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Inleiding 

In de transitievisie “Warmte en breder energiebeleid in de gemeente Gooise Meren” is als doelstelling 
geformuleerd: het CO2 neutraal maken van de bebouwde omgeving. 
70 % van het energiegebruik in onze gemeente is toe te schrijven aan woningen en 
alle plannen zijn gericht op het gasvrij maken daarvan. 
Het doel om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 naar nul te brengen Is voor onze gemeente en alle 
vastgoed eigenaren een bijzonder uitdaging. 
Veel nutsvoorzieningen moeten vernieuwd en uitgebreid worden zoals de riolering, warmtenetten, verzwaring 
van elektriciteitsnet en de ontmanteling van gasnetten. Samen met het onderhoud van wegen, straten en pleinen 
is het daarom onvermijdelijk dat in iedere wijk de komende 20 jaar veel overheidsgeld geïnvesteerd moet worden. 
 Planmatige aanleg in combinatie met onderhoudsplannen levert een miljoenenbesparing op, indien de uitrol 
integraal aangepakt wordt. Financieel kan op basis van een meerjarenvisie, geput worden uit het rioolfonds, de 
wegenonderhoudsfonds, en de subsidies “aanleg warmtenetten”. Samenwerking met nutsbedrijven als Liander, 
Waternet, KPN etc. levert besparingen op door gezamenlijk werk uit te voeren.  Samen aanbesteden betekent 
besparing op planvoorbereiding, tekenwerk, omgevingsmanagement, graafwerk, bestratingswerk en veel minder 
overlast voor bewoners. Nutsbedrijven noemen dit de “koppelkans”.  Verder bespaart het uitvoeren van 
herinrichtingswerken in de openbare ruimte veel herstel en renovatiewerkzaamheden in de nabije toekomst. De 
voor dat doel gereserveerde bedragen kunnen dan vrijvallen. 
 
In de transitievisie warmte staan veel wijken genoemd met concrete oplossingen voor het CO2-vrij maken. De 
bedoeling daarvan is dat de bewoners zich kunnen voorbereiden ( alvast investeren in hun eigen woning) op de 
komst van nutsvoorzieningen zoals warmtenetten in hun wijk. 
Maar is de gemeente zelf wel goed voorbereid op die aanlegplannen? Bestuurlijk wordt grote ambitie 
uitgesproken maar de ambtelijke vertaling daarvan in de uitvoering van gestarte projecten lijkt daaraan 
tegengesteld, gezien de voortgang. 
 
Gevreesd moet worden voor het draagvlak voor en de geloofwaardigheid van dit project. 
 
De Transitievisie warmte geeft richting aan plannen en oplossingen maar laat nog heel veel open, vandaar de 
onderstaande vragen: 
 

1. Wanneer, hoe en in welke volgorde besluit de gemeente om wijken definitief van het gas af te sluiten? 
2. Welke middelen zet de gemeente in de meerjarenbegroting om alle bovengenoemde processen in gang te 

zetten? ( 
3. Is de 1 a 2 fte die nu genoemd staat voldoende? 
4. Is de gemeente van plan om zelf investeringen te doen in nutsvoorzieningen (Kabels, leidingen, 

warmtenetten) en welke fondsen worden daar meerjarig voor aangewend? 
5. Kan en wil de gemeente andere instellingen meerjarig subsidiëren en financieel steunen om de transitie 

mogelijk te maken? Denk aan woningbouw corporaties, energie coöperaties, VVE’s etc. 
6. Om de ondergrondse nutsinfrastructuur aan te passen is er een 20 jaren plan nodig om nieuwe aanleg en 

onderhoud te combineren en financieel te optimaliseren. Maakt de gemeente zo’n plan? En zo ja, wanneer 
kan dat plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd? 

7. Wat levert het combineren van nutsprojecten in de openbare ruimte ons procentueel aan concrete 
besparingen op in het rioolfonds, het wegenfonds, en het fonds onderhoud openbare ruimte? 

8. Gaan de totale begrootte onderhoudskosten voor onze gemeente in de komende jaren omhoog of juist 
omlaag? 
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9. Heeft dit gevolgen voor de rioolbelasting en de OZB?  
10. Zijn er voor de energietransitie transitie structurele aanpassingen in de organisatie nodig? 
11. Gaat de gemeente haar inwoners actief ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woningen en 

bedrijfspanden? Zo ja, hoe dan en met welke middelen? 
12. Gevreesd moet worden voor het draagvlak voor en de geloofwaardigheid van het project aquathermie 

Muiderberg 
Hoe ziet u dit? 

 
 
 
Antwoorden 
 
 


