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Warmte is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Gemeenten hebben
hierin een grote rol: ze zijn regisseur van de Transitievisie Warmte en hebben de
regie in het hele proces van het aardgasvrij maken van hun wijken.
Provincie Noord-Brabant biedt de Brabantse gemeenten hierin ondersteuning met
het warmtebronnenregister, de adviseurs warmtetransitie en het Expertiseteam
Warmte.

Dit overzicht licht het ondersteuningsprogramma Warm Brabant voor Brabantse gemeenten toe.
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SAMEN LEREN

Provincie Noord-Brabant wil de warmtetransitie stimuleren door de
Brabantse gemeenten te ondersteunen. De gemeenten moeten eind 2021
een eigen Transitievisie Warmte hebben. Bij de adviseurs warmtetransitie
kan je als gemeente terecht voor al je vragen en deskundig advies. In het
warmtebronnenregister kan je terecht voor informatie over warmtebronnen
in Brabant. Deze informatie kan vrij gebruikt worden bij het opstellen van de
RES’en en de transitievisies. En via het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant
wordt kennis gedeeld over vraagstukken en dilemma’s over onder meer techniek,
participatie, financiering of organisatie.

Om de warmtetransitie in Noord-Brabant te
versnellen zijn sinds mei 2019 de adviseurs
warmtetransitie gestart. Zij ondersteunen
gemeenten door te antwoorden op vragen rond
warmte.
•	Elke gemeente kan individueel advies vragen
voor het opstellen van de Transitievisie Warmte.
•	Via de adviseurs kunnen er maandelijks
beleidsmatige vragen naar aanleiding van de
Transitievisies Warmte aan de provincie worden
gesteld.
•	Ondersteuning bij de Regionale Structuur
Warmte en regionale werkgroepen.
•	Advisering over de opstart van concrete
warmteprojecten.

Het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant is het
verzamelpunt van kennis, events en experts rond de
Brabantse warmtetransitie. Door actief de verbinding tussen
vragende en aanbiedende partijen te zoeken, creëren we
samen niet alleen antwoorden op de vragen van vandaag
maar gaan we ook actief op zoek naar de oplossingen van
de vraagstukken van morgen. Je kan er terecht voor:
•	Kennissessies op onderwerpen die binnenkort gaan
spelen zoals de Warmtewet en het opstarten van
Wijkuitvoeringsplannen.
•	Communities of Practise: voor gemeenten die werken
aan specifieke onderwerpen in de warmtetransitie, die
gezamenlijke leervragen hebben of van elkaar willen
leren.
•	Kennisdatabank: voor het raadplegen, delen en
ontwikkelen van kennis.

DATA EN INFORMATIE:

ENERGIEWERKPLAATS BRABANT

Raadpleeg het warmtebronnenregister voor
data en informatie over huidige en potentiële
warmtebronnen in Brabant. Het warmtebronnen
register wordt continu geupdatet. Zo werden in
2020 de aardwarmte kaarten verrijkt en kregen
we meer inzicht in de potentie van restwarmte van
industrie.

De Energiewerkplaats Brabant is het centrale
platform waar het werk rond de Brabantse
warmtetransitie samen komt. Via de
Energiewerkplaats worden nieuwe projecten,
successen, knelpunten, zinvolle lessen met elkaar
en in het brede netwerk gedeeld. Bezoek de
pagina regelmatig en deel ook jouw kennis met het
Brabantse netwerk.

Is er een project op het gebied van warmte in uw
gemeente gerealiseerd? Laat het ons weten via:
warmtetransitie@brabant.nl en dan nemen wij
het project op in het warmtebronnenregister en
promoten wij het project via de Energiewerkplaats
Brabant.

www.energiewerkplaatsbrabant.nl

UW ADVISEUR VAN DE PROVINCIE
METROPOOLREGIO EINDHOVEN:
Daniel Peyron (DPeyron@brabant.nl)
WEST-BRABANT:
Pieter Siekman (ASiekman@brabant.nl)
NOORDOOST-BRABANT:
Wilma van de Poll (WvdPoll@brabant.nl)
HART VAN BRABANT:
Jeske Zonneveld (JZonneveld@brabant.nl) en Dian Kroes (DKroes@brabant.nl)

