
 

Beantwoording vragen GroenLinks en PvdA 05-01-2023 
Datum  8 februari 2023 

Fractie GroenLinks en PvdA 

Onderwerp IN112, Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij 

 
 

Zoals in het presidium afgesproken, hierbij schriftelijke vragen namens GroenLinks en PvdA over de 

Informatienota 112, Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij. 

 

Vraag 1  

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er voorbereidingen worden getroffen voor twee nieuwe 

pilots. Welke zijn dit? 

 

Antwoord: 

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe pilots en hebben we nog geen concrete uitvraag gedaan. Eerst 

willen we criteria opstellen waar een nieuw pilot aan moet voldoen. 

 

Vraag 2  

Wat is de stand van zaken op dit moment voor een warmtenet Enspijk?  

a. a. Welke collectieve structuur wordt nu uitgewerkt? 

b. b. Wie is straks de eigenaar? 

c. c. Wat is de rol van de gemeente? 

 

Antwoord: 

a. Vorige week is er een coöperatie opgericht.  

b. Dat is nu nog niet bekend. De wens van de inwoners is dat zij eigenaar worden van het warmtenet. 

c. Op dit moment faciliteren wij dit project met name in financiële zin (projectleider, 

informatiebijeenkomsten, vergaderingen). Dit is in de lijn met de door uw raad vastgestelde 

Transitievisie Warmte 1.0. 

 

Vraag 3  

Fruitmasters: u stelt dat er in 2023 begonnen wordt met de aanleg van een warmteleiding. N.a.v. de 

informatienota hierover de volgende vraag:  

a. Is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van dit warmtenet? Mogen wij 

die studie inzien? 

b. Heeft dit warmtenet meer potentie dan de toepassing die nu voorzien is voor fruitmasters en 

Fruitvillage? Zo ja wat zijn de plannen daarmee? 

 

Antwoord: 

a. Dit is een particulier initiatief vanuit Fruitmasters. In opdracht van Fruitmasters is er een 

indicatieve berekening uitgevoerd door. Het is dus niet aan ons om dit openbaar te maken. 

b. Ja, er zit meer potentie in dit warmtenet. Er zijn gesprekken tussen de gemeente en Fruitmasters 

om dit verder te verkennen. 
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Vraag 4  

Er wordt gesproken over de helft van 66 buurten die niet geschikt zijn voor collectieve oplossingen. 

Wanneer krijgen deze mensen informatie dat ze niet kunnen rekenen op een collectieve oplossing? 

Welke buurten zijn dat? 

 

Antwoord: 

Dat klopt. Wij verwachten dat de buurten in de kernen mogelijk wel geschikt zijn voor een betaalbare 

collectieve oplossing. Het zijn met name de buitengebieden die hiervoor niet geschikt lijken, omdat er 

een te lage dichtheid van woningen is. Wel zouden kleinschalige initiatieven een mogelijke oplossing 

kunnen bieden, daar waar er een klein cluster aan woningen is. In de loop van 2023 zal hier verder 

onderzoek naar worden gedaan. Zodra we dat onderzoek hebben gedaan, kan over de uitslag worden 

gecommuniceerd. 

Voor solitaire woningen in het buitengebied zal geen andere oplossing zijn dan individueel. Ook dit zal 

in 2023 worden uitgezocht. Zodra ook die woningen bekend zijn, kunnen de betrokkenen worden 

geïnformeerd. 

  

Vraag 5  

Dan blijven er 41 (delen van) buurten over waar wel een collectieve oplossing mogelijk is.  

a. a. Kunt u het plan met de 41 buurten dat hieraan ten grondslag ligt met de raad delen? 

b. Heeft de gemeente een bronnenstrategie opgesteld? 

c. c. Zo ja, mogen wij die inzien? 

d. Zo niet, waarom niet? 

e. e. Wanneer krijgen de inwoners informatie over het plan van de 41 buurten? 

 

 Antwoord:  

a. Dit is op basis van een inschatting die wij van de buurten hebben gedaan. In onze transitievisie 

warmte 2.0 die uiterlijk 31-12 2026 aan uw raad moet worden aangeboden zal er een betere 

planning komen voor de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn om van het aardgas af te gaan. De 

wijze waarop we voor de 41 buurten tot een collectieve oplossing komen, wordt onderdeel van de 

Transitievisie Warmte 2.0. Overigens is het college voornemens om de transitievisie warmte 2.0 

eerder dan in 2026 op te leveren. 

b. Neen. 

c. n.v.t. 

d. Met het opstellen van de Warmtetransitie visie 2.0 zal er een bronnen strategie worden opgesteld. 

Overigens hebben we wel een grof beeld van de mogelijke bronnen die in de gemeente aanwezig 

zijn. 

e. Zie antwoord vorige vraag. Er komt meer duidelijkheid met de Transitievisie Warmte 2.0. Als 

onderdeel van het participatietraject wordt er in maart gestart met de dorpsraden. Daarna zal er 

ook een brede informatiecampagne worden gestart. Zie ook de beantwoording bij vraag 9. 
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Vraag 6  

U stelt dat Warmtenetten in handen van publieke partijen moeten komen: 

a. Wat verstaat u onder publieke partijen? Wat is de visie van de gemeente tav de rol van de overheid 

en coöperaties bij warmtenetten? 

b. Wat zegt de wet collectieve warmte (warmtewet 2.0) over warmtenetten voor minder dan 1500 

woningen? Welke rol ziet het college voor de gemeente bij warmtenetten in onze vaak kleine 

kernen? 

 

Antwoord: 

a. Onder publiek verstaan wij; niet privaat. Er zou dus wel een rol kunnen worden weggelegd voor 

coöperaties en (lokale) overheden. 

b. Voor die warmtenetten die worden aangelegd voor minder dan 1500 woningen zegt de Wet 

Collectieve Warmte (die overigens nog een concept is), dat die warmtenetten ook in handen 

mogen komen van private partijen. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat bijna alle 

warmtenetten in West Betuwe in handen zouden mogen komen van private partijen. De vraag is of 

private partijen dit interessant genoeg vinden. Het college heeft hierover nog geen standpunt 

ingenomen. 

 In het Coalitieakkoord staat aangegeven dat er een onderzoek moet komen naar de nut en 

noodzaak van gemeentelijke investeringen en eigenaarschap in lokale (te ontwikkelen) 

warmtenetten. 

  

Vraag 7  

Wat is afgesproken met het Energieloket?  

a. Hoe gaan zij mogelijke warmtenetten in onze gemeente meenemen in hun advisering? (Of gaat 

het Energieloket alleen in op individuele oplossingen?) 

b. Hoe gaat het college voorkomen dat teveel individuele oplossingen de haalbaarheid van een 

collectief warmtenet in de weg staat? 

c. Hoeveel (extra) budget gaat het Energieloket krijgen om de warmtetransitie te ondersteunen? 

 

Antwoord:  

a. a Wij houden het Energieloket op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen op dit vlak. Periodiek is 

er een overleg met het Energieloket. 

b. b Dit is niet alleen een aspect dat in de gemeente West Betuwe speelt. Daarom wordt er in VNG 

verband met het Rijk overlegd, hoe dit eventueel te voorkomen. 

c. c In de programmabegroting 2023 e.v. heeft de raad vanaf 2023 structureel geld beschikbaar 

gesteld voor een deel van de werkzaamheden van het Energieloket. Dit betreft een bedrag van  € 

57.000. Daarnaast ontvangt het Energieloket, via de gemeente, landelijke subsidies.  

Voor 31 mei aanstaande dient het college een plan in voor de gelden die de gemeente heeft 

gekregen in het kader van het Nationaal Isolatie Programma. We zijn in overleg met de 

regiogemeenten en het Energieloket om te kijken of we een platform kunnen opzetten voor de 

uitvoering van dat plan. Hier zal het Energieloket, maar ook S-Tec in Tiel een rol in gaan vervullen. 
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Vraag 8  

U stelt dat de processen in gemiddeld 2 wijken per jaar opgestart moeten worden en dat er geen 

aanleiding is om extra budget te vragen. Tegelijk zegt u dat een bureau al snel €70.000 kost en de 

uitvoering van het klimaatakkoord 17-19 fte. Waar gaat u het budget vandaan halen om dit proces te 

begeleiden? 

 

Antwoord: 

Terechte vraag. De aan u toegezonden raadsinformatienota leidt niet tot een concreet verzoek om 

extra financiën voor het realiseren van de Energietransitie aan de raad. De uitvoeringskosten voor de 

Energietransitie worden vooralsnog budgetneutraal gedekt uit de door het Rijk met het 

Klimaatakkoord toegezegde financiële bijdrage tot en met 2030. Tot en met 2025 ontvangen we 

jaarlijks afgerond € 850.000. Op basis van een landelijke herijking in 2024 worden de bedragen voor 

de periode 2026 – 2030 bepaald. 

 

Vraag 9  

Participatie/ Communicatie  

a. Hoe gaat u bewoners die nu al iets willen begeleiden? 

b. Wat kan de gemeente betekenen voor Verenigingen Van Eigenaren op dit vlak? 

 

Antwoord: 

a. Die bewoners proberen we te geleiden naar het Energieloket. Daar kunnen ze worden geholpen in 

de verduurzaming van hun woning. In maart gaan het college een avond organiseren met alle 

dorpsraden over het thema verduurzamen in het kader van het project “West Betuwe warmt op”. 

b. De gemeente zet de zonneconsulent (van Energie Samen Rivierenland) in voor het verduurzamen. 
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