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De transitie visie Warmte 

Samen met de gemeente en ongeveer 25 inwoners is er op 23 maart jl gesproken over de 
transitievisie warmte. Of zoals anderen het noemen; de weg naar ‘’aardgasvrij’’ wonen. 
Esmee de Lorijn, projectleider van de transitie visie, heeft ons met een presentatie meegenomen 
door het traject dat de gemeente en haar inwoners te wachten staat. Dit verslag is daar een korte 
samenvatting van. 

Hoe komen we op de inwonersavond in Oude IJsselstreek? 

In 2015 is er het klimaatakkoord van Parijs gekomen. Daarin maken de Europese landen afspraken 
over hoe zij om willen gaan met het klimaat en de klimaat veranderingen. Samen maken zij afspraken 
over de reductie van CO2. Nederland heeft deze afspraken vervolgens landelijk vastgelegd in ons 
eigen klimaatakkoord. Daarin is de opdracht om 49% CO2-reductie in 2030 te behalen (t.o.v. 1990) 
en 95% CO2-reductie in 2050 (t.o.v. 1990). Om dit te kunnen behalen is Nederland opgedeeld in 
zogenaamde RES regio’s. Regionale energie strategie regio’s. Oude IJsselstreek hoort bij de RES regio 
Achterhoek. In die regionale strategieën praten gemeenten samen met provincie en andere partijen 
over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het Nederlandse doel.  
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Wat doet Oude IJsselstreek zelf binnen de gemeente? 

De gemeente zelf is druk met plannen hoe zij energie kunnen opwekken en besparen. Die trajecten 
lopen op dit moment ook, maar daar ging deze avond niet over.   

Naast deze trajecten, is er ook het project van het aardgasvrij maken van de woningen in de 
gemeente. Voor 2050 moeten alle woningen in de gemeente van het aardgas af zijn. Dan is een hele 
grote klus die de gemeente samen met iedereen wil vormgeven. Hieronder gaan we in op die 
transitie. 

De transitievisie warmte 

De transitievisie warmte is een visie op hoe de overgang naar verwarming zonder aardgas eruit ziet. 
We kijken in welke wijken het logisch is om te starten voor 2030. Voor deze wijken geven we een 
voorlopig warmtealternatief. Iedereen vijf jaar wordt de TVW herzien. Samen met inwoners wordt er 
daarna een plan gemaakt, een wijkuitvoeringsplan. Daar doet een gemiddelde wijk 2 jaar over. Na 
dat plan wordt er pas gesproken over de uitvoering hiervan. De buurt beslist met de gemeente of, en 
wanneer, de levering van aardgas in deze buurt stopt (ca. 8 jaar later) en welke stappen ze daarvoor 
gaan zetten. 

Wat is er nog meer besproken op de avond? 

Samen met inwoners hebben we gesproken over de uitgangspunten die de gemeente belangrijk 
vindt bij de transitie. Zijn kosten bijvoorbeeld belangrijk of keuzevrijheid. Allemaal onderdelen waar 
inwoners vragen over konden stellen. Daarnaast is er gesproken over de meest voor de hand 
liggende alternatieven voor het aardgas in Oude IJsselstreek. Die kunt u ook terug vinden in de 
presentatie. 

Wat gaven inwoners de gemeente mee? 

Inwoners vonden met name de kosten belangrijk, het kan niet zo zijn dat de transitie op kosten van 
de inwoners gaat plaatvinden. Er zal gekeken moeten worden naar subsidies. Verder kwamen er 
vragen over de techniek, waarom zijn nou bepaalde technieken beter toepasbaar dan anderen. 
Inwoners hebben aangegeven graag betrokken te blijven bij de transitie en graag verder mee te 
denken. Een tweede bewonersavond staat in de planning. 
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