
 

 

Aanleveren gemeentelijke warmteplannen voor startanalyse Leidraad 

 

Wat: 

Gemeenten kunnen tot 15 juli aangeven voor welke wijken ze al warmteplannen hebben. Voor deze 

wijken maakt PBL dan geen doorrekening van de kosten van verschillende warmteopties voor die wijk. 

De wijk wordt dan als ‘blanco’ weergegeven in de 0.8 versie van de Startanalyse (september 2019). 

 

Waarom: 

Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van hun Transitievisie Warmte, wordt er een Leidraad 

ontwikkeld. Een van de onderdelen van de Leidraad is een technisch-economische startanalyse, waarin 

PBL voor alle wijken en buurten in Nederland de nationale kosten van 6 warmte-alternatieven 

doorrekent. Sommige gemeenten hebben voor bepaalde wijken of buurten al warmteplannen gemaakt. 

Als die plannen al vaststaan, kan het onwenselijk zijn als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Om te 

voorkomen dat de startanalyse in die gevallen het gemeentelijke transitieproces zou kunnen verstoren, 

kunnen gemeenten via aardgasvrij@rvo.nl  aangeven voor welke buurten ze al een warmteplan 

hebben. Voor deze buurten doet PBL dan geen berekening. De wijk wordt dan als ‘blanco’ 

weergegeven in de 0.8 versie van de Startanalyse (september 2019). 

 

Als u behoefte heeft aan een second opinion, kan het nuttig zijn om de wijk WEL te laten doorrekenen. 

Dan heeft u deze informatie voor alle buurten in de gemeente, op een uniforme wijze berekend. 

 

Criteria: 

Om er zeker van te zijn dat een warmteplan vaststaat, kunnen gemeenten alleen warmteplannen 

opsturen die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoen: 
a) Er is een besluit genomen in de gemeenteraad; 

en/of 
b) Er is een besluit genomen door B&W; 

en/of 
c) Er is een brief verstuurd naar de bewoners waarin het gekozen alternatief voor aardgas 

staat.  

 

 

Hoe: 

Gemeenten kunnen warmteplannen tot uiterlijk 15 juli opsturen naar aardgasvrij@rvo.nl . Voor elk 

warmteplan moet u twee zaken aanleveren: 

1. Een document met het besluit van de gemeenteraad/B&W of de brief aan de bewoners  

2. De CBS-buurtcode(s) waar het plan betrekking op heeft. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ECW via aardgasvrij@rvo.nl  
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