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Inspreekbeurt TVW Gemeente Hilversum, 29 september 2021 
v3/29sept21 

1. Inleiding 
De gemeente Hilversum heeft afgelopen maand zijn concept voor de TransitieVisie Warmte (TVW) 
gepubliceerd. Bij deze geven we onze reactie daarop. Dat doen we vanuit drie invalshoeken: 

- de totstandkoming en de feitelijke tekst van de TVW; 
- onze waardering voor onderdelen van de TVW in deze versie; 
- 0nze suggesties voor – in onze ogen – hoogst noodzakelijke aanscherping ervan.  

2. Totstandkoming en feitelijke tekst concept-TVW 
Bij de totstandkoming van de TVW heeft de gemeente onder meer gebruik gemaakt van de in 2020 
uitgevoerde haalbaarheidsstudie duurzame warmte in Kerkelanden, geïnitieerd en uitgevoerd oor 
HET, Firan en Waternet, en hier wordt ook aan gerefereerd. Op twee onderdelen herkennen we ons 
daar niet in:  

1. Bij de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek in het college van B&W, in juli dit jaar, 
zijn de drie deelrapporten van het onderzoek besproken, maar niet het samenvattende 
hoofdrapport met conclusies en aanbevelingen. Dat heeft ons verbaasd. Het verklaart 
wellicht waarom ook in de concept TVW een andere hoofdduiding van dat 
haalbaarheidsonderzoek wordt gegeven. Ik kom daar straks op terug. 

2. Daarnaast staat in de TVW-tekst dat het onderzoek op initiatief van de Ver-KEN heeft 
plaatsgevonden. De Ver-KEN bestond toen echter nog niet, en is pas is medio 2020 – met 
ondersteuning van HET – voortgekomen uit de klankbordgroep van dat onderzoek. Dat is op 
zich niet zo’n zwaar punt, maar geeft wel aan dat de schrijvers niet altijd goed zicht hebben 
gehad op de gang van zaken, en dat is wel zorgelijk bij een belangrijks beleidsdocument als 
dit.  

3. Onze waardering voor onderdelen van de concept-TVW   
De kern van de concept-TVW is de keuze voor niet-kiezen, en individuele burgers en de markt zijn 
(en hun) werk te laten doen rond duurzame woningverbetering en isolatie. Dat steunen we in de 
basis. Terugdringen van energiegebruik is altijd goed: niet gebruikte energie is de meest duurzame 
energie. Wel pleiten we ervoor hier meer boter bij de vis te geven. Vooral nu via de RREW 2021-
2022 meer dan 1000 particuliere eigenaren basis-energieadvies krijgen, is de verwachting dat daar 
vervolgvraag uit voortvloeit voor meer diepgaande maatwerk-begeleiding bij duurzame 
woningverbetering richting aardgasvrij.  
HET verzorgt momenteel een aantal van dergelijke trajecten in samenwerking met Thuisbaas van 
Urgenda, met gelden vanuit het Urgendavonnis. De ervaring daarmee bouwen we graag uit in 2022 
en verdere jaren. De concept-TVW zou beduidend veel sterker worden door hier beleidsuitspraken 
over te doen en middelen voor vrij te maken. De veelvuldige referentie aan de 600 miljoen van het 
rijk oogt daarbij erg afhankelijk, en daarmee onzeker; we pleiten voor meer beleid uit eigen kracht.  
Dit loopt vooruit op punt 4 hieronder, waarin we pleiten voor selectieve toepassing van deze 
begeleiding.    

4. Meer oog voor kansen voor collectieve warmte 
Het al genoemde haalbaarheidsonderzoek Kerkelanden leidde tot de conclusie dat: 

- Zowel individuele all electric oplossingen als het onderzochte collectieve warmtenet qua 
kosten en CO2-winst redelijk gelijkwaardig zijn; 

- Maar ook dat de voorkeur bestaat voor de collectieve oplossing te kiezen vanwege:   
o De nog niet meegenomen subsidie-opties voor bijvoorbeeld aansluitkosten op 

warmtenetten; 
o De geluidsoverlast van dicht bij elkaar geplaatste individuele warmtepompen; 
o De piek-netbelasting die samenhangt met die veelheid aan pompen; 
o De optimalisatie die mogelijk is bij een collectief net en niet bij individuele 

oplossingen. 
- Dat zowel de duurzame collectieve oplossing als de individuele all electric beide duurder 

waren dan blijven verwarmen met gasprijs. Dat was echter zo ten tijde van het onderzoek 
(december 2020), en leidde tot het advies aan de gemeente om te pleiten voor 
beleidsmatige verhoging van de aardgasprijs, bijvoorbeeld via gerichte CO2-heffing of 
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algemene verhoging van de energiebelasting op gas. 
Dat advies lijkt echter achterhaald gezien de op dit moment uit de pan rijzende 
aardgasprijzen op de wereldmarkt, en dus straks ook voor consumenten. Daardoor zijn de 
berekeningen achterhaald, en zouden nu wellicht een positief resultaat laten zien voor 
aardgasvrije oplossingen.  

 
Al met al leidt ons dit tot het verzoek aan de gemeente, cq de wethouder, om daar waar collectieve 
oplossingen mogelijk kunnen zijn die nader te onderzoeken en – als dat positief uitpakt – te 
realiseren. Gezien de potentie voor aquathermie in Kerkelanden, maar ook in Oost (vanuit de RWZi 
Anna’s Hoeve) en wellicht ook de Meent, pleiten we voor vervolgonderzoek naar die opties. Uit onze 
contacten met Waternet is gebleken dat ook zij daar interesse in hebben en aan mee willen werken. 
We roepen de wethouder op om afstemming met Waternet over hun interesse te plegen.  
 
Ten slotte: de keuze voor niet-kiezen is ook een keuze, hoewel impliciet. Als via de beleidslijn van 
de wethouder steeds meer individuele huishoudens zelf hun aardgasvrij-oplossingen kiezen, wordt 
het (financiële) draagvlak voor collectieve oplossingen steeds kleiner; de aansluitgraad op een 
warmtenet wordt dan namelijk steeds lager. Ook dat hebben we in ons hoofdrapport onder de 
aandacht gebracht, en bij dezen doen we dat nogmaals.  
Ons verzoek: laat in wijken waar potentieel collectieve oplossingen aanwezig zijn (Kerkelanden, 
Oost rond De Werf en De Meent) dat eerst gedegen uitzoeken, voordat daar ook via de geleidelijke 
groei van gerealiseerde individuele oplossingen het draagvlak daarvoor te klein is geworden. Dat 
zou zonde zijn en tot suboptimale oplossingen in die wijken leiden.  
 
Als nabrander wat betreft duurzame bronnen: een gerichte studie naar geothermie, waar nu al 
vooronderzoek naar wordt gedaan in omringende gebieden, zou naar onze mening onderdeel van 
de beleidsvorming dienen te zijn.     

5. Samenvattend: 
Graag verzoeken we de wethouder: 

- Daar waar collectieve oplossingen met aquathermie of geothermie mogelijk lijken te zijn, 
die opties nader te laten onderzoeken, alvorens ook in die wijken te pleiten voor individuele 
oplossingen;  

- En het overleg met Waternet hierover te voeren.   
- In de wijken waar collectieve oplossingen niet voor de hand liggen in te zetten op actieve 

energie-adviezen, bijvoorbeeld met de Thuisbaas-aanpak, en daar gericht middelen voor 
vrij te maken; 

- De tekst van de concept-TWV aan te laten passen aan de feitelijke gang van zaken; 
- Daarbij nogmaals het hoofdrapport van het haalbaarheidsonderzoek te raadplegen; 
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