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ONDERWERP 
Vaststellen Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 
 
SAMENVATTING 
Het college stelt het definitieve Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente 
Heemstede vast. In dit stappenplan is het proces uitgewerkt om te komen tot een 
gedragen Transitievisie Warmte. Na de vaststelling doet het college een open 
uitnodiging aan inwoners om aan te sluiten bij de verschillende stappen in de 
verkennende fase om te komen tot een transitievisie warmte.  
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 

• Het Klimaatakkoord en daaruit voorvloeiende vereiste om een 
Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen; 

• Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024.  
 
BESLUIT B&W 

1. Het Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede vast te 
stellen;  

2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-
stuk).  

 
AANLEIDING 
In het Klimaatakkoord hebben gemeenten een regierol toebedeeld gekregen in de 
energietransitie. Om invulling te geven aan de regierol in de energietransitie stelt 
de gemeente Heemstede momenteel, samen met stakeholders, binnen de regio 
Noord-Holland Zuid een Regionale Energiestrategie (RES) op. Daarnaast moet 
iedere gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 
het Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede wordt vastgelegd op 
welke manier de gemeente Heemstede dat wil doen. 
 
Het concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede is op 10 
juni 2020 besproken in de commissie Middelen.  
 
De volgende toezegging is gedaan: “Het college zegt toe een open uitnodiging te 
doen aan inwoners om aan te sluiten bij de verschillende stappen in de 
verkennende fase om te komen tot een transitievisie warmte.” 
 
MOTIVERING 
 
Inwoners worden eerder betrokken bij de uitvoering van het stappenplan om te 
komen tot een Transitievisie Warmte 
In een open oproep worden inwoners gevraagd aan te sluiten bij de 
kernstakeholders. Deze groep kernstakeholders zijn vanaf het begin betrokken bij 
de analyse, de afstemming en afweging.  
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Naast de open oproep aan inwoners om aan te sluiten bij de kernstakeholders 
worden inwoners vroegtijdig breed geïnformeerd en geconsulteerd over mogelijke 
kansen en belemmeringen om te komen tot een Transitievisie Warmte. Het doel 
hiervan is het identificeren van (kleine) bestaande initiatieven van actieve 
bewoners en organisaties in de wijk. Daar waar dit al het geval is, kan de 
gemeente hier actief gebruik van maken.  
 
De meerderheid van de commissie adviseert positief over het voorliggende 
stappenplan. Het college kan het stappenplan – na bovengenoemde toevoegingen 
– nu vaststellen.  
 
FINANCIËN 
In de nota Duurzaam Heemstede 2020 is een bedrag van € 60.000 opgenomen 
voor het opstellen van de transitievisie warmte. Een specificatie van de budgetten 
en uitgaven voor 2020 en 2021 is opgenomen in hoofdstuk 6 van het stappenplan.   
 
PLANNING/UITVOERING 
Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een door de raad 
vastgestelde transitievisie warmte hebben. Het college stelt nu het definitieve 
stappenplan vast. In het onderstaande schema zijn de besluitmomenten 
weergegeven zoals opgenomen in het stappenplan in hoofdstuk 7.   
 
De raad wordt via het collegebericht Stand van zaken Energietransitie tussentijds 
geïnformeerd over de ontwikkelingen.  
 

Besluitvorming Okt 2020 Nov 2020 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021 Okt – dec 2021  
Raadsinformatie 
sessie 

       

Opiniërende 
sessie Raad 

       

Opleveren 80% 
TVW 

       

Vaststellen 
definitieve TVW 

       

 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Tijdens het proces worden verschillende (kern)stakeholders op meerdere 
momenten geconsulteerd. Zij worden ook gevraagd om mee te denken over het 
doorlopende communicatie- en participatieproces. Naast consultatie over de 
transitievisie warmte vindt er doorlopend communicatie plaats over de 
warmtetransitie in bredere zin. Het participatie- en communicatieproces staat 
beschreven in hoofdstuk 4 van het stappenplan. Alle participatieactiviteiten vinden 
plaats met inachtneming van de op dat moment geldende corona-maatregelen.  
 
DUURZAAMHEID 
Het Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede is een stap in de 
richting van een aardgasvrije gemeente waarin fossiele brandstoffen worden 
vervangen door duurzame alternatieven. 
 
 
BIJLAGEN 
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1. Collegebesluit Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente 
Heemstede (d.d. 19 mei 2020)  

2. Definitief Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 


