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Bijlagen geen  

 

Landelijke leidraad transitievisie warmte 

In het collegebesluit Transitievisie Warmte wordt de Landelijke Leidraad aardgasvrije wijken genoemd.  

Deze Leidraad is één van de instrumenten om gemeenten te ondersteunen een Transitievisie Warmte vast te 

stellen voor eind 2021. Vanaf 30 oktober is deze beschikbaar gemaakt. De leidraad biedt samen met het 

lokale onderzoek dat Haarlem tbv het vaststellen van de energiestrategie eerder al deed inzicht voor het 

traject in de stad. 

Context 
Het Expertise Centrum Warmte (ECW) stelt in samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
verschillende instrumenten beschikbaar. Een van die instrumenten is het Stappenplan Transitievisie Warmte 
(www.aardgasvrijewijken.nl/tvw). Hierin is de inhoud en het proces om te komen tot een Transitievisie 
Warmte beschreven. Het ECW brengt nu samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Leidraad 
voor gemeenten uit. Verder komen er nog factsheets beschikbaar en volgen een Handreiking Marktordening 
en een Handreiking Participatie later dit jaar. Al deze instrumenten zijn (of worden) voor en met gemeenten 
ontwikkeld.  
 
Startanalyse 

De Leidraad bestaat uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse. De startanalyse is een 

digitale tool die inzicht geeft in oplossingen om wijken aardgasvrij te maken en de kosten voor de 

verschillende oplossingen. Het is een vergelijkbaar model als ten behoeve voor de Energiestrategie door CE 

Delft is opgesteld. De CE Delft studie is op een aantal terreinen beter gespecificeerd op de lokale situatie en 

daarom gebruiken we vooralsnog de energiestrategie van CE Delft als basis voor de Haarlemse Transitievisie 

Warmte. De Leidraad biedt samen met het lokale onderzoek inzicht voor het traject in de stad. 

 
 
 

http://www.aardgasvrijewijken.nl/tvw
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Waar vind ik de Leidraad? 
De Leidraad is sinds 30 oktober voor iedereen beschikbaar via 

https://expertisecentrumwarmte.nl/leidraad/default.aspx  

De leidraad gaat gepaard met een begeleidende brief van het ECW: 

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/brief+b+en+w/default.aspx?utm_medium=email#folder=1452936  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 
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