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Voorstel
Vaststellen van de Warmtevisie Noord Oost Twente

Aanleiding
In 2019 is de Klimaatwet door de Eerste Kamer aangenomen. In de Klimaatwet staat dat in 
2050 de CO2-uitstoot met 95% moet zijn verminderd t.o.v. 1990. Om hier uitvoering aan te 
geven heeft de regering een Klimaatplan opgesteld, deze is in 2019 aangeboden aan de 
Eerste en Tweede Kamer. In het Klimaatplan staat dat de gebouwde omgeving in Nederland 
voor 2050 van het aardgas af gaat. Om draagvlak te creëren is er samen met 
maatschappelijke partijen (waaronder de VNG), het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen het 
Klimaatakkoord opgesteld met daarin een gedetailleerdere uitwerking van hoe we de uitstoot 
van broeikasgassen kunnen verminderen. In het Klimaatakkoord staat onder andere dat 
gemeenten een transitievisie warmte (Warmtevisie) moeten maken en vaststellen voor 2021. 
Voor een overzicht waar de Warmtevisie vandaan komt zie de ‘Infograpic duurzaamheid’ in 
de bijlage.

De Noordoost Twentse warmtevisie, geeft inzicht in de huidige technische mogelijkheden 
hoe wijken en kernen in de toekomst van het aardgas kunnen gaan. In het 
samenwerkingsverband is per wijk of kern onderzocht wat de beste optie is om de gebouwde 
omgeving zonder aardgas te verwarmen. De keuze voor een bepaalde techniek is 
afhankelijk van de leeftijd van woningen, isolatiewaarde van woningen, de beschikbare 
warmtebronnen en bestaande initiatieven. In de Warmtevisie staat naast een techniekkeuze 
ook een planning, waarin is aangegeven welke wijken en kernen starten met een 
Wijkuitvoeringsplan (WUP) en wanneer ze daadwerkelijk van het aardgas afgaat. Naast een 
techniekkeuze en een planning wordt er ook een indicatie gegeven van de 
(maatschappelijke) kosten. 

Argumenten 
- Warmtevisie verplicht voor 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten voor 2021 een ‘Transitievisie 
warmte’ ofwel Warmtevisie hebben vastgesteld. De Warmtevisie is een verkenning per wijk 
of kern naar de mogelijke technieken die gebruikt kunnen worden om van het aardgas af te 
gaan. De Warmtevisie staat in relatie tot twee documenten die we in het kader van het 
nationale Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale Energiestrategie (RES) 
en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De Warmtevisie vormt de basis om de WUPen op te 
stellen met de inwoners. De wettelijke grondslag van de Warmtevisie komt ook in de nieuwe 
Omgevingswet te staan. 



- Warmtevisie is basis voor WUP
De Warmtevisie vormt de basis om in gesprek te gaan met de wijken en kernen in de 
Noordoost Twentse gemeenten (Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal) over de 
Wijkuitvoeringsplannen. Tijdens het opstellen van de Wijkuitvoeringsplannen komen de 
overleggen met de inwoners nadrukkelijk naar voren. 

-   De techniek en financiële haalbaarheid is leidend in de keuzes voor alternatieven voor 
aardgas 

In de Warmtevisie wordt uitgegaan van de huidige stand der techniek. In de loop der tijd 
kunnen er wijzigingen plaatsvinden door nieuwe duurzame technieken en warmtebronnen. 
De investeringskosten zijn afhankelijk van de gekozen techniek. De exacte financiële 
gevolgen voor gebouweigenaren zijn op dit moment nog onvoldoende zeker. In het 
Klimaatakkoord staat dat het Rijk nog met financiële regelingen (subsidies) gaat komen. Die 
moeten de onrendabele top, lees investeringen die zich niet binnen de technische 
levensduur terugverdienen, gaan compenseren. Deze regelingen zijn nu nog niet 
bekend/beschikbaar.

- De voorlopende wijken Losser West en dorp Beuningen komen voort uit reeds 
aanwezige initiatieven 

Omdat in het dorp Beuningen en het omringende buitengebied al een lokaal energie initiatief 
aanwezig is, namelijk ‘Greuner’, is het logisch om hierop aan te sluiten met de 
wijkuitvoeringsplannen. Leden van ‘Greuner’ hebben ook bijgedragen aan de inhoud van 
deze warmtevisie. Bovendien is in Beuningen sprake van vervangingsinvestering in de 
openbare ruimte en is de Kwaliteitsimpuls Beuningen opgestart. Vanuit Boeiend Beuningen 
is duurzaamheid als één van de pijlers van deze Kwaliteitsimpuls aangedragen. Het is 
logisch om hierbij aan te sluiten. Verder is gekozen voor het gebied Losser West omdat daar 
kan worden aangesloten op een recent gestart energie initiatief. Middels een Greune Deal 
zijn inwoners van het gebied hier het initiatief ‘Gas terug’ gestart. 

- Uitgangspunt bij de Wijkuitvoeringsplannen wordt dat deze samen met inwoners tot 
stand komen 

Wij willen dat de inwoners goed worden meegenomen in de wijkuitvoeringsplannen. Dit is 
cruciaal voor het slagen van de alternatieven voor aardgas. Het zijn namelijk de 
woningeigenaren die moeten investeren. Hoe (en hoe snel) dit gebeurt moet daarom goed 
worden afgestemd met hen. Het is nu namelijk een stimuleringsregeling en het ontbreekt ons 
vooralsnog aan dwingende regelgeving.

- Zienswijzen
De concept Warmtevisie heeft ter inzage gelegen bij de vier gemeenten en een drietal 
zienswijzen is beoordeeld, beantwoord en toegepast. De zienswijzen in NOT hebben 
aanleiding gegeven om nogmaals goed naar de planning van de Warmtevisie te kijken, 
waardoor er kleine wijzigingen in de routekaarten van Losser en Dinkelland zijn aangebracht. 
De wijzigingen in de Warmtevisie zijn dusdanig van aard dat de visie niet opnieuw ter inzage 
hoeft worden gelegd om deze te kunnen vaststellen.

- De concept Warmtevisie is besproken met drie dorpsraden
Op basis van deze gesprekken is er geen aanleiding gevonden om de Warmtevisie 
substantieel te wijzigen. 

- De concept Warmtevisie is tijdens de informatiebijeenkomst Energie van NU 
gepresenteerd aan De Lutte

Op basis van de bijeenkomst is er geen aanleiding gevonden om de Warmtevisie 
substantieel te wijzigen. 



Participatie
Om inzicht te krijgen welke wijken wanneer van het aardgas af kunnen, is er een sprintsessie 
Warmtevisie georganiseerd op NOT-niveau in januari 2019. Verschillende stakeholders als 
Provincie Overijssel, woningcorporaties, netbeheerders, Universiteit Twente, Saxion, 
wooncoaches, NAM, afvaardiging van de lokale energie initiatieven en het bedrijfsleven 
waren aanwezig bij de sprintsessie met name om de kwaliteit van het beleid op de 
warmtetransitie te vergroten. De verschillende stakeholders hebben een adviserende tot een 
coproducerende rol gehad. Tijdens de terugkomdag in juli 2019 is er met enkele 
stakeholders nogmaals gekeken naar de concept warmtevisie. Vervolgens heeft een team 
van professionals (bestaande uit medewerkers afkomstig van  gemeenten, 
woningcorporaties, netbeheerders en externe deskundigen de Warmtevisie Noord Oost 
Twente verder uitgewerkt. In juli 2019 is de concept Warmtevisie gepresenteerd aan de raad, 
met de mogelijkheid om vragen te stellen. De Warmtevisie is december ter inzage gelegd 
voor alle inwoners (Zie bijlage Raadsinformatiebrief). Tijdens het opstellen van de 
Wijkuitvoeringsplannen komen de overleggen met de inwoners nadrukkelijk naar voren. 

Vervolg
De Warmtevisie is een eerste stap om Noordoost Twente aardgasvrij te maken. Vanwege 
omstandigheden kunnen er in de Warmtevisie in de loop der tijd wijzigingen plaatsvinden 
zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in beschikbare warmtebronnen. Iedere 5 jaar, of eerder 
indien nodig wordt de Warmtevisie herzien en getoetst aan de dan geldende technische 
kennis en ontwikkelingen. De Warmtevisie is hiermee aan verandering onderhevig en een 
dynamisch document. Op deze manier blijft de Warmtevisie up-to-date. De Warmtevisie 
vormt het vertrekpunt om samen met inwoners in gesprek te gaan en Wijkuitvoeringsplan 
(WUP) op te stellen. In de WUP wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze een wijk 
daadwerkelijk van het aardgas afgaat. Voor het einde van 2021 moeten de eerste WUPen 
zijn opgesteld. 

Het vaststellen van de Warmtevisie betekent niet dat direct de schop in de grond gaat. 
Samen met de inwoners en stakeholders in een Wijkuitvoeringsplan wordt er bepaald hoe 
we de wijk of het dorp definitief van het aardgas af kunnen halen. Gezamenlijk wordt de 
techniekkeuze en de uiteindelijke datum bepaald waarop we aardgasvrij worden.
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