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Inleiding
Hieronder treft u een terugkoppeling op hoofdlijnen aan van de eerste bijeenkomst
d.d. 8 december 2020 van de meedenkgroep over de Transitievisie Warmte (TVW)
binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Ruim 40 inwoners namen deel.
Na een plenaire toelichting op proces, planning en totstandkoming van de TVW zijn
we in 4 ‘breakoutsessies’ in 2 rondes met elkaar het gesprek aangegaan aan de
hand van vragen als:
a.
b.
c.
d.

Welke zorgen en vragen heeft u?
Welke kansen ziet u?
Wanneer is de TVW bruikbaar of geslaagd voor u?
Hoe wilt u betrokken worden? Welke rol ziet u eventueel voor uzelf?

Terugkoppeling op hoofdlijnen
Het was een positieve bijeenkomst met een publiek dat wel gezond kritisch was
maar ook erg veel opbouwende aanbevelingen deed en kansen heeft
gesignaleerd/voorgelegd. Er is veel kennis t.a.v. technieken als WTW-ventilatie,
hete-lucht verwarming, biomassa stook, isolatietechnieken (voor oude woningen),
warmtepompen enz. Tevens zaten veel deelnemers met vragen en zorgen over het
onderwerp aardgasvrij wonen. Het merendeel van de deelnemers gaf aan dat veel
nog onduidelijk en onzeker is.
Samenvattend komen we tot de volgende belangrijkste aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het beleid van de rijksoverheid, maar ook van gemeente en provincie is vaag
en onduidelijk,
Er is te weinig visie: hoe kom je - zonder goede visie vanuit de rijksoverheid tot een goede visie op lokaal niveau? Moet de aanpak niet meer landelijk zijn?
Zorgen over haalbaarheid in oudere woningen, en in VvE’s
Zorgen over de overstap naar aardgasvrij, ook vanwege de stappen naar
aardgas in onze buurlanden.
Vragen over rekenmethodieken en hoe betrouwbaar de uitkomsten zijn
Zorgen over biomassa - daar is veel weerstand tegen omdat het niet
milieuvriendelijk is
Zorgen over het betrekken van de hele gemeenschap - hoe zorgen we dat
iedereen ‘aan boord’ komt?
Mensen willen graag betrokken zijn, en betrokken blijven, actief meedenken,
en ook meebeslissen; sommigen zien zichzelf ook als mogelijke ‘linking pin’
naar mensen die nu nog minder betrokken zijn

Vervolg
De meedenkgroep (bestaande uit 250 inwoners) is geïnformeerd over de
uitkomsten van deze eerste meedenkgroepbijeenkomst. Zij ontvingen een

gedetailleerde verslaglegging. Naast de meedenkgroep is er het
Warmtetransitiepanel, bestaande uit een grote groep betrokken inwoners zoals u. Zij
ontvangen de uitkomsten van de eerste meedenkgroepbijeenkomst op hoofdlijnen.
Ook ontvangen zowel de deelnemers aan de meedenkgroep als de leden van het
warmtetransitiepanel de resultaten van de consultaties over de warmtetransitie en
duurzaamheid.
Er volgen nog 2 bijeenkomsten met de meedenkgroep, op 20 april 2021 en in juni
2021 (datum wordt nog nader vastgesteld). Mede op basis van de uitkomsten van de
eerste twee meedenkgroepbijeenkomsten wordt in mei een concept-transitievisie
warmte voorgelegd aan de raad ter bespreking.
Samen met de inbreng van de raad uit o.a. deze raadssessie werken we de
Transitievisie Warmte daarna verder uit. Uiteindelijk volgt in het najaar het reguliere
besluitvormingstraject met het ter inzage leggen en vaststellen van de definitieve
Transitievisie Warmte.

