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Eerste brede bijeenkomst:
Transitievisie Warmte

13 januari 2021

Uitleg spelregels online 

bijeenkomst

• Neemt u bij voorkeur deel via 
een vaste computer of laptop

• Wilt u uw microfoon de 
gehele bijeenkomst dempen 
en uw camera uitzetten?

• Heeft u een vraag? 
Deel deze graag 
in de chat.

• Houd uw telefoon of tablet 
bij de hand voor 
publieksvragen via: 
www.menti.com

• Problemen met de techniek? 
Zet een bericht in de chat of 
stuur een sms/whatsapp 
naar 06 - 8244 7100. U wordt 
dan gebeld.



Programma

• Welkom

• Introductie van de avond

• Interactieve kennismaking

• Uitleg Transitievisie Warmte

• Ophalen aandachtspunten en zorgen

• Vervolg en afsluiting

Problemen met de techniek? Sms/whatsapp 06 - 13 99 03 50



Programmaplan Duurzaamheid

Ambitie: Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050
4 belangrijke thema’s, 4 hoofddoelen:

Energietransitie
Hoeksche Waard 
energieneutraal 

in 2040

Circulaire economie
In 2050 is Hoeksche 

Waard 100% 
circulair

Biodiversiteit
In 2050 hebben we 

veerkrachtige 
ecosystemen in 

Hoeksche Waard

Klimaatadaptatie
Hoeksche Waard is in 

2050 volledig 
klimaatadaptief

Heldere doelen

Projecten en activiteiten

Communicatie en Participatie



Doel van deze bijeenkomst

• Deze bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in 
de Transitievisie Warmte

• Het is de start van een route naar aardgasvrij wonen en 
werken

• Voor de zomervakantie meer informatie over:
– de verschillen tussen de aardgasalternatieven

– hoe u zich kunt voorbereiden

• We vragen u in deze bijeenkomst naar de aandachtspunten 
voor de route naar aardgasvrij



Interactieve kennismaking

• Pak uw telefoon of tablet

• Ga naar www.menti.com 

• En toets de code 80 55 41 8 

Problemen met de techniek? Sms/whatsapp 06 – 82 44 71 00



Interactieve kennismaking

• 3 vragen beantwoorden



Uitleg proces 
Transitievisie Warmte



Transitie naar aardgasvrij

• Klimaatakkoord: 
• Aardgasvrije gebouwde 

omgeving in 2050

• 1,5 miljoen woningen (20%) 
aardgasvrij in 2030

• Elke gemeente eind 2021 een 
Transitievisie Warmte

• Gemeente Hoeksche Waard in 
2040 energieneutraal en in 2050 
aardgasvrij



Waar staan we 
nu?

Waar kunnen we 

beginnen?

Transitiedenken

Hoeksche Waard 
Aardgasvrij

Waar gaan we 
naartoe?

2020

2050

2030



Doel van de Transitievisie Warmte

• Samen aan de slag in de warmtetransitie

• Richting voor de lange termijn, focus voor de komende 
jaren

• Geeft houvast voor investeringen voor gemeente, 
woningcorporatie, particulieren en ondernemers

• Alle lopende initiatieven in 1 gezamenlijk verhaal



Gemeente

HW Wonen

Stedin

provincie 
Zuid-

Holland

Maat-
schappelijke 
organisaties

Inwoners

Met wie?

Ondernemers
waterschap 
Hollandse 

Delta



Vanaf 2021: Route maken op 3 niveaus

Regionale Energiestrategie Transitievisie Warmte Dorpsuitvoeringsplan

RES regio Hoeksche Waard Gemeente Dorp



Wat staat er in de Transitievisie?

1 Transitievisie met 4 
onderdelen:
• Gezamenlijke uitgangspunten
• Inzicht in alternatieven per 

dorp
• Prioritering dorpen en 

voorselectie alternatieven
• Strategie voor de verdere 

uitvoering



Waar houden we ook rekening mee?

Met elkaar te maken keuzes hangt af van:

• Voorkeuren en mogelijkheden

• Bouwjaar en type gebouwen
• Huidige staat en potentie gebouwen
• Beschikbaarheid aardgasalternatief
• Ontwikkelingen van de techniek
• Kosten voor aanpassingen in gebouwen
• Kosten voor aanpassen of aanbrengen 

infrastructuur
• Kosten realisatie duurzame warmtebronnen
• Mee te nemen koppelkansen



Hoe kom je tot de alternatieven

Verschillende 
modellen



In 6 stappen naar een Transitievisie

Stap 1. 

Organisatie

Stap 2. 

Gezamenlijke 

uitgangspunt

Stap 3. 

Robuuste 

analyse

Stap 4. 

Fasering en 

prioritering

Stap 5.  

Uitvoerings-

strategie

sep-okt 2020                 nov 2020-jan 2021                feb-mrt 2021                   apr-jun 2021                   juli-sept 2021               
okt-nov 2021

Stap 6. 

Bestuurlijke 

besluitvorm.

20212020 2021

Verzamelde 
uitgangspunten

Transitievisie 
Warmte



Aardgasalternatieven

38.000

700

700

2400

warmte 
opwekken

warmte verdelen

warm water

Gas 

Stroom 

Warmte 

aansluiting systeem



Aardgasalternatieven

38.000

700

700

2400

warmte 
opwekken

warmte verdelen

warm water

Gas 

Stroom 

Warmte 

aansluiting systeem



Aardgasalternatieven

• 3 vragen beantwoorden



Ophalen 
Uitgangspunten 

Transitievisie Warmte



Waarom gezamenlijke uitgangspunten?

Door overal input op te halen 
ontstaat er duidelijkheid over wat 
belangrijk is voor de met elkaar te 
maken keuzes.

• Pak uw telefoon of tablet

• Ga naar www.menti.com 

• En toets de code 80 55 41 8 

Problemen met de techniek? Sms/whatsapp 06 – 82 44 71 00



Gezamenlijke uitgangspunten

• 3 vragen beantwoorden



Vervolg 
• In mei is de volgende Energietafel 

Transitievisie Warmte met 
maatschappelijke organisaties

• In maart/april lokale bijeenkomsten
thema: aardgasalternatieven beter leren 
kennen en wat kan ik nu al doen in de 
tussentijd

• In mei/juni tweede brede 
bijeenkomst
thema: voorselectie aardgasalternatieven 
doornemen

• In september derde brede 
bijeenkomst
thema: welke aardgasalternatieven en hoe 
verder?

• Vragen? Duurzaamheid@gemeentehw.nl

Onafhankelijk advies en tips over wat u nu al kunt doen: 
www.regionaalenergieloket.nl

mailto:Duurzaamheid@gemeentehw.nl
http://www.regionaalenergieloket.nl


Bedankt voor uw aanwezigheid en een 

fijne avond nog!

Samen maken we ruimte 

voor een duurzame toekomst 

in de Hoeksche Waard


