1. Wat is de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte (hierna: ‘TVW’) is een visie waarin de gemeente het tijdspad naar
een aardgasvrije gemeente inzichtelijk maakt. Elke gemeente in Nederland moet eind 2021
een TVW vastgesteld hebben. Elke vijf jaar bekijken we de visie opnieuw, zodat we daarin
nieuwe technieken en ontwikkelingen mee kunnen nemen. Nu is nog veel onduidelijk. In de
TVW beschrijven we welke alternatieven voor aardgas in onze gemeente kansrijk zijn, welke
oplossingen per dorp of kern het beste passen en hoe we de komende jaren verder aan de
slag gaan.
2. Waarom moeten we van het aardgas af?
In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en
verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas
dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich
meebrengt. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft Nederland het
klimaatakkoord ondertekend. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030
onze CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot
van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.
3. Waarom gaan we van het aardgas af, maar leggen ze in België en Duitsland
aardgasnetten aan?
Het zuiden van Duitsland wordt op dit moment met stookolie verwarmd. Stookolie
produceert meer uitstoot dan aardgas en heeft dus een grotere impact dan aardgas.
Duitsland wilt net als Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn en zal dan ook niet meer
met aardgas verwarmen. De aardgasnetten worden dus beschouwd als een
tussenstap van stookolie naar duurzamere manieren van verwarmen. België gebruikt
voor een aantal gebieden Gronings aardgas. Deze bron zal per 2022 niet meer
beschikbaar zijn. België is dus genoodzaakt om op korte termijn een oplossing te
vinden voor het verwarmen van hun huizen. Deze oplossing is gevonden door rijk gas
te importeren vanuit landen zoals Noorwegen en Rusland. Doordat de samenstelling
van het gas net even anders is, betekent dit dat er een nieuw gasnet aangelegd moet
worden. Maar ook België gaat uiteindelijk van het aardgas af.
Samenvattend: Voor zowel België als Duitsland geldt een andere startsituatie. Beide
landen zullen aardgas nodig moeten hebben als tussenstap om uiteindelijk de
transitie te kunnen maken naar duurzame bronnen. Nederland is hier al een stap
verder in, en kan dus al eerder beginnen aan de transitie naar duurzamere bronnen.
4. Hoe weet ik wanneer mijn woning van het aardgas af moet?
In de TVW worden nog geen specifieke wijken aangewezen waar we gaan beginnen. Dit
gebeurt in zogenoemde wijkuitvoeringsplannen (hierna: ‘WUP’). In deze plannen geven we
aan hoe een specifiek type woning of een specifieke wijk, buurt, of dorp aardgasvrij gemaakt
zal worden. Soms is het echter niet mogelijk om één oplossing aan te wijzen voor een wijk,
buurt of dorp. In dat geval stellen we een doelgroepenaanpak op. Dan bekijken we per type
woning wat de beste alternatieven voor aardgas zijn.
Deze plannen stellen we 8 jaar voordat de wijk van het aardgas afgaat vast. In de WUP gaat
de gemeente in op:
 het tijdspad;
 participatie en communicatie;
 alternatieve oplossing voor aardgas.
5. Hoe gaan we de transitie naar een aardgasvrije samenleving betalen?
Uiteindelijk draagt de samenleving de kosten voor het aardgasvrij maken van Nederland. Dit
kan in de vorm van eigen investeringen zijn, maar ook subsidies die worden toegekend. Wel
wordt er gezocht naar oplossingen met de laagste maatschappelijke kosten en worden ook
Nederlanders met een laag inkomen zoveel mogelijk tegemoet gekomen. De overheid komt
met passende oplossingen om de lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verspreiden. Daarbij
betaalt de grootste vervuiler uiteindelijke de grootste kosten. Maar naast dat het kosten met

zich mee brengt, is het goed om er bij stil te staan dat niks doen ook kosten met zich
meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan duurdere voedselvoorzieningen door droogte, hogere
ziekenhuiskosten door slechte luchtkwaliteit en schade door droogte en wateroverlast.
6. Waarom is de digitale Transitievisie Warmte pagina gemaakt?
Een aardgasvrije gemeente maken we met elkaar. Inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden krijgen allemaal te maken met de transitie. Daarom vinden we het
belangrijk dat u met ons meedenkt, meepraat en meedoet. Door middel van deze pagina op
onze website willen we u informatie geven en uitleggen wat de Warmtetransitie inhoudt.
Daarnaast gebruiken we een digitale landkaart en een enquête om uw input ophalen. U vindt
op deze website:
 Algemene informatie. Uitleg over de Transitievisie Warmte en meer informatie over de
verschillende alternatieven voor aardgas.
 Energiekaart. Aan de hand van het energielabel en het bouwjaar van een woning kan
worden ingeschat wat er nog moet gebeuren voordat deze woning over kan naar een
aardgasvrije verwarming. Op de Energiekaart kunt u zien hoe uw woning ervoor staat.
 Enquête. We willen graag weten wat u vindt van de warmtetransitie en hebben daarom
enkele vragen in een enquête gezet.
 Kansenkaart. Mocht u tips, ideeën, zorgen of kansen hebben dan kunt u deze achterlaten
op de Kansenkaart.
7. Kan ik nog op een andere manier meedenken?
Op 21 juli 2021 organiseren we een informatieavond waarbij we de opgave en het proces
toelichten. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen. U kunt zich voor deze
informatieavond aanmelden via tvw@gilzerijen.nl. Mocht u uitgebreider willen meepraten
over het aardgasvrij maken van Gilze en Rijen, dan kunt u zich aanmelden voor een
meedenksessie. Deze sessies zullen plaatsvinden in de zomer. Tijdens deze sessies zullen we
met een kleinere groep in gesprek gaan over de opgave die voor ons ligt. U kunt zich
aanmelden voor deze sessies door een mail te sturen naar tvw@gilzerijen.nl, vermeld hierbij
in het onderwerp: ‘Meedenksessie Gilze-Rijen’.
8. Wat gebeurt er met mijn inbreng?
De Transitievisie Warmte gaat over een ingrijpende verandering, voor iedereen. Daarom
vinden we het belangrijk om de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met inwoners,
vastgoedeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden. Samen met alle
betrokkenen stellen we deze visie op. Uw inbreng is dan ook belangrijk. De informatie die we
ophalen uit de digitale pagina over de Transitievisie Warmte en de Meedenksessies nemen
we dan ook mee in de definitieve Transitievisie Warmte. Die leggen we eind dit jaar voor aan
de gemeenteraad.

