
Welkom bij de informatieavond 
Transitievisie Warmte 23-06-2021

Visie op duurzame warmte in onze gebouwde omgeving

Wij starten om 19:30 uur!

Graag uw microfoon op “mute” houden



Welkom bij de online informatieavond over 
aardgasvrij!

• Fijn dat u er bent! 

• Deze bijeenkomst wordt opgenomen

• Zet de microfoon standaard op “mute”

• Is de internetverbinding niet goed? 
Als u de video stopt, werkt het vaak beter

• Vragen kunt u stellen via de chat-balk



Introductie door wethouder Verburg

D.A. (Dirk) Verburg, wethouder energie- en klimaatbeleid



Agenda

19:30 – 19:40 Welkom en introductie door Dirk Verburg, 

wethouder gemeente Reimerswaal

19:40 – 20:00 De Transitievisie Warmte – waarom, hoe, wat?

20:00 – 20:30 Hoe ziet de overstap naar aardgasvrij eruit?
Presentatie en ruimte voor vragen

20:30 – 20:35 Korte pauze

20:35 – 20:45 In gesprek met de burgemeester 

20:45 – 21:10 Stappen richting het vervolg

21:10 – 21:15 Afsluiting



Kennismaken via de mentimeter! 



Doel van de avond

U als inwoner informeren en betrekken bij de 
overstap naar aardgasvrij:

• Waarom aardgasvrij?

• Wat is de Transitievisie Warmte?

• Wat zijn de voorlopige conclusies?

• Welke vragen leven er?

• Hoe kijkt u aan tegen gasbesparing en wat heeft u 
daarbij nodig?



Transitievisie Warmte  
Waarom, hoe en wat? 

Martijn Vermunt, beleidsmedewerker energie- en klimaat



Intro: van fossiel naar duurzaam

Terugdringen CO2-uitstoot
Energietransitie



Hoe werken we aan de opgave?

Visie 2050: gebouwde omgeving bestaat uit 
goed geïsoleerde woningen en gebouwen die 

we duurzaam verwarmen
Doel 2030: 34% CO2-besparing 

→

Reductie broeikasgassen, doelen en aanpak naar 2030 en 2050
Aanpak per sector (en vanuit elke sector)

Energietransitie, Nederland gaat van het aardgas af!
o.a. verduurzaming warmte-energie voor gebouwde omgeving  

• Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld in 2020

• Zeeuwse samenwerking wordt opgezocht  



Hoe werken we aan de opgave?

• Stimuleren en voorlichten Bedrijven en Industrie
• Faciliteren en werken aan duurzame mobiliteit
• Behouden infrastructuur energievoorziening
• Helpen verduurzamen land- en tuinbouw 
• Als gemeente goede voorbeeld en voorlichting geven
• Slim ruimte geven aan opwekking duurzame energie
• Warmtetransitie kernen en bedrijfsterreinen

→

Energielandschap Rilland-Oost

www.reimerswaal.nl/klimaat

http://www.reimerswaal.nl/klimaat


Wat doen we al?

• Energiebesparing en isoleren bestaande gebouwen
• Strengere eisen voor nieuwbouw
• Sinds juli 2018 verplicht gasloos nieuwbouwen
• Renovatie en vernieuwingsopgave Beveland Wonen
• Acties en regeling ter stimulering energiebesparing (o.a. Zeeuwse RRE, Warmte 

effect etc.)
• Vervanging CV naar warmtepompen of hybride systemen
• Ook onze bedrijven: restwarmte uitwisseling LWM en Wiskerken Onions
• Gemeentelijke gebouwen gasloos en nieuwbouw energieneutraal

Energieloketten: www.duurzaambouwloket.nl/reimerswaal en www.energiekzeeland.nl

http://www.duurzaambouwloket.nl/reimerswaal
http://www.energiekzeeland.nl/


De gemeentelijke Transitievisie Warmte (1)

• Een visie op de transitie: met welk tempo 
en tussenstappen maken we de overstap naar 
aardgasvrij?

• Inzicht in het alternatief voor aardgas per buurt

• Uiterlijk eind 2021 elke gemeente een TVW, 
vaststelling door Gemeenteraad

• Minimaal elke 5 jaar herijken

• Vormt belangrijk onderdeel van energie- en 
klimaatprogramma voor Reimerswaal



De gemeentelijke Transitievisie Warmte (2)

• Wat is de visie wel en niet? 
• Niet: een oplossing voor de onrendabele top
• Wel: een stap richting haalbare en betaalbare 

oplossingen door de laagste totale kosten te 
bekijken

• Niet: een besluit over de einddatum van aardgas
• Wel: omgaan met onzekerheden en toch starten 

met maatregelen zonder spijt

• Wat betekent dit voor u?
• Welke (tussen)oplossing is in uw buurt het 

meest voor de hand liggend?
• Wat kunt u nu zelf doen?



Hoe doen we dat in het Zeeuwse?

• Bundeling van onze krachten bij gemeenten 
• Eerste stappen met Zeeuwse RES, onderdeel Gebouwde Omgeving.
• Gezamenlijke inventarisatie duurzame warmtebronnen (RSW) 
• Stap 1 en 2, de Provinciale basis, samen met regio gelegd in 2020. 
• Eerste contact met inwoners en raadsleden eind 2020 (enquête en film) 
• Stap 3, 4 en 5, nu lokaal verder!



Wie betrekken we bij het maken van de visie?

• Lokale projectgroep: Deskundigen gemeente Reimerswaal, netbedrijf 
Enduris, Beveland Wonen, Zorggroep Ter Weel, OVR en bureau Over 
Morgen

• Klankbordgroep: Raadswerkgroep energie en klimaat
• Dorpsraden kernen
• We willen ook met u hierover in gesprek!



Vragen?



Afsluiting

Komende periode:
• Verwerken input uit bewonersavond
• De Transitievisie Warmte definitief maken (aug-september)
• Bijeenkomsten in kernen Reimerswaal
• In Q4 2021 vaststelling door gemeenteraad

Vragen of opmerkingen? 
Mail naar: klimaatbeleid@reimerswaal.nl

mailto:klimaatbeleid@reimerswaal.nl

