
 

Checklist voorbereiding  
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium.  
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen.  
 

Onderwerp 

 
Warmtetransitievisie/Transitievisie Warmte 

Datum   17 mei 2022 

Tijd 20.30 – 21.30 uur.  
Locatie 

 

Hybride 
Gemeentehuis te Vries of pexip.  

Voorzitter  Mevrouw A. Lubbers 

Openbaar 

Besloten 

De bijeenkomst is openbaar (en wordt live uitgezonden via de raadswebsite). De 
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting. 

Verslag  

 

Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite. 

Doel 
 

 

De raadsleden en steunfractieleden te informeren over: 
- de totstandkoming van de Transitievisie Warmte 
- de inhoud van de opgestelde Transitievisie Warmte 
- mogelijkheden in de uitvoering 

Wettelijk kader De raad zal de Transitievisie Warmte vaststellen. 
 
De transitievisies warmte worden vastgesteld voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Daarmee ontstaat de wettelijke verankering van het instrument 
transitievisie warmte in de Omgevingswet pas na de vaststelling van de 
transitievisie warmte in 2021 (en in ons geval 2022).  
 
In strikt juridische zin is er op dit moment geen vigerende wetgeving die eisen 
stelt aan de wijze waarop gemeenten deze plannen vaststellen en aan welke 
eisen deze plannen moeten voldoen. 
 
Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan op grond van de autonome 
bevoegdheid van gemeenten tot het vaststellen van beleidsplannen ook de 
transitievisie warmte vaststellen. In de toekomst zal dat worden gedaan als 
programma onder de Omgevingswet. 
  

De informatie 
uit de 
bijeenkomst: 

□ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 

raadsvergadering van 7 juni en 21 juni. 

Vorm 
 

Welke vorm is nodig om het geformuleerde doel te bereiken? 
 

- Een presentatie/informatieavond vanuit de ambtelijke ondersteuning + 
externe deskundige(n).  

- Een toelichting vanuit/bespreking met de klankbordgroep (een groep 
betrokken inwoners) gericht op hun betrokkenheid bij de visievorming en 
hun advies voor uitvoering.  
 

Rolverdeling 
 

Welke rol hebben de verschillende deelnemers? 
 
Ambtelijke ondersteuning: presentatie 



Externe deskundige: presentatie 
Klankbordgroep: toehoorders en gesprekvoerders 
 

Informatie over 
voorstel 
 

Welke informatie (bijvoorbeeld documenten) moet er voor de deelnemers vooraf 
beschikbaar zijn voor een zinvolle bijeenkomst? 
 

‐ Vastgestelde Transitievisie Warmte (door college op 15 maart) 
‐ Vastgestelde Inspraaknotitie Transitievisie Warmte (door college op 15 

maart) 
 

Vervolg 
 

Wat is het mogelijke vervolg? 
 

‐ Raadsbespreking op 7 en 21 juni. 
‐ Raadsinformatieavond kan de raad ook inhoud geven aan bespreking 

voorjaarsbrief/PPN 
 

Communicatie 
 

Het is openbaar. De bijeenkomst wordt aangekondigd op de raadswebsite.  

 


