
Samen werken naar 
aardgasvrij-klare huizen 
Waar staat de gemeente in de verduurzaming van de gemeente? Tijdens de 
tweede digitale bijeenkomst op 28 juni 2021 is de huidige stand van zaken 
besproken. Samen met bewoners is vooruit gekeken naar de 
wijkuitvoeringsplannen. Wat kunnen bewoners verwachten op korte en 
lange termijn?  

Met een groep inwoners ging de gemeente samen met onderzoeksbureau DWA in gesprek. De 
avond werd geopend door wethouder Janine Kock. Hoe zat het ook alweer met de transitievisie 
warmte? Janine: ‘Eind dit jaar wordt de transitievisie warmte vastgesteld. In samenspraak met de 
Raad heeft gemeente Oude IJsselstreek besloten dat er voor 2030 nog geen hele wijken van het gas 
afgaan.’  

Dat betekent niet dat de gemeente stil blijft zitten. Janine: ‘We gaan energie steken in zogeheten no 
regret maatregelen: maatregelen waar je geen spijt van krijgt. We zetten vooral in op isoleren en 
maken huizen aardgasvrij-klaar. Ondertussen onderzoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden om 
te verwarmen via water, zoals het gebruik van afvalwater en het water van de Oude IJssel.’ 

Participatie 
Het inhoudelijke verhaal van de Transitievisie Warmte komt van Esmee de Lorijn van DWA. 
‘Langzaam aan worden afspraken uit het Parijs Akkoord omgevormd tot lokale uitvoeringsplannen 
in de gemeente Oude IJsselstreek. In deze plannen kijken we naar de mogelijkheden die de 
gemeente biedt.’ Volgens Esmee is de participatie en communicatie met inwoners onmisbaar. ‘Wij 
willen graag weten wat bewoners belangrijk vinden bij het opstellen van de transitievisie.’ Daarom 
zijn tijdens bijeenkomst verschillende vragen aan bewoners gesteld. Begrijpen bewoners de 
strategie tot 2030? En welke vragen hebben bewoners nog? Bewoners geven aan de strategie te 
begrijpen, maar hebben daar nog wel vragen bij. Zo zijn bewoners benieuwd welke 
subsidiemogelijkheden er zijn. Conny Huijskes, beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid van de 
gemeente: ‘Bewoners kunnen advies inwinnen over de subsidiemogelijkheden bij het Agem 
Energieloket’. De mogelijkheden kunnen namelijk per situatie verschillen.’ Een andere bewoner 
geeft aan dat oudere woningbezitters ook de afweging maken of de duurzaamheidsinvestering in 
diens leven wel terugverdiend kan worden. Conny: ‘Het kan inderdaad zijn dat een bewoner de 
investering in diens leven niet terugverdiend. Maar het is wel een investering in de toekomst van 
volgende generaties.’ 

De uitvoering: meerdere sporen 
In het aardgasvrij klaarmaken zet de gemeente in op meerdere sporen. Het eerste spoor is de 
wijkgerichte aanpak. De gemeente onderzoekt hoe een wijk kan worden verduurzaamd. Dit doet zij 
samen met de bewoners. De gemeente stelt samen met de bewoners van de wijk een 
wijkuitvoeringsplan op. Daarin is ook de aanpak uitgewerkt. Voor 2030 begint de gemeente in 
slechts een paar wijken.  



 

Het tweede spoor richt zich op de aanpak van woningen per woningtype. Er worden 
verduurzamingsvoorstellen gemaakt voor woningtypes die veel voorkomen. Het gaat om 
woningtypes die qua model en bouwjaar hetzelfde zijn.  

Spoor drie heeft betrekking op de individuele aanpak, zodat iedereen nu al stappen naar aardgasvrij 
kunnen zetten. Daarin probeert de gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen met bijvoorbeeld 
acties als collectieve inkoop en subsidies. Iedereen die wil verduurzamen kan onafhankelijk advies 
krijgen via het Agem Energieloket.  

De Wijkaanpak: welke wijk eerst? 
Bewoners waren nieuwsgierig naar welke wijken als eerst aan de beurt waren. Esmee: ‘Er is nu een 
volgorde bepaald met welke wijken de gemeente als eerst in gesprek gaat. Dit gebeurt voor vier 
wijken voor 2030. Het gaat om de wijken Mechelen, Varsseveld, Netterden en Ulft West. Maar de 
wijkvolgorde staat niet vast.’ Dat betekent dat als inwoners in een bepaalde wijk met 
verduurzaming aan de slag gaan, de gemeente de wijkvolgorde kan veranderen. De meeste 
bewoners gingen mee in de keuze van de startwijken. Zo gaf een bewoner aan: ‘Ik heb hier eigenlijk 
geen mening over, omdat de keuze het resultaat is van de opgestelde criteria.’ Een andere bewoner 
had daar wel nog vragen over: ‘Ik wil wel weten hoe de gemeente precies tot de keuze van deze 
wijken is gekomen.’ De bijeenkomst gaf onvoldoende ruimte om hier uitgebreid om in te gaan. 
Conny: ‘Mochten bewoners  vragen hebben over de gekozen startwijken? Dan kun je contact 
opnemen met mij’ (c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl). 

 

Naam buurt 
Aantal 
woningen 

Percentage 
woningcorpora
tie 

Veel 
voorkomende 
bouwperiodes 

Voorkeurstech
niek Ouderdom gasnet Lokale situatie Voorstel werkgroep 

1. Mechelen 255 17% Erg wisselend All electric 
Aangelegd voor 1975 en/of 
volledig afgeschreven 

Energiecooperatie 
Tweede ronde 
wijkaanpak 

2. Varsseveld 2500 26% 
Erg wisselend, 
voornamelijk na 
1950 

All electric 
Grotendeels aangelegd voor 
1975 en/of volledig 
afgeschreven 

Gedeelte van Varsseveld is 
Wijk van de Toekomst, 
kerngroep bewoners 
aanwezig 

Eerste ronde wijkaanpak 

3. Netterden 163 4% Erg wisselend All electric 
Grotendeels aangelegd tussen 
1975-1985 

Bewonersgroep, 
energiecooperatie in 
oprichting, inkomsten uit 
duurzame energie, er gebeurt 
veel op energiegebied 

Eerste ronde wijkaanpak 

4. Ulft West 2209 32% 
Voornamelijk 
1975-1990 en 
1950-1975 

All electric Erg wisselend 
Warmte uit Oude Ijssel is 
misschien mogelijkheid 

Warmtenet 
onderzoeken, 
combineren met 
wijkaanpak tweede 
ronde 

5. Gendringen 1795 31% 
Voornamelijk 
1950-1975 en 
1975-1990 

All electric Erg wisselend   Nader te bepalen 

6. Ulft Centrum 
en Ulft Oost 

1523 45% 
Wisselend, met 
name 1950-1975 

Warmtenet 
Deels aangelegd voor 1975 
en/of volledig afgeschreven, 
deels na 1985 

  
Onderzoek warmtenet 
en nader te bepalen 

7. Sinderen 64 22% Erg wisselend All electric Aangelegd tussen 1975-2007   Nader te bepalen 

8. Heelweg 45 4% Wisselend All electric 
Grotendeels aangelegd tussen 
1975-1985 

  Nader te bepalen 

9. Milt en Wieken 27 26% Gemengd N.v.t. Aangelegd voor 1985   Nader te bepalen 

10. Etten 608 14% Erg wisselend All electric 
Grotendeels aangelegd voor 
1975 en/of volledig 
afgeschreven 

Warmte uit de RWZI is 
kansrijk (samen met deel 
Terborg en Gaanderen) 

Warmtenet 
onderzoeken 



 

Tips voor nu 
Wil je op korte termijn je woning verduurzamen? Neem dan onderstaande tips mee:  

• Gaat u isoleren?   Doe het gelijk zo goed mogelijk 
• Glas vervangen?   Driedubbelglas 
• Kozijnen + glas vervangen? Geïsoleerde kozijnen en driedubbel glas 
• Ketel kapot?   Kies een warmtepomp of een hybride warmtepomp 

(met ketel) 
• Radiatoren vervangen  Kies laagtemperatuur radiatoren 
• Keuken vervangen?  Elektrisch koken 
• Met de buurt aan de slag? Bel de gemeente 0315-292 232  
• Advies nodig? Voor meer vragen kun je contact topnemen met Energieloket Agem door te 

bellen naar 0314 820 360 of mail naar www.energieloket@agem.nl.  

 

https://www.agem.nl/energie-besparen
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