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ONDERWERP 
Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 
 
SAMENVATTING 
In het Concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede is het 
proces uitgewerkt om te komen tot een gedragen Transitievisie Warmte. Het 
Stappenplan wordt voor zienswijze voorgelegd aan commissie Middelen. Na 
verwerking van de zienswijze kan het Stappenplan definitief gemaakt worden en 
als basis dienen voor het opstellen van de Transitievisie die uiterlijk eind 2021 
gereed moet zijn.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

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

• Concept-nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met het concept-Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente 

Heemstede 
2. Het concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede voor 

zienswijze voor te leggen aan de commissie Middelen (B-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.  
 
MOTIVERING 
 
In zeven stappen naar een Transitievisie Warmte voor Heemstede 
De gemeente Heemstede zet conform het Klimaatakkoord in op een volledig 
aardgasvrije gemeente in 2050. De komende jaren wordt daarvoor onderzoek 
uitgevoerd en worden op hoofdlijnen de plannen voor deze warmtetransitie 
opgesteld. Uiterlijk in 2021 dient de gemeenteraad een Transitievisie Warmte 
(TVW) vast te stellen met prioritering van wijken of gebieden om aardgasvrij te 
worden en met voor de gebieden die voor 2030 aardgasvrij worden ook de 
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alternatieven voor aardgas. In het Stappenplan Transitievisie Warmte Heemstede 
zijn de stappen beschreven om te komen tot een Transitievisie Warmte.  
Het Stappenplan voor Heemstede is gebaseerd op de zeven stappen die door 
Kennis- en Leerprogramma (KLP) Aardgasvrije Wijken zijn opgesteld.  De 
Transitievisie Warmte zal overigens nog geen definitieve besluitvorming over 
het alternatief voor aardgas en de einddatum van aardgas per wijk of gebied 
bevatten.  
 
Veel waarde aan zorgvuldige stakeholderconsultatie  
Het realiseren van een aardgasvrij Heemstede kan de gemeente niet alleen. Dat 
kan alleen in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente. 
Daarom wil de gemeente ook bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 
stakeholders betrekken en consulteren. In het Stappenplan Transitievisie Warmte 
Heemstede is uitgewerkt hoe en wanneer de gemeente Heemstede de 
stakeholders wil consulteren.  
 
Aansluiten bij parallelle processen en andere initiatieven 
Een belangrijk element in het proces om te komen tot de Transitievisie Warmte is 
te onderzoeken bij welke parallelle processen aangesloten kan worden om 
gebieden binnen Heemstede aardgasvrij te maken, de zogenoemde koppelkansen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om fysieke werken zoals aan het vervangen van 
rioleringen, geplande renovaties, et cetera. Maar ook initiatieven die al in 
Heemstede bestaan op het gebied van energietransitie worden geïnventariseerd 
om te kijken of daarbij kan worden aangesloten. 
 
Voorkomen van vertraging vanwege coronamaatregelen 
Het Stappenplan gaat uit van een zorgvuldige consultatie van stakeholders. 
Vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan is momenteel nog 
onduidelijk wanneer er weer fysieke bijeenkomsten met stakeholders kunnen 
plaatsvinden. Om geen vertraging op te lopen zijn stappen die nu al gezet kunnen 
worden naar voren gehaald in de planning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
inventarisatie van initiatieven op het gebied van de energietransitie en parallelle 
processen. 
 
FINANCIËN 
Specifiek voor het opstellen van een Transitievisie Warmte, het informeren van 
inwoners over de warmtetransitie en wijkaanpakken is door de Rijksoverheid via de 
decembercirculaire € 237.098 beschikbaar gesteld aan de gemeente. Een 
specificatie van de budgetten en uitgaven voor 2020 en 2021 is opgenomen in het 
concept Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede.  
 
PLANNING/UITVOERING 
Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een door de raad 
vastgestelde Transitievisie Warmte hebben. Het proces voor het opstellen van de 
Transitievisie Warmte wordt nu voor zienswijze aan de commissie Middelen 
voorgelegd en de in juni te verkrijgen zienswijze van de commissie wordt verwerkt 
in het definitieve Stappenplan. 
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Op basis van het Stappenplan wordt een uitvraag opgesteld voor de inhuur van 
een extern bureau om de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van de 
Transitievisie Warmte. Ondertussen zet de gemeente al stappen die al gezet 
kunnen worden om vertraging vanwege de maatregelen rond het coronavirus te 
voorkomen. 

In het onderstaande schema zijn de besluitmomenten weergegeven zoals 
opgenomen in de bijlage Stappenplan TVW hoofdstuk 7 Planning (pagina 15)
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2020
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2020
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2021

Apr
2021

Mei
2021

Okt
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Dec
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Besluit over 
concept 
stappenplan TVW
Raadsinformatie-
sessie 
Opiniërende sessie 
Raad 
Opleveren 80% 
versie van TVW
Definitieve versie 
van TVW 
vaststellen

 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Enkele kernstakeholders zoals woningcorporaties en netbeheerder worden vanaf 
het begin betrokken bij de analyse, het afstemmen, en afwegen. Een grotere groep 
georganiseerde stakeholders wordt geconsulteerd aan de hand van een 50%versie 
van de Transitievisie Warmte. Uiteraard worden ook inwoners geconsulteerd, aan 
de hand van een 80%-versie. Naast consultatie over de Transitievisie Warmte 
vindt er doorlopend communicatie plaats over de warmtetransitie in bredere zin. 
 
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. 
 
BIJLAGE
Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente Heemstede 
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