
 

 

Oplegger Domeinvergadering Fysiek 
Onderwerp: Transitievisie Warmte 

Datum: 7 december 2021 

Portefeuillehouder: Wethouder Krabbendam 

Behandelend 
Ambtenaar: 

D. Borger 
David.Borger@maastricht.nl 
06-11583601 

Aard van agendering: 

 
Mondeling 

Mededeling, 
aankondiging of 
toelichting zonder 
stukken.  

 
Informatief 

Informatieve 
sessie, gesprek 
met de stad, 
presentatie of 
vragenronde. 

 
Bespreking 

Bespreking/debat.  X 
Voorbereiden 
besluitvorming 

Politieke 
bespreking/debat; 
voorbereiden 
besluitvorming. 

Aanleiding/Toelichting: 

 
Het doel van de vergadering is om de besluitvorming voor te bereiden, die geagendeerd staat voor de 
raadsvergadering van 21 december 2021 en betreft dus voor nu een bespreking tussen de raadsleden en de 
portefeuillehouder. De domeinleden kunnen vragen stellen en met elkaar en de portefeuillehouder in debat gaan 
over het voorliggende raadsvoorstel.  
 
Eerder op de avond heeft de stadsronde plaatsgevonden en hebben de raadsleden kennis kunnen nemen van de 
opvattingen en standpunten van inwoners en instellingen. Inwoners hebben geen rol bij dit agendapunt en kunnen 
de bespreking volgen via de livestream. 
 
 
 
De gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Rijk om in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) op te 
stellen als onderdeel van het Klimaatakkoord. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet Nederland van het 
aardgas af. Ook Maastricht heeft daarom een TVW ontwikkeld. De gemeente is regisseur van deze transitie en 
bepaalt aan de hand van de TVW hoe het de komende periode aan de slag gaat. Het is een eerste schets die zich 
in eerste instantie richt op de periode tot 2030 en doorkijkt naar 2050. De TVW wordt iedere twee tot vijf jaar 
herijkt en bij iedere actualisatie worden nieuwe inzichten en plannen toegevoegd. Voor de wijken of delen van 
wijken waar kansen zijn om wijkgericht te verduurzamen worden op basis van deze visie uitvoeringsplannen 
opgesteld. Deze volgen ná vaststelling van deze visie. In het uitvoeringsplan worden alternatieven voor aardgas in 
samenwerking met inwoners en betrokken partijen nader onderzocht, concreet gemaakt en ter besluitvorming aan 
de raad voorgelegd. 
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