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Voorwoord

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Hiermee reduceren we 
de uitstoot van CO2. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen 
die zijn afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs (2015) en het 
 Nederlandse klimaatakkoord (2019). 

In deze Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft de gemeente Eindhoven 
hoe de stad kan stoppen met het gebruik van aardgas:  
de warmtetransitie.

Voor de warmtetransitie nemen we de tijd: tot en met 2050. Deze tijd is 
nodig, want de opgave is groot. We gaan op een andere manier 
verwarmen, koken en douchen. Dit heeft invloed heeft op elk gebouw en 
iedere inwoner. 

Eindhoven is al gestart met de warmtetransitie. We maken al kleine 
stappen. Het is een uitdagende zoektocht naar een toekomst zonder 
aardgas. 

De TVW is een open uitnodiging aan iedereen in de stad. We gaan graag 
het gesprek aan over hoe u uw woning wilt verwarmen als aardgas geen 
optie meer is.

Rik Thijs - Wethouder Klimaat & Energie 

4 juni 2021
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1 Inleiding
De opgave van Eindhoven

De opgave

Op de meeste plekken gebruiken we nog steeds aardgas in gebouwen en 
woningen. In 2050 willen we in alle wijken en bedrijventerreinen van 
Nederland het aardgas hebben vervangen door een duurzame warmte-
voorziening zonder fossiele brandstoffen. Waarvoor gebruiken we aardgas?

 ▪ Verwarmen 70%
 ▪ Warm water (douchen) 25%
 ▪ Koken 5%

In de woning maakt aardgas hiermee het grootste deel uit van het 
 energieverbruik (zie figuur 1). 

Gemiddeld verbruik Eindhoven (per woning)

83% Aardgas (1212 m3)

17% Elektriciteit (2489 kWh)

Figuur 1 Energiegebruik woningen Eindhoven
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Alternatieve warmtebronnen
In Eindhoven zijn verschillende duurzame warmtebronnen beschikbaar: 
zon, bodem, water, restwarmte, riool(zuiverings)warmte en warmte uit de 
lucht. Daarnaast wordt ondiepe geothermie als optie onderzocht.

We zijn al op weg
Een aantal plekken van de stad zijn al gedeeltelijk aardgasvrij of gebruiken 
nog maar zeer weinig aardgas. Denk bijvoorbeeld aan: Meerhoven, Strijp, 
Vredeoord, Delen van het centrum, TU terrein, High Tech Campus, Berkel-
bosch en Oud-Woensel. 

In februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten over de Uitgangspunten 
Warmtetransitie en is de Warmtevisie2020 gepbuliceerd. In februari 2021 
heeft de gemeenteraad besloten over Sturing en eigendom van collectieve 
warmte- en koudevoorzieningen. De principes en uitgangspunten die in deze 
raadsbesluiten zijn vastgelegd, komen terug in deze Transitievisie Warmte of 
in achtergrondrapportage.
In de proeftuin 't Ven heeft Eindhoven uit de eerste hand ervaring opgedaan 
met het aardgasvrij maken van woningen en wijken. Hier zijn veel lessen 
geleerd over participatie met bewoners, samenwerking met woningbouwcor-
poraties en netbeheerders, betaalbaarheid en de financiële randvoorwaar-
den die gelden voor onder andere huurders, woningbouwcorporaties, parti-
culiere woningeigenaren en VvE's, inclusief financieringsvormen en subsidies 
die nodig zijn voor breed draagvlak. De geleerde lessen nemen we mee in alle 
toekomstige projecten.

In de volgende wijken zijn diverse partners ondertussen al begonnen aan de 
warmtetransitie:

 ▪ In de buurten ‘t Ven en Lievendaal, Generalenbuurt en Sintenbuurt zijn 
bewoners samen begonnen met isoleren of ontwikkelen partijen samen 
een duurzaam warmtenet. 

 ▪ In Woensel Zuidwest loopt een technische verkenning naar een duurzaam 

warmtenet. 
 ▪ In het centrumgebied ontwikkelt de gemeente plannen voor aardgasvrije 

nieuwbouw én bestaande panden in de buurt. 

Eén van de drijvende krachten achter deze vroege initiatieven is het duurzaam-
heidspact. Sinds 2017 werken de Eindhovense woningbouwcorporaties, huur-
dersvereningingen en de gemeente daarin samen. Resultaten uit het duur-
zaamheidspact zijn onder andere: de samenwerkingsovereenkomst voor 
Proeftuin ’t Ven, menukaarten voor de verduurzaming van woningen, de 
verkenning in Woensel Zuidwest en het onderzoeksbeeld aardgasvrij uit de 
Warmtevisie 2020.

Waarmee worden gebouwen nu verwarmd?
Aardgas, elektriciteit en stadswarmte worden in Eindhoven gebruikt om 
gebouwen te verwarmen. De huidige verdeling is weergegeven in figuur 2. 
Verreweg het grootste deel van de gebouwen gebruikt aardgas om te 
verwarmen.

Figuur 2 Type verwarming  gemeente Eindhoven (TJ)
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De Transitievisie Warmte

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). 
Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt voor 2050. De gemeente 
heeft in het klimaatplan 2021 – 2025 beschreven hoe we de vijf sectoren 
(Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Gemeentelijke organisatie, 
Duurzame energieproductie) van de stad energieneutraal willen maken 
in 2050. In deze TVW werken we de aanpak voor de gebouwde omgeving 
nader uit. 

De TVW is een lokale uitwerking van afspraken die in het Parijsakkoord 
gemaakt zijn. Figuur 3 toont de belangrijkste plannen en regelgeving op de 
verschillende niveaus. 

Wat staat er in?
In de TVW staat:
 ▪ voor elke buurt het meest geschikte aardgasvrije alternatief  (All-Electric, 

warmtenet, duurzaam gas).
 ▪ voor alle buurten wanneer ze aardgasvrij kunnen worden.
 ▪ voor de buurten waar we als eerste kunnen starten hoe we aan de slag 

gaan.

Wat staat er (nog) niet in?
In de TVW warmte staat:
 ▪ nog geen definitief besluit voor het aardgasvrije alternatief.
 ▪ nog geen precieze kostenberekening.
 ▪ nog geen verplichtingen.

De TVW is daarmee een overkoepelende visie. De volgende stap is om 
concrete onderzoeken te starten op wijkniveau om alle randvoorwaarden 
en details in te vullen. Aanvullend initieert de gemeente een stadsbreed 
energiebesparingsprogramma om bewoners te ondersteunen die stappen 
willen zetten.

Wereld '15: Parijs-
akkoord

NL
'18:

Klimaat-
akkoord

'22: Warmtewet 2.0,
'21: Omgevingswet,
'21: Energiewet

'19: Leidraad

Regio RES
MRE-Regio

Gemeente
Transitievisie

Warmte
Eindhoven

Wijk Wijkuitvoeringsplan 
1

Wijkuitvoeringsplan 
2

…

Figuur 3: Van Klimaatakkoord naar concrete wijkaanpakken
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Hoe verder?
We selecteren in deze TVW een aantal gebieden die kansrijk zijn om als 
eerste van het aardgas af te gaan (voor 2030). Voor deze buurten worden de 
komende jaren Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) gemaakt, waarin we per 
gebied of zelfs per gebouwtype kijken wat er mogelijk is. 

Participatie 
De WUP’s maken we samen met bewoners, kennisinstellingen, woningcorpo-
raties en bedrijven. Hiervoor volgt per buurt een participatietraject waarin 
samengewekt wordt met professionele partijen en burgerraden per wijk.

Het besluit om in een wijk daadwerkelijk over te stappen op een alternatief 
voor aardgas wordt pas genomen als er een haalbaarheidsonderzoek is 
afgerond en bekend is wat de consequenties zijn voor de lasten van 
bewoners en ondernemers. Als het aardgas in een buurt wordt afgesloten, 
wordt dit ruim van tevoren (circa 8 jaar) bekendgemaakt.1 

Actueel
De TVW zal eens in de vijf jaar geactualiseerd worden en steeds nauwkeuri-
ger beschrijven welke warmteoplossing het beste past in elke buurt. 

Omgevingsvisie
In het kader van de nieuwe omgevingswet moet elke gemeente ook een 
omgevingsvisie opstellen. Dit is een bredere visie van de gemeente op alle 
stedelijke opgaven en de warmtetransitie vormt één van deze opgaven.  De 
Eindhovense omgevingsvisie komt in 2022. Daarna wordt de omgevingsvisie 
uitgewerkt tot een omgevingsplan.
De WUP’s worden daarom uitgewerkt als een ‘programma’. In het omge-
vingsplan worden tenslotte doelen of maatregelen uit het programma 
vertaald in concrete regelgeving.

1  De termijn van 8 jaar is voorlopig in het Klimaatakkoord opgenomen en zal uiterlijk 2022 worden 
 geëvalueerd. Dan wordt definitief vastgesteld wat een goede termijn is.

Figuur 4: Warmtetransitie en de omgevingswet

Klimaatplan
We stoppen met aardgas om CO2 te reduceren. Wanneer het energie-
besparingsprogramma volop draait en er voor een aanzienlijk deel van de stad 
wijkuitvoeringsplannen komen, wordt duidelijk hoe snel en hoeveel CO2 
reductie in de gebouwde omgeving plaats kan vinden. Deze CO2 reductie stuurt 
en monitort Eindhoven met behulp van de methodieken in het Klimaatplan 
2021-2025.
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Wat verandert er?
Het grootste deel van de gebouwen gebruikt nog aardgas voor het 
verwarmen, warm water en koken. Als we van het aardgas af gaan, zijn de 
belangrijkste veranderingen:

Koken
Koken kan met een inductieplaat, elektrische kookplaat of keramische 
kookplaat. De meeste mensen kiezen voor inductie. Dat verbruikt het minste 
stroom en het lijkt op koken op gas: je kunt de temperatuur snel regelen. 

Isoleren
Voor het grootste deel van de woningvoorraad is isolatie een belangrijkste 
eerste stap, omdat:
 ▪ met isoleren wordt direct de CO2-uitstoot verminderd, ook wanneer de 

woning nog niet aardgasvrij is.
 ▪ isoleren direct bespaart op de energiekosten en veel isolatiemaatregelen 

rendabel zijn. 
 ▪ veel aardgasvrije oplossingen met een lagere verwarmingstemperatuur 

werken. Goede isolatie is hiervoor een voorwaarde.
 ▪ het aanbod aan aardgasvrije warmtebronnen beperkt is, door te isoleren is 

minder warmte per huishouden nodig.

Een bijkomend voordeel is dat isoleren het comfort van de woning verhoogt 
en gunstig is voor de verkoopbaarheid en woningwaarde. We raden iedereen 
aan om zo snel mogelijk met isoleren aan de slag te gaan.

Verwarming en warm water
In de komende 30 jaar zal de CV ketel op aardgas uit alle woningen verdwij-
nen. De CV ketel wordt doorgaans om de circa 15 jaar vervangen. In de 
praktijk heeft iedereen dus nog maar 1 of 2 vervangingsmomenten. Tijdig 
nadenken over welk alternatief bij uw woonsituatie past loont. Iedereen heeft 
nu nog tijd om een slim plan te maken voor zijn eigen woning of bedrijf.

Zoals gezegd starten we met isoleren, maar we kijken ook alvast verder naar 
welke warmteoplossing op termijn het beste past bij elke buurt. 

De aardgasvrije oplossingen zijn in te delen in drie groepen:

All-Electric individueel: een oplossing per woning, gebouw of woonblok, 
meestal met een warmtepomp.

Warmtenet: een collectieve oplossing voor de hele buurt met warm water door 
leidingen onder de grond. Dit kan grootschalig met een warmtenet voor grote 
delen van de stad of kleinschalig met enkele honderden woningen.

Duurzaam gas: zoals biogas of waterstof. We kunnen hiervoor de bestaande 
gasleidingen gebruiken. Deze brandstoffen zijn echter heel beperkt beschik-
baar en hard nodig om het elektriciteitsnet te balanceren, voor mobiliteit 
(auto's vrachtauto's, scheepvaart, vliegtuigen) en in industriële processen met 
hoge temperaturen. Voor woningen zijn efficiëntere oplossingen voorhanden, 
die minder duurzame energie als input vragen. Om alle bovenstaande reden is 
de verwachting dat deze gassen niet of nauwelijks ingezet zullen worden in de 
gebouwde omgeving. 
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All-Electric individueel
Hoe werkt het?
Elke woning, gebouw of bouwblok krijgt zijn eigen warmtevoor-
ziening. De meeste van deze individuele opties gebruiken daarvoor
elektriciteit en leveren lage temperatuur warmte

Nadelen
• Aan de voorkant hoge kosten.
• Er is vaak een flinke verbouwing nodig.
• Meer ruimte nodig dan bij een cv-ketel.
• Luchtwarmtepompen geven soms geluidoverlast.

Geschikt voor

Nieuwbouw Goed
geisoleerde
bestaande bouw

Voordelen
• Lage energierekening.
• Meer comfort in de woning.
• Onafhankelijk van een warmteleverancier.
• Zelf kiezen voor een systeem.

Goede isolatie
van dak, gevel, 
ramen  en vloeren is 
nodig

VVeennttiillaattiiee
van de woning is  
extra belangrijk

Radiatoren
Vloerverwarming of  
speciale radiatoren voor
lage temperatuur

zorgen voor
verspreiding van de  
warmte in de woning

Warmtepomp
Een elektrische waterpomp
maakt warmte en warm water.  
Er zijn varianten die warmte

halen uit de lucht, de bodem
of zonnewarmte.

Varianten:
• Luchtwarmtepomp

• Waterpomp met zonnewarmte
• Bodemwarmtepomp
• Infraroodpanelen

elektriciteit

Zonnepanelen
wekken de benodigde

elektriciteit (deels) op
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Warmtenet
Hoe werkt het?
Warmtenetten bestaan uit leidingen onder de grond. Hierdoor stroomt
warm water van een warmtebron naar de woningen.  Net als bij het 
gasnet heeft elke woning een eigen aansluiting.  Er zijn allerlei
warmtebronnen mogelijk en er bestaan warmtenetten op verschillende
temperaturen.

Voordelen
• Kost weinig ruimte in de woning.
• Meestal geen verregaande isolatie noodzakelijk.
•Er zijn veel verschillende duurzame warmtebronnen mogelijk voor een
warmtenet.

•Ontzorging van de bewoner (relatief weinig zelf regelen)

Nadelen
• Als bewoner ben je afhankelijk van de warmteleverancier.
• Een warmtenet is alleen rendabel in dichtbebouwde gebieden.

Geschikt voor

flats,  
portiekwoningen

Appartementen Rijtjeswoningen

dichtbebouwd  
gebied

Isolatie
Verbetert het comfort en zorgt 
voo  een lagere energierekening, 
maar  is niet altijd een vereiste

Afleverset
De warmte uit het net wordt via  
een afleverset de woning in  
gebracht. Als het warmtenet

een lage temperatuur heeft, 
kan de  temperatuur met een
warmte- pomp verder verhoogd
worden.

Bronnen warmtenet:
• Aardwarmte

• Biomassa
• Warmte uit 

oppervlaktewater

• Restwarmte
• Zonnewarte

• Warmte uit riool

warmte

RRaaddiiaattoorreenn
Radiatoren kunnen meestal 

behouden blijven. Bij een 
warmtenet op lage temperatuur 
zijn vloerverwarming of speciale 

radiatoren nodig.

Figuur 6
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Duurzaam gas
Hoe werkt het?
De huidige aardgasleidingen kunnen ook gebruikt worden voor ander, 
duurzaam gas. Bijvoorbeeld groen gas (biogas)  of waterstof. Duurzaam
gas is slechts beperkt beschikbaar.

Geschikt voor

Moeilijk te isoleren Oude woningen in  
woningen zoals buitengebieden
monumenten

Voordelen
•Geschikt voor woningen die moeilijker te isoleren zijn, 
zoals monumenten.

•Huidige gasleidingen en cv-keter kunnen meestal gebruikt
blijven worden.

Nadelen
•Groen gas is beperkt beschikbaar. Duuzame waterstof wordt nu nog niet
toegepast om woningen te verwarmen en het is  onzeker of dit in de 
toekomst wel gaat gebeuren.

•De inzet van duurzaam gas is relatief inefficiënt. De beperkte hoeveelheid
duurzaam gas kan efficiënter in andere sectoren, zoals de industrie, 
worden ingezet.

Isolatie
Duurzaam gas levert warmte op hoge
temperatuur. Verregaande isolatie is  
daarom niet noodzakelijk. Wel is het  

altijd een goed idee om te isoleren,  
omdat dit het comfort in de woning
verbetert en de energierekening

lager wordt.

Radiatoren
Het is niet nodig om de  
radiatoren te 
vervangen.

KKeetteell
Bij groen gas kan de huidige cv-ketel meestal
gebruikt worden. Voor waterstof is een nieuwe
cv-ketel nodig.

HHyybbrriiddee wwaarrmmtteeppoommpp
Eventueel kan het gasgebruik verlaagd worden met 
een hybride warmtepomp. Deze gebruikt gas én
elektriciteit, en heeft een flink lager verbruik

dan een cv.

Varianten:
Waterstof
Duurzame waterstof wordt uit 
elektric- iteit gemaakt. Op dit 

moment is het  zeer beperkt 
beschikbaar.

Groen gas / biogas
Groen gas (biogas) wordt gemaakt uit gft-
afval,  mest of reststromen uit de landbouw. 
Binnen  Nederland is groen gas beperkt 

beschikbaar.

gas
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Figuur 7

Inspraakversie Transitievisie Warmte Eindhoven  -  10



2 Doel en 
uitgangspunten
Duurzame warmte voor iedereen 
in 2050

Doel
Het doel van de warmtetransitie in Eindhoven is:

Aardgasvrije warmte voor iedereen in 2050

We verwarmen onze gebouwen in 2050 met duurzame bronnen, zonder 
CO2-uitstoot. Daarnaast is van belang dat de warmtevoorziening niet alleen 
duurzaam is, maar ook betrouwbaar, betaalbaar en als comfortabel wordt 
ervaren. 

Vraagstuk
De warmtetransitie is een complex technisch en financieel vraagstuk. In de 
TVW kijken we vanuit een collectief maatschappelijk perspectief naar de 
optimale toepassing van technieken voor de verschillende buurten.  

Per buurt kijken we naar: 
 ▪ gebouweigenschappen, mogelijkheden voor isolatie en geschikte 

 technieken;
 ▪ mogelijke nieuwe infrastructuur;
 ▪ bereikbaarheid van grootschalige warmtebronnen en beste verdeling van 

deze bronnen.
 

Inspraakversie Transitievisie Warmte Eindhoven  -  11



Op basis hiervan kijken we welk aardgasvrij alternatief het meest kansrijk is 
per gebied: All-Electric, warmtenet of duurzaam gas.

Uitgangspunten
De gemeente hanteert drie principes voor de warmtetransitie: 

Impact 
We investeren waar de meerwaarde het grootst is.
 ▪ De transitie moet betaalbaar zijn voor alle betrokkenen. We kiezen daarom 

oplossingen tegen zo laag mogelijke nationale kosten en met meerwaarde 
voor de gebouweigenaar en eindgebruiker.

 ▪ Waar een duurzaam alternatief voor aardgas al haalbaar is, doen we dat. 
Ondertussen stimuleert de gemeente maximale isolatie van alle woningen 
in de hele stad.

 ▪ CO2-reductie verder vergroten met tussenoplossingen zoals hybride 
warmtepompen.

Inclusief
Samenwerken, zodat iedereen mee kan.
 ▪ Een eerlijke verdeling van duurzame warmtebronnen en dus een passende 

oplossing voor ieder gebouw.
 ▪ Woonlastenneutraal, dus de gemiddelde energierekening van een woning 

blijft gelijk.
 ▪ Beginnen waar de zekerheid van oplossing het grootste is.

Innovatie 
Energie uit Brainport
 ▪ Beperken van de energievraag in de winter door seizoensopslag in de 

zomer.
 ▪ Inzet op duurzame bronnen vanuit: water, de bodem, zon, restwarmte van 

de industrie en duurzaam gas.
 ▪ Systeemverandering: elektriciteits- en warmtenetten met flexibele 

 uitwisseling onder gebruikers (smart grids en 5e generatie warmtenetten) en 
integrale gebiedsontwikkeling. 

Beperkingen
Naast de uitgangspunten gelden de volgende beperkingen voor de 
 warmtetransitie, hier moeten we rekening mee houden: 
 ▪ Capaciteit van beschikbare duurzame warmtebronnen
 ▪ Beschikbare ruimte in de ondergrond
 ▪ Inpassing in de openbare ruimte en afstemming op andere functies 

die ruimte innemen zoals groen en parkeren.
 ▪ Beschikbare ruimte in woningen 
 ▪ Groene wiggen in de stad 
 ▪ Capaciteit van het elektriciteitsnet
 ▪ Beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas
 ▪ Regels voor schone lucht en geluidsoverlast
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3 Warmtekaart en 
routekaart
Stap voor stap op weg

Opbouw van de visie-kaarten

We bouwen de TVW in drie stappen op:
1. Voor elke buurt doen we een voorstel voor de meest passende 

 aardgasvrije warmteoplossing (All-Electric, warmtenet, duurzaam gas). 
Dit is stap 1, weergegeven op de Warmtekaart. 

2. Voor alle buurten geven we een voorzet wanneer ze aardgasvrij kunnen 
worden en waar we beginnen. Dit is stap 2, weergegeven op de 
 Routekaart. 

3. Voor alle buurten geven we een voorzet voor een integrale gebieds-
aanpak. Dit is stap 3, weergegeven op de kansenkaart. 

Stap 1: passende warmteoplossing per buurt

Voor elke buurt wil de gemeente de best passende aardgasvrije warmte-
oplossing (zie ook hf.2): 
 ▪ Een oplossing met zo laag mogelijke nationale kosten, en de laagste 

kosten voor eindgebruikers.
 ▪ Een passende oplossing voor ieder gebouw.
 ▪ Zo goed mogelijk isoleren, binnen de bestaande schil.
 ▪ Ontwikkelen van duurzame bronnen: o.a. geothermie, zonthermie.
 ▪ Warmte uit de zomer gebruiken met seizoensopslag.
 ▪ Beschikbare bronnen koppelen aan geschikte gebieden.
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Om hier te komen kijken we naar: 
Gebouwen: de belangrijke eigenschappen van de gebouwen in de buurt, 
geschikte technieken, eigendomsposities en isolatiemogelijkheden voor deze 
gebouwen.
Infrastructuur: de meest geschikte energie-infrastructuur voor in de buurt 
(gasnet en elektriciteit; warmtenet en elektriciteit of uitsluitend elektriciteit)
Bronnen: beschikbaarheid van grotere warmtebronnen in de stad en meest 
geschikte verdeling van deze bronnen.
Beperkingen: Daarnaast spelen voor verschillende technieken een aantal 
specifieke factoren en beperkingen een rol, deze lichten we hieronder toe.

Warmtevraag
Warmtevraag is de hoeveelheid benodigde energie om een woning te 
verwarmen. Goed geïsoleerde gebouwen hebben minder warmte nodig, ook 
kunnen deze woningen met een lagere temperatuur verwarmd worden. Een 
cv-ketel verwarmt een gebouw vaak met hoge temperaturen (70-90°C). 
Wanneer een woning met lagere temperatuur kan worden verwarmd, zijn er 
meer aardgasvrije bronnen toepasbaar. Per buurt kijken we of de gebouwen 
in de toekomst verwarmd moeten worden met hoge, midden of lage 
 temperatuur [meer informatie in achtergrondrapportage TVW, d.d. 4 juni 2021]

Warmtedichtheid
De warmtedichtheid is een factor die meespeelt bij collectieve oplossingen 
zoals een warmtenet. Via dit net kunnen grotere warmtebronnen benut 
worden. Dichtbebouwde buurten zijn vaker geschikt voor een warmtenet dan 
dunbebouwde buurten. [meer informatie in achtergrondrapportage TVW, d.d. 
4 juni 2021]

Warmtebronnen
Er zijn een beperkt aantal duurzame warmtebronnen in de stad aanwezig. 
Deze zetten we in op de plekken waar ze het best benut kunnen worden. 
Alle warmtenetten werken in 2050 met warmte uit duurzame bronnen. 
Dit betekent dus ook dat de warmtebronnen van bestaande warmtenetten 
verduurzaamd worden. 

Figuur 8:  
Warmteprofielen.

Figuur 9: Warmtedichtheid na besparen (GJ/ha/jaar) en mogelijk te 
 ontwikkelen warmtebronnen
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De meeste warmtebronnen zijn van lage temperatuur en daardoor niet 
geschikt om bestaande woningen mee verwarmen. Er is elektriciteit nodig 
om de warmte op een geschikte temperatuur te krijgen. Deze extra vraag 
naar elektriciteit moeten we regionaal zoveel mogelijk zien te beperken, 
zoals  afgesproken in de Regionale Energie Stategie (RES). Dit kan door de 
warmtevraag in de woningen zoveel mogelijk te beperken, door te isoleren.

In figuur 9 zijn bestaande en mogelijk te ontwikkelen warmtebronnen 
getoond. Mogelijke toepassing van aangegeven bronnen geothermie en 
 restwarmte in Meerhoven zijn nog onzeker.
[meer informatie in achtergrondrapportage TVW, d.d. 4 juni 2021]

Groene wiggen in de stad
Om het groen in de stad te beschermen komen er geen warmteleidingen in 
de groene wiggen van de stad: de Genneperparken, De Karpen en het 
Brainport Park. Gewenste afwijkingen worden in besluitvorming onder-
bouwd.

Het volgende schema geeft weer hoe informatie over de warmtevraag, 
 bebouwingsdichtheid, warmtebronnen en beperkingen is gecombineerd om 
de warmtekaart op te bouwen.

 

Figuur 10: Technieken en bijbehorende buurteigenschappen

Onzekerheden
In sommige buurten is de oplossingsrichting minder eenduidig. 
Individueel maatwerk: In veel buitengebieden is het niet mogelijk één 
 warmteoplossing aan te wijzen. Hier is maatwerk nodig per gebouw(cluster).
Hybride energievoorziening: In sommige wijken ligt de kansrijkheid van 
oplossingen dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld omdat de kosten dicht bij elkaar 
liggen. Hier is nader onderzoek nodig. 
Zoekgebied: Een warmtenet is hier nog niet de voorkeursoplossing, maar is 
kansrijk en wordt onderzocht. All-Electric geldt als basisscenario in 
deze gebieden.
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Figuur 11

Voorkeursoptie warmtenet <50°C of bronnet
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Stap 2: Waar beginnen?
De warmtetransitie verloopt stap voor stap. In alle wijken is het starten met 
isoleren van belang. Op plekken waar dit al kan, gaan we concreet aan de 
slag met nieuwe warmteoplossingen. 

Isoleren
Isolatie is een belangrijkste eerste stap voor elke wijk, ook de wijken die nu 
nog niet aardgasvrij worden. Het energieloket en en het energiebesparings-
programma van de gemeente helpt bewoners hierbij (zie hoofdstuk 4).

Nieuwe technieken
In de komende jaren zullen technieken verder ontwikkeld worden, 
zoals waterstof, kernenergie en innovatieve warmtetechnieken. De gemeente 
houdt rekening met innovaties en herijkt 5-jaarlijks de transitievisie warmte. 
Het is echter geen reden om te wachten. De warmtetransitie kost veel tijd. 
Nu starten, met technieken die nu al toepasbaar zijn, is daarom van belang. 

Starten waar het kan
We starten op de plekken waar nu de meeste kansen liggen. Hiervoor kijken 
we naar de volgende punten:

1. Zekerheid van de oplossing
In sommige buurten is er meer zekerheid over de gekozen warmteoplossing, 
omdat:
 ▪ De nationale kosten van de voorkeurstechniek lager liggen dan andere 

technieken.
 ▪ Een duurzame warmtebron in de nabijheid van een buurt aanwezig is.
 ▪ De buurt grenst aan een gebied waar al een warmtenet ontwikkeld wordt. 
 ▪ De buurteigenschappen voor de voorkeurstechniek overduidelijk aanwezig 

zijn (zie schema in stap 1).

2. Integrale gebiedsaanpak
Als er in de stad andere ontwikkelingen gepland zijn, zoals grootschalige 
renovatie van gebouwen of werkzaamheden in de openbare ruimte, kan dit een 
reden zijn voor de aanleg van een duurzame warmtevoorzieningen. Het is 
gebleken dat er vele kansen zijn voor een integrale gebiedsaanpak (zie stap 3), 
maar geen van deze kansen leidend zijn voor de volgorde van buurten in de 
routekaart aardgasvrij.  

Bij het uitwerken van wijkuitvoeringsplannen is het belangrijk om ook te kijken 
naar ruimtelijke inrichting. Soms is er weinig openbare ruimte. Daar is een 
zorgvuldige afweging nodig tussen ruimte voor de energievoorziening en 
andere functies zoals groen, waterberging, afvalberging en mobiliteit.

Inspraakversie Transitievisie Warmte Eindhoven  -  17



Stap 3: Integrale gebiedsaanpak
De aanpak in de buurt is in sommige gevallen goed te combineren met 
bestaande programma’s, zoals: 

 ▪ Onderhoudsplanning van de woningcorporaties 
 ▪ Planning van werkzaamheden in de openbare ruimte (wegen/groen/

klimaatadaptie)
 ▪ Planning van ondergrondse werkzaamheden (riolering, gas- en 

 elektriciteitsnet)
 ▪ Sociale opgaven in de wijk
 ▪ Initiatieven die er al zijn van inwoners en/of bedrijven om gebouwen 

duurzamer te maken

Hieronder staan de belangrijkste kansen die gevonden zijn:

Kansen in Eindhoven
Woensel Zuid: Woensel Zuid en Oud Woensel in het bijzonder krijgen de 
komende jaren de volle aandacht van de gemeente vanuit meerdere onder-
werpen. Om dit te ondersteunen bundelt de gemeente middelen, onder 
andere via een aanvraag uit het Fonds Volkshuisvesting, waar ook energiebe-
sparing onderdeel van is. De technische verkenning naar een aardgasvrij 
Woensel Zuidwest valt binnen het roadmap gebied.

Planning woningcorporaties: De woningcorporaties en de gemeente 
hebben inzichtelijk gemaakt waar en wanneer de corporaties plannen 
hebben voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Deze informatie 
zal gebruikt worden voor de buurtaanpak aardgasvrij. Ook is nu al gebleken 
dat Woensel Zuidwest en Woensel Noordoost geschikte onderzoeks-
gebieden zijn omdat er veel corporatiebezit is en ook relatief veel renovatie-
plannen zijn.  

Transformatie/ nieuwbouw: in en rond winkelcentrum Woensel XL, het 
Kastelenplein en de Kanaalzone zijn grote transformatie- en nieuwbouw 

opgaven, waarbij mogelijk het aardgasvrij maken van bestaande bebouwing 
meegekoppeld kan worden. 

Klimaatadaptatie: In het zuidwesten van Eindhoven zijn waarschijnlijk de 
komende decennia ingrepen nodig om wateroverlast en droogte tegen te gaan. 
Mogelijk zijn er kansen om ondergrondse voorzieningen tegelijk aan te leggen 
met energievoorzieningen. 

Verduurzaming De Hurk: Bedrijven en de gemeente willen werk maken van 
verduurzaming op bedrijventerrein De Hurk. Mogelijk zijn er kansen om de 
verduurzaming van de warmtevoorziening te combineren met verduurzaming 
van de productieprocessen en de openbare ruimte. Ook liggen er mogelijk 
kansen om restwarmte uit De Hurk te leveren aan omringende buurten. 

Fasering in vier stappen
Aan de hand van zekerheid van de oplossing, zijn buurten ingedeeld in vier 
verschillende categorieën.

1. Startbuurt: 2018-2030
Deze buurten zijn kansrijk om (deels) aardgasvrij te worden vóór 2030. 
De gemeente ontwikkelt een wijkuitvoeringsplan. 

2. Onderzoeksbuurt: 2020-2035
Deze buurten zijn kansrijk om (deels) aardgasvrij te worden vóór 2035. De 
gemeente start met een haalbaarheidsonderzoek. Wanneer dit haalbaar blijkt 
wordt deze buurt een startbuurt. 

3. Natuurlijk tempo: 2021-2050
In deze buurten worden woningen met individuele oplossingen aardgasvrij, 
op voor bewoners natuurlijke momenten: bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, 
grote verbouwing of vervanging van CV-ketel. De gemeente start in deze 
buurten met het stimuleren van energiebesparing.
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4. Lange termijn: 2035-2050
Deze buurten zijn kansrijk om aardgasvrij te worden tussen 2035 en 2050. 
Zowel individuele oplossingen als warmtenetten zijn hier denkbaar. Voor die 
tijd stimuleert de gemeente het terugdringen van aardgasverbruik door 
 energiebesparende maatregelen en hybride warmtepompen.

Figuur 12: Koppelkansen voor de warmtetransitie

Woensel Zuid en Roadmap Oud Woensel
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Al gedeeltelijk aardgasvrij

Figuur 13: Concept routekaart aardgasvrij Eindhoven
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4 Uitvoerings-
strategie
Samen aan de slag

Programmalijnen 

Stoppen met aardgas vraagt een aanpak waarbij per buurt én per woning 
gekeken wordt wanneer en op welke nieuwe warmtevoorziening wordt over-
gestapt. Hoewel er kansen zijn om in sommige buurten eerder over te 
stappen, richt de uitvoeringsstrategie zich met deze programmalijnen op de 
hele stad. Onderstaande uitvoeringsstrategie wordt in het najaar van 2021 
verder uitgewerkt in combinatie met de uitvoeringsagenda van het gemeen-
telijke klimaatplan.

De gemeente kan het belang van isolatie niet genoeg benadrukken. In onze 
aanpak zullen we hierop blijven aansturen en bewoners hierbij blijven onder-
steunen. Voor iedere oplossing en voor elk gebouw geldt dat isolatie een 
essentiële stap is om de gehele warmtevoorziening te verduurzamen. Met 
het oog op de beperkte beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de 
stijgende energiebelasting en aangekondigde regelgeving, raadt de 
gemeente iedereen aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met isolatie.
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Programmaonderdeel Toelichting

1. Aanpak Startbuurten & Onderzoeksbuurten In de startbuurten worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld. In onderzoeksbuurten is de verkenning 
nog niet zo ver. Besluitvorming over een nieuwe warmtevoorziening komt tot stand nadat de techni-
sche haalbaarheid,  duurzaamheid van de oplossing is vastgesteld, risico’s voor deel nemers aanvaard-
baar zijn en financierbaarheid en kosten voor bewoners in detail in beeld zijn. Om op breed draagvlak 
te kunnen rekenen zal het aanbod voor een duurzaam alternatief aantrekkelijk moeten zijn voor 
bewoners. Bij het uitwerken van de business cases wordt daarom bepaald hoeveel bewoners bereid 
zijn de overstap te maken. Zo bepalen we vooraf of de aanleg van nieuwe infrastructuur verantwoord 
kan worden aangegaan.

2. Aanpak energiezuinige woningen (gemeentebreed): Voortbouwend op het bestaande duurzaamheidsprogramma ondersteunt de gemeente bewoners met 
een energieloket en energiebesparings programma. Het energieloket ondersteunt inwoners om hun 
woning te verduurzamen op een voor de woningeigenaar natuurlijk moment.

3.  Aanpak bedrijventerreinen, utiliteit en maatschap-
pelijk vastgoed

Bedrijven gebruiken warmte in gebouwen en bedrijfsprocessen. De gemeente stelt samen met onder-
nemers een uitvoeringsplan op per  bedrijventerrein, dat zoveel mogelijk aansluit op ontwikkelingen op 
en om de bedrijventerreinen. Voor bedrijventerreinen die in of naast warmtenetgebieden liggen, kijken 
we of het warmtenet ook toepasbaar is om de bedrijfsgebouwen te verwarmen. In andere bedrijven-
terreinen sluiten we in een gebiedsgerichte aanpak zoveel mogelijk aan op ambities en  ontwikkelingen 
van de bedrijven.

4. Doorontwikkeling warmtenetten De gemeente voert de regie op de inzet van collectieve warmtebronnen, nieuwe warmtenetten en 
een verbindende warmte-hoofdinfrastructuur. De gemeente speelt daarmee een belangrijke rol in de 
ordening, ontwik keling en opschaling van nieuwe warmtenetten en de verduurzaming van bestaande 
warmtenetten. Hierbij wordt tevens gekeken naar transparante lastenverdeling tussen alle 
betrokken partijen.

5. Doorontwikkeling Transitievisie Warmte De gemeente actualiseert de TVW eens in de vijf jaar. Zo blijft de TVW actueel en spelen we in op  
 innovaties en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast stemt de gemeente warmteplannen af met 
 omliggende gemeenten.

Tabel 1: Uitvoeringsprogramma
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Uitgangpunten voor de groei van warmtenetten
Op basis van deze TVW wijst de gemeente kavels aan waarbinnen de groei van 
warmtenetten in de stad onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn. Hiermee 
sluit Eindhoven aan op het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening. 
Om te zorgen voor maximale betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap 
van inwoners en bedrijven, wil Eindhoven meer publiek en particulier 
eigendom van collectieve warmtevoorzieningen. Op de korte termijn laten we 
het gemeentelijke warmtenet in Meerhoven en ’t Ven-Lievendaal beperkt 
groeien en verkennen we ontwikkelingen voor publieke warmte- koude 
netten in de rest van de stad. We willen dat de belangrijkste warmteleidingen 
in elk geval publiek eigendom zijn, waarbij de markt adviseert, realiseert of 
de voorzieningen in opdracht exploiteert in afgebakende gebieden. De uitge-
breide visie op de lokale warmtemarkt is door de gemeenteraad van 
Eindhoven vastgesteld in maart 2021, en beschreven in het raadsbesluit 
Sturing en eigendom van collectieve warmte- en koudevoorzieningen. 
In het Eindhovense duurzaamheidspact ontwikkelen woningcorporaties en 
gemeente een aanpak om de lasten en risico’s bij de aanleg van warmtenet-
ten rechtvaardig en transparant te verdelen.

Uitgangpunten voor duurzame warmtenetten
In het raadsvoorstel Uitgangspunten Warmtetransitie, heeft de Eindhoven al 
diverse uitgangspunten voor duurzame warmtenetten vastgesteld. Deze 
uitgangspunten, die onder andere gaan over de uitfasering van biomassa, 
zijn samengevat achtergrondrapportage TVW van 4 juni 2021 in 
paragraaf 2.4.2.  

Uitgangspunten voor nieuwbouw
Nieuwbouw moet reeds aardgasvrij opgeleverd worden. Eindhoven heeft een 
grote nieuwbouw woningbouwopgave in het centrumgebied en stations-
gebied. Voor kleinschalige nieuwbouw is all-electric vaak de optimale 
oplossing. Voor grootschalige nieuwbouw met een hoge dichtheid is een 
collectieve warmteoplossing, in combinatie met Warmte Koude Opslag 
(WKO), vaak de meest passende oplossing. Parallel aan de Transitievisie 

Warmte heeft de gemeente een Masterplan Bodemenergie gemaakt. Dit plan 
laat zien dat er meestal voldoende ruimte is om alle nieuwbouw in het centrum 
op WKO aan te sluiten. Hiervoor is het wel nodig dat projectontwikkelaars 
rekening houden met elkaar en samenwerken. De gemeente neemt daarom 
regie om samen met ontwikkelaars per gebied een energievoorziening te 
ontwikkelen die optimaal is voor alle partijen. Dit doen we op basis van de 
volgende uitgangspunten:
 ▪ Nieuwbouw krijgt lage temperatuur verwarming op basis van lage 

 temperatuur bronnen (max 55°C), tenzij vanuit duurzaamheid een aan toon-
baar zwaarwegend publiek belang is om voor hogere temperaturen te 
kiezen. Zo zorgen we ervoor dat hogere temperatuur warmte zoveel mogelijk 
beschikbaar is om de bestaande bebouwing van het aardgas af te halen. 

 ▪ Het Masterplan Bodemenergie is de basis voor nieuwe WKO’s.

Aanpak innovatie
Als belangrijk onderdeel van de Brainport, leveren Eindhovense bedrijven een 
grote bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Als top technologieregio zijn 
er groeikansen om met innovatieve technologie bij te dragen aan de energie-
transitie. Samen met kennisinstellingen, Brainport Development, 
  Urban  Development Initiative (UDI), woningcorporaties, organisaties en 
bedrijven stimuleert de gemeente onderzoek naar de ontwikkeling en 
 toepassing van de volgende innovaties:  
 ▪ Een aanpak voor energiebesparing, gericht op woningtypen.  
 ▪ Een systeemgerichte aanpak gericht op flexibele uitwisseling van elektrici-

teit of warmte. 
 ▪ Volledig data gestuurd en geïndustrialiseerde bouw, van ontwerp tot sloop 

en hergebruik is een belangrijk onderzoeksgebied.  
 ▪ Innovatie duurzame warmtebronnen voor industriële productieprocesen 

(bijvoorbeeld groene waterstof en Metaalpoeder) bieden kansen om 
mondiaal verschil te maken.  

 ▪ De verliesvrije conversie en opslag van warmte en energie.  

Naast innovatie van technieken, is er ook behoefte aan innovatie op sociaal 
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gebied, gericht op verbreden van draagvlak voor de warmtetransitie.  
  
De gemeente Eindhoven neemt met partners het initiatief om de Brainport 
samenwerking op het gebied van duurzame warmte en energie te versterken. 
Tijdens kennissessies biedt de gemeente ruimte om innovaties, ervaringen 
met testopstellingen en implementatie bij gebouwen te delen. Met Klimaat-
deals stimuleert de gemeente bedrijven en organisaties om gezamenlijk 
afspraken te maken over hun bijdrage aan de klimaatdoelen van Eindhoven. 
Ook kunnen de gemeente en/of partijen in de stad of regio de launching 
customer zijn voor innovatieve toepassingen. Als launching customer zetten 
partijen hun inkoopkracht in voor de ontwikkeling en toepassing van innova-
ties voor maatschappelijke uitdagingen.

Betaalbaarheid
Betaalbaarheid voor alle betrokkenen is een belangrijke randvoorwaarde bij 
het overschakelen naar duurzame warmte. Landelijk is de afspraak dat de 
oplossingen geen effect hebben op de gemiddelde woonlasten. Eindhoven 
onderschrijft dit. Nog niet alle landelijke regels en afspraken hierover zijn 
gemaakt. We constateren dat het verduurzamen van de warmtevoorziening 
zonder extra middelen en instrumenten in veel gevallen nog niet haalbaar is. 
Duurzaam opgewekte warmte is nu duurder dan aardgas. Adviesbureau 
CE Delft heeft berekend dat het aardgasvrij maken van Eindhoven ongeveer 
2 miljard euro aan investeringen vereist. De nationale kosten zijn ongeveer 
1 miljard hoger dan het doorgaan met aardgas. Hiervoor is een oplossing 
nodig vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast werkt de gemeente samen met het 
Rijk aan structurele financiële ondersteuning van inwoners, bijvoorbeeld door 
subsidies, aantrekkelijke leningen en advies op maat. In de Wijkuitvoerings-
plannen zal goed gekeken worden naar de kosten en baten die een overstap 
voor iedereen teweeg brengt. Alleen dan zal de transitie slagen.

Samenspraak en participatie
Er is één centraal doel om aan participatie te werken in de warmtetransitie, 
namelijk: draagvlak. Door oplossingen en scenario's uit te werken, deze af te 
stemmen en te luisteren naar bewoners willen we zo goed mogelijk invulling 
geven aan de wensen en zorgen die leven onder bewoners. Ook spelen we 
graag in op bewonersinitiatieven en nemen ideeën (incl. de randvoorwaarden 
die voor iedereen gelden) mee in de aanpak.

Het participatieplan is gericht op de betrokkenheid van individuele inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de gemeente Eindhoven. 
Het participatieplan wordt uitgewerkt en onderdeel van het Klimaatplan.  

Keuzevrijheid
De huidige wetgeving biedt bewoners keuzevrijheid. Er is vooralsnog geen 
regelgeving om aan te sturen op het verplicht afsluiten van bewoners. Dit 
betekent dat we inwoners op basis van vrijwilligheid benaderen. Bijvoorbeeld 
in het geval van een warmtenet: alleen als bewoners zich willen aansluiten op 
een warmtenet zal dat gebeuren. 
Keuze voor een alternatief zal ook blijven wanneer er wel een verplichting op 
aardgasvrij komt. Het nieuwe wetsontwerp ‘Wet Collectieve Warmtevoorzie-
ning’ biedt bewoners de ruimte om een ander duurzaam alternatief te kiezen. 
Het aanbod van een warmtenet zal dus aantrekkelijk genoeg moeten zijn voor 
bewoners (huurders en eigenaren) om ze mee te krijgen.  

Op tijd starten is van groot belang
Wel wordt duidelijk dat het Rijk in navolging van het klimaatakkoord steeds 
meer aanstuurt op dwingende regels en isolatiestandaarden. Zo moeten 
woningbouwcorporaties in 2021 hun bezit gemiddeld op label B hebben. 
Kantoorpanden van meer dan 100 m2 dienen in 2023 minimaal een energielabel 
C te hebben. Particuliere woningen zijn sinds 1 januari 2015 verplicht om een 
energielabel te overleggen bij de verkoop van woningen. Tot nu toe zijn er geen 
strengere eisen voor particuliere woningen. Echter, op 18 maart 2021 heeft het 
Rijk een nieuwe isolatiestandaard voor particuliere woningen aangekondigd . 
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Het is waarschijnlijk dat de Rijks-
overheid steeds meer gaat aansturen 
op meer isolatie en de uitfasering 
van aardgas. Het is dus voor 
iedereen van belang om op tijd na te 
denken over hoe we verwarmen 
zonder aardgas. De gemeente 
Eindhoven hoopt met deze TVW haar 
bewoners hier zo goed mogelijk op 
voor te bereiden.

In de komende jaren willen we ons 
blijven inzetten zodat bewoners en 
bedrijven zich optimaal en tijdig 
kunnen voorbereiden op een 
toekomst zonder aardgas.
 

Samen aan de slag
De gemeente werkt met vele partijen samen 
om de warmtetransitie vorm te geven. In 
het duurzaamheidspact zijn woningbouw
corporaties en huurdervereniging PEK 
betrokken. Enexis is als netbeheerder van 
groot belang. 040 Energie en diverse wijk
verenigingen zijn een belangrijke aanjager en 
steun voor bewoners bij het verduurzamen 
van hun woning. Met energie en warmte
leveranciers werken we aan de inzet van 
duurzame bronnen. Met het Waterschap 
bespreken we kansen voor de inzet van 
aquathermie en ordening van de ondergrond. 
Bedrijvenkoepels betrekken we om bedrijven
terreinen op slimme momenten te verduur
zamen. Kennisinstellingen dragen bij aan 
 innovatieprogramma’s en het ontsluiten van 
actuele kennis. Tot slot werkt de gemeente 
in de Regionale Energie Strategie samen met 
andere overheden aan een gemeente 
overstijgend plan voor de opwek  en 
 toepassing van duurzame energie.

Financiën en organisatie
De Transitievisie Warmte beslaat de periode 2021-2050. 
Met de jaren zal  duidelijker worden hoe hoog de kosten 
precies zijn en hoe deze verdeeld worden. Het Rijk onder-
zoekt (“artikel 1 onderzoek”) hoeveel decentralisatie-
gelden gemeente nodig hebben om hun extra taken voor 
de warmtetransitie waar te maken. Eindhoven maakt 
ondertussen al sinds 2017 stappen naar een aardgasvrije 
stad en wil deze stappen de komende jaren voortzetten. 
Daarom investeert Eindhoven in 2022 en 2023 al circa 
1 miljoen euro uit eigen middelen in het aardgasvrij 
maken van de stad. Dit is bovenop de bestaande formatie 
van 2fte, die regie voert op de warmtetransitie. Met deze 
middelen starten we met nieuwe onderzoekswijken 
 aardgasvrij, ontwikkelen en verduurzamen we publieke 
warmtevoorzieningen en bedrijven, starten we een nieuw 
energie loket en een stadsbreed energiebesparings-
programma en ontwikkelen we de Transitievisie Warmte 
verder door.

Tot slot
Met dit document delen we onze eerste inzichten en de 
globale planning voor de warmtetransitie. Op logische 
momenten stelt de gemeente per buurt een  wijkuitvoe-
ringsplan op. Dit doet de gemeente in samenspraak met 
bewoners en andere lokale partijen. Dit document zien 
we als het startpunt om het gesprek aan te gaan met 
bewoners en alle betrokken partijen.
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