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Volgens het Nederlands Klimaatakkoord moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 hun 

Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen, waarin de alternatieven voor aardgas en het 

handelingsperspectief per wijk of buurt is uitgewerkt. 

Voorstel 

De Transitievisie Warmte Hof van Twente vaststellen. 

Argumenten 

In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om 

onze CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Ook willen we de 

afhankelijkheid van aardgas verminderen, zowel uit Nederland als uit het buitenland. 

Daarom gaan we in Hof van Twente onze gebouwen en huizen op een duurzame manier 

verwarmen. Deze overstap naar duurzame, aardgasvrije verwarming noemen we de 

warmtetransitie. 

Inhoud 

Als vertrekpunt hebben we genomen dat we inzetten op een haalbare, betaalbare en sociale 

transitie. Dit doen we volgens een stappenplan: 

1. _ besparing energie: door isolatie, ventilatie en elektrisch koken, 

2.  bij vervanging keuze voor hybride of volledig elektrische warmtepomp 

3. verkenning op gebiedsniveau voor lokale kleinschalige warmtenetten (bepaling of een 

lokaal warmtenet financierbaar is) 

Hiervoor zijn 'transitiepaden' opgesteld die inzicht geven in welk alternatief voor aardgas het 

meest haalbaar en betaalbaar is. Binnen onze gemeente heeft het overgrote deel van het 

grondgebied 'focus op energiebesparing, vervolgens overstap naar warmtepomp' toegekend 

gekregen. In de kernen Delden en Goor ligt de focus op 'energiebesparing en warmteopties 

periodiek herijken'. Voor deze kernen geldt dat de kosten voor hybride en een warmtenet 

dichtbij elkaar liggen. Of in deze buurten een warmtenet komt of hybride oplossingen, is 

afhankelijk van de beschikbaarheid van warmtebronnen en de mate waarin we de 

warmtevraag kunnen organiseren. 

Voor bedrijventerreinen geldt dat een gebiedsgerichte aanpak logisch is om voor die locatie 

de optimale warmteoptie te kiezen en te ontwikkelen. In alle gevallen is er namelijk sprake 

van relatief weinig gebouweigenaren. Dit kan worden vormgegeven in een uitvoeringsplan. 



Proces 

De Transitievisie Warmte is begeleid door een projectgroep waar inhoudelijke expertise op 

het gebied van energie en warmte gecombineerd is met de inbreng van stakeholders zoals 

Netwerkbeheerders en corporaties. De inhoud van de visie is toegelicht tijdens een 

informatiebijeenkomst op 26 oktober 2021. Tijdens de avond is gebleken dat er verschil is in 

kennis, verwachtingen en reeds gezette stappen waardoor het gepresenteerde algemene 

beeld niet aansluit bij de individuele verwachtingen. 

Dit plan is een visie. Hierin staan de kansrijke mogelijkheden om te komen tot een alternatief 

voor aardgas. Gelet op de specifieke behoefte van de inwoners zal er extra aandacht gaan 

naar de mogelijkheden door inzet van de Wooncoaches, Dichtbij Duurzaam en (Rijks-) 

subsidieregelingen als RRE en RREW (vertaald in Poen voor Groen). Daarbij wordt 

aangesloten bij de eerste stap in het proces: aandacht voor isolatie, ventilatie en elektrisch 

koken. 

De Transitievisie Warmte wordt elke vijf jaar herijkt. Dit om aan te blijven sluiten bij 

technische, financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. 

Risico’s 

De Transitievisie Warmte vormt het vertrekpunt voor een beweging om aardgasloos te zijn 

2050. Dit is een lange termijn. Het risico bestaat dat daarmee weinig urgentie wordt gevoeld 

om maatregelen te treffen. Bovendien is deze visie opgesteld met in achtneming van de 

huidige kennis. Onder invloed van technische, financiële en beleidsmatige ontwikkelingen 

kan er verschil van aanpak wenselijk zijn. 

Alternatieven 

Niet instemmen met de Transitievisie Warmte. Consequentie is dan dat niet voldaan wordt 

uit de uitgangspunten van het klimaatakkoord. Er is om die reden geen sprake van een reëel 

alternatief. 

Vervolg 

We kunnen niet heel Hof van Twente in één keer aardgasvrij maken. Daarom is een selectie 

gemaakt welke wijken, buurten of strategieën kansrijk zijn om in de periode tot 2030 mee 

aan de slag te gaan. Hier willen we de komende jaren, gefaseerd, starten met de 

warmtetransitie. Er zijn nu drie locaties geselecteerd om een start mee te maken: Kerspel 

Goor, Rupertserf in Delden en de dorpskernen: middels een all Electric campagne. 
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