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Analyse 
warmtevraag & 
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startwijken

Uitvoerings-
strategie

Transitievisie 
Warmte

Bestuurlijke betrokkenheid

Communicatie & Participatie: stakeholders en bewoners

Stappenplan naar Transitievisie Warmte

Op naar een aardgasvrij Gouda in 2040 



De Transitievisie Warmte is een breed gedragen visie:

• geeft voor alle buurten inzicht in de meest geschikte alternatieven voor 

aardgas.

• geeft voor alle buurten een indicatie van het tijdpad naar aardgasvrij.

• benoemt startbuurten.

• beschrijft hoe we aan de slag gaan in de startbuurten.

Wat is een Transitievisie Warmte?



• Nog geen definitief besluit over de alternatieven voor aardgas.

• Nog geen uitvoering.

• Nog geen precieze kostenraming.

• Nog geen verplichtingen.

Wat is een Transitievisie Warmte niet?
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Doorkijkje…

TVW

WUP 1

WUP 2

WUP 3 

2021 2026 2030

Buurt 1

Buurt 2

Buurt 3

Haalbaarheid

Haalbaarheid

Haalbaarheid



Verkenningsbuurten



1 t/m 3 startbuurten

4 verkenningsbuurten met verdiepingsslag

5 verkenningsbuurten

Gouwespoor 

(Nieuw Park West)

Plaswijk 

(+ Mammoet)

Kort Haarlem + 
Kadenbuurt

Slagenbuurt + 
Achterwillenseweg

Sportbuurt + 
Molenbuurt

Gemeentebrede analyse

20 logische warmteclusters

Enquête  

Multicriteria-analyse

3e buurtbijeenkomst Warmtetool berekening

Werksessie stakeholders

2 buurtbijeenkomsten

Van verkenningsbuurten naar startbuurt(en)



Wat als Plaswijck startbuurt wordt?

• Niet heel Plaswijck maar een “logisch cluster”

• Startbuurt loopt voorop: niet pas tegen 2040 van het aardgas af, 
maar al in 2030.

• Planvorming en voorbereiding duurt circa 8 jaar

• Preciezere berekening van de kosten per (type) woning

• Preciezere planning van begin en eind

• Intensief contact tussen bewoners en gemeente

• Lessen trekken voor andere wijken en buurten



Wat als Plaswijck géén startbuurt wordt?

• In de transitievisie wordt zichtbaar wanneer welke buurt/wijk aan de 

beurt komt

• In de periode tot het besluit dat de buurt aan de beurt is, kunnen 

(moeten) bewoners alvast maatregelen nemen

• Het blijft nodig om ook in die periode als bewoners in contact te 

blijven met elkaar en met de gemeente


