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Advies 

1. Warmtevisie ter vaststelling aan de Raad voorleggen met daarin onze 

uitgangspunten voor een warmtetransitie in hoofdstuk 2 en onze ambities en 

opzet van de uitvoering in hoofdstuk 5. 

 

 

Aanleiding 

We staan voor de opgave om in 2045 de warmtetransitie naar een aardgasvrije stad gereed 

te hebben. Om dat te realiseren moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit 

bijna tachtigduizend woningen en alle andere gebouwen, in 2045 aardgasvrij zijn. Een 

grote opgave, die betekent dat de stad de vraag naar warmte flink moet verminderen en  

alternatieven moet vinden voor de verwarming van huizen, douchen en koken. In de 

raadsbrief van 12 januari 2018 over deze warmtetransitie hebben we aangekondigd dat we 

als een van de eerste stappen een gedragen warmtevisie opstellen.  De warmtevisie biedt 

de kaders en de ambities voor de warmtetransitie aan de hand waarvan de uitvoering 

plaats zal vinden. De warmtevisie geeft aan in welke wijken we de komende vier jaar aan de 

slag gaan.  Alle lopende initiatieven zijn samengebracht in een coherente blik op de 

toekomst. De warmtevisie geeft aan waar warmte een rol kan spelen in het aardgasvrij 

worden en welke andere mogelijkheden er zijn. Eveneens is een uitvoeringsstrategie 

opgenomen.  

 

Beoogde impact 

In de warmtevisie wordt duidelijk waarom we in welke wijken al aan de slag gaan met 

aardgasvrij worden en wat daar de mogelijkheden zijn. Ook beschrijven we hoe we samen 

met onze stakeholders gaan samenwerken. Met de warmtevisie als onderlegger kunnen we 

gaan werken aan het opstellen van ons warmte-transitieplan. 

 

Argumenten 

Deze warmtevisie is een vervolg op de eerdere initiatieven naar een aardgasvrij Nijmegen: 

 Collegevoorstel “Deelname Green Deal aardgasvrije wijken” 19/1/2017 

 Collegevoorstel “Analyse energieverbruik Nijmegen, op weg naar energiezuinige 

en aardgasarme wijken”30/6/2017 

 Raadsbesluit “Warmteplan Stationsgebied” 20/12/2017 

 Raadsbrief “Informatie warmtetransitie en warmtenet” 12/1/2018 

 

Tijdens de Politieke avond van 21 februari 2018 is de informatiebrief en het voorstel tot het 

opstellen van een warmtevisie besproken in een gespreksronde. Daarin is ons meegegeven 

rekening te houden met het vraagstuk voor financiering teneinde energiearmoede te 

voorkomen. Andere ingebrachte aandachtspunten zijn: 

 De rol van lokale biomassa in de warmtetransitie als tijdelijke oplossing 

 Mogelijkheden warmtetransitie bij nieuwbouw 
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Gemeenten krijgen de regie in het aardgasvrij worden. In 2021 wordt iedere gemeente 

verondersteld een warmte-transitieplan te hebben waarin voor de wijken die voor 2030 

aangepakt gaan worden, wordt aangegeven welke alternatieve warmtevoorziening in een 

gebied komt en wanneer deze gerealiseerd moet zijn. Als aanloop naar een warmte-

transitieplan is deze warmtevisie opgesteld. 

 

Deze warmtevisie is opgesteld samen met de volgende partners: woningcorporaties 

Portaal, SSHN, Standvast Wonen, Talis, Woningsbouwstiching De Gemeenschap (WBSG) en 

Woongenoot en Liander, Alliander DGO, NUON en Engie. Zij vormden samen de 

klankbordgroep waarmee we deze visie en de aanpak die erin beschreven staat hebben 

ontwikkeld. Ook binnen de gemeente hebben verschillende afdelingen op het gebied van 

openbare ruimte, duurzaamheid en wonen meegewerkt 

 

Er zijn vier hoofdalternatieven voor aardgas: warmtenetten, all-electric concepten, 

hernieuwbaar gas en biomassa, en toekomstige oplossingen. De verwachting is dat een 

groot deel van de Nijmeegse woningen, dertig- tot vijftigduizend, over zullen gaan op 

warmtenetten. Een ander groot deel, vijfentwintig tot vijfendertig duizend woningen, zal 

waarschijnlijk all-electric (alle warmte komt van elektriciteit) worden, waarbij de meeste 

woningen overgaan op een warmtepomp voor ruimteverwarming en warm water. Voor alle 

opties geldt dat het isoleren van de bebouwing essentieel is om te komen tot een 

duurzame toekomstige energievoorziening.  

 

Het aardgasvrij maken van Nijmegen gebeurt wijk voor wijk. Op basis van de laagste kosten 

per buurt, (bouw- en renovatie)planningen van gemeente en partners en bestaande 

initiatieven in de stad, is een keuze gemaakt in de volgorde van de wijken.  Stadsdeel 

Dukenburg, Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal komen als 

eerste aan bod. Het streven is deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te hebben. Wij gaan 

met de woningcorporaties, de netbeheerder, warmtebedrijven en andere partijen 

samenwerken. Ook bewoners en andere gebouweigenaren worden betrokken om tot 

gedragen wijktransitieplannen en tot uitvoering te komen. 

 

Kanttekeningen 

De uitvoering van het aardgasvrij maken van de eerste wijken betekent een grote opgave 

voor onze organisatie en onze partners. Zonder over te gaan tot een uitvoeringsorganisatie 

met voldoende menskracht en mandaat  zullen we niet slagen. Een op te stellen warmte-

transitieplan wordt naar alle waarschijnlijkheid in het in juli 2018 op te leveren nationale 

klimaatakkoord als opdracht aan gemeenten doorgelegd. De benodigde inhoud zal van 

overheidswege nog nader uitgewerkt worden. 

 

Het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich op de woonwijken waar aardgas wordt 

gebruikt voor verwarmen en koken. De grote bedrijven en industrie, die ongeveer 40 

procent van het aardgas in Nijmegen verbruiken, hebben een eigen verantwoordelijkheid 

in de energietransitie volgens de wet Milieubeheer en vallen, voor zover ze buiten de 

aangewezen wijken liggen, buiten dit programma. 
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Financiën 

De nu voorgestelde strategie van samenwerking met woningcorporaties, netbeheerder en 

andere stakeholders kent een financiële opgave in de bemensing en investering, zoals 

benoemd in ons coalitieakkoord. Voor de uitvoeringsorganisatie voor een aardgasvrij 

Nijmegen wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan voor de warmtetransitie, vast te stellen 

in 2018 in een apart voorstel.  

 

Voor de wijken waarin aan de slag gegaan wordt met het opstellen van een warmte 

transitieplan wordt per wijk de uitwerking gemaakt van de financiële opgave en 

financieringsmogelijkheden om aardgasvrij te worden. 

 

Vervolg 

Op 25 juni wordt de warmtevisie ter informatie aangeboden aan bestuurders van 

woningcorporaties, netbeheerder en energieleveranciers. Dit collegevoorstel is onder 

embargo tot 25 juni 16.00 na oplevering van de Warmtevisie aan de deelnemende 

stakeholders. 

 

In 2018 dient het uitwerkingsplan voor de energietransitie gereed te zijn. Het 

uitwerkingsplan is een nadere uitwerking en invulling van de hoofdlijnen als beschreven in 

hoofdstuk 5 in de warmtevisie. 

 

Ondertussen wordt verder gewerkt aan het opstellen van wijk-warmtetransitieplannen 

voor Hengstdal en Bottendaal met een projectgroepen. De projectgroepen, aangestuurd 

door een gemeentelijke projectleider “warmtetransitie”, bestaan uit bewoners, eigenaren, 

woningcorporaties, netbeheerder, wijkbeheer en de afdeling Stadsbeheer.  

 

Ook in Dukenburg gaan we aan de slag. Voor het aardgasvrij maken van  (delen van ) 

Dukenburg wordt gekozen voor een integrale gebiedsaanpak. Deze aanpak hebben we 

getypeerd als stadsvernieuwing 2.0. Gelet op de specifieke kenmerken en problematiek in 

dit stadsdeel willen we de bestaande woonwijken transformeren naar 

toekomstbestendige woongebieden.  Met een integrale gebiedsgerichte benadering 

wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen. 

We benutten de investeringen in het aardgasvrij maken van het vastgoed om tevens 

sociale en economische doelen te realiseren, zoals het creëren van banen, het verbinden 

van bewoners, het reduceren van woonlasten, het vitaal houden van het aanbod 

maatschappelijke en economische voorzieningen en het bieden van een goede kwaliteit 

van leven voor alle generaties.  

 

Het stadsvernieuwingsproject “Dukenburg aardgasvrij” wordt aangemeld bij het 

programma “Aardgasvrije Wijken” van  het ministerie van BZK. Binnen dit programma 

worden circa 20 projecten gehonoreerd als proeftuin voor het aardgasvrij maken van 

bestaande wijken. Het rijk heeft hiertoe 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uiterlijk 1 

oktober 2018 maakt het ministerie van BZK de selectie van proeftuinen bekend. 

 

 

Bijlagen 

1. Warmtevisie 
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