het aardgasvrij
maken van woningen, ongeacht op welke manier dat in de toekomst vorm krijgt. In de TVW wordt aangegeven welke
verschillende manieren er zijn om woningen aardgasvrij te maken, en wat voor de gemeente belangrijke
randvoorwaarden zijn. Een van de randvoorwaarden is, dat we niet bij voorbaat kiezen voor één bepaalde oplossing: als
aansluiting op een warmtenet de meest betaalbare oplossing is, kunnen we daarvoor kiezen, maar als nu of in de
toekomst andere oplossingen beter zijn – passen we die toe. Bij het opstellen van uitvoeringsplannen per wijk, buurt of
dorp, die we de komende jaren samen met inwoners gaan maken, zoeken we steeds naar de best bij het gebied, de
straat en de woning passende oplossing.
Om de TVW mogelijk te maken, is het nodig dat het Rijk voldoende middelen aan gemeenten beschikbaar stelt. Ook
moet de nieuwe Warmtewet nog worden vastgesteld. Zodra hierover helderheid bestaat gaan we van start met de
wijkuitvoeringsplannen. Tot die tijd zetten we via ons programma VerduurSamen stevig in op het verduurzamen van
woningen. We betrekken onze inwoners onder meer via een mediacampagne en met de inzet van de Energieadviseurs
van de Stichting Energietransitie Roosendaal (STER).
Wij stellen u voor:
1. De Transitievisie warmte vast te stellen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,
De burgemeester,

