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Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de concept Warmtevisie Noordoost Twente;
2. In te stemmen met de notitie "Reactienota zienswijzen WTV NOT";
3. De Warmtevisie Noordoost Twente vast te stellen;
4. In te stemmen met het publiceren van de Warmtevisie Noordoost Twente.

Samenvatting van het voorstel
Met de Noordoost Twentse gemeenten is samengewerkt aan een Transitievisie Warmte, in dit voorstel 
Warmtevisie genoemd. In deze visie wordt weergegeven welke dorpen/kernen met de huidige inzichten en 
stand van de techniek op welke wijze van het aardgas af kunnen. In de bijgevoegde routekaart staat de 
volgorde weergegeven. Als dat vóór 2030 gepland staat, gaat in een vervolgfase een wijkuitvoeringsplan 
opgesteld worden samen met de inwoners hoe dit op dorp- of wijkniveau wordt aangepakt. De intentie is om 
de eerste wijkuitvoeringsplannen in 2020 op te stellen samen met Tilligte en Weerselo. Nieuwe inzichten en 
nieuwe technieken maken dat deze warmtevisie minimaal elke vijf jaar herzien moet worden.

Aanleiding voor het voorstel
Deze warmtevisie maakt onderdeel uit van drie documenten die we in het kader van het nationale 
Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale Energiestrategie (RES), de Transitievisie Warmte 
(TVW) en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Deze documenten hangen nauw met elkaar samen. De 
wettelijke grondslag komt in de nieuwe Omgevingswet.

Beoogd resultaat van het voorstel
De gemeente heeft de regie over de lokale warmtetransitie. De warmtetransitie is onderdeel van de 
energietransitie. De Noordoost-Twentse gemeenten hebben samen als doel gesteld om in 2023, 20% 
duurzame opwekking (elektriciteit en warmte samen) te realiseren in aansluiting op de ambitie van de 
provincie Overijssel. Middels deze warmtevisie wordt richting gegeven aan het verminderen van 
aardgasgebruik en het stimuleren van duurzame warmtebronnen voor de verwarming van de bebouwde 
omgeving. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot beperkt.
Vanuit het MEP is aangegeven: "Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van 
energieopwekking. In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing".

Argumentatie
Voor u ligt de warmtevisie van de vier Noordoost-Twentse gemeenten. De visie geeft inzicht in de huidige 
technische mogelijkheden op welke wijze dorpen/kernen en wijken in de toekomst mogelijk van het aardgas 
kunnen gaan. In het Klimaatakkoord, mede ondertekend door de VNG op 30 november j.l. is opgenomen dat 
elke gemeente in Nederland uiterlijk in 2021 een warmtevisie moet hebben opgesteld.

Aardgasvrije wijken dragen bij aan de doelstellingen van 95% CO2 reductie in 2050 uit de Klimaatwet 
(2019). Daarnaast is aardgasvrij in Nederland in een versnelling geraakt door het kabinetsbesluit dat de 
aardgaswinning in Groningen de komende jaren naar nul terug gebracht wordt in verband met de 
aardbevingsproblematiek. Eind januari 2019 hebben de Noordoost-Twentse gemeenten samen met de 
provincie Overijssel, woningcorporaties, netbeheerders, Universiteit Twente, Saxion, wooncoaches, NAM, 
afvaardiging van de lokale energie-initiatieven nagedacht over de mogelijke oplossingen, onder begeleiding 
van drie gespecialiseerde bureau’s; Tauw, DWA en bureau Loo in een tweedaagse intensieve sprintsessie.

Na een periode van bezinning en terugkoppeling in de diverse organisaties, aan de hand van een 
benaderbaar digitaal storyboard, is er door het kernteam (bestaande uit gemeenten collega’s duurzaamheid, 
ruimtelijke ordening, woningcorporaties en netbeheerders), tijdens een terugkomdag gespiegeld of de 
mogelijke oplossingen nog steeds de meest voor de hand liggende oplossingen zijn. Op basis hiervan zijn de 
wijken in de meest logische volgorde in een routekaart gezet tot 2030 en 2050. Hierbij is voornamelijk 



gekeken wat er reeds aan initiatieven in een dorp/kern of wijk spelen en welke koppelkansen er zijn 
(bijvoorbeeld vervangingsplannen riolering, lokale warmtebron of gasleidingen die aan vervanging toe zijn).

Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld voor een “wijkaanpak”, waarbij in een vervolgtraject samen met een 
aantal dorpen/kernen en wijken gekomen gaat worden tot een gedragen wijkuitvoeringsplan. In heel 
Noordoost Twente zijn 7 dorpen/kernen of wijken geselecteerd om hiermee te starten in 2020. Voor 
Dinkelland zijn dit de dorpen Tilligte en Weerselo. Voor het opstellen van het wijkuitvoeringsplan in 2020 is 
reeds een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Overijssel. In 2021 wordt een wijkuitvoeringsplan 
opgesteld voor de dorpen Denekamp en Noord Deurningen

Door de bureaus Tauw en DWA is de Warmtevisie verder uitgewerkt en het resultaat vindt u als bijlage "WTV 
NOT definitief versie 14-05-2020" (in dit voorstel Warmtevisie Noordoost Twente of warmtevisie genoemd). 
De warmtevisie dient volgens de leidraad een financiële paragraaf te bevatten voor de wijken die voor 2030 
van het aardgas af moeten.

Externe communicatie
Voor deze lastige materie wordt een basiscommunicatieplan opgesteld. Het proces met de voorlopende 
wijken moet inhoud gaan geven aan de diverse verhalenlijnen die samen ontwikkeld gaan worden met 
inwoners en dorpsraden. Verschillende type inwoners hebben een andere communicatiestrategie nodig. Het 
pakket aan participatiemaatregelen is maatwerk en afhankelijk van de behoefte en kansen in de omgeving. 
Deze gaan we in 2020 samen met de voorlopende dorpen/kernen of wijken ontwikkelen.

Raadsleden en bestuurders van de diverse deelnemende organisaties zijn aan het einde van de sprintsessie 
in januari 2019 uitgenodigd om mee te denken in de ontwikkelde visie en hebben input geleverd om de 
uitwerking van de visie te versterken. Ook hebben diverse commissies een presentatie gehad van het 
storyboard, waarin de analyse en de visie staan uitgelegd.

De concept visie is voor of tijdens de periode van inzage besproken met dorpsraden en kernraden in de 
gemeente. Dit is gedaan middels informatiebijeenkomsten waarin een toelichting is gegeven op de inhoud 
van de warmtevisie.

Financiele paragraaf
De voorliggende warmtevisie is in eerste instantie een techniekkeuze, over de wijze waarop dorpen en 
wijken in de toekomst van het aardgas kunnen gaan, en heeft geen directe financiële consequenties. In de 
planning van de warmtevisie wordt inzicht gegeven in de toekomstige (maatschappelijke) kosten. Het Rijk 
komt met financieringsmogelijkheden om deze kosten te dragen. Over deze toekomstige uitvoeringskosten 
zullen College- en Raad te zijner tijd, via separate besluitvorming, worden geïnformeerd en om instemming 
worden gevraagd.

Bij de uitvoering warmtevisie onderschrijven we het uitgangspunt van de Rijksoverheid bij de 
energietransitie: deze moet "haalbaar en betaalbaar" zijn voor inwoners. Op dit moment is er nog 
onduidelijkheid over welke middelen aan gemeenten en inwoners beschikbaar gesteld gaan worden om de 
haalbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen.

Op dit moment houdt dit concreet in dat er een subsidieaanvraag is ingediend en toegekend bij de Provincie 
Overijssel voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen samen met de wijken Tilligte en Weerselo.

Uitvoering
De uitvoering van de warmtevisie vindt voornamelijk plaats in het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en de 
uitvoering daarvan. Hier wordt in 2020 een begin mee gemaakt met de eerste voorlopende wijken Tilligte en 
Weerselo.

Voor een overzicht van de beoogde tijdslijn van wijkuitvoeringsplannen kan de routekaart in de warmtevisie 
worden bekeken.

Evaluatie
De warmtevisie is een dynamisch document. Deze wordt elke 5 jaar, of zoveel eerder als noodzakelijk 
herzien.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De warmtevisie is in NOT-verband opgesteld en komt voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen met 
elkaar overeen.



Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 22 september 2020
Nummer: 16. B 
Onderwerp: Warmtevisie Noordoost Twente

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr. 16. A;

gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 1 september 2020;

gelet op artikel 4.81 Awb.

besluit 
1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de concept Warmtevisie Noordoost Twente;
2. In te stemmen met de notitie "Reactienota zienswijzen WTV NOT";
3. De Warmtevisie Noordoost Twente vast te stellen;
4. In te stemmen met het publiceren van de Warmtevisie Noordoost Twente.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


