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Geachte mevrouw Pluimers en mevrouw Lenters, 
 
Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen d.d. 12 september 2018, aangaande het 
proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld, antwoorden wij u als 
volgt. 
 
Vraag 1. Is het college het met ons eens dat de geplande werksessie op 2 oktober ‘te 
vroeg in het proces is’? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Nee. De sessie is bedoeld om de gemeenteraad in een vroeg stadium te 
betrekken bij de inhoud en het proces rondom de Verkenning Aardgasvrij Barneveld. 
Tijdens deze werksessie wordt u geïnformeerd over de warmtetransitie en de keuze-
vraagstukken die hieruit voortkomen. Op basis van de werksessie op 2 oktober worden 
de kaders voor de warmtevisie nader uitgewerkt. 
 
Vraag 2. In de uitnodiging voor de werksessie wordt gesproken over Alliander als een 
van de initiatiefnemers voor het maken van een warmtevisie. Waarom is ervoor geko-
zen Alliander, als direct belanghebbende waar o.a. Liander onder valt, betrokken te 
laten zijn bij het opstellen van een warmtevisie waarbij er uitspraken gedaan zullen 
worden over ‘welke oplossingen het meest geschikt lijken’? In hoeverre worden onaf-
hankelijke keuzes gemaakt die primair in het belang van inwoners zijn? En hoe garan-
deert het college dat belang?  
 
Antwoord: Alliander is betrokken, omdat zij als netbeheerder een belangrijke stakehol-
der is in de energietransitie. De gesteldheid van het aardgasnetwerk, de mogelijkheden 
voor warmtenetten en keuzes die worden gemaakt in het kader van de warmtetransitie, 
hebben invloed op de haalbaarheid, betaalbaarheid en volgordelijkheid van deze tran-
sitie. Het college heeft een adviesbureau ingeschakeld voor de inhoudelijke voorberei-
ding van de warmtevisie. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de warmtevisie vast, waar-
bij zij alle belangen weegt. In de uiteindelijke uitwerking van transitieplannen per wijk, is 
het uitgangspunt dat bewoners hierbij actief betrokken zijn, net zoals (minimaal) de       
gemeente en de Woningstichting Barneveld. 
 
Vraag 3. Is het college bereid deze werksessie op te schorten tot het moment dat de 
raad kaderstellende uitspraken heeft gedaan aangaande de bovengenoemde onder-
werpen?  
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Nee. Het college wil juist tijdens de werksessie met de gemeenteraad spre-
ken over de keuzevraagstukken die voortvloeien uit de warmtetransitie, vooruitlopend 
op het raadsdebat over de kaders en inhoud van de warmtevisie in december. Op deze 
wijze wil het college zo vroeg en direct mogelijk de raad informeren en betrekken. 



 

Blad 2  

Vraag 4. Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar 
toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (D.w.z. online te bekijken, ter plekke te 
bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen)  
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Nee. In dit stadium kan openbare bespreking, waar ook (mogelijke) implica-
ties op een zeker detailniveau ter tafel komen, de discussie vertroebelen.  
 
Vraag 5. Is het college bereid de door ons ingediende memo in een beginstadium van 
het door u nog te schrijven ‘procesvoorstel’ en ‘plan van aanpak’ als kaderstellend on-
derdeel mee te nemen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Nee. Kaderstelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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