
 

TRANSITIEVISIE WARMTE 1.0. GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Het voorstel voor de TVW heeft géén enkele urgentie! 

Realiseer een slagvaardige aanpak gericht op  

een aardgasvrij ’s-Hertogenbosch in 2040!  

 
 

   

 

Deze voorstellen voor een slagvaardige Transitievisie 
Warmte 1.0. van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn 
afkomstig van actieve bewoners uit de vijf ‘proef-
buurten aardgasvrij’ Hintham, Sparrenburg, Zuid, De 
Buitenpepers en ’t Zand. Deze voorstellen zijn gericht 
aan de gemeenteraad die op 7 december het College-
voorstel voor de Transitievisie Warmte bespreekt.  



  

EEN TRANSITIEVISIE WARMTE MET HELDERE DOELEN 

Welke doelen zijn noodzakelijk?  
 

➢ De aanpak gericht op een opgavegerichte en een gebiedsgerichte aanpak is op zichzelf prima. Maar wat er in 
die twee ‘sporen’ gaat gebeuren is in deze TVW niet in concrete doelstellingen uitgewerkt.   

➢ Maak om te beginnen duidelijk voor de gehele stad welke buurten in aanmerking komen voor een gebiedsge-
richte aanpak. In onze stad lijkt voor 24 buurten een collectieve warmtevoorziening de beste oplossing *.  

➢ Vier buurten zijn al een eind op weg als gemeentelijke proefbuurt. In de TVW wordt alleen PAW-Buurt ’t Zand 
als ‘startbuurt’ aangemerkt (omdat daarvoor reeds een Rijkssubsidie beschikbaar is); de andere huidige vier 
proefbuurten worden in 2022 vooralsnog een ‘onderzoeksbuurt’. 

In plaats daarvan: stel in de Transitievisie Warmte concrete en heldere doelen! 
➢ Maak van de huidige vier ‘proefbuurten aardgasvrij’ (De Buitenpepers, Hintham, Sparrenburg en Zuid) een 

‘startbuurt’. Stel hiervoor voldoende menskracht en geld beschikbaar. En ontwerp samen met de (actieve) 
bewoners en andere stakeholders voor iedere buurt een onderzoeks- en uitvoeringsplan, dat in 2022 klaar is. 

➢ Geef deze vier buurten daarna acht jaar de tijd om een uitvoeringsplan uit te voeren.   
➢ Jaarlijks (vanaf 2023) komen er twee startbuurten bij.  
➢ In tien jaar zijn alle 24 buurten die in aanmerking komen voor een gebiedsgerichte aanpak gestart of klaar. 
➢ In 2040 zijn alle 24 buurten waar een gebiedsgerichte benadering van de warmtevoorziening mogelijk, volle-

dig aardgasvrij. 
➢ Voor de 83 andere buurten wacht een opgavegerichte doelstelling en aanpak. Stel voor de circa 50.000               

woningen in deze 83 buurten concrete doelen op, bijvoorbeeld… 
- in 2025 voldoet 10% van deze woningen aan de nieuwe (landelijke) standaard normen van woningisolatie.  
- In 2030 voldoet 50% aan die standaard normen en 30% beschikt over een (hybride) warmtepomp. 
- In 2035 voldoet 80% aan die standaard en heeft 50% een warmtepomp. 
- In 2040 voldoet 100% aan die standaard én heeft 100% een warmtepomp. 

                                                                                                * Onderzoek van adviesbureau Over Morgen, voorjaar 2021. 

 

Er is een TVW nodig met concrete doelstellingen! 

 

   

 



 

RANDVOORWAARDEN: WAT IS ER NODIG VOOR DE TVW? 

De afdeling Energie telt nu slechts vijf beleidsambtenaren… 

Start een aparte afdeling Energietransitie! 

 

   

 



 

BEWONERSPARTICIPATIE? WAT IS DAT EIGENLIJK? 

De energietransitie lukt alleen als de overheid 

écht gaat samenwerken met de bewoners in onze stad!  

   

 


