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Bij brief van 21 juli 2022, ontvangen op 26 juli, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake het concept besluit gemeentelijke instrumenten 

warmtetransitie (het ‘Besluit’). 

 

HET BESLUIT 

 

Via het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (hierna: Wgiw)1 worden in de 

Omgevingswet grondslagen opgenomen met als doel gemeenten bevoegdheden te geven om 

wijkgerichte verduurzaming tot uitvoering te brengen. De kern van die wet vormt de zogenoemde 

aanwijsbevoegdheid. De aanwijsbevoegdheid houdt in dat een gemeente binnen haar grondgebied 

bepaalde wijken kan aanwijzen die overgaan op een duurzame energievoorziening ter vervanging van 

het aardgas. Voor die wijken bepaalt de gemeente in het omgevingsplan dat er op een bepaald moment 

niet langer gebruik mag worden gemaakt van aardgas en dat op dat moment het transport van aardgas 

(door de netbeheerder) wordt beëindigd. In plaats daarvan komt in die aangewezen wijk een alternatieve 

energie-infrastructuur met duurzame energie beschikbaar.  

Met dit Besluit is het proces in de wijkgerichte aanpak en de aanwijsbevoegdheid nader uitgewerkt. Zo 

regelt dit Besluit de vereisten aan een warmteprogramma onder de Omgevingswet. Verder wordt 

geregeld dat in een gebied waar de gemeenten de aanwijsbevoegdheid inzet, ook geen gebruik mag 

worden gemaakt van andere fossiele brandstoffen dan aardgas voor de voorziening van het afnemen en 

gebruiken van energie voor bouwwerken. Bovendien regelt dit Besluit voor welke gebouwen of locaties 

landelijk geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van de wijkgerichte aanpak.  

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2 

 
1 De Raad heeft op 17 februari 2022 een (blanco) advies uitgebracht over dit wetsvoorstel 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2022-11-advies-wet-gemeentelijke-instrumenten-

warmtetransitie.pdf 
2 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met 
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg 

met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen 

van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de 
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele 

zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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ADVIES 

 

Het Besluit geeft de Raad voor de rechtspraak geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke 

opmerkingen. 

 

WERKLAST 

 

Het Besluit leidt naar verwachting niet tot substantiële werklastgevolgen voor de gerechten. 

 

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan 

wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 

voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs 

als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

drs. P. Arnoldus  

Lid Raad voor de rechtspraak 
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