
Transitievisie Warmte Bunnik
Bespreken resultaten, gemeenteraad, 2 februari 2021 



Op de agenda

1. Terugblik: wat is de transitievisie warmte en welk 

proces is er doorlopen?

2. Resultaten transitievisie warmte en belangrijke 

keuzes

3. Ruimte voor vragen



Klimaatakkoord: Plannen op drie niveaus

Regionale Energiestrategie Transitievisie Warmte Wijkuitvoeringsplan

Regio Gemeente Wijk



Transitievisie Warmte

1. Tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden

2. Wijken waar vóór 2030 gestart wordt: meest kansrijke 

aardgasvrije energie-infrastructuur

→ maar besluit wordt genomen in wijkuitvoeringsplan

> Minimaal elke 5 jaar herijken

Doel:

> Samen aan de slag – gemeente als “regisseur”

> Inzicht in de haalbaarheid van de warmtetransitie – wat 

kan er wel en wat nog niet?

> Richting voor lange termijn, focus voor komende jaren
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Ca. 6379 
woningen

Bijna allemaal nog 
op aardgas

Landelijk doel: 20% woningen 

aardgasvrij in 2030

Nieuwbouw: altijd aardgasvrij
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 In de visie 

onderzoeken we 

wat haalbaar is 

voor Bunnik, Odijk 

& Werkhoven



Uitgangspunten transitievisie warmte

Betaalbaarheid!

Durven te starten met 

verduurzamen

Ruimte voor initiatief 

en eigen keuze

Samenwerking en 

betrokkenheid

Planningen en 

werkzaamheden 

afstemmen



Een realistische transitievisie warmte
> In de TVW wordt GEEN BESLUIT genomen over het moment waarop wijken van het 

aardgas af gaan en de toekomstige aardgasvrije infrastructuur. 

> Het besluit per wijk wordt genomen in een wijkuitvoeringsplan. 

> Op dit moment is de overstap van wijken met particuliere woningen naar aardgasvrij op 

grote schaal nog niet haalbaar en betaalbaar. Randvoorwaarden zijn niet op orde:

• De belofte “woonlastenneutraal” kan nog niet op grote schaal worden waargemaakt

• Gemeenten missen instrumenten om sturing te kunnen geven: 

Omgevingswet en Warmtewet in ontwikkeling

• Proeftuinen laten zien dat het ook mét subsidie lastig is

Dit betekent:

> We wijzen nog géén wijken aan die in 2030 van het aardgas af zijn. 

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

> De TVW geeft wél inzicht in kosten en baten van de warmtetransitie op buurt- en 

gebouwniveau en laat per buurt zien welke warmteoptie de laagste maatschappelijke 

kosten heeft. 



We gaan wel van start! 

> In de transitievisie warmte zijn we op zoek gegaan naar kansen om – ondanks 

missende randvoorwaarden – toch stappen te gaan zetten.

> We wijzen wél startkansen aan:

• Wijkgerichte aanpakken om al aardgasbesparende maatregelen (zoals 

isolatie) te stimuleren, ter voorbereiding op aardgasvrij

• Gebieden waar verder onderzoek naar aardgasvrije mogelijkheden 

interessant is (wijken en bedrijventerreinen)

• We stellen wel een ambitie vast voor 2030!



Werkgroep 
TVW 

Bunnik

Portaal, 
Lekstede 

Wonen, SSH, 
Habion

Energie-
coöperatie 

Bunnik

Netbeheerder

Stedin

Gemeente: 
duurzaamheid, 

wonen, 
openbare 
werken, 

communicatie

Wie zijn betrokken bij 
de transitievisie 
warmte?

Andere betrokkenen zoals 

HDSR, Green business 

club, BHIK of wijkregisseurs 

betrekken we op logische 

momenten

Gemeenteraad stelt 

uiteindelijk vast

Denktank met 

betrokken 

inwoners denkt 

en leest mee

Brede groep 

bewoners wordt 

betrokken via video, 

enquêtes en online 

bewonersavond



Het proces in stappen

1. 
Uitgangspunten

2. Analyse 3. Wijkfasering
4. Uitvoerings-

strategie
5. Bestuurlijke 
besluitvorming

Mei-jun 2020:

Video en online 

enquête: input van 

bewoners op de 

uitgangspunten

2 november: 

Online brede  

bewonersavond 

transitievisie warmte

Notitie van 

uitgangs-

punten

Transitievisie 

warmte 

+ infographic
23 november: 

2e Denktank: 

bespreken van 

de resultaten 

Gedurende het hele traject: informeren via structurele 

communicatie

15 juli: 

1e Denktank:

uitgangspunten

27 mei 2020:  

RIB

24 sept 2020: 

RIB+ informele 

gespreksavond

2 feb 2021:

2e informele 

gespreksavond

Februari 2021: 

tweede enquête: 

bespreken van de 

resultaten 

Juni 2021:

besluitvorming



Resultaten van de 
transitievisie warmte





Warmtetransitie in een notendop

Isoleren Warmteoplossing

CO2 neutraalAardgasvrijTransitiegereed

Verduurzaming van de 

bron

Huidige 

situatie

2020

Volledig aardgasvrij is voor 

de meeste wijken voor 2030 

niet realistisch

Belangrijke focus op 

tussenstappen richting 

transitiegereed!



Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen onderscheiden we vier 

alternatieven voor verwarming met 

aardgas:

1. All-electric

2. Warmtenet 

3. Lokaal bronnet (combi warmtenet + 

all electric)

4. Hernieuwbaar gas en hybride 

oplossingen



Analyse van warmteopties

De analyse laat zien dat:

- De kosten op veel plekken dicht bij 

elkaar liggen

- Er een mix van oplossingen te 

verwachten is in Bunnik



Aanwezigheid van grote 

gebouweigenaren

Besliscriteria: bepalen of een wijk kansrijk is om te starten

Zicht op een duurzame, betrouw-

bare, uitvoerbare oplossing

Kansen om flink te 

verduurzamen
Hoge mate van betrokkenheid 

van inwoners

Combinatie met natuurlijke 

vervangingsmomenten

Weinig aanpassingen nodig

+ laagste maatschappelijke kosten (Klimaatakkoord)



Het resultaat: de 
Transitiekaart

uitsnedes per kern op 
de 2 volgende slides



Bunnik



Odijk Werkhoven



Tijdspad



Vervolg

> Consultatie inwoners in februari (informeren + startkansen voorleggen)

> Maart-april 2021: Laatste hand aan TVW

> Mei-juni 2021: Vaststellingsproces

> Communicatie & participatie over de visie: Infographic + website

> Communicatie over isolatie en installatie: informatieavonden

> Welke wijken starten? Waar zijn bewoners al actief? Participatieradar

> Al begonnen met ervaring opdoen met wijkaanpakken: 

1. Samen Isoleren Oranjebuurt 

2. Heel Werkhoven doet mee



Infographic
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Data radar

participatie

Deelnemers / leden

EC Bunnik / 

initiatieven

Deelnemers acties / 

subsidie / 

warmtescan / 

energieadvies

Opwek zonne-

panelen

Energieverbruik

Waar zijn

bewoners wel / 

niet aangehaakt

Waar zijn clusters 

woningen

aardgasvrij klaar

Fasering / 

prioritering

Transitievisie 

Warmte

Gerichte

communicatie / 

stimuleren

Monitoren

bottom-up 

dynamiek

Opstellen wijk

uitvoerings

plannen

Opbrengst gemeente Bunnik

Leefstijlen / data 

sociaal domein

Participatie
radar



Samen Isoleren Oranjebuurt



Heel Werkhoven 
Doet mee

1. inwonersavond
2. kerngroep?
3. eigen aanpak maken
4. de buren motiveren



Belangrijkste besluiten

• We wijzen in deze eerste Transitievisie nog geen wijk aan die ‘als eerste’ van het aardgas afgaat. 

We doen nader onderzoek in 3 gebieden. Daarnaast zetten we in op aardgasbesparing:

• Met een buurtgerichte aanpak sporen we gebouweigenaren aan om aardgas-besparende stappen te nemen 

die bij hun gebouw passen. 

A. Zowel aandacht voor isolatie als installaties (bijvoorbeeld hybride warmtepompen)

B. Buurtgerichte aanpak is belangrijk om bewoners mee te krijgen in een vrijwillige opgave en biedt lessen en 

ervaringen voor de buurtaanpak richting aardgasvrij  

• Ambitie vastleggen: 30% aardgasbesparing in 2030 (ambitieus).

• 30% aardgasbesparing 2030: hiermee leggen we de lat hoog.

• Dit is nodig om de komende 10 jaar de warmtetransitie daadwerkelijk in gang te zetten. 

• Geen harde sturingsinstrumenten: het is een streefwaarde en een inspanningsverplichting van de gemeente

• Dit gaat over gebouwde omgeving en over aardgas. Energiebesparing is lager dan aardgasbesparing.



Vragen



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen



Huidige situatie: bouwjaar



Woningcorporatiebezit – Bunnik
• Voornamelijk 

eengezinswoningen 

(laagbouw)

• Portaal enige 

woningbouwcorporatie met 

aanzienlijk bezit

• ca. 15% van totaal 

woningbestand: 

circa 900 woningen 

• Verspreid bezit, vandaar lastig 

voor collectieve oplossingen


