
Aanpak van het warmteplan gemeente Buren 
 
Inleiding  
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen gebruik meer maakt van fossiele 
brandstoffen zoals kolen, olie en gas. We staan dus voor de complexe en ingrijpende warmteopgave 
om op een andere manier te koken en onze huizen van verwarming en warm water te gaan voorzien. 
Deze warmtetransitie is een traject van dertig jaar. Het is niet alleen een technisch, maar ook een 
maatschappelijk vraagstuk. Het zijn immers de inwoners die duurzaam moeten gaan denken en doen.  
 
De warmtetransitie wordt ook wel de grote verbouwing van Nederland genoemd en is een grote 
uitdaging. De kennis en ervaring die nu ontwikkeld worden zijn het resultaat van al doende leren. De 
komende dertig jaar zullen er nieuwe mogelijkheden komen. De ontwikkelingen rondom duurzame 
energie staan immers niet stil en er zullen de komende decennia diverse innovaties ontwikkeld 
worden. Het is wel van belang daar waar dat  nu al kan een start te maken met de bestaande 
middelen. Daar is de klimaatproblematiek immers urgent genoeg voor. 
 

 
 
Warmtetransitie in Buren  
Eind 2021 moet de gemeenteraad van Buren een warmtevisie en een warmteplan vaststellen. Het 
college heeft in december 2020 de aanpak warmteplan vastgesteld, dit levert de bouwstenen aan voor 
een warmteplan met visie. We willen de ontwikkeling van de warmtevisie en het warmteplan namelijk 
geïntegreerd benaderen en gaan zo voor een realistische en praktische aanpak.  
Omdat deze opgave geldt voor alle Nederlandse gemeenten, is er ook al de nodige kennis en 
ervaring. Hier gaan we als Buren uiteraard gebruik van maken, en dat zo mogelijk in regionaal 
verband. 
  
Om te bepalen waar we beginnen, is het van belang eerst een aantal zaken in beeld te krijgen. Het 
gaat dan concreet om:  

1. Een inventarisatie en typering van het woningenbestand en andere bebouwing; 
2. een beeld van de beschikbare warmtebronnen;     
3. een beeld van het draagvlak, de participatie en realisatiekracht van de bevolking. 

 
Als dit beeld er is, is er een basis om te bepalen voor welke kernen of wijken de voorwaarden het 
meest gunstig zijn om met de warmtetransitie te starten. Zeer waarschijnlijk zal blijken dat de 
omstandigheden hiervoor in de ene kern of wijk geschikter zijn dan in een andere. Een aantal kernen 
of wijken kan vanwege hun complexiteit beter wachten op innovaties en (landelijk) opgedane ervaring 
en kennis rondom de warmteopgave. Voor de aanpak van de eerste kernen/wijken zijn we dan ook op 
zoek naar het zogenaamde laaghangende fruit.  
 
Dit resulteert waarschijnlijk in een aanpak die bestaat uit: 

 Maatwerk per kern met de afweging tussen collectieve warmte of individuele oplossingen; 
 een aanpak in het buitengebied die veelal neerkomt op individuele oplossingen; 
 een aanpak per bedrijf, of waar mogelijk, per bedrijventerrein. 

 



Betrokkenheid en participatie 
Een belangrijk onderdeel van de Burense aanpak is het in beeld brengen van de betrokkenheid en 
realisatiekracht van de kernen en wijken via een draagvlakmeting. Met die meting krijgen we het 
volgende in beeld: 

 Betrokkenheid bij de warmtetransitie;  
 de wil om actief deel te nemen en mogelijke ideeën.  

 
Op die manier vormt de realisatiekracht van de kernen en wijken de input voor de afweging en 
prioritering van de kernen/wijken. Dit sluit aan op kerngericht werken en zal ook het begin van het 
informatie- en communicatietraject zijn.  
 
Verder zullen we in deze ontwikkelingsfase VvE’s, woningcorporaties en bewonersorganisaties actief 
betrekken. Ook zal er aandacht zijn voor doelgroepen als bedrijven/ondernemers, bewoners 
buitengebied en eigenaren van monumenten. 
 
Bij de ontwikkeling en de uitvoering van het warmteplan gaan we als volgt te werk:    

 Algemene informatie, communicatie en advies over de warmtetransitie; 
 de ontwikkelingen van warmteplannen waarbij wij inwoners en anderen betrekken;  
 uitvoeringsplannen per kern/wijk (kerngericht werken); 
 het faciliteren van initiatieven in de buurt/kern;  
 gesprekken over de uitvoering per woning.  

 
Planning en resultaat  
Nu het college de aanpak warmteplan heeft vastgesteld, is gestart met de eerste fase van de 
ontwikkeling. Het betreft met name de verkenning van het woningenbestand en de beschikbare 
warmtebronnen. Maar ook het draagvlakonderzoek en gesprekken met stakeholders zijn gestart. Het 
opleveren van de eerste schets staat gepland voor medio mei. Daarna gaan we dit bespreken met 
inwoners, ondernemers, de gemeenteraad enzovoort.  
 
Het warmteplan dat eind 2021 aan de raad wordt voorgelegd zal de volgende 
onderdelen bevatten:  

 De visie: ‘wat willen we bereiken en hoe komen we daar?’;  
 inventarisatie beschikbaarheid warmtebronnen; 
 onderzoek typering woningen (isolatiebehoefte);  
 hoe we inwoners in de wijkaanpak betrekken en participatie 

gaan organiseren;  
 de onderlinge afweging voor het bepalen van de eerste 

kernen/wijken;  
 doelstelling, aanpak en planning (start kernen/wijken);  
 isolatie en besparingsaanpak;  
 informatie, communicatie, advies en participatieplan; 
 investering en kosten;  
 het latere beheer en de beheersvorm; 
 gemeentelijke rol en uitvoeringsorganisatie, kosten en dekking; 
 de gemeente en haar eigen accommodaties; 
 een vierjaarlijkse evaluatie en actualisatie van het warmteplan en mogelijk de visie. 

 
Hiermee zijn de hoofdlijnen voor het warmteplan in beeld. Samen met een goede 
informatievoorziening, heldere communicatie en een brede participatie is dit de sleutel tot succes. 
 
Overige aspecten  
We zullen in het warmteplan ook ingaan op een aantal voor de uitvoering relevante aspecten die 
bepalend kunnen zijn voor de fasering en/of snelheid van de uitvoering. Zonder inhoudelijk op deze 
aspecten in te gaan is het nuttig ze wel te benoemen: 

 De capaciteit van het elektriciteitsnet en het tempo waarin het verzwaard kan worden;  
 de regionale ondersteuning, zoals de inzet van specialistische kennis en  ondersteuning;  
 de provinciale discussie over nieuwe drinkwatergebieden in Gelderland waarbij ook 

Rivierenland in beeld is. Dit kan beperkend zijn voor warmteopslag in de ondergrond; 



 de nieuwe Warmtewet 2.0 en welke beleidsruimte die gemeenten geeft (bijvoorbeeld ten 
aanzien van “gasklevers” of het beheer van gasnetten); 

 de kosten en de financieringsmogelijkheden van inwoners, maar ook van Buren als gemeente; 
 de realisatiekracht van de organisatie, aangezien de warmtetransitie een forse inzet van 

(nieuwe) medewerkers vraagt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
De raad wordt zoals in het voorgaande is aangegeven op een aantal momenten in de ontwikkeling 
betrokken. Verder zullen de diverse ontwikkelingen periodiek aan de Raadswerkgroep klimaatvisie 
voorgelegd worden.  
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