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Industrie
Hordes:

-O
 ntbreken passende instrumenten bij regierol gemeenten.
-G
 ebrek aan financieringsmiddelen.
-O
 ntbreken overstapplicht.
-B
 eperkte kennisuitwisseling tussen gemeenten.

Reddingsboeien:
Midden
Oosten

Gasrotonde

- Isoleren als eerste stap is altijd goed, kan los van het
aanleggen van een warmtenet.
-M
 aak een mix van gemakkelijk en moeilijk aan te sluiten
gebouwen.
-Z
 oek de sweetspot tussen duurzaamheid, betaalbaarheid
en betrouwbaarheid.
-W
 ees je bewust van de rol en verantwoordelijkheden die je
hebt als gemeente.

Rusland

De tijd van pionieren is voorbij, om de klimaatdoelen
te bereiken moeten we snel opschalen
Wat is de situatie?

Wat zien we in de praktijk?

Wat is er verder nodig?

Doelen Klimaatakkoord:

Succesfactoren:

Wat kunnen gemeenten doen:

- 1,5 mln. woningen aardgasvrij in 2030

- Goede samenwerking, juist getimede communicatie,

- Méér gezamenlijke kennis opbouwen.

- 7 mln. woningen en 1 mln. gebouwen
aardgasvrij in 2050

Mogelijke aanscherping
vanuit Europa

onderdeel worden van de wijk.
- Transparantie richting College en Raad over uitgangspunten, dilemma’s en risico’s.
- Het combineren van de opgave met sociale problematiek of infrastructurele taken.

-M
 éér van elkaar leren en krachten bundelen.
-B
 etere herhaalbare en schaalbare aanpakken
ontwikkelen.
- Innovaties versnellen.
-C
 oncurrerende technologieën goed in de
gaten houden.

- Fit For 55 en landelijk coalitieakkoord

Hoe doen gemeenten dat?

Uitdagingen:

Wat kan het Rijk doen:

- Ontwikkelen van warmtenet is vaak ingewikkelder,

-D
 uidelijkheid geven over o.a. marktordening,

kost meer en duurt langer dan gedacht.

warmteprijs en overstapplicht.

- Door ervaring en inzichten op te doen.

- Duidelijkheid over uitspraak overstapplicht wordt gemist.

- F inanciële middelen beschikbaar stellen.

- Door te verbinden met bewoners.

- Businesscase is niet altijd sluitend te maken, hoe gaan

- Wettelijk handelingskader scheppen.

- Door samen te werken met meerdere
buurgemeenten.
- Door zorgvuldig en tijdig ruimtelijke impact
te onderzoeken.
- Door breder te kijken dan aardgasvrij, maar

we om met financiering en risico.
- Gemeenten missen de instrumenten, ambitie, actie
en regie van het Rijk.
- Gemeenten zijn in afwachting van definitieve Wet
Collectieve Warmtevoorziening.

focus te houden.

zoeken.
- Door een bronnenstrategie op te stellen om
keuzes beter te onderbouwen.
- Door zorgvuldige en weloverwogen keuzes te
maken in rollen en risico’s.
- Door een sterke warmteketen te realiseren
met publiek-private coalities.

-S
 timuleren dat gemeenten coalities smeden met
warmtebedrijven en vastgoedeigenaren om een sterke

- Door de sweetspot in de driehoek duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid te

Next steps:

Verschillen:
- Gemeenten pakken andere rollen, van faciliterend tot
regisserend, met elk hun eigen verantwoordelijkheden
en risico’s.
- Meerdere opvattingen over wie er moet bepalen en
betalen.
- Niet alle gemeenten koppelen de opgave aan andere
kansen.
- Verschillende benaderingen bij gemeenten over
kennisvergaring en -uitwisseling.
- Verschillende benaderingen bij gemeenten over wijk
specifieke aanpak en repeteerbare aanpak.

warmteketen te realiseren.
- Verbindende rol pakken tussen gemeenten die samen
kennis op willen bouwen.
-E
 rken dat 100% verduurzamen tegen de laagste
maatschappelijke kosten een utopie is en ga op zoek
naar de maatschappelijke meerwaarde.
-R
 ichting het Rijk duidelijk maken dat het noodzakelijk is
om snel duidelijkheid te hebben over de Wet Collectieve
Warmtevoorziening en de Wet Gemeentelijke
Instrumenten Warmtetransitie.
-Innovatieve technieken voor het voetlicht brengen en
stimuleren dat deze in praktijk toegepast worden.

