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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering

van 13 november 2018
Agendapunt : 20
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: transitie warmte atlas
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Aan de raad,

De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 13 november,

constateert: Dat er onvoldoende informatie bekend is over de voortgang van de transitie
warmte atlas binnen de gemeente Schagen.

Verzoekt: Nu reeds te beginnen met het samenstellen van de transitie warmte atlas. Onze
inwoners en bedrijven actief te betrekken bij dit proces. De raad regelmatig op de hoogte te
brengen van de voortgang van de atlas. Er zorg voor dragen dat dit geen vlekkenplan wordt
maar de atlas te creëren voor alle kernen en wijken binnen de gemeente Schagen.
En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:
Conform het klimaat akkoord:
Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad
waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.
Een tijdspad voor het verduurzamen van wijken dus, zodat iedereen weet wanneer zijn wijk
aan de beurt is. Verduurzamen gaat onze inwoners en bedrijven geld kosten. Door reeds nu
te beginnen en per wijk en kern aan te geven wat het plan is, kan voorkomen worden dat
men verkeerde investeringen doet zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van een
warmtepomp terwijl er in de toekomst een mogelijkheid is van stadsverwarming enz.
Conform de VNG: De vraag uit de transitievisie warmte vormt input voor de RES. De verdeling
van de bronnen en warmtevraag wordt vastgelegd in omgevingsvisies van gemeenten en
provincie.
Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve
energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren,
netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen
nemen.
Belangrijk is dat onze inwoners en bedrijven actief worden betrokken bij dit plan om zoveel
mogelijk draagvlak te creëren voor duurzaamheid.
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