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InleidingGemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale
klimaatafspraken van Parijs ( 2015 ) ; Op regionaal niveau via de RegionaleEnergiestrategie ( RES ) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte (TVW ) en
wijkuitvoeringsplannen .
Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving .Samen met vastgoedeigenaren , bewoners , netbeheerders en medeoverheden moeten zijeind 2021 een TVW klaar hebben . Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrijverwarmen en koken . De TVW geeft richting in de aanpak .
In het kader van bovengenoemde trajecten heeft gemeente Woudenberg zichvoorbereid door inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en potentie in verschillendethema's middels de eerder ontwikkelde Energiemix en Energietransitie Atlas door hetbureau ' Over Morgen '. Vanwege de achtergrond , kennis en ervaring van bureau OverMorgen hebben we hen ook gevraagd een offerte uit te brengen voor het opstellen enbegeleiden van het traject naar een transitievisie warmte voor de gemeente
Woudenberg .
Centrale vraagGaat u akkoord met het verlenen van de opdracht voor het opstellen van detransitievisie warmte voor de gemeente Woudenberg aan Over morgen waarbij de heerDe Kruif als verantwoordelijk wethouder optreedt?
Beoogd resultaat (wat)Na het doorlopen van de in de offerte genoemde stappen zijn de volgendeeindproducten ontwikkeld :

De Transitievisie Warmte inclusief uitvoeringsstrategie die gedragen wordt doorstakeholders, met inbreng van bewoners en bestuurlijk is geborgd . In detransitievişie is een tijdspad van wijken weergegeven die aansluit bij de eisen uithet Klimaatakkoord ;Een infographic die de Transitievisie Warmte in één oogopslag visueelaantrekkelijk en begrijpelſjk samenvat voor communicatiedoeleinden ;Een Story Map waarin interactief kaartmateriaal en uitleg wordt weergegeven . Degemeente krijgt toegang via een eigen inlog . Op basis van deze eindproducten en
het doorlopen proces kan de gemeente Woudenberg samen met stakeholders
vervolgstappen zetten voor een succesvolle uitvoering van de warmtetransitie .

.

Kader
Nationaal Klimaatakkoord , 28 juni 2019 .
ArgumentenVanwege de positieve ervaringen die wij hebben opgedaan met Over Morgentijdens de voorbereidingen van de RES , hun opgebouwde kennis en expertiseover het energievraagstuk in de gemeente Woudenberg en de prettige maniervan communiceren en nakomen van afspraken zijn wij van mening dat dit bureau

een dusdanige voorsprong op andere bureaus heeft. Daarnaast is de druk opadviesbureaus die in staat zijn een complete TVW op te stellen groot , omdat allegemeenten voor 2022 een TVW opgeleverd moeten hebben . Daarom hebben wegekozen voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding ( 1 op 1 ) en is alleenaan Over Morgen gevraagd een aanbieding te doen . De voorliggende offerte is
compleet en voldoet aan de eisen die we vooraf hebben gesteld .Vanwege het karakter van de TVW en de uiteindelijke impact hiervan op debuitenruimte sluit de TVW goed aan bij de portefeuille van de heer De Kruif . Westellen voor dat de heer De Kruif voor dit traject als verantwoordelijk wethouderoptreedt .
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Duurzaamheid en InclusieDe TVW draagt bij aan de transitie naar een samenleving waarbij het gebruik vanfossiele brandstoffen wordt uit gefaseerd om zo de invloed van de mens op hetopwarmen van de aarde te beperken .
Maatschappelijke participatieBij het opstellen van de TVW wordt nadrukkelijk ook de samenleving betrokken . Naastde belangrijke stakeholders in elk geval netbeheerder Stedin en de woningcorporatie )worden ook andere lokale belanghebbende partijen ( bijvoorbeeld het waterschap enStichting Duurzaam Woudenberg ) betrokken . Zo krijgt de visie een Woudenbergskarakter . Daarnaast wordt een ieder door middel van een online enquête enbewonersbijeenkomsten in de gelegenheid gesteld mee te denken bij het opstellen vande TVW .
Beoogd resultaat ( hoe)Er wordt een projectgroep opgericht van betrokken ambtenaren die het gehele trajectzullen begeleiden . Hier zullen in ieder geval de duurzaamheidscoördinator, debeleidsadviseur ruimtelijke ordening en beleidsadviseur riolering en water zitting inhebben . Ook de communicatieadviseur zal nauw betrokken worden bij dit traject.Daarnaast wordt ook input gevraagd vanuit de samenleving en wordt de raadtussentijds op de hoogte gesteld .
Financiële consequenties
Uitgaven Afwijkingto v .begroting ( 0 )€ 46.000 € 0

ProgrammaProduct IncidenteelStructureel Rapporterenaanraaddim.ve
Incidenteel N.V.T.4. Ruimte , wonenen ondernemen

De extra uitgaven zijn incidenteel . De kosten zijn geraamd bij duurzaamheid en dekkingkomt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid . Dit is al in de zomernota meegenomenen heeft de raad dus al over besloten .
Daarnaast is er met ingang van 1 juni 2020 de regeling Extern Advies Warmtetransitie( EAW ) van kracht . Gemeenten worden financieel ondersteund door middel van deregeling EAW . Hiermee kan een gemeente specialistische kennis en kunde inkopen voorde :

interpretatie van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken ;verrijking van Startanalyse met lokale data en het opstellen van de TransitievisieWarmte ;
vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen .De hoogte van de specifieke uitkering is een vaste bijdrage van € 20.660 per gemeente .In 2020 is er in totaal € 3.305.600 beschikbaar en in 2021 € 4.028.700 .

Wanneer Woudenberg in aanmerking komt voor deze regeling , zal het totale bedragvoor het opstellen van de TVW met het subsidiebedrag verminderd worden . Totalekosten voor het opstellen van de TVW bedraagt dan : € 25.340 .
Aanpak/ uitvoeringWanneer het college goedkeuring heeft gegeven , zal dit worden gecommuniceerd metOver Morgen en kan volgens de werkwijze en planning als voorgesteld in de offerteworden gewerkt , zodat voor eind 2021 Woudenberg een door de raad vastgestelde TVWheeft .
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Akkoord gaan met de inkoopstrategie , de offerte van Over Morgen voor de TVW en de
heer De Kruif als verantwoordelijk wethouder .
CommunicatieAansluiten bij de communicatie die rond duurzaamheid plaatsvindt

Communicatie zoals is beschreven in de offerte
Bijlage ( n )Mail bij offerteOfferteInkoopstrategie


