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Adviesnota raad 

Procesvoorstel Transitievisie Warmte  
Beslispunten 

 

1. Vaststellen van het procesvoorstel Transitievisie Warmte  

 

Inleiding 

 

De komende decennia staat Veldhoven voor een belangrijke en ingrijpende opgave: de 

warmtetransitie. Het is de reis naar een aardgasvrij Veldhoven in 2050 waarmee we 

onze bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en onszelf een 

gezonde, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening bieden. Om deze reis 

stapsgewijs en doelmatig te doorlopen stellen we als gemeente een Transitievisie 

Warmte inclusief een uitvoeringsprogramma op. Het opstellen van een Transitievisie 

Warmte is verplicht vanuit het landelijke klimaatakkoord. Hoe we in samenspraak met 

stakeholders en belanghebbenden tot de Transitievisie Warmte komen staat centraal 

in het voorliggende procesvoorstel. In lijn met de kadernota Samenspraak heeft de 

Raad de bevoegdheid om de principes van het samenspraakproces vast te stellen 

waarmee we tot de Transitievisie Warmte komen. Om deze reden leggen we het 

procesvoorstel voor aan de raad. We nodigen de raad uit om de dialoog te voeren over 

de dragende principes voor samenspraak die zijn opgenomen in het procesvoorstel en 

over de rol van de raad in het samenspraakproces (zie bijlage procesvoorstel, 

onderdeel 7: Kaderstelling en rol van de Raad). 

 

Beoogd effect 

 

De borging van stakeholderbetrokkenheid als basis voor een gedragen en 

perspectiefrijke Transitievisie Warmte.     

 

Argumenten 

 

1.1 Vanuit het Klimaatakkoord is elke gemeente verplicht om in 2021 een 
Transitievisie Warmte te hebben vastgesteld door de raad.  
Elke gemeente is verplicht om uiterlijk 31 december 2021 een Transitievisie 

Warmte vast te stellen. Om in samenspraak met stakeholders tot een 

gedragen, haalbare en lokaal passende visie te komen is het van groot belang 

om een zorgvuldig proces te doorlopen en hiervoor de nodige tijd en middelen 

uit te trekken.   

 
1.2 Een zorgvuldig samenspraakproces is essentieel om tot een gedragen, haalbare 

en lokaal passende Transitievisie Warmte te komen. 
De warmtetransitie kan niet plaatsvinden zonder betrokkenheid van woning- en 

gebouweigenaren, bewoners en gebruikers. Het raakt hun directe leefomgeving 

en vraagt om samenwerking en zorgvuldige communicatie en participatie. 

Bovendien is nauwe samenwerking nodig met uitvoerende stakeholders die 

straks een belangrijke rol spelen in de uitvoering (woningbouwcorporaties, 

netbeheerder etc.). Om deze reden stellen wij de Transitievisie Warmte op door 

inbreng en betrokkenheid van diverse stakeholders. Samen werken we aan een 
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route waar uitvoerende partijen zich aan kunnen verbinden en waar de lokale 

gemeenschap zich in herkent.  

 

1.3 Een concreet en toegankelijk samenspraaktraject komt de kwaliteit en 
representativiteit van samenspraak ten goede. 
We verdelen het proces in behapbare en concrete processtappen waarbij we 

zorgen voor het juiste gesprek op juiste moment en duidelijk zijn over wat 

stakeholders van ons kunnen verwachten en vice versa. We werken met 

passende en vernieuwende werkvormen waarmee we van de complexe 

uitdaging die de warmtetransitie is een interessant, concreet en uitnodigend 

proces maken voor alle stakeholders. Het onderwerp leeft reeds in de 

verschillende buurten. Met onze aanpak verwachten wij een representatieve 

vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap op de been te krijgen voor 

samenspraak.   
 

1.4 De Transitievisie Warmte wordt benut als springplank voor integrale 
gebiedsontwikkeling op technisch-economisch én sociaal-maatschappelijk 
niveau.  
Omdat de warmtetransitie uiteindelijk iedereen raakt kijken we niet enkel 

welke oplossingen technisch en economisch mogelijk zijn maar nemen we ook 

sociale en maatschappelijke zaken mee. Op deze manier kunnen we de 

warmtetransitie koppelen aan integrale gebiedsopgaven waaronder 

gezondheid, leefbaarheid en armoedebestrijding. 

 

1.5 Het zorgvuldig en doelmatig betrekken van de gemeenteraad is van belang 
voor een goed geïnformeerde besluitvorming van de Transitievisie Warmte. 
Na het doorlopen van het proces stelt de gemeenteraad, uiterlijk december 

2021, de Transitievisie Warmte vast en stelt daarbij de benodigde middelen ter 

beschikking voor de uitvoering. Het is daarom essentieel dat de gemeenteraad 

ook na dit procesvoorstel goed geïnformeerd blijft zodat de raad zich 

gecommitteerd blijft voelen met de warmtetransitie. Het voorstel voor de rol 

van de raad in dit procesvoorstel voorziet hierin. 

   

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De voorgestelde planning en samenspraakprocedure is ambitieus. Vertraging in 
een van de procesfases heeft invloed op de opeenvolgende fases.  
We willen veel doen, in een relatief korte tijd en zijn daarbij (mede) afhankelijk 

van onze stakeholders. Bovendien zijn de mogelijkheden voor samenspraak 

door corona beperkt, wat eveneens kan leiden tot vertragingen of minder 

optimale samenspraakresultaten. Toch achten wij onze planning haalbaar en 

denken wij voldoende flexibel te zijn om de zeilen bij te stellen als dat nodig is. 

Met stakeholders maken wij reeds in de verkenningsfase afspraken over rollen, 

taken en deadlines voor input. We beschikken over diverse online 

samenspraakmethoden waardoor we ook op afstand van elkaar samen het 

proces naar een gedragen Transitievisie Warmte kunnen doorlopen.   

 

Financiën 

 

In de begroting 2020-2021 is reeds budget gereserveerd voor het opstellen van de 

Transitievisie Warmte en het uitvoeringsprogramma, inclusief het organiseren van het 

communicatie- en participatieproces. Dit budget is toereikend voor het proces om tot 

de Transitievisie Warmte te komen. De kosten die behoren bij de uitvoering van de 

Transitievisie Warmte en het uitvoeringsprogramma vallen buiten de kaders van dit 

procesvoorstel. De benodigde financiële middelen voor de uitvoering zullen uiteraard 

wel worden opgenomen in de Transitievisie Warmte en in dat kader in 2021 ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.    
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Communicatie en samenspraak 

 

De warmtetransitie treft alle inwoners van Veldhoven en benodigd samenwerking 

tussen diverse partijen. Daarom is het belangrijk om een zorgvuldig samenspraak 

proces te organiseren. Het procesvoorstel Transitievisie Warmte is uiteengezet en 

wordt u nu voorgelegd ter vaststelling. Ten behoeve van het samenspraakproces zal 

een participatie- en communicatieplan opgesteld worden.  

 

Een belangrijke stakeholder in de totstandkoming van de Transitievisie Warmte is de 

gemeenteraad. Naast de principes voor samenspraak ligt met dit procesvoorstel ook 

de rol van de raad in het samenspraakproces ter bespreking voor (zie bijlage 

procesvoorstel, onderdeel 7: Kaderstelling en rol van de Raad).  

 

Uitvoering / planning 

 

Nadat de raad het procesvoorstel vastgesteld heeft, starten wij met de uitvoering van 

het proces volgens de planning en werkwijze zoals opgenomen in het procesvoorstel. 

De Transitievisie Warmte zal in Q4 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden 

worden.  

 

Bijlagen 

 

Procesvoorstel Transitievisie Warmte 

Raadsbesluit 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Er worden diverse vragen gesteld naar aanleiding van het voorstel. Vragen over de 

planning en status, over de inbedding, over de aansluiting met de regio, de 

werkgroepen, de wijze van communicatie, et cetera. Met name worden veel vragen 

gesteld over het moment waarop inwoners worden betrokken in het proces. Een 

aantal fracties pleit er voor individuele burgers al in de beginfase van het proces te 

betrekken. De POHO geeft aan dat er meerdere redenen zijn om inwoners in fase 3 te 

betrekken. Dan liggen er concretere en haalbare vraagstukken voor om over mee te 

denken. In de eerdere fases wordt breed meegedacht vanuit stakeholders die beter 

vanuit het algemeen belang kunnen meedenken. Daarnaast maakt ook de huidige 

situatie met corona het betrekken van inwoners in de eerste fasen lastig. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Naar aanleiding van de behandeling in de oordeelsvormende raad ziet het college geen 

aanleiding tot wijzigen van de stukken.  

 

Het college neemt het advies van de raad om met passende methoden inwoners te 

betrekken bij de Transitievisie Warmte mee in de uitvoering van het 

participatieproces.  

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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