MOTIE
Kosten van het gas af duidelijk voor eindverbruiker

GROEP AANEN

Raadsvoorstelnummer: 326390
Onderwerp: Transitievisie Warmte
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 9 maart 2021
De raad,
Gehoord de beraadslaging,
 Tijdens de behandeling van de Startnotitie Transitievisie Warmte d.d. 21-01-2020
 Bij de bijpraatavonden in juni 2020 en januari 2021 over dit onderwerp
 Gedurende de bewonersavonden eind 2020 en begin 2021 voor bewoners van Houten Noord
en Houten Zuid
 Bij de behandeling van de Transitievisie Warmte tijdens het rondetafelgesprek van 16-02-2021
Overwegende dat:
 Deze transitie voor veel inwoners zorgen geeft aangezien zij mogelijk geconfronteerd worden
met kosten waar ze niet om gevraagd hebben en dat het nog niet helder is of en in welke mate
deze kosten gecompenseerd wordt door het Rijk;
 Er in de Startnotitie is aangegeven dat de Transitievisie duidelijkheid moet scheppen over
meerdere onderwerpen die nu niet of onvoldoende in de Transitievisie Warmte vermeld zijn;
 Van meerdere van deze onderwerpen (bijvoorbeeld over hoe gekozen wordt voor een van de
alternatieven, over welke kosten het gaat voor de eindverbruiker, of compensatie plaats gaat
vinden) het college in het rondetafelgesprek heeft aangegeven dat het voor enkele van die
vragen nu te vroeg is en dat deze onder meer aan bod komen in de wijkuitvoeringsplannen;
 De gemeente nog geen concrete wijken heeft aangewezen die voor 2030 van het gas moeten,
maar mogelijk wel wil aansluiten op het initiatief van Eneco die het warmtenet in Houten Zuid
voor 2030 wil verduurzamen;
 Dat de gemeente heeft aangegeven samen met inwoners te willen onderzoeken of het
mogelijk is om Eneco de gelegenheid te bieden de aanliggende wijken ook aan te sluiten op dit
warmtenet;
 Voor de ondertekenaar(s) het van belang is dat inwoners antwoord krijgen op de vraag over de
hoogte van de integrale kosten voor de eindverbruiker, voordat er een keuze wordt gemaakt in
welke wijk het eerst gestart wordt met de wijkuitvoeringsplannen;
 Dit ook in lijn is met het Klimaatakkoord en Startnotitie waarin staat dat voor wijken waar al
voor 2030 afscheid genomen wordt van aardgas, de integrale kosten voor de eindverbruiker
van de verschillende alternatieven inzichtelijk moeten worden gemaakt.
Ondergetekende(n) stelt/stellen roept het college op:



Al tijdens de verdere verkenningen in Houten Zuid, duidelijk te maken wat de integrale kosten
voor de eindverbruiker van de verschillende alternatieven zijn en dit vooruitlopend op het
starten van de wijkuitvoeringsplannen te communiceren met belanghebbenden.
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