
 

  

AMENDEMENT 
 

 
Agendapunt: 15 Kaders warmtevisie gemeente Barneveld 
 

 
Onderwerp: Raadsvoorstel nr. 19-15 Kaders warmtevisie gemeente Barneveld 
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30 januari 2019 
 

 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
De gevraagde beslissingen te amenderen door ze aan te vullen en te wijzigen, zodanig dat de beslispunten 
komen te luiden zoals hieronder vermeld: 

1. Bij het uitwerken van de warmtevisie en alternatieve verwarmingsopties dient de daadwerkelijke 
verlaging van CO2 en andere schadelijke uitstoot leidend te zijn, alsmede in welke mate zij flexibel en 
toekomstbestendig zijn. 

2. Voor het uitwerken van de warmtevisie vooralsnog te focussen op 3 technische concepten: een open 
hoog temperatuur warmtenet, een individuele all-electric oplossing en de levering van groen gas via 
de het bestaande gasleiding netwerk, althans voor het buitengebied. En dat indien en zolang voor het 
buitengebied de optie van groen gas of een andere  goedkope – vergelijkbaar met een aansluiting op 
een warmtenet in de bebouwde kom - hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het 
buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas. 

3. Voor het uitwerken van de warmtevisie de technieken en bronnen van duurzame energie van nu als 
uitgangspunt te nemen, waartoe o.a. ook worden gerekend geothermie tot een diepte van plusminus 
3 km, biomassacentrales mits hiervoor geen bomen - met uitzondering van de Amerikaanse vogelkers 
ofwel “bospest” - hoeven te worden gekapt, benutten van industriële restwarmte en energie 
opgewekt met mono-mestvergisters.  

4. De warmtevisie periodiek te herzien (minimaal elke 2-3 jaar). 
5. Voor het uitwerken van de warmtevisie het buurtniveau als logische, geografische en sociale eenheid 

te nemen. 
6. Keuzevrijheid als belangrijk uitganspunt voor de warmtevisie te nemen, maar wel te bezien in relatie 

tot betaalbaarheid en onderzoek naar de mogelijkheden voor de realisatie van een collectief, open 
hoog temperatuur warmtenet. 

7. Voor het opstellen van de warmtevisie is betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent 
dat particuliere eigenaren niet (in)direct worden gedwongen tot grote investeringen en dus het 
nemen van financiële risico’s. Verder zal als uitganspunt gelden dat inwoners hun investering in 
maximaal 10-15 jaar kunnen terugverdienen door besparingen op de energierekening. 

8. Dat bij het uitwerken van de warmtevisie meegenomen zal worden hoe de inwoners gratis kunnen  
worden ontzorgd en hoe zij een garantie kunnen krijgen op de prestaties en energiezuinigheid van de 
getroffen duurzaamheidsmaatregelen. 

9. Bij het uitwerken van de warmtevisie en de realisatie hiervan als uitgangspunt te nemen dat inwoners 
en anderen belanghebbenden worden betrokken bij de keuze van de alternatieve verwarmingsopties.  

10. Bij de uitvoering van de warmtevisie is in een startbuurt ( Wijk van de toekomst) een mix van huur- en 
koopwoningen aanwezig, waarbij bijzondere aandacht zal zijn voor de financieel kwetsbare positie 
van de particuliere woningeigenaar. 

 

 
Toelichting: 

 Dit amendement heeft tot doel de inwoners van de gemeente Barneveld te beschermen tegen 



mogelijke ongewenste gevolgen van de energietransitie en heeft tot doel om meer richting te geven 
aan het uitwerken van de warmtevisie.  
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