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Leeswijzer 

• In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd en in november heb-

ben de Nederlandse gemeenten dat akkoord eenstemmig onderschre-

ven. Dat betekent o.a. dat alle gemeente verplicht zijn om voor eind 

2021 een ‘Transitievisie Warmte’ op te stellen. De visie is een belang-

rijk beleidsinstrument dat richting gaat geven aan het stapsgewijs 

aardgasvrij maken van de Tilburgse woningen en gebouwen. Dat is 

voor alle gemeenten in Nederland een leerproces, daarom is afge-

sproken dat gemeenten de visie elk 5 jaar actualiseren.  

• De voorliggende startnotitie beschrijft wat in Tilburg nodig is om voor 

eind 2021 een eerste Transitievisie Warmte op te stellen en aan de 

gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.  

• De notitie begint met een aantal inventarisaties: 

o Hoofdstuk 1 beschrijft wat de Transitievisie Warmte inhoudt 

en hoe de visie zich verhoudt tot andere beleidstrajecten.  

o Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van lokale en regionale af-

spraken en projecten die mede bepalend zullen zijn voor de 

Transitievisie Warmte. 

o Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de mogelijke criteria die 

gehanteerd kunnen worden bij het prioriteren van wijken die 

als eerste van het aardgas afgaan.  

o Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de informatie die op dit 

moment voor Tilburg beschikbaar is over strategieën en kosten 

om wijken aardgasvrij te maken. 

o Hoofdstuk 5 schetst hoe Tilburgse stakeholders tegen de 

warmtetransitie aankijken.  

o Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van participatie en communi-

catie. 

• De startnotitie sluit in hoofdstuk 7 af met een aantal observaties en 

conclusies uit de voorgaande hoofdstukken. 

• Tot slot volgt in hoofdstuk 8 een voorstel voor de planning en organi-

satie van het proces van de Transitievisie Warmte, waarmee wordt 

beoogd om een organisatie in de stijgers te zetten waarmee de ge-

meente Tilburg de uitvoering van de Transitievisie Warmte voortva-

rend ter hand kan nemen. 
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1 Beleidscontext 
 

Wat houdt de Transitievisie Warmte precies in? En welke ander beleid 

raakt aan de Transitievisie Warmte? Dit hoofdstuk geeft een kort over-

zicht.  

(Inter)nationale klimaatafspraken 

• Internationaal zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te 

dringen. In Nederland zijn daarvoor afspraken gemaakt in het Kli-

maatakkoord. Een van de afspraken in het klimaatakkoord is dat de 

warmtevoorziening in 2050 volledig is verduurzaamd. 

• Verder is afgesproken dat voor 2030 1,5 miljoen bestaande woningen 

verduurzaamd worden en CO2 uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw 

in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht. De meeste van deze 

gebouwen gebruiken nu nog aardgas.  

• Op 29 november 2019 hebben de Nederlandse gemeenten tijdens een 

Bijzondere ALV met een stemmingsuitslag van 99,7% aangegeven dat 

het Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt om met de ener-

gietransitie aan de slag te gaan. 

Klimaatakkoord: Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen 

• In het Klimaatakkoord is o.a. vastge-

legd dat alle gemeente verplicht zijn 

voor eind 2021 duidelijk te maken 

wanneer welke wijken starten met 

de transitie naar een alternatieve 

warmtevoorziening. Dit krijgt een 

plek in de ‘Transitievisie Warmte’. 

Gemeenten worden geacht deze op 

te stellen samen met relevante sta-

keholders.  

• In de Transitievisie Warmte staan de potentiële alternatieve energie 

infrastructuren per wijk (WAT) en wordt aangegeven welke wijken 

vóór 2030 van het aardgas af gaan (WANNEER).  

• Vervolgens worden per wijk uitvoeringsplannen gemaakt, in nauw 

overleg met de stakeholders in de wijk. Pas daarna stelt de gemeen-

teraad definitief vast wanneer een wijk van het aardgas af gaat en 

met welke alternatieve energie infrastructuur. 

• Verder is bepaald dat de Transitievisie Warmte in principe eens in de 

5 jaar geactualiseerd wordt. 

Ambities van de gemeente Tilburg 

• De gemeente Tilburg wil klimaatneutraal zijn in 2045, dit is uitge-

werkt in een Energievisie, waarin is aangegeven op welke trajecten 

ingezet moet gaan worden om deze doelstelling te realiseren. 

• In aanvulling op de mondiale en landelijke afspraken is in het be-

stuursakkoord van Tilburg o.a. de ambitie opgenomen verder onaf-

hankelijkheid te worden van aardgas.   

Transitievisie Warmte in relatie tot andere beleidstrajecten 

Figuur 1 geeft een overzicht van de relatie tussen de Transitievisie 

Warmte en andere producten: 

• Regionale Energie- en Klimaatstrategie. In het klimaatakkoord is be-

paald dat regionale energiestrategieën opgesteld worden voor 30 re-

gio’s. De REKS is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes 

voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in 

de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie 

infrastructuur.  

• Regionale Structuur Warmte. Maakt onderdeel uit van de REKS en 

inventariseert de afstemming van vraag en aanbod van duurzame 

warmte in de regio ‘Hart van Brabant’.   

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord
https://www.tilburgers.nl/wp-content/uploads/2017/06/Energievisie-gemeente-Tilburg-juni-2017.pdf
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/bestuur/Bestuursakkoord_2018-2022_19jun.pdf
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/bestuur/Bestuursakkoord_2018-2022_19jun.pdf
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• Wijkuitvoeringsplannen. In de uitvoeringsplannen op wijkniveau wor-

den definitieve keuzes gemaakt in de warmte-opties en de infrastruc-

tuur.  

• Omgevingsvisies/plannen: De REKS en de Transitievisie warmten 

moeten uiteindelijk geborgd worden in gemeentelijke omgevingsvi-

sies en -plannen. 

 

 

Figuur 1 Transitievisie Warmte in relatie tot andere beleidsproducten 
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2 Lopende afspraken & projecten 
 

Lopende afspraken, zoals landelijke wetgeving en regionale en lokale 

doelstellingen, convenanten en projecten, zijn medebepalend voor de 

invulling van de eerste Transitievisie Warmte. Dit hoofdstuk zet de be-

langrijkste bestaande afspraken en projecten op een rij. 

Sluiten Kolencentrales & SDE 

• Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in 

Nederland met kolen als brandstof. De twee oudste centrales – de 

Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 stoppen met elek-

triciteitsproductie door middel van kolen.  

• De Amercentrale draait nu al voor 80% op biomassa en nog voor 20% 

op kolen. In 2024 moet de Amercentrale geheel op biomassa draaien. 

Tot 2027 ontvangt de Amercentrale subsidie Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE) voor productie van energie met biomassa. 

• Het contract voor de levering van warmte tussen Ennatuurlijk en RWE 

loopt tot 2040. 

Aantallen extra aardgasvrije woningen in 2030 

• Tilburg heeft 99.000 woningen, waarvan circa 27% is aangesloten op 

een warmtenet. Daaruit volgt een opgave van circa 72.000 woningen 

die van het aardgas af moeten.  

• Tilburg heeft als doel om in 2045 Klimaatneutraal te zijn (Energievisie 

2045). Een lineair pad naar dat doeljaar betekent dat in 2030 40% 

(10/25) van de woningen, circa 29.000 in aantal, van het aardgas af 

is.  

• Het Klimaatakkoord beoogt in 2030 1,5 miljoen van 7 miljoen huis-

houdens van het aardgas te halen, dat is 21% van de landelijke op-

gave. Vertaalt naar Tilburg is dat een opgave van 16.000 woningen in 

2030. 

Klimaatakkoord: afspraken over inzet van biomassa  

• In het klimaatakkoord is afgesproken dat gestuurd wordt op het spaar-

zaam omgaan met biomassa voor verwarming, door dit alleen daar in 

te zetten waar geen duurzaam alternatief is of dat alternatief veel 

duurder is.  

• Ook is afgesproken dat in de periode tot 2030 biomassa voor meerdere 

toepassingen als transitiebrandstof wordt ingezet en voor de langere 

termijn voor hoogwaardige toepassingen in de economische sectoren 

waar weinig alternatieven zijn. 

• In de brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet aangegeven dat 

zij de inzet van duurzame biomassa nu en richting 2030 en 2050 nood-

zakelijk achten voor de verduurzaming van onze economie en het re-

aliseren van de klimaatopgave. Daarbij gelden voor het kabinet twee 

uitgangspunten:  

o alleen duurzame biomassa kan een bijdrage leveren;  

o duurzame biomassa moet zo beperkt en hoogwaardig mogelijk 

worden ingezet. 

• Recent heeft Minister Wiebes van EZK nogmaals een brief gestuurd 

naar de tweede kamer waarin verdere uitleg wordt gegeven naar aan-

leiding van opiniestuk van de European Academies Science Advisory 

Council. 

• Verder is het PBL een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid en 

toepassingsmogelijkheden voor biomassa. Dat naar verwachting in 

het eerste kwartaal van 2020 wordt gepubliceerd. 

Samenwerkingsverband Verduurzamen Amernet 

• In 2016 is de Samenwerkingsovereenkomst Verduurzaming Amernet 

getekend, daarin hebben partijen de ambitie uitgesproken om de 

warmte die door Ennatuurlijk via het Amernet aan haar klanten wordt 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/18/kabinet-verbiedt-elektriciteitsproductie-met-kolen
https://www.tilburgers.nl/wp-content/uploads/2017/06/Energievisie-gemeente-Tilburg-juni-2017.pdf
https://www.tilburgers.nl/wp-content/uploads/2017/06/Energievisie-gemeente-Tilburg-juni-2017.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-biomassa/klimaatakkoord-d2+Biomassa.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-375.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/18/kamerbrief-over-biomassa/biomassa-hoe-zit-het.pdf
https://www.pbl.nl/nieuws/2019/pbl-start-onderzoek-duurzaamheidskader-biomassa-met-stakeholders
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/convenanten/2019/01/29/tilburg---convenant-over-grootschalige-proeftuin-met-een-aardgasvrije-wijk/9Bijlage+F+Samenwerkingsovereenkomst+Amernet.pdf
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geleverd te verduurzamen en zo mogelijk het Amernet uit te breiden 

(indicatieve groei van 2% per jaar). Er wordt gewerkt aan 4 doelstel-

lingen die zijn uitgewerkt in concrete projecten waarmee tot 2024 

minimaal: 

o de centrale opwek is verduurzaamd;  

o 30 MW decentrale warmte-opwek is gerealiseerd;  

o de net-efficiëntie is verbeterd; 

o een participatiemodel voor burgers c.q. afnemers is ontwik-

keld. 

Green Deal Warmtevoorziening Tilburg 

• De Green Deal Warmtevoorziening Tilburg tussen de gemeente Til-

burg, Enexis en Ennatuurlijk is in 2016 ondertekend. Daarin is o.a. 

afgesproken dat wordt onderzocht of het mogelijk is om:  

o minimaal 16.000 extra huishoudens voor 2030 aan te sluiten op 

het warmtenet; 

o de vervangingsopgave aardgasleidingen van Enexis te benutten 

om de warmtevoorziening te verduurzamen. 

• Er is afgesproken dat de Green Deal eindigt als de doelstellingen zijn 

bereikt of nadat de partijen hebben vastgesteld dat de Green Deal 

geen toegevoegde waarde meer heeft voor het realiseren van de 

doelstelling.  

• Als onderdeel van deze Green Deal en het Samenwerkingsverband on-

derzoekt het bureau Fakton in opdracht van de woningcorporaties, 

de gemeente Tilburg, de gemeente Breda en Ennatuurlijk de uit-

gangspunten voor de business case voor uitbreiding van het aantal 

aansluitingen op het Amernet. Naar aanleiding van de resultaten van 

dit onderzoek zijn de Woningbouwcorporaties voornemens begin 2020 

een subsidie aan te vragen in het kader van “WoCo als Startmotor” 

voor wijken waar de business case het meest gunstig uitpakt (“laag-

hangende fruit”). 

Convenant met de woningcorporaties  

• In 2015 is een convenant afgesloten met de Tilburgse woningbouw-

corporaties voor de periode tot 2020. Daarin zijn o.a. afspraken ge-

maakt over de verduurzaming van het woningbestand. Op dit moment 

wordt gewerkt aan een convenant voor de periode 2020-2025. 

• In de Prestatieafspraken 2019 met woningbouwcorporaties geven de 

woningbouwcorporaties aan dat aardgasloos een belangrijk onderdeel 

is van de ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2045. Verder geven ze 

daarin aan dat ze aansluiten bij de 5 wijken waarvoor als eerste een 

wijktransitieplan zal worden opgesteld (De Reit, Quirijnstok, De 

Blaak, Theresia en De Kuil) in het kader van project SMILE. 

Green Deal Geothermie  

• De Green Deal Geothermie Brabant is afgesloten in 2016 en heeft tot 

doel kennis over geothermie verder te ontwikkelen door het stapsge-

wijs realiseren van vijf projecten.  

• De afgelopen jaren zijn besteed aan onderzoek naar mogelijk kans-

rijke bronnen voor Tilburg. Dit onderzoek toont aan dat er op korte 

termijn weinig/geen kansrijke bronnen beschikbaar zijn, mits aanvul-

lende maatregelen worden getroffen. 

Proeftuin Quirijnstok 

• Proeftuin Quirijnstok Aardgasvrij is één van de 27 proeftuinen aard-

gasvrije wijken in Nederland die in 2018 subsidie hebben ontvangen 

van het Ministerie van BZK.  

• Doel van dit project is om door middel van een bottom-up aanpak te 

komen tot een door bewoners gedragen oplossing, zodat uiterlijk 31 

december 2022 minimaal 500 woningen in de aangewezen gebieden 

in Quirijnstok en Heikant van het aardgas af gaan.  

Andere relevante lopende projecten 

• Project Piushaven. Dit betreft een inbreidingslocatie van circa 750 

woningen. De warmtevoorziening wordt gerealiseerd met WKO in de 

https://warmopweg.nl/enexis-ennatuurlijk-en-gemeente-tilburg-slaan-handen-ineen-duurzamere-warmtevoorziening-tilburg/
file:///C:/Users/Mirjam/Dropbox/Projecten%202019/P19_05%20TransViWa%20Tilburg/Tilburg%20PvA%20warmtevisie/04_rapportages/02_Outlline%20rapport/Convenant%20Wonen%20Tilburg%202015-2020%20-%20SBO%20Tilburg%20www.sbo-tilburg.nl%20›%20images%20›%20Artikelen%20›%20150616%20Collegebesluit%20Convena
http://www.tbvwonen.nl/docs/default-source/default-document-library/prestatieafspraken-2019-tilburg.pdf?sfvrsn=0
https://www.greendeals.nl/green-deals/geothermie-brabant
http://www.geothermiebrabant.nl/wp-content/uploads/2019/02/Richtlijn-Toepassing-Geothermie-Brabant.pdf
http://www.geothermiebrabant.nl/wp-content/uploads/2019/02/Richtlijn-Toepassing-Geothermie-Brabant.pdf
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/02%20Uitwerking%20project%20proeftuin%20BZK%20Quirijnstok%20aardgasvrij.pdf#search=aardgas
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ondergrond, waarbij warmte/koude uit het Wilhelminakanaal wordt 

gebruikt voor regeneratie van de WKO-bron. Ook loopt een onderzoek 

naar coöperatief eigenaarschap van deze warmtevoorziening. 

• ‘Tilburg Zuid’/Energiecorridor A58. Hier lopen diverse onderzoeken 

en pilots naar innovatieve energieoplossingen zoals proefstrook A58 

met warmte- en koude-winning uit asfalt gekoppeld aan de opslag 

daarvan in de ondergrond (WKO). Adviesbureau APPM inventariseert 

momenteel de diverse plannen en potenties in dit gebied. 

• Eneco & Agristo (Tilburg Noord) onderzoeken de mogelijkheid voor 

een biomassacentrale. Waarbij hoge temperatuurwarmte wordt be-

nut als proceswarmte en lage-temperatuur warmte wordt geleverd 

op het Amernet. 

Conclusies & observaties 

De Transitievisie Warmte heeft rekening te houden met de volgende lo-

pende afspraken:  

• Het contract tussen Ennatuurlijk en RWE voor warmtelevering op het 

Amernet dat loopt t/m 2040.  

• Afspraken in het kader van het samenwerkingsverband Amernet over 

verduurzaming van het warmtenet door inzet van biomassa, waarbij 

recentelijk is afgesproken dat de inzet van biomassa in de Amercen-

trale een tijdelijke (10 – 15 jaar) en duurzame tussenstap is, wanneer 

die biomassa aan Europese en Nederlandse duurzaamheidscriteria 

voldoet.  

• Green Deal tussen de gemeente, Ennatuurlijk en Enexis over uitbrei-

ding van het aantal aansluitingen op het Amernet. In dit kader zijn 

de woningbouwcorporaties voornemens subsidie aan in het kader van 

de “WoCo’s als startmotor” en een aantal wijken aan te sluiten waar-

voor de business case het gunstigste uitpakt. 
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3 Criteria voor prioritering van wijken 
 

Hoe wordt straks bepaald welke Tilburgse wijken als eerste op een al-

ternatieve warmtebron gaan overstappen? Begin je in de wijk waar dat 

het goedkoopst is? In de wijk waar de grootste CO2-reductie gehaald kan 

worden? Of in wijken waar onder gebouweigenaren groot draagvlak voor 

een bepaald alternatief(scenario) bestaat? In de Transitievisie Warmte 

moet gekozen worden welke criteria leidend gaan zijn. Dit hoofdstuk 

geeft overzicht van de criteria die landelijk benoemd zijn en de criteria 

die door Tilburgse stakeholders naar voren zijn gebracht. 

Lokale afweging 

De landelijke ‘handreiking voor lokale analyse’ opgesteld door het Exper-

tise Centrum Warmte geeft een voorzet welke criteria kunnen worden 

meegewogen om te komen tot een volgorde (zie Figuur 2): 

• technisch-economische criteria: nationale kosten en eindgebruikers-

kosten om over te schakelen op een alternatief voor aardgas en de 

robuustheid van deze cijfers; 

• contracteerbaarheid: in wijken waar een relatief beperkt aantal par-

tijen een groot deel van het vastgoed bezit, wordt het contracteren 

van de warmtevraag eenvoudiger omdat er maar met een beperkt 

aantal partijen afspraken hoeft te worden gemaakt; 

• agenda wijkontwikkeling: gemeentelijke agenda voor aanpak van 

verschillende wijken: in welke wijken of buurten wordt begonnen om 

deze te herontwikkelen, op te waarderen en toekomstbestendig te 

maken; 

• sociale karakteristieken wijk: mate waarin bewoners in de wijk ont-

vankelijk zijn om van het aardgas af te gaan, en de eindgebruikers-

kosten daarvan te dragen; 

 
1 Zie bijlage 2 

• investeringsagenda vastgoedeigenaren: natuurlijke herinvesterings-

momenten van lokale vastgoedeigenaren met betrekking tot het re-

noveren van vastgoed en/of sloop- en -nieuwbouwplannen; 

• investeringsagenda infrastructuur: aanleg van nieuwe warmte-infra-

structuur combineren met vervanging/uitbreiding van bestaande in-

frastructuur of inrichting van de openbare ruimte. 

 

 

Figuur 2 Schematische weergave van de criteria voor lokale afweging om te 
komen tot prioritering van wijken. Bron: ECW 

Criteria voor lokale afweging volgens Tilburgse stakeholders 

In aanvulling op de hierboven genoemde criteria noemden Tilburgse sta-

keholders in de interviews1 de volgende criteria. Stuur op:  

• alternatieven met zo min mogelijke risico’s op verhoogde woonlasten 

voor huurders; 

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1481043&forcedownload=false
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• alternatieven met de laagste maatschappelijke kosten; 

• eerlijke verdeling van lusten en lasten over de wijken en bewoners.  

• realiseren van maximale CO2-reductie; 

• duurzaamheid van warmtebronnen, in het bijzonder biomassa (ook 

als ‘Warmteladder’ genoemd); 

• consistentie met bestaande bestuurlijke afspraken; 

• meekoppelkansen: Als de straat open moet voor nieuwe warmte-in-

frastructuur, koppel dat dan aan momenten waarop dat voor een an-

der doel ook moet gebeuren; 

• ‘graafrust’: laat plekken in de stad waar de straat recentelijke open 

is geweest of binnenkort opengaat, voorlopig met rust.   

 

Benut wijken waar: 

• naar verwachting het draagvlak hoog is; 

• geëxperimenteerd wordt met innovatieve aanpakken; 

• een koppeling gemaakt kan worden tussen de sociale agenda van de 

stad en de energieagenda; 

• gebouweigenaren (zoals bedrijven en instellingen) een proactieve rol 

zoeken in de warmtetransitie. 
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4 Beschikbare kennis en gegevens 
 

De in het vorige hoofdstuk genoemde criteria kunnen onderbouwd wor-

den met gegevens. Zo zijn er technisch-economische modelberekeningen 

die inzicht geven in welke alternatieven voor aardgas waar in Tilburg 

mogelijk zijn, wat de kosten daarvan zijn en welke CO2-reductie wordt 

gerealiseerd. Maar er zijn meer gegevens nodig en ook beschikbaar. Dit 

hoofdstuk geeft daarvan een overzicht. De lijst met criteria (zie vorige 

hoofdstuk) en de hier beschreven gegevensbasis vormen de bouwstenen 

voor het verschillende lokale scenario’s naar een aardgasvrij Tilburg. 

Alternatieven naar aardgasvrij 

• Figuur 3 geeft een overzicht van beschikbare alternatieven voor ge-

bruik van aardgas in de gebouwde omgeving. De figuur toont een 

schematische indeling van de technische oplossingen als collectief 

systeem of individueel systeem, de bijbehorende isolatieopgave en 

de warmte. 

 

 

Figuur 3 Alternatieven voor aardgasvrij. Bron: RVO(2019) 

Technische economische analyses voor Tilburg 

• CE Delft heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte opties met 

de laagste integrale kosten per wijk in Tilburg. De verkenning laat 

zien dat: 

o zonder aanvullende isolatie eisen in veel wijken een collectief 

midden-temperatuur warmtenet de laagste integrale kosten 

heeft (Figuur 4); 

o met aanvullende isolatie-eisen, tot minimaal label-B, in veel 

wijken de elektrische warmtepomp de optie is met de laagste 

kosten (Figuur 5); 

o aan de rand van de stad wijken liggen waar groen gas de laag-

ste kosten heeft. 

 

 

Figuur 4 Optie met laagste integrale kosten per wijk zonder aanvullende 
isolatie. Bron: CE (2019)  

WKO met regeneratie uit opp. water of asfalt

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf
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Figuur 5 Optie met laagste integrale kosten per wijk met aanvullende 
isolatie tot minimaal label-B. Bron: CE (2019)  

 

• Het PBL heeft een Startanalyse uitgevoerd met het Vesta Mais model 

waarin per wijk zes alternatieve warmtestrategieën worden verkend 

(Figuur 6).  

• De PBL en CE Delft studies hebben verschillende uitgangspunten, 

waardoor de uitkomsten op wijkniveau kunnen verschillen. Een na-

dere analyse van deze studies is nodig om tot één robuuste set van 

scenario’s te komen2.  

 
2 Noot: voor bedrijventerreinen moet ook worden verkend in hoeverre aardgas voor pro-
ceswarmte wordt gebruikt.  

 

Figuur 6 Strategie met de laagste nationale kosten per vermeden ton CO2 
per buurt zoals berekend met het Vesta Mais model. Bron: PBL3 

• DWA brengt in het kader van de REKS de warmtevraag en beschikbare 

warmtebronnen in de regio Hart van Brabant in kaart. Voorlopige con-

clusie voor Tilburg (sept 2019): 

o er zijn veel te weinig potentiële warmtebronnen om aan de 

huidige warmtevraag te voldoen. Isoleren (circa 50% besparen 

op de warmtevraag) is een vereiste om vraag en aanbod beter 

in balans te brengen (Figuur 7); 

3 Noot: de kaart zoals hier getoond wordt niet meer door PBL gepubliceerd omdat volgens 
het PBL in individuele wijken de geschatte kosten van de vijf onderzochte strategieën 
vaak dicht bij elkaar liggen.    
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o een groot deel van de gemeente lijkt daarmee vooralsnog af-

hankelijk zijn van een oplossing met een (collectieve) warm-

tepomp met verhoogde elektriciteitsvraag tot gevolg.  

 

 

Figuur 7 Warmtevraag in Tilburg in voor verschillende scenario’s en het, 
volgens huidige inzichten, beschikbare warmteaanbod uit niet-
aardgas bronnen. Bron: DWA (sept 2019) 

• Lokale onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Er lopen lo-

kaal verschillende lokale onderzoeken en/of projecten waarin geke-

ken wordt naar alternatieven voor aardgas; vanuit het perspectief van 

potentieel beschikbare lage-temperatuur warmtebronnen en 

bestaande infrastructuur. Dit heeft geresulteerd in onderstaande ver-

zamelkaart (Figuur 8). 

  

 

Figuur 8 Totaaloverzicht van lokale onderzochte alternatieven voor aardgas. 
Bron: gemeente Tilburg 

Meekoppelkansen: investeringsagenda’s 

Investeringen die al op stapel staan bieden mogelijkheid om ‘meekoppel-

kansen’ te creëren, zoals: 

• investeringsagenda’s corporaties: In 2017 hebben de Tilburgs wo-

ningbouwcorporaties een Lokale Routekaart CO2-neutraal wonen Til-

burg gepubliceerd. Daarin is onder andere aangegeven dat 6.900 wo-

ningen op de planning staan voor groot onderhoud t/m 2027 (dit is 

circa 23% van het totale woningbestand); 

• investeringsagenda’s netwerkbedrijven: Enexis heeft een opgave 

om aardgasleidingen van grijs gietijzer, welke breukgevoeliger zijn 

dan de huidige generatie gasleidingen van kunststof, te vervangen. 

Het grootste deel van de oude leidingen (250 km van de 347 km) is al 

vervangen. De resterende leidingen moet voor 2023. Enexis ziet in 

https://www.w-e.nl/portfolio-item/routekaart-co2-neutrale-corporatievoorraad-tilburg/
https://www.w-e.nl/portfolio-item/routekaart-co2-neutrale-corporatievoorraad-tilburg/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bijna-alle-straten-tilburgse-binnenstad-55-in-totaal-worden-de-komende-drie-jaar-opengebroken~af0bf7f2/
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het kader van grootonderhoud de verwijdering van de 1e generatie 

gasleidingen gemaakt van Wit PVC als potentieel aangrijpingspunt in 

het kader van aardgasvrije wijken. In de dorpen Berkel-Enschot en 

Udenhout is dit type gasleiding toen op grote schaal toegepast; 

• investeringsagenda commerciële vastgoedeigenaren: Herinveste-

ringsmomenten van lokale vastgoedeigenaren met betrekking tot het 

renoveren van vastgoed en/of sloop- en -nieuwbouwplannen; 

• investeringsagenda gemeentelijk infrastructuur: Meerjarenpro-

gramma. Gemeentelijke agenda voor aanpak van verschillende wij-

ken: in welke wijken of buurten wordt begonnen om deze herontwik-

keling, op te waarderen en toekomstbestendig te maken. 

Sociale wijkkarakteristieken 

• Resultaten van een onderzoek van Motivaction komen voorjaar 2020 

beschikbaar. 

Samenvatting beschikbare gegevens 

• Tabel 1 geeft samenvatting van beschikbare gegevens die als input 

kunnen dienen voor het bouwen van lokale scenario’s. 

Tabel 1 Overzicht van basis- en scenariogegevens 

Type informatie Primaire gege-
vensbeheerder 

Opmerking 

Scenarioanalyses 
PBL (Startanalyse) 

PBL In combinatie met CE-Delft naar één 
kaart met robuuste scenario’s per 
wijk 

Scenarioanalyses 
CE Delft  

Gemeente In combinatie met PBL analyse naar 
één kaart met robuuste scenario’s 
per wijk 

DWA studie Gemeente/Re-
gio 

Warmtebronnenkaart 

Gasaansluitingen + 
vervangingsopgave 

Enexis  

Type informatie Primaire gege-
vensbeheerder 

Opmerking 

Energiekwaliteit 
gebouwen (labels) 

RVO www.epbd.nl  

Gebouweigenaren| 
gebouwtypologie 

Gemeente | 
BAG 

Naar: Eigenaar-gebruiker, corporatie 
verhuur (30%), Particuliere verhuur, 
VVE’s (10%), gemeente. Noot: VVE’s 
(10%) niet in kaart. Commerciële 
verhuur nog niet verkend 

MLT investerings-
agenda corporaties 

Corporaties Over gesproken maar nog geen een-
duidigheid over beschikbaarheid 

Ontwikkelkaart (T-
MIP) 

Gemeente Waar is gebiedsontwikkeling gaande 
of gepland (waar mogelijk en rele-
vant inclusief gebiedsontwikkelingen 
buiten de TMIP) 

Capaciteit elektri-
citeitsnet 

Enexis Zwakke plekken zijn bekend bij 
Enexis. Kan vertrouwelijk gedeeld 
worden. 

Vervangingsopgave 
waternet 

Brabant Water Nog niet verkend. Vervanging is niet 
wettelijk geregeld.  

Uitrol glasvezel-
netwerk 

 Start in Oud-Noord 

‘Graafrust’ kaart 
(<2030) 

Gemeente In ieder geval centrum van Tilburg  

Kansenkaart Til-
burg  

Gemeente  Globale kaart met diverse warmte-
initiatieven is beschikbaar (Tilburg 
Zuid, Piushaven, uitbreiding Amer-
net). Deze kaart kan verder verfijnd 
worden. 

Sociale kaart Til-
burg 

Gemeente CBS heeft vele indicatoren per 
buurt. Tilburg zelf de tweejaarlijkse 
‘wijkentoets’.  

Motivaction ‘duur-
zaamheidspersona’ 

Gemeente Studie is afgerond. Nagaan of dit 
kaartbeeld per wijk oplevert 

http://www.epbd.nl/
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Conclusies & observaties 

• Uit de beschikbare modelanalyses (PBL, CE Delft, DWA) blijkt een 

cruciale rol voor energiebesparing.  Forse energiebesparing (50%) is 

nodig om de kloof tussen de vraag naar warmte en het aanbod van 

alternatieve warmtebronnen in de gemeente Tilburg te overbruggen. 

Daarnaast heeft de mate van energiebesparing invloed op kostenef-

fectiviteit van de verschillende warmteaanbod opties.  

• Er zijn voldoende basisgegevens en scenariostudies beschikbaar om 

het proces van de Transitievisie Warmte te starten. Voor een opti-

maal gebruik van die informatie is het belangrijk dat de verschillende 

gegevensbestanden worden geharmoniseerd tot een robuuste dataset 

die door alle stakeholders gebruikt kan worden (zie ook hoofdstuk 8). 

De uitkomsten van de PBL en CE-Delft scenariostudies moeten nader 

vergeleken worden, zodat een eenduidig beeld ontstaat van de tech-

nisch-economische mogelijkheden per wijk.  
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5 De visie van stakeholders 
 

De warmtetransitie kan alleen slagen wanneer deze door de belangrijk-

ste stakeholders in de stad gedragen wordt. Wie zijn die stakeholders, 

hoe zijn de georganiseerd en wat zijn hun rollen, ambities en wensen 

t.a.v. de warmtetransitie? Dit hoofdstuk vat de resultaten van inter-

views met een aantal stakeholders samen.  

Rol, ambities & wensen 

Stakeholder Rol Ambities en wensen voor de TVW 

Geïnterviewde stakeholders 

Gemeente 
(diverse in-
terne inter-
views) 

Verantwoordelijk voor het 
opstellen van de TVW. 
Hoeder van publieke be-
lang.  

• Klimaatneutraal in 2045.  

• Commitment aan bestaande 
afspraken. 

• Leren, innoveren, ‘met de 
stad meebewegen’. 

• ‘Graafrust’.  

Ennatuurlijk Commerciële exploitant 
van het Amernet en eind-
leverancier warmte. 

• Verduurzaming en uitbreiding 
Amernet in lijn met samen-
werkingsverband en Green 
Deal 

Enexis Beheerder gas- en elektri-
citeitsnet. 

• Energietransitie tegen laagste 
maatschappelijke kosten.  

• Focus op vervangingsopgave 
en mee-koppelen.  

• Ambitie om rol te spelen in be-
heer warmtenetten, wanneer 
de Wet dat toelaat. 

Woning-
bouwcorpo-
raties: TBV, 
Tiwos, 

Eigenaar van 30% van het 
woningenbestand in Til-
burg 

• Verduurzamen naar klimaat-
neutraal in 2050. 

• Logische aansluiting op groot-
onderhoudscyclus. 

Stakeholder Rol Ambities en wensen voor de TVW 

Wonenbre-
burg 

• Maak object gerichte aanpak 
onderdeel van wijkaanpak. 

• Minimalisatie van risico’s op 
verhoogde woonlasten. 

Gebouwei-
genaren: 
VVE’s 

Eigenaar van circa 10% 
van de Tilburgse wonin-
gen.  

• Onbekend: een nog niet geor-
ganiseerde groep van circa 
600 VVE’s.  

• Gemeente start in 2020 een 
communicatieproces met 
VvE’s. 

Gebouwei-
genaren: be-
woner-eige-
naar 

Eigenaar van circa 60% 
van de Tilburgse wonin-
gen. Landelijke georgani-
seerd in de Vereniging Ei-
gen Huis (VEH). 18% van 
de huiseigenaren is lid van 
de VEH.  In Tilburg be-
perkt georganiseerd. Zie: 
energiecoöperaties  

• Iedereen moet mee kunnen 
doen, in aantrekkelijke logi-
sche route. In kleine stapjes, 
begin met isoleren.  

• Landelijk heeft de VEH het Kli-
maatakkoord nog niet onder-
tekend (d.d.30 -01-2020). 

Huurders. 
SBO: koepel 
van huur-
dersbelan-
gen 

Vertegenwoordigd belan-
gen van huurders van de 
wooncorporaties 

• Lage woonlasten en  verbeterd 
wooncomfort.  

• Robuuste, eenvoudige, tech-
nologische oplossingen.  

Energie- 
coöpera-
ties*)  

Nog beperkt georgani-
seerd op het onderwerp 
warmtetransitie 

• Realiseren van door de wijk-
bewoners gedragen transitie-
oplossingen. 

Gemeente-
raad 

De TVW beoordelen, dra-
gen en goedkeuren. 

• Biomassa, woonlasten en on-
afhankelijk worden van Amer-
net/Ennatuurlijk zijn onder-
werpen die aandacht van de 
raad hebben. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=W3pMgHubnBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=W3pMgHubnBA&feature=emb_logo
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2020/02/11/brief-nijpels-met-overzicht-ondertekenaars
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2020/02/11/brief-nijpels-met-overzicht-ondertekenaars
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Stakeholder Rol Ambities en wensen voor de TVW 

Onderne-
mersfedera-
tie BORT 

Spreekbuis ondernemend 
Tilburg (B2B) 

• BORT heeft een praktische in-
steek en zoekt een actieve rol 
daar waar er een business case 
is voor verduurzaming van 
warmte. 

• Aanbod van warmte uit pro-
ductieprocessen kan daarin 
een rol spelen. 

Raab Kar-
cher en 
Technische 
Unie 

Toeleveranciers van 
bouwmaterialen en instal-
laties. 

• Klanten informeren over ont-
wikkelingen in de regionale 
markt. 

Gebiedsont-
wikkelaars 
(Triborgh) 

Triborgh: een van de ge-
biedsontwikkelaars actief 
in Tilburg  

• Zoekt bij duurzame warmte-
voorziening van nieuwbouw 
naar kruisbestuiving met om-
ringende bestaande bouw. 

Particuliere 
verhuurders 

o.a. Altera vastgoed • benaderd, niet geïnterviewd. 

*) Noot: niet alle lokale energiecoöperaties zijn geïnterviewd. 

Conclusies & observaties 

• De geïnterviewde stakeholders zijn van mening dat de Transitievisie 

Warmte gerichte sturing gaat geven aan de warmtetransitie, waar-

door coördinatie ontstaat op initiatieven die nu nog als ‘parallel’ wor-

den ervaren. 

• Meerdere stakeholders benoemen het belang van warmte-alternatie-

ven met de laagste kosten, o.a. vanuit het maatschappelijk belang 

(Enexis), de woonlasten van huurders (wooncorporaties en SBO) en de 

energielasten van ondernemers (BORT). 

• Stakeholders zijn in Tilburg op veel manieren aan het experimenteren 

en leren met alternatieve warmtevoorzieningen, nog relatief klein-

schalig en variërend van verkennend onderzoek tot concrete uitvoe-

ring. In de Transitievisie Warmte zal duidelijk moeten worden hoe 

een balans gevonden kan worden tussen ‘experimenteren & leren’ en 

‘meters maken’. 

• Er zijn twee denkrichtingen over warmtenetten, (1) uitbreiden van 

het Amernet als meest waarschijnlijke korte termijn optie en (2) al-

leen nieuwe lokale lage temperatuur-warmtenetten ontwikkelen. 

• Meerdere stakeholders geven aan dat de relatie met Ennatuurlijk 

spanningsvol is. Het ‘oude zeer’ is opgelost, maar het weer opbouwen 

van vertrouwen heeft tijd nodig. Ennatuurlijk geeft aan dit ook zo te 

ervaren.  

• De gemeenteraad ambieert een biomassa-vrije gemeente te worden. 

Tegelijkertijd worden nieuwe biomassa initiatieven onderzocht, zoals 

de uitbreiding van het Amernet en een nieuwe biomassacentrale 

(Eneco/Agristo). 

• Uit de gesprekken ontstaat het globale beeld van stakeholders met 

een gebouwgericht belang versus stakeholders met een meer wijkge-

richt belang (o.a. gemeente en Enexis). Woningcorporaties zoeken 

ook naar een wijkgerichte benadering, omdat dit het draagvlak bij 

hun huurders vergroot. Een grote energie-renovatie in een corpora-

tiecomplex of de omgeving daarvan is beter uitlegbaar wanneer het 

een hele wijk aangaat.    

• Een aantal stakeholders is nog niet benaderd in het kader van dit plan 

van aanpak, omdat hun organisatiegraad laag is of het bezit sterk ge-

concentreerd of juist versnipperd. Het betreft individuele woningbe-

zitters, verenigingen van eigenaren (VvE’s), winkeliers, kantoren (uti-

liteit) en zorginstellingen. Ook hun financiers, zoals vastgoedbeleg-

gers en hypotheekverstrekkers zijn nog niet benaderd. In het proces 

van de Transitievisie Warmte zal nadrukkelijk aandacht moeten zijn 

voor het betrekken van relevante stakeholders uit deze groep in de 

governance-structuur. 

• Stadssocioloog Peter Beijer (Bureau77) hield tachtig klimaatgesprek-

ken met Tilburgenaars in wijken De Kuil, Quirijnstok en Theresia. 

Daaruit blijkt dat bewoners goed op de hoogte zijn van het vraagstuk 

‘energietransitie’. Ze begrijpen dat een verandering aanstaande is en 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/8155337/3#search=%22biomassa%22
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zetten niet bij voorbaat de hakken in het zand. Waar het veranderin-

gen in hun eigen woning betreft willen ze zelf aan het roer staan, 

kunnen kiezen uit alternatieven - in een tempo dat past in hun leven. 

Anderzijds verwachten ze dat de overheid aangeeft welke vorm van 

energievoorziening voor een wijk of stadsdeel nodig is. De betaal-

baarheid van de transitie was een centraal thema in alle gesprekken.   
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6 Participatie & Communicatie 
 

Bewoners en andere belanghebbenden moeten betrokken worden bij het 

plannen en uitvoeren van de warmtetransitie. Een goede informatievoor-

ziening (communicatie) staat aan de basis van wat ook wel de ‘participa-

tieladder’ wordt genoemd. Dit hoofdstuk benoemt de manieren van com-

municatie & participatie in Tilburg en hoe de Transitievisie Warmte 

daarop aan kan sluiten. 

Participatie als onderdeel van de Omgevingswet 

• De Transitievisie Warmte moet worden geborgd in de nieuwe Omge-

vingswet. Met de invoering van de Omgevingswet ontstaat er meer 

ruimte voor stakeholderinteractie over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Dit betekent in ieder geval dat interactie minimaal zal verschuiven 

van ‘informeren’ naar ‘consulteren’. Hierbij is de traditionele aanpak 

van brieven schrijven en inspraakavonden organiseren niet meer vol-

doende. Nieuwe vormen van participatie zijn nodig om de warmte-

transitie te laten slagen (zie o.a. aantal essays die dit onderstrepen). 

• Figuur 9 schets de participatieladder die loopt van informeren, via 

consulteren naar beslissen. In het proces voor de Transitievisie 

Warmte is het van belang duidelijke keuze te maken tot op welk ni-

veau de verschillende publieke, private en particuliere stakeholders 

betrokken worden bij de Transitievisie. 

Belang van brede burgerparticipatie & communicatie 

• Uit een recent rapport van het SCP blijkt dat het landelijke draagvlak 

voor aardgasvrij nog niet groot is. Er is behoefte aan transparantie en 

duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas en 

over het proces. 

 

Figuur 9 Participatieladder 

Stand van zaken participatie 

• In het SMILE project (Sociaal-Maatschappe-

lijke Innovatie Labs Energie-neutrale Woning-

voorraad Midden-Brabant) worden bewoners 

van tien wijken, waarvan vijf in Tilburg, bij 

het ontwerpproces van een energie-neutrale 

wijk betrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld van-

uit al bestaande wijkverbanden zoals een 

energiecoöperatie of dorpsraad waarbij deze 

de rol van ‘startmotor’ op zich nemen. Burgers geven in sessies in het 

kader van dit project aan: ‘leg ons geen dingen op, wij willen meebe-

slissen’ en ‘gemeente, wees zo transparant mogelijk in de informatie-

voorziening’. 

• De vijf Tilburgse energiecoöperaties zijn nog beperkt actief in de 

warmtetransitie en werken op dat onderwerp nog niet samen. De co-

operaties in Udenhout en De Blaak doen mee in het SMILE project en 

Zelf
bestuur

Delegeren

Co-
produceren/samenw

erken

Consulteren

Inspreken

Informeren

https://www.aardgasvrijewijken.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1555054
https://www.scp.nl/Nieuws/Verschenen_Onder_de_pannen_zonder_gas
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/europese-projecten/smile-op-zuid/
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zouden vanuit die basis eventueel hun wijk willen vertegenwoordigen 

in een TVW-proces. 

• Uit de interviews blijkt dat er is niet één bepaalde manier is om par-

ticipatie in Tilburg te organiseren. Suggesties die naar voren zijn ge-

bracht: betrekken van wijk- en dorpsraden, stadgesprekken, jonge-

renforum, website (bijv.  ‘aan de slag met je huis’), ‘club van 100’ en 

meer.  

• Drie recente Tilburgse adviezen geven nog veel meer voorbeelden van 

participatievormen in Tilburg en doen voorstellen om de participatie 

in Tilburg verder te versterken. Het betreft het recente advies “Bur-

gerparticipatie: Op z’n Tilburgs Meej-áánderen” van de Sociale Raad 

Tilburg, het rapport de “De (Til)burger centraal” van de Tilburgse Re-

kenkamer en het initiatiefvoorstel “Tilburg van buiten naar binnen” 

van de politieke partij Lokaal Tilburg. De adviezen uit deze rapporten 

geven een concrete basis voor het opstellen van een participatieplan 

voor de Transitievisie Warmte (zie hoofdstuk 8, werkgroep 2).    

Stand van zaken communicatie 

• Uit het burgeronderzoek 2018 uitgevoerd onder 2600 Tilburgers blijkt 

dat bijna de helft van de Tilburgers bekend is met het feit dat gewerkt 

wordt aan aardgasvrijewijken. Binnen deze groep is bijna een kwart 

bekend met een of meer acties om wijken van het aardgas af te halen. 

Het onderzoek geeft geen inzicht in draagvlak voor aardgasvrij. 

• De ‘aan de slag met je huis’ campagne van de gemeente geef inzicht 

in het effect van klimaatcommunicatie van de gemeente. Uit de jaar-

lijkse enquête onder ruim 1500 bewoners (50% response) blijkt dat 

mensen de campagne vooral kennen via (sociale) media en de bewo-

nersbrief. In 2017 had 61 procent nog nooit gehoord van de campagne 

in 2018 is dit nog maar 34 procent. Met name respondenten in expe-

rimentele (SMILE) wijken geven aan goed bekend te zijn met de cam-

pagne. 

• Een gemeentelijke strategische visie over klimaatcommunicatie is 

bijna afgerond. In 2020 start een stads-brede communicatiecampagne 

klimaat. Concept boodschap: Er is tijd, er is handelingsperspectief en 

we doen het samen.  

• Deze campagne is een eerste stap in een intensiever en meer gecoör-

dineerde communicatie van de gemeente met betrekking tot het kli-

maatprobleem. Communicatie rond de Transitievisie Warmte 

kan/moet hier logisch op aanhaken. 

Conclusies & observaties 

• Een risico in het TVW-traject vormt ‘serieschakeling’, dit betekent dat 

partijen met expertise en organisatiegraad vooraan staan in het pro-

ces en lokale, wijkgerichte inbreng volgend is. In het proces van de 

Transitievisie Warmte zal er daarom sprake moeten zijn van een le-

rende governance-structuur met specifiek oog voor stakeholders uit 

nog niet georganiseerde groepen. Onderzoekers duiden dit als: ‘het 

op zoek gaan naar een transitieaanpak die ‘polarisatieproof’ is. Een 

aanpak die zich niet alleen richt op de koplopers (hoe onmisbaar ook), 

maar zeker ook op de middengroep en die de sceptici niet verder van 

zich vervreemdt maar juist daarmee in gesprek blijft’. 

• Huurders van de Tilburgse woningcorporaties zijn wel goed georgani-

seerd, in huurdersbelangenorganisaties (HBO's) en op stedelijk niveau 

in SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg). Via deze organi-

satie(s) kunnen huurders van corporatiewoningen zich laten vertegen-

woordigen in het proces van de Transitievisie Warmte. 

• Voor bewoners die zijn georganiseerd in VvE’s zal met ingang van 2020 

in Tilburg een communicatie-infrastructuur worden opgezet om hen 

te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning of gebouw. De 

Transitievisie Warmte kan op die infrastructuur aansluiten. 

• De drie recente Tilburgse adviezen over participatie (Sociale Raad Til-

burg, Tilburgse Rekenkamer, Lokaal Tilburg) geven een concrete basis 

voor het opstellen van een participatieplan voor de Transitievisie 

Warmte (zie hoofdstuk 8, werkgroep 2).     

https://socialeraadtilburg.nl/bestanden/190815-SRT-Advies-Burgerparticipatie-Op-zn-Tilburgs-Meej-%C3%A1%C3%A1nderen.pdf
https://rekenkamertilburg.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190912-Onderzoeksrapport-De-Tilburger-Centraal_Rekenkamer-Tilburg-1.pdf
https://lokaaltilburg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Invulling-van-de-democratie-vanuit-Lokaal-Tilburg-gewijzigd-21-06-2019-versie-1-002.pdf
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/inwoners/Samenvatting_burgeronderzoek_gemeente_Tilburg_2018_Definitief.pdf
https://www.aandeslagmetjehuis.nl/
https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1476516.aspx
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7 Samenvatting: Tilburg en de warmtetransitie 

 

In dit hoofdstuk vatten we aantal observaties uit de interviews met sta-

keholders nogmaals samen. We voegen daar de recente adviezen van een 

aantal hoogleraren aan toe. 

De Tilburgse stakeholders 

• Tilburgse stakeholders zien de Transitievisie Warmte als een instru-

ment dat gerichte sturing kan gaan geven aan de warmtetransitie, 

waardoor coördinatie ontstaat op initiatieven die nu nog als ‘parallel’ 

worden ervaren. 

• Tilburgse stakeholders hanteren het Klimaatakkoord, (andere) lande-

lijke wet- en regelgeving en bestaande regionale en lokale afspraken 

als randvoorwaarden bij het opstellen van de eerste Tilburgse warm-

tetransitie. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: 

o het contract tussen Ennatuurlijk en RWE voor warmtelevering 

op het Amernet dat loopt t/m 2040; 

o afspraken in het kader van het samenwerkingsverband Amer-

net over verduurzaming van het warmtenet door inzet van bi-

omassa; 

o green Deal tussen de gemeente, Ennatuurlijk en Enexis over 

uitbreiding van het aantal aansluitingen op het Amernet; 

o afspraken in het klimaatakkoord dat biomassa tot 2030 wordt 

ingezet als transitiebrandstof en daarna in sectoren waar geen 

alternatieven beschikbaar zijn of erg duur. 

• De stakeholders verschillen in hun ambities voor de Transitievisie 

Warmte en hanteren van daaruit verschillende criteria voor het prio-

riteren van wijken. Sommige stakeholders willen beginnen in wijken 

waar de maatschappelijke kosten het laagste zijn. Andere stakehol-

ders beogen het realiseren van een zo groot mogelijke CO2-reductie, 

terwijl andere in de eerste periode zoveel mogelijk ervaring willen 

opdoen door te experimenten met verschillende aanpakken en 

technieken. De uitdaging is deze verschillende ambities in de eerste 

Transitievisie bij elkaar te brengen en goed af te wegen. 

 

 

Figuur 10 Schematische weergave van de speelruimte voor de invulling van 
de Tilburgse Transitievisie Warmte 

 

• In de interviews is met een aantal ‘logische’ stakeholders in de Tran-

sitievisie Warmte gesproken. Echter, het aan de slag gaan met deze 

stakeholders geeft het risico op een ‘serieschakeling’, waarin partijen 

met expertise en organisatiegraad vooraan staan in het proces en lo-

kale, wijkgerichte, inbreng daarop volgt. In het proces van de Transi-

tievisie Warmte zal daarom sprake moeten zijn van een lerende go-

vernance-structuur met oog voor stakeholders uit nog niet georgani-

seerde groepen. Omdat deze groepen een belangrijk eigen- of wijkbe-

lang kunnen vertegenwoordigen en hun draagvlak en ideeën nodig zijn 

voor het opstellen van wijkplannen en de uitvoering daarvan. 

Landelijke wet- en regelgeving & 

Klimaatakkoord zijn randvoorwaarden

Partijen zijn gecommitteerd aan bestaande 

regionale en lokale beleidsafspraken (zoals 

convenanten en green deals)

TILBURG

Transitievisie Warmte: op basis van criteria 

en bijbehorende data/analyses worden 

aardgasvrije wijken geprioriteerd, in een 

transparant en participatief proces.
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Succes en faalfactoren 

In aanvulling op het voorgaande benoemen een aantal hoogleraren een 

aantal succes- en faalfactoren van de warmtetransitie, zoals:  

• focus niet alleen op de technische oplossingen en betaalbaarheid, 

maar inventariseer ook de belangen van mensen en behartig die met 

duurzaamheidsmaatregelen; 

• zoek een participatieaanpak die ‘polarisatie-proof’ is en zich niet al-

leen richt op de koplopers, maar juist ook op het ‘stille midden’.  

• investeer tijd aan de ‘voorkant’ van het proces, ook al creëert dat 

gevoelsmatig vertraging in de uitvoering (“we moeten dus vertragen 

om te kunnen versnellen”); 

• gebruik ‘aardgasvrij’ om betere wijken te maken: verbind de duur-

zame agenda met de sociaaleconomische agenda; 

• accepteer dat de opgave complex is en samenwerking nodig is met 

andere partners dan men gewend is; 

• en denk ‘grenzeloos’ bij gebiedsontwikkeling: een duurzame warm-

tebron laat zich vaak niet plaatsen binnen de kaders van één vast-

goedproject. 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1555054
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8 Planning en organisatie

De planning voor de eerste Transitievisie Warmte wordt opgedeeld in 

twee stappen. Stap-1 is gericht op de technisch-economische inventari-

satie van WAT aardgasvrije alternatieven in wijken zijn. Deze stap kan 

met een relatief klein aantal stakeholders (met expertise en hoge orga-

nisatiegraad) worden doorlopen. In stap 2 moet gekozen worden welke 

wijken als eerste van het aardgas gaan. Bij die keuze is het belangrijk 

dat stakeholders uit de kandidaat-wijken een volwaardige rol in het pro-

ces krijgen. 

Inhoud van de Transitievisie Warmte 

Spoor 1 brengt in kaart WAT de mogelijke alternatieve warmtevoorzie-

ningen per wijk zijn, op basis van de technisch-economisch criteria: met 

name die van laagste maatschappelijke kosten en vervangings- en reno-

vatieopgaven van (energie-) infrastructuur. Daarvoor worden de volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

• vaststellen uitgangspunten in stuurgroep die voor de hele stad gel-

den, bijv. haalbaarheid en betaalbaarheid; 

• reeds beschikbare informatie goed ontsluiten zodat deze vergelijk-

baar zijn en eenvoudig toegankelijk (alles-op-1-kaart); 

• (aanvullende) informatie verzamelen voor het in kaart brengen van 

warmteopties per wijk; 

• ontwikkelen van robuuste scenario’s per wijk, m.a.w. wat wordt de 

beoogde alternatieve duurzame warmte-infrastructuur per wijk; 

• resultaat: WAT kaart voor Tilburg. 

 

Spoor 2 brengt in kaart WANNEER wijken van het aardgas afgaan, met 

concreet overzicht van wijken die vóór 2030 aardgasvrij moeten worden. 

Daarvoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• ontwikkeling van een afwegingskader in nauwe samenwerking met de 

belangrijkste stakeholders, m.a.w. overzicht van criteria die 

stakeholders belangrijk vinden bij de selectie van wijken die als eerst 

van het aardgas afgaan; 

• verzamelen van data om het afwegingskader toe te kunnen passen op 

het wijkniveau; 

• organiseren van eerste afweging in separate sessies met stuur- en 

klankbordgroep. Met wijkraden en andere lokale stakeholders van 

hoog gerangschikte wijken resultaten bespreken en input ophalen; 

• resultaat: WANNEER kaart voor Tilburg. 

 

Wijkuitvoeringsplannen: Pas nadat de Transitievisie Warmte is vastge-

steld worden voor de wijken die als eerste van het aardgas afgaan wijk-

uitvoeringsplannen opgesteld. In deze uitvoeringsplannen wordt de defi-

nitieve alternatieve infrastructuur en de einddatum voor aardgas vastge-

legd en wordt uitgewerkt HOE de alternatieve infrastructuur en gebouw-

aanpassingen worden uitgevoerd. Net zoals in spoor 2 wordt ook bij het 

opstellen van de wijkuitvoeringsplannen nadrukkelijk samengewerkt met 

lokale stakeholders en aangehaakt bij bestaande trajecten zoals de 

PACT-aanpak. 
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Werkorganisatie en aansturing 

 

 

 

Deelnemers stuurgroep 

• Bestuurder Enexis 

• Bestuurders drie woningcorporaties 

• Twee wethouders 

• Vertegenwoordiger van energie-coöperaties 

• Vertegenwoordiger BORT  

• Stedelijke bewonersoverleg Tilburg (SBO) 

• Onafhankelijke financiële deskundigheid (bijvoorbeeld een hoogle-

raar)  

 

Deelnemers klankbordgroep 

• Ennatuurlijk 

• Projectontwikkelaars  

• Bouwers en installateurs  

• Commerciële verhuurders 

• Vertegenwoordigers van bedrijventerreinen 

• Vertegenwoordigers ondernemers 

• Maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld contourDe Twern. 

 

Om de governance-structuur flexibel en scherp te houden evalueren de 

verschillende groepen elkaar regelmatig (‘wat heb ik van jullie nodig, 

wat hebben jullie van ons nodig’).   

 Wie Taken/ verantwoordelijkheden 

Stuur-
groep 

Bestuurders van de belangrijk-
ste stakeholders (zonder com-
mercieel belang) o.l.v. een on-
afhankelijke voorzitter 

• ‘Gedragen‘ besluiten voorberei-
den die vervolgens aan het col-
lege en de Raad kunnen worden 
voorgelegd.  

• ‘Gedragen’ wil zeggen dat alle 
partijen achter een voorstel 
moeten staan of dat expliciet 
wordt gemaakt waar de ver-
schillende stakeholder van me-
ning verschillen. 

Klank-
bord-
groep 

Partijen die vanuit hun com-
merciële- of ander eigen be-
lang of maatschappelijke rol 
actief betrokken willen zijn (of 
moeten worden) bij de warm-
tetransitie, o.l.v. een onafhan-
kelijke voorzitter 

• Stuurgroep voorzien van ge-
vraagde en ongevraagd adviezen 
over voorgenomen besluiten. 

• Actief informeren en organise-
ren van hun achterban op dit on-
derwerp 

Stuurgroep

Stedelijk team

Werkgroep #1: scenario's & 
afwegingscriteria

Werkgroep #2: participatie & 
communicatie

Klankbordgroep
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 Wie Taken/ verantwoordelijkheden 

Stede-
lijk 
team 

Vertegenwoordigers van de or-
ganisaties die ook zitting heb-
ben in de stuurgroep onder lei-
ding van een projectlei-
der/projectmanager vanuit de 
gemeente Tilburg. 

• Projectmanagement, aansturing 
werkgroepen & bestuurlijke 
aansturing. 

• Voorbereiden van besluiten bin-
nen de eigen organisatie. 

• Voorbereiden van stukken die 
naar de stuurgroep toegaan. 

• Gemeente Tilburg: voorberei-
den & organiseren van de poli-
tieke besluitvorming (college & 
raad) 

Werk-
groep 
#1 

Ambtelijke vertegenwoordi-
gers met inhoudelijke deskun-
digheid op het gebied van 
technisch economische analy-
ses & data. 

• Verzamelen en beschikbaar stel-
len van informatie op basis 
waarvan de WAT en WANNEER 
vraag beantwoord kan worden.  

• Taken omvatten: (1) reeds be-
schikbare informatie goed ont-
sluiten zodat deze vergelijkbaar 
zijn en eenvoudig toegankelijk 
(alles-op-1-kaart) en (2) (Aan-
vullende) informatie verzame-
len om afwegingsproces te kun-
nen maken 

Werk-
groep 
#2 

Ambtelijke vertegenwoordi-
gers met deskundigheid op het 
gebied van communicatie en 
participatie 

• Participatie- en communicatie-
plan opstellen met: (1) visie op 
gewenste niveau van participa-
tie voor de Transitievisie, met 
name in spoor-2, en in te zetten 
middelen en (2) communicatie-
strategie en mijlpalen  

• Praktische uitvoering van acties 
voortkomend uit het plan 

 

Globale planning spoor 1 

 

 

Figuur 11 Planning TVW spoor-1 
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Datum  Stuur- en 
klank-
bord-
groep 

Stedelijk 
team 

Werkgroep 1   Werkgroep 2 

13-02 Werkbijeenkomst met brede groep van stakeholders over concept 
PvA TVW 

< 28-02 Bemensing stuur- en klankgroep en teams voor deel-1 definitief 
maken 

< 31-03 Goedkeuring PvA door college en aanbieden aan gemeenteraad 

< 31-03 1e bij-
eenkomst 
stuur-
groep en 
klank-
bord-
groep 

1e bijeen-
komst voor-
bereiden 

Harmoniseren 
van diverse ge-
gevensbestan-
den tot een ro-
buuste dataset 
(kaarten) 

Communicatieplan,  
ingrediënten: 

Geharmoniseerde 
gegevens publiek 
beschikbaar maken 

1e publieke commu-
nicatiemoment - 
aansluiten op kli-
maatcommunica-
tiestrategie van de 
gemeente 

< 30-04 2e bij-
eenkomst 
stuur-
groep en 
klank-
bord-
groep 

Concept WAT 
voorstel 
voorbereiden 
voor 2e bij-
eenkomst 

Finale geharmo-
niseerde data. 

Participatieplan 
voor deel-2 van de 
TVW opstellen. 

 

< 01-08  Schrijven de-
finitief WAT 
voorstel 

Voorbereiding 
deel-2, focus op 
wijk-priorite-
ringscriteria 

 

< reces  Definitief WAT voorstel naar de raad sturen 

 

Globale planning spoor 2 

 

 

Figuur 12 Planning TVW spoor-2 
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Bijlage 1: Begroting gemeente 2020-2021 

Het proces om te komen tot een gedragen Transitievisie Warmte gaat 

gepaard met veel onzekerheden. Veel externe factoren hebben invloed 

op dit proces. Vooralsnog wordt €500.000,- geraamd voor het opstellen 

van de visie in de periode tot 2021. Hiervan is €150.000,- benodigd voor 

interne capaciteit en €350.000,- voor externe kosten zoals projectmana-

gement, inhuur technische expertise en een onafhankelijke voorzitter 

voor de stuur- en klankbordgroep. 

 

  2020 2021 

Projectmanagement stedelijk team (extern)  €100k €50k 

Inhuur expertise stedelijk team (extern)  €50k €30k 

Ambtelijk trekker stedelijke team (intern) 0,5 FTE €50k €25k 

Bijdrage ambtelijke expertise aan stedelijk 
team (intern) 

5x0,1 FTE gedekt gedekt 

Onafhankelijke voorzitter (extern)  €30k €20k 

Harmoniseren van diverse gegevensbestanden 
(intern) 

0,3 FTE €30k  

Communicatie / participatie (intern) 0,3 FTE + 
uitvoe-

ringsbud-
get 

€50k €35k 

Onvoorzien  €20k €10k 

Totaal  €330k €170 

 

Bijdragen stakeholders 2020-2021 

• Deelname stuurgroep (4 x half dagdeel) 

• Deelname klankbordgroep (4 x half dagdeel) 

• Inbreng in stedelijke team (PM) 
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Bijlage 2: Lijst geïnterviewde stakeholders 

Gemeentelijke organisatie: Paul van Dijk, Harm Eetgerink, Tijs van Gis-

bergen, Nicolaas Veltman, Noelle Peters-Sengers, Fred van Nistelrooij, 

Edwin van der Werf & Emirto Rienhart, Frank Claus, Maikell van Rooijen 

& Marion Bakker, Maaike Paulissen, Lianne Roza, Sander van der Heijden, 

Eric Verweij, Marianne Linde & Koen van Waes, Marleen Geerts, Gert van 

den Elsen. 

 

Andere organisaties:  

Naam Organisatie 

Jos Lemmens  Enexis 

Han Mescher & Kees de Rooij  Energie coöperatie De Blaak 

Bart van Halder  Voorzitter VVE Theresiakerk 

Ruud Schuurs  Interviewt 5 energiecoöperaties 

Dhr. Kouijzer & Yvette Sies TBV 

Frans Lemmens Wonenbreburg 

Ton Goossens & Peter Faes  Ennatuurlijk 

Paul Kleijn & Laurens Verbunt  Technische Unie en Raab Karcher 

Dhr. Klaassen en collega’s  Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBO) 

Haiko van Nunen  Adviseur SBO, lector duurzaam renoveren 

René Scherpenisse & Yvette Sies  Tiwos 

Jan Snelders  Energiecoöperatie Udenhout 

Job van den Berg  Samenwerkingsverband Amernet 

Jan van Mourik Secretaris BORT 

Chantal Gulickx  Triborgh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze startnotitie is opgesteld door Bart Wesselink (|Vereenvoudigt Duurzaamheid) en 

Mirjam Harmelink Consulting, in opdracht van de Gemeente Tilburg. 

http://www.bwesselink.nl/
http://www.harmelinkconsulting.nl/

