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Motie  

Uitvoeringsplan Transitievisie Warmte 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 7 december 2021 bijeen, 

gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Transitievisie Warmte 1.0 ‘s-Hertogenbosch’ 

(registratienummer 11774914) in de commissie Omgeving van 23 november 2021; 
 

Overwegende dat: 

• de voorliggende ‘Transitievisie Warmte 1.0’ het startpunt vormt voor de warmtetransitie in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, binnen de huidige kennis en verworven (Rijks)middelen; 

• het een forse opgave is om in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn; 

• om die ambitie te halen de gemeente samen met bewoners, ondernemers, 
woningcorporaties, pandeigenaren en (energie)bedrijven nog vele stappen moet zetten; 

• de doelen richting 2050 in de visie 1.0 onvoldoende concreet staan uitgewerkt, evenals de te 
nemen acties; 

• een uitgebreide (data-)analyse van beschikbare warmtebronnen en warmteprofielen van 
gebouwen in onze gemeente op dit moment ontbreekt; 

• om de ‘proefbuurten’ (De Buitenpepers, Hintham, Sparrenburg en Zuid) in 2023 als 
‘startbuurten’ aan de slag te laten gaan er in 2022 meer duidelijkheid moet zijn over de 
doelen, technische mogelijkheden, concrete acties en financiële middelen. 

• 2022 te gebruiken om te leren van ervaringen binnen en buiten onze gemeente, de nieuwe 
gemeenteraad hierin mee te nemen en dit te vertalen in een ‘Transitievisie Warmte 2.0’ en 
een concreet uitvoeringsplan.  
 

Spreekt uit dat: 
in 2022 samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, pandeigenaren en (energie)bedrijven 
te komen tot een ambitieuzere ‘Transitievisie Warmte 2.0’ en een concreet uitvoeringsplan met 
financiële dekking.  
 

Verzoekt het college: 

• samen met de hiervoor genoemde partijen uiterlijk in het 4e kwartaal van 2022 met  een 
uitvoeringsplan te komen die een bouwsteen vormt voor de Transitievisie Warmte 2.0.; 

• de gemeenteraad in 2022 actief hierover te informeren en te betrekken bij de totstandkoming 
van het uitvoeringsplan; 

• naast de actieve lobby richting Rijk en Europa voor financiële dekking, ook in 2022 financiële 
middelen te zoeken binnen de gemeentelijke begroting voor de permanente gemeentelijke 
regierol.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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