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Doel van vandaag
• Inzicht geven in het proces en eindproducten van de 

Transitievisie Warmte 2021

• Inkijkje in de eerste resultaten

• Uitleg over de vervolgstappen



• Aardgasvrij blijkt geen 
gemakkelijke opgave, en 
duurder dan gedacht



Transitievisie 
Warmte
• Tijdspad waarin wijken of gebieden 

voorbereid worden op aardgasvrij

• Gebieden waar vóór 2030 een start kan 
worden gemaakt: meest kansrijke warmte-
infrastructuur zonder aardgas

• Vaststellen in Gemeenteraad

• Minimaal elke 5 jaar herijken

• Tot stand gekomen door inzet en inbreng 
van veel betrokkenen: Stedin, HVC, 
woningcorporaties, Drechtse Stromen

Geeft houvast voor alle betrokkenen



Wat is de transitievisie wel en niet 
(en waarover besluit u straks)

• Er gebeurt veel op het gebied van warmte in de Drechtsteden

o In Dordrecht zijn al ca. 6.000 woningequivalenten (WEQ’s) aangesloten

o In de Drechtsteden worden de komende jaren clusters van woningcorporaties, VVE’s, 
grootverbruikers en nieuwbouw aangesloten op het warmtenet. 

o Tweede SAH-aanvraag (Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen): ambitie om tot 
2025 nog 6.000 woningen extra aan te sluiten. Hierin zitten ca. 1.800 woningen van 
corporatie Trivire in Dordrecht.

• De Transitievisie Warmte 2021 (TVW) is een uitnodigingskader waarbinnen de gemeente 
samen met partners deze ambitie verder vorm kan geven

• Het besluit per wijk wordt genomen in het wijkuitvoeringsplan. Gemeenten hebben de 
opdracht gekregen dit besluit via wijkaanpakken te organiseren.

• Echter, de wijkaanpak met particulieren is nog niet haalbaar en betaalbaar. Randvoorwaarden 
moeten nog worden ingevuld door het Rijk.



• In de Transitievisie Warmte wordt GEEN BESLUIT genomen over het moment 
waarop wijken van het aardgas af gaan en de toekomstige aardgasvrije 
infrastructuur.

• De Transitievisie Warmte is GEEN besluit tot hoge kosten achter de voordeur

• De Transitievisie Warmte geeft inzicht in kosten en baten van de warmtetransitie op 
buurt- en gebouwniveau en laat per buurt zien welke warmteoptie de laagste 
maatschappelijke kosten heeft. 

• De Transitievisie Warmte brengt scenario’s in beeld voor de ontwikkeling van het 
warmtenet. Per scenario worden als vervolg op de Transitievisie Warmte de 
randvoorwaarden die vanuit het Rijk nodig zijn geformuleerd. 

Wat is de transitievisie wel en niet



Planning

2 participatierondes

3 gezamenlijke 

werksessies

4 lokale sessies per 

gemeente

Gemeenteraden

Sept ‘20 Juli ‘21

Participatieronde 1 Participatieronde 2

Dec ‘20 Maart ‘20

Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Afronden 

TVW 

Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3

Op 20 & 25 januari: 

gezamenlijke sessie 

proces en 

uitgangspunten

Vandaag: delen 

tussentijdse 

resultaten

Voor 1 juli 2021: 

besluitvorming

(gelijk aan RES)



Participatie in twee rondes

1e ronde participatie:

Ophalen input op 

uitgangspunten

TVW

2021

Gedurende het hele traject: informeren via structurele communicatie (TVW is vliegwiel)

Participatie-

plan TVW 

2021

2e participatieronde

Inwonersavond op 31 maart 

2021 + online platform 

Inbreng verwerken in 

uitvoeringsstrategie

Actualisatie 

onderzoeksbeeld en 

opstellen wijkfasering

Uitgangs-

punten TVW 

2021

1e Concept 

resultaten



Resultaat participatieronde 1: 
uitgangspunten

Uitgangspunten:

• Voortvarend aan de slag met isolatie en andere 
vormen van energiebesparing

• Iedereen moet mee kunnen doen

• Keuzevrijheid in alternatieven, maar aardgas is op 
termijn geen keuze meer

• Durven stappen te zetten naar een duurzame 
gebouwde omgeving

Afwegingscriteria warmteoptie per buurt 

• Laagste maatschappelijke kosten

• Duurzaamheid, inpassing lokale energiebronnen, 

voorkeursvolgorde warmtebronnen

• Inpasbaarheid in de ondergrond en openbare ruimte



Perspectiefkaart
De perspectiefkaart is een visuele weergave van de uitkomsten in de transitievisie warmte. De perspectiefkaart 
laat per buurt het transitiepad zien: welke oplossing is in zicht en welke fasering doorloopt een buurt richting 
aardgasvrij? 





Uitvoeringsstrategie

1. De transitiepaden omzetten naar praktijk 

o Doelgroepgerichte individuele aanpak voor gasbesparing en individuele warmteopties, door middel van 
voorlichting en stimulering

o Samenwerking tussen gemeente en stakeholders voor collectieve aanpak in wijken en buurten

2. De Transitievisie Warmte 2021 als uitnodigingskader

o Voor collectieve initiatieven van gebouweigenaren, warmtebedrijf en gemeente is de TVW het kader

o Voor particulieren die individuele initiatieven biedt de TVW houvast en richting

o Met de procedure (spelregels) van het uitnodigingskader, wordt voorgesorteerd op de Wet Collectieve 
Warmtevoorziening (2022)

3. Uitvoeringscapaciteit: wat vraagt dit van de gemeentelijke en regionale organisatie?



Komende periode

• Nader uitwerken van de uitvoeringsstrategie

• Vaststelling van de Transitievisie Warmte in de gemeenteraad medio 2021



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen



Samenhang met RES en 
Regionale Structuur Warmte

Concept-

RES
TVW 1.0 

(2019)
TVW’s 2021

Ambitie (12.000-25.000 WEQ)

Voorkeursvolgorde warmtebronnen

Strategie welke bron waar

Uitgangspunten

Voorkeursvolgorde warmteopties

Onderzoeksbeeld

Update onderzoeksbeeld

Transitiepaden

Toekomstige energievraag

Update warmtebronnen

Scenario’s warmtenet

RES 1.0 

(RSW)

Aanscherping ambitie

Netimpact elektriciteit en warmte

Ruimtelijke impact

Update warmtebronnen



Scenario warmtenet
2020 – 2025 Basis

Beeld 2025

• SAH clusters Trivire aangesloten.

• Utiliteiten en VVE’s in huidig tempo (1000 WEQ/jaar) 

Legenda 

• Aansluitingen

• Bestaand: Groen

• In uitvoering: Aquablauw 

• SAH: Lichtblauw 

• Corporatie

• Laagbouw: Goud

• Hoogbouw: Rood

• SAH: Donkerbruin

• Utiliteit

• Scholen: Donkerpaars

• Kantoren: Blauw

• Winkels: Paars

• Gezondheidscentra: Groen

• VVE’s

• Particulier: Licht goud

• Gemixt: Lila



Vertragen - 2030
Uitgangspunten “Vertragen”

• Vertraging uitvoering bestaande contracten in lager tempo

• Geen uitbreiding bestaande subsidieregelingen

• Geen nieuwe Proeftuin wijken 

• Focus op verdichten 

Beeld 2030

• SAH clusters Trivire aangesloten.

• Vertraging utiliteiten en VVE’s t.o.v. huidig tempo

Legenda 

• Aansluitingen

• Bestaand: Groen

• In uitvoering: Aquablauw 

• SAH: Lichtblauw 

• Corporatie

• Laagbouw: Goud

• Hoogbouw: Rood

• SAH: Donkerbruin

• Utiliteit

• Scholen: Donkerpaars

• Kantoren: Blauw

• Winkels: Paars

• Gezondheidscentra: Groen

• VVE’s

• Particulier: Licht goud

• Gemixt: Lila

Scenario warmtenet



Zoekgebied: Basis - 2030
Uitgangspunten “Basis”

• Uitvoering bestaande contracten volgends planning

• Voortzetting bestaande subsidieregelingen

• Zeer beperkte toekenning proeftuin(-en) binnen regio

• Na 2025 bepekte subsidie particulier woningbezit

Beeld 2030

• >70% corporatiewoningen in het concessiegebied aangesloten

• Uitbreiding utiliteiten en VVE’s in huidig tempo (+/-1000 WEQ/jaar)

• Eerste project particulier grondgebonden woningbezit gestart. 
Legenda 

• Aansluitingen

• Bestaand: Groen

• In uitvoering: Aquablauw 

• SAH: Lichtblauw 

• Corporatie

• Laagbouw: Goud

• Hoogbouw: Rood

• SAH: Donkerbruin

• Utiliteit

• Scholen: Donkerpaars

• Kantoren: Blauw

• Winkels: Paars

• Gezondheidscentra: Groen

• VVE’s

• Particulier: Licht goud

• Gemixt: Lila

Scenario warmtenet



Zoekgebied: Versnellen - 2030
Uitgangspunten “Versnellen’

• Uitvoering bestaande contracten volgends planning

• Voortzetting bestaande subsidieregelingen

• Aanvullende subsidieregeling utiliteitsbouw, VVE’s

(gespikkeld) en evt. nieuwbouw en herontwikkeling. 

• Toekenning een (of meerdere) proeftuin(-en) óf vanaf 2025 

woonlasten neutrale regeling particulier woningbezit. 

Beeld 2030

• >80% corporatiewoningen in het concessiegebied 

aangesloten

• Uitbreiding utiliteiten en VVE’s in versneld tempo 

Uitbreiding v.h. warmtenet naar Stadspolders en mogelijk 

Dubbeldam. 

• Eerste projecten particulier grondgebonden woningbezit 

afgerond (+/- 1500 woningen). 

Legenda 

• Aansluitingen

• Bestaand: Groen

• In uitvoering: Aquablauw 

• SAH: Lichtblauw 

• Corporatie

• Laagbouw: Goud

• Hoogbouw: Rood

• SAH: Donkerbruin

• Utiliteit

• Scholen: Donkerpaars

• Kantoren: Blauw

• Winkels: Paars

• Gezondheidscentra: Groen

• VVE’s

• Particulier: Licht goud

• Gemixt: Lila

Scenario warmtenet




