
Huisregels 

'Welkom bij de online bewonersbijeenkomst van gemeente Oude IJsselstreek.

'Praktische zaken:
' - We beginnen om 19.30.
' - Uw geluid staat uit en uw camera aan.
' - Vragen kunt u stellen via de chat functie. Deze functie vindt u boven in de 

zwarte balk. 



Oude IJsselstreek richting
aardgasvrij
'Stapsgewijs |  Samen

Presentator
Presentatienotities
Deze presentatie kun je gebruiken als basis voor jouw presentatie. Download de presentative vanuit de mediabank en pas de sheets aan naar jouw doel en doelgroep. Afbeeldingen kun je selecteren en vervangen, zodat deze ook nog beter aansluit bij jouw verhaal. 



Agenda
1. Opening wethouder
2. Mentimeter
3. Terugblik en tijdlijn 
4. Brede verduurzamingsstrategie
5. Mentimeter
6. Afsluiting wethouder

Presentator
Presentatienotities
Anne neemt het programma door en geeft het woord aan Janine 



1. Opening wethouder Kock 

'Stand van zaken:

'- We zetten tot 2030 in op het aardgasvrij-klaar maken van 

gebouwen. 

'- We onderzoeken de mogelijkheid van een warmtenet. 

Presentator
Presentatienotities
De wethouder licht toe wat de laatste stand van zaken is. Ze vertelt kort wat over de visie van de gemeenteraad op de warmtetransitie. De 2 punten opgenomen op de sheet zijn de belangrijkste conclusies. 



2. Mentimeter
Wij hebben wat vragen voor jullie! 

Ga naar www.menti.com en vul in 57479202.

Presentator
Presentatienotities
Vragen die in de Mentimeter staan:Was u er de vorige keer ook?Wat verwacht u van vanavond? 

http://www.menti.com/


Terugblik sessie 
23 maart 



Waarom een Transitievisie?
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WIJKUITVOERING
SPLAN

Afstemming verdeling-
vraagstukken en 
principekeuzes tussen 
gemeenten in regionaal 
verband

Presentator
Presentatienotities
Korte toelichting over het waarom. Daarbij benoem ik ook de subsidie in Duitsland. Parijs akkoord: In het Parijs Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.Het verdrag vereist van lidstaten dat zij nationale klimaatplannen op stellen die ambitieus zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder nieuw plan moet stijgen.Klimaatakkoord: Elk land heeft uiteindelijk zo’n plan en mag dit op eigen manier invullen. Dit maakt dat er soms lastige verschillen zijn zoals de delen in Duitsland en Belgie die nu juist aardgas krijgen terwijl wij aardgas uitfaseren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel alleen zetten zij andere stappen. In Nederland hebben we echt gepolderd met het klimaatakkoord. Met verschillende NGO’s overheden en bedrijven zijn we tot doelstellingen en manier gekomen. Ik zal daar zo nog wat over vertellen. Een van deze doelen is de regionale energiestrategie en de TVW.Er zijn natuurlijk ook andere redenen. De afhankelijkheid van Rusland. De eindigheid van grondstoffen. Regionale energiestrategie: In de gebouwde omgeving wordt elektriciteit en warmte (in de vorm van gas) gebruikt. De RES kijkt op regionale schaal naar mogelijkheden van duurzame opwekking voor beide energievragen. Ze kijken hierbij alleen naar zonne- en windenergie omdat dit bewezen technieken zijn.TVW: In de Transitievisie Warmte stelt de gemeente een visie op hoe de overgang naar verwarming zonder aardgas eruit zal zien, tot 2050. Er wordt gekeken of er logische wijken zijn die in 2030 al starten met het maken van stappen richting aardgasvrij , en welke wijken juist moeilijker zijn om van het aardgas af te halen. Deze komen later aan de beurt in de periode tot 2050. De Transitievisie Warmte is niet het eindoordeel, maar het begin van het gesprek met inwoners over “van het aardgas af”. Er wordt geen definitief besluit genomen: het is een visie op de mogelijkheden.WUP: Als er wijken zijn die in 2030 van het aardgas af zouden kunnen gaan, moet ook beschreven worden wat het meest kansrijke alternatief is, en waarom. Voor deze wijken wordt in samenspraak met inwoners een gedetailleerd plan gemaakt: het wijkuitvoeringsplan. Dit duurt ongeveer 2 jaar. In dit proces wordt samen besloten of, en wanneer, de levering van aardgas in deze wijk stopt (ca. 8 jaar later).Voor de andere wijken wordt een voorlopige oplossing gekozen.



De Transitievisie Warmte is..

Wel Niet

Visie op kansrijke technieken Een opgelegde eindtechniek 
voor een buurt 

Het begin van het gesprek met 
inwoners 

Een moeten

Een stapsgewijze aanpak Een besluit tot morgen het gas 
eruit 



Welke stappen hebben we gezet?

Uitgangspunten

Technisch 
onderzoek 

Multicriteria
Analyse 

Strategie tot 
2030 

Doorkijk 
uitvoering

Presentator
Presentatienotities
Ik behandel deze punten daarna een voor een. Voor de uitgangspunten heb ik geen sheet, dit licht ik mondeling toe. De uitgangspunten zijn: Regionale samenwerking Stapsgewijs We accepteren onzekerheden Duidelijke communicatie en participatie Extra stilstaan bij de kleur oranje  dit staat dus nog niet vast. We vragen deze bijeenkomst om feedback over deze plannen. 



Welke technieken?
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Presentator
Presentatienotities
Hierbij benoem ik waarom we wel naar de eindoplossing hebben gekeken ondanks dat we inzetten op isolatie. Ik benoem waterstof en biosgas omdat die bijna altijd terugkomen als vraag. 



Kansrijke technieken op dit moment 

Presentator
Presentatienotities
Eerste onderzoek! Dit moeten we aankomende tijd verdiepen. Wanneer er staat all electric kan dit evengoed een hybride optie zijn en op termijn ook opties als groen gas.  



Brede 
verduurzamings-
strategie 



Strategie tot 2030 – brede verduurzaming 
gericht op aardgasvrij-klaar 

We gaan inzetten op drie sporen: 

1. De lokale wijkaanpak 

2. Aanpak per woningtype (regionaal)

3. Individuele aanpak 

En ondertussen:

- onderzoeken we mogelijkheid van een of enkele warmtenetten. 

- heeft Wonion een ambitieuze aanpak.

- is nieuwbouw altijd aardgasvrij.

- zijn we bezig met onderzoek naar waterstof.

Presentator
Presentatienotities
Toelichting 3 sporen:De wijkaanpak ga ik zo op door. De regionale doelgroepaanpak   is een aanpak gericht op het groeperen van de verschillende soorten woningen en gebouwen. Hiervoor wordt met ondernemers gezocht naar een haalbare, betaalbare oplossing gericht op isolatie en hybride oplossingen. Deze oplossing is kant en klaar. Er wordt een Marktplaats gecreert waar vraag en aanbod samen komt.Conny stuurt het document nog.. Dan aanvullenIndividuele aanpak  Oude Ijsselstreek heeft een energieloket. Dit energieloket communiceert gemeentebreed met concrete informatie over het verduurzamen van woningen. Woningeigenaren kunnen hier naartoe bellen voor informatie en ondersteuning. Conny, wat doet het energieloket nog meer? Inkoopacties en RRE etc?Toelichting ondertussen:Het onderzoek naar een warmtenet komt in de gebieden die op de afbeelding van daarstraks blauw waren. We hebben daarvan een eerste verkenning gedaan maar nader onderzoek moet uitwijzen hoe kansrijk deze optie echt is. Aanpak Wonion nog even uitzoekenSinds 2018 mag nieuwbouw niet meer worden aangesloten aan het aardgas.



Spoor 1: de lokale wijkaanpak 

'Een wijkuitvoeringsplan is de start van het gesprek met 

inwoners. De gemeente kijkt hoe ze inwoners kan 

ondersteunen en ontzorgen.

'De gemeente bepaalt uiteindelijk met de inwoners:

– Hoe gaan we verduurzamen? 

– In welk tijdspad?

– Op welke manier?

Presentator
Presentatienotities
Varsseveld uitleggen  bezit woco, …



Wat betekent de volgorde van wijken?

Route met welke wijk de gemeente als eerste in gesprek gaat. 

Deze volgorde geeft de meest logische wijken aan. Deze 

wijken zijn gescoord op 12 criteria. In 2050 zijn alle wijken aan 

de beurt geweest en aardgasvrij.



Wat zijn de 12 criteria?

'Op deze 12 criteria zijn de wijken gescoord (feitelijk en daarna op waarden).

Technisch-financieel Meekoppelkansen Sociaaleconomisch 

Kosten van het alternatief Afschrijving gasnet Energiecoöperatie aanwezig

Uitkomst rekenmodellen Buurtontwikkelingen Zonnepanelen op woningen 

Bezit woningcorporatie Site Investeringen infrastructuur Inkomen inwoners 

Gelijksoortige woningen Investering woningcorporatie Intentie 



Wat kwam daar grofweg uit? 
Naam buurt Aantal 

woningen
Percentage 
woningcorporatie

Veel voorkomende 
bouwperiodes Voorkeurstechniek 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 2.500 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, 
energiecoopratie in 

oprichting, inkomsten 
uit duurzame energie, 

er gebeurt veel op 
energiegebied

eerste ronde wijkaanpak 

4. Ulft West 2.209 32% Voornamelijk 1975-
1990 en 1950-1975 All electric Erg wisselend

Warmte uit de Oude 
Ijssel is misschien 

mogelijkheid

Warmtenet onderzoeken, 
combineren met wijkaanpak tweede 

ronde

5. Gendringen 1.795 31% Voornamelijk 1950-
1975 en 1975-1990 All electric Erg wisselend

nader te bepalen

6. Ulft Centrum en Ulft Oost 1.523 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 nvt 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

Presentator
Presentatienotities
We hebben de vorige keer verteld over verschillende criteria die wij meenemen om te komen tot een juiste conclusie: Technisch financieelMeekoppelkansen Sociale criteria Die criteria toepassend kwam daar dit beeld uit. 



Met welke wijken gaat de gemeente het eerst in gesprek?



Kanttekening bij deze volgorde 

- Niet in beton gegoten.

- Is vooral een technisch oordeel over kansen per wijk.

- Startpunt voor gesprekken met wijken en 

samenwerkingspartners.

- Zoektocht naar ‘draagvlak’.



Spoor 2: Aanpak per woningtype (regionaal)

– Er zijn veel wijken waar hetzelfde type woning staan, voor 

deze woningen worden standaard oplossingen uitgewerkt 

(met bouwende partijen).

– Mensen met deze woningen krijgen een brief met 

informatie en woningeigenaren die interesse hebben voor 

deze oplossing kunnen een aanbod krijgen voor hun 

specifieke situatie.

– Het is een samenwerking van verschillende Achterhoekse 

partijen (bouwbedrijven, Agem Energieloket, gemeente 

e.d.) en moet nog worden uitgewerkt.

Presentator
Presentatienotities
Varsseveld uitleggen  bezit woco, …



Spoor 3: individuele aanpak 

'- Iedereen die wil verduurzamen kan onafhankelijk advies 

krijgen via het Agem energieloket.

'- Het energieloket kan ook advies geven over 

financieringsmogelijkheden, subsidies en landelijke 

ontwikkelingen ed.

'- Er zijn regelmatig acties die voor iedereen open staan zoals 

collectieve inkoop acties.

'- Er zijn regelmatig specifieke acties (in bepaalde wijken) zoals 

het nemen van warmtefoto’s.

'- Er zijn gemeentelijke leningen beschikbaar met lage rentes 

(toekomst bestendige lening)



2. Mentimeter

Wij hebben wat vragen voor jullie! 

Ga naar www.menti.com en vul in 57479202.

Presentator
Presentatienotities
Vragen die in de Mentimeter staan:- 

http://www.menti.com/


Hoe nu concreet verder:

'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!

'Advies nodig? 



Afsluiting wethouder Koch

'- 2021: ter inzagelegging, vaststellen Transitievisie door 
de gemeenteraad 
'- 2022: eerste gesprek met de wijk 
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