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Kennisnemen van 
Neem kennis van de eerste stap in het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte en het rapport Technisch-
financiële Analyse Warmtetransitie Oudewater, dat daartoe is gemaakt. 
Neem kennis van de ontwikkelingen op het gebied van subsidieaanvragen duurzaamheid, zoals toegezegd dor 
wethouder Lont (T-433). 
 
   
 
Inleiding 
Gemeenten in Nederland hebben een nieuwe taak gekregen. Zij voeren de regie over de transitie naar het duurzaam 
verwarmen van woningen en andere panden. Daarvoor stellen zij een transitievisie op. Het Rijk heeft in het acres, de 
rijksbijdrage aan de gemeentelijke begroting, procesgelden geoormerkt voor het opstellen van gemeentelijke 
'Transitievisies Warmte'. Deze procesgelden zijn in onze gemeente ingezet voor het afwegingskader grootschalige 
energieopwekking en onze inbreng in de discussie over de RES. Er is helaas nog geen duidelijkheid over de rijksbijdrage 
over 2022. Deze hopen we in de mei-circulaire te krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
 
In deze raadsinformatiebrief geven we een toelichting op het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. De 
eerste stap daarvoor is de Technische Analyse. Dit is een eerste verkenning van de alternatieven voor aardgas die 
haalbaar zijn in de gemeente. Daarnaast beantwoorden we het verzoek van de gemeenteraad om geïnformeerd te 
worden over de ontwikkelingen subsidieaanvragen duurzaamheidssubsidies (T-433). 
 
   
 
Kernboodschap 
Transitievisie Warmte  
Oudewater werkt aan het opstellen van een Transitievisie Warmte. Als eerste stap is door Antea Group een Technische 
Analyse uitgevoerd. Deze ontvangt u hierbij. De analyse toont de technisch haalbare en meest betaalbare oplossingen 
per buurt en dorp en vergelijkt de kosten van de diverse opties in de verschillende gebieden. In de Technische Analyse 
zijn de volgende belangrijke conclusies getrokken:  

  Isoleren is voor vrijwel alle panden een noodzakelijke voorwaarde voor betaalbaar duurzaam verwarmen. Alleen 
de nieuwste woningen zijn al voldoende geïsoleerd.  



  Voor een deel van de wijk de Noortsyde is een warmtenet een optie die het onderzoeken waard is.  
  Voor de meeste woningen in de kern Oudewater is, na isolatie, een individuele warmtepomp de meest geschikte 

oplossing. 
  Voor veel historische panden in de binnenstad zijn de isolatiekosten hoog. Omdat de warmtevraag veelal hoog 

blijft, is er nog niet altijd een betaalbaar alternatief voor (groen)gas beschikbaar. 
  Voor panden in het buitengebied is het inzetten van (groen)gas of pelletkachels een optie. Maar ook hier is de 

elektrische warmtepomp vaak de beste oplossing. 

Isoleer uw woning! Dat is de belangrijke en duidelijke boodschap uit de Technische Analyse. Voor dat isoleren kunnen 
woningeigenaren gebruik maken van de rijkssubsidies voor woningisolatie, die onlangs zijn verhoogd. Op ons 
energieloket JouwHuisSlimmer.nl is alle informatie over subsidies en duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar. Voor 
ondernemers geldt ook dat isoleren en energie besparen belangrijk is. Op rvo.nl is informatie te vinden over 
subsidiemogelijkheden en andere regelingen. In onze gemeente speelt Energie Oudewater een belangrijke rol bij het 
ondersteunen van inwoners en ondernemers. 
 
Met de Technische Analyse is de eerste stap in de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte gezet. Zoals omschreven in 
de Energie Agenda, is de volgende stap de participatie & communicatie met de samenleving, om te komen tot de 
Transitievisie Warmte. De energie- en de warmtetransitie zijn voor zowel de gemeentelijke organisatie als de samenleving 
nieuw. De discussie over het afwegingskader grootschalige energieopwekking bevestigt onze visie dat een goed gesprek 
met de samenleving over de mogelijke alternatieven voor aardgas essentieel is. We gaan daarom pas van start met het 
participatieproces als duidelijk is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn of beschikbaar komen. Die 
duidelijkheid komt naar verwachting in de mei-circulaire. 
 
Ontwikkelingen Subsidies  
De activiteiten vanuit de gemeente op het gebied van verduurzaming zijn belegd bij meerdere vak-afdelingen. Subsidies 
zijn momenteel alleen beschikbaar voor het afkoppelen van regenwaterafvoer en groene daken. Dit zijn maatregelen om 
de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Momenteel zijn er geen gemeentelijke subsidieregelingen om 
energiebesparing of de opwek van duurzame energie te stimuleren. In 2021 is er alleen een Subsidie voor Collectieve 
Energie-initiatieven toegekend aan Energie Oudewater. 
 
   
 
Financiën 
Vanuit het Rijk verwachten we in mei 2022 duidelijkheid over de hoogte van de procesgelden die Oudewater zal 
ontvangen ten behoeve van het coördineren van de warmtetransitie. Als die duidelijkheid er is, starten we met het 
participatie en communicatie proces om te komen tot een gedragen Transitievisie Warmte. 
 
 
  
 
   
 
Vervolg 
Gemeente Oudewater gaat een Transitievisie Warmte opstellen, onder andere om duidelijkheid te geven over de planning 
van de transitie naar aardgasvrij verwarmen en om de vraag te beantwoorden wat er in de gemeente mogelijk is met 
collectieve systemen (warmtenet). Als er vanuit het Rijk duidelijkheid is over de beschikbare middelen, zal het college 
besluiten wanneer het participatieproces voor de transitievisie wordt gestart en hoe dit wordt ingericht.  
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