
Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie 

Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas 
af zijn, zo heeft het kabinet besloten. Gemeenten in Nederland zijn vrij om te bepalen hoe ze dat 
het  beste  kunnen  gaan  doen.  Om  die  operatie  te  laten  slagen,  hebben  de  gemeenten  in 
Noordoost Twente (NOT) een gezamenlijke warmtevisie opgesteld. De colleges uit Dinkelland, 
Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben de warmtevisie nu in concept vastgesteld en de visie ligt 
ter inzage bij de publieksbalie en online op de site van de gemeente.  Naar verwachting ligt er in 
maart een definitieve warmtevisie. Wanneer er door de colleges een besluit  wordt genomen 
wordt de uitwerking van de warmtevisie vertaald naar zogeheten ‘wijkuitvoeringsplannen’.

In  de  transitievisie  warmte  (kort:  de  warmtevisie)  geven  de  NOT-gemeenten  aan  hoe  zij  de 
overgang naar aardgasloze woningen willen vormgeven. In deze visie wordt weergegeven welke 
dorpen en wijken met de huidige inzichten en techniek het beste van het aardgas af kunnen. In de  
bijgevoegde routekaart staat een planning in jaren voor de aanpak per woonwijk. 
Voor het opstellen van de warmtevisie is in de afgelopen maanden per wijk al geïnventariseerd 
wat op dit moment de beste, meest praktische en meest betaalbare oplossing zou kunnen zijn. 
Deze informatie is de basis voor de NOT-warmtevisie. 

Wijkuitvoeringsplannen
Als de warmtevisie door de verschillende colleges is vastgesteld, volgen er in 2020 gesprekken met 
dorpsraden, inwoners, plaatselijke werkgroepen duurzaamheid en andere belanghebbenden in de 
verschillende gemeenten. Per wijk worden zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplannen’ opgesteld 
waarin voor die wijk wordt uitgewerkt hoe de woningen van het aardgas afgaan. Dit proces kost 
tijd, maar gaat zorgen voor haalbare en door inwoners gedragen oplossingen. De NOT-gemeenten 
hebben een globale planning gemaakt met daarin welk dorp wanneer klaar moet zijn met het 
wijkuitvoeringsplan. 

Samen doen
De duurzaamheidswethouders  van de NOT-gemeenten geven aan dat ze voor een belangrijke 
opgave staan. De aanpak is nieuw in Noordoost Twente en daarom wordt hij samen opgepakt. 
Samenwerken is hierbij cruciaal en ze geven aan dat ze het proces vol vertrouwen aangaan. 
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