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1.Inleiding 
 
De Concept-Transitievisie Warmte richt zich op het verduurzamen van woningen en gebouwen in 
onze gemeente en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot (pijler 2 programma duurzaamheid). 
De Transitievisie Warmte biedt informatie over de opgave, de alternatieve warmtebronnen, 
technieken en onze uitgangspunten voor de uitvoering van de warmtetransitie. Wat is passend voor 
Tynaarlo? Wat is technisch haalbaar en realistisch? Waar hechten wij waarde aan? De visie is het 
bovenliggende stuk voor een verdere concrete uitwerking in uitvoeringsplannen, die volgen na 
vaststelling van deze visie.  
 
Een groot deel van de uitvoering van de energietransitie ligt niet in handen van de gemeente, maar 
van onze inwoners en de woningcorporaties. Een groep inwoners, lokale initiatieven, de 
woningcorporaties, waterschappen en Enexis Netbeheer hebben meegedacht bij het opstellen van 
de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte is ‘nieuw’ beleid voor de gemeente Tynaarlo. Om 
deze reden verneemt het college graag de reactie van inwoners en betrokken stakeholders op de 
plannen.  

2.Besluitvorming en procedure 
 
Het college van B&W stelde de Concept-Transitievisie Warmte vast op 1 december 2021. Vervolgens 
lag het document ter inzage van 10 december tot 21 januari 2021. Dit leverde in de betreffende 
periode zes reacties op van inwoners en (belangen)organisaties. Tegelijkertijd is het document 
besproken in de klankbordgroep, de groep van betrokken inwoners die verscheidene keren hebben 
meegedacht over de visie. Dit heeft geleid tot een zevende reactie op de Concept-Transitievisie 
Warmte.  
 

Vervolgtraject 
In dit document wordt een reactie gegeven op de inhoud van de inspraakreacties. De inspraaknotitie 
wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd, samen met de aangepaste Transitievisie 
Warmte gemeente Tynaarlo. Daarna zal de gemeenteraad, op voorstel van het college, een besluit 
nemen over het vaststellen van de aangepaste Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo.       

3.Inhoud inspraakreacties  
 
Er zijn verschillende inspraakreacties ontvangen. Eén van de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen, 
drie van (belangen)organisaties of stakeholders, twee van inwoners en één van de klankbordgroep. 
De gehele reacties zijn te vinden in de bijlagen 1 t/m 6. Enexis Netbeheer heeft rechtstreeks 
opmerkingen geplaatst in de concept-visie en daarom is deze reactie niet als aparte bijlage 
meegenomen. Alle opmerkingen zijn in de inspraaknotitie ondereen gezet.  

4.Beoordeling inspraakreacties en voorgestelde aanpassingen 
 

Hieronder worden de ingediende inspraakreacties puntsgewijs bij langs gelopen en behandeld:  

Enexis Netbeheer 

• [Blz. 6] Tekst: Jongere of goed te isoleren woningen kunnen all-electric worden verwarmd 
door middel van elektrische warmtepompen. Deze woningen kunnen van het aardgas af.  
Reactie Enexis Netbeheer:  
- Wat is definitie van jongere/oudere woning? En voor goed en minder goed te isoleren?  
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- Aandachtspunt: De woningen kunnen van het aardgas af wanneer er ook gekookt wordt op 
inductie.  

Reactie: Met ‘jongere’ woning wordt verwezen naar de woningen van ná 1992, die veelal goed te 
verduurzamen zijn. Dit is nu aan de tekst toegevoegd. Het vraagt om maatwerk om te bepalen een 
woning goed of minder goed te isoleren is. Om deze reden wordt hiervoor geen definitie gegeven. 
Koken op inductie is ter verscherping nadrukkelijker meegenomen in de visie, onder andere bij 5.1, 5.2 
en in bijlage V over het handelingsperspectief.    

 

• [Blz. 7] Tekst: Voor eigenaren van woningen van ná 1992 is het vaak mogelijk om gelijk over 
te stappen op all-electric.  
Reactie Enexis Netbeheer: Onderzoeken laten ook andere geluiden horen; woningen na 2000 
ipv 1992?  

Reactie: Het is goed om hier bewust van te zijn. We zullen hier aandacht voor blijven houden in de 
uitvoering van de visie.  

 

• [Blz. 22, 24, 25] Tekst: Biogas en bodemlussen vormen hier een uitzondering op.  
Reactie Enexis Netbeheer: Bio of groengas? Biogas kan nooit via ons netwerk naar bewoners 
getransporteerd worden, daar zijn kaders voorgesteld en behoeft dan nog een opwerkingslag 
om daaraan te voldoen. Kan je daarom niet beter spreken over groengas ipv biogas? Biogas 
mag Enexis niet transporteren, dus zal daar zelf iets voor moeten worden opgetuigd. 

Reactie: Waar in de visie gesproken wordt over biogas, is de tekst aangepast met een extra 
toelichting op groen gas. 

. 

• [Blz. 24 en 25] Paragraaf Netcapaciteit gemeente Tynaarlo  
Reactie Enexis Netbeheer: benoemen dat verduurzamen in totaliteit effect heeft op ons 
netwerk is goede zaak. De opbouw van het netwerk en ontwikkelingen RES lopen nu door 
elkaar, waardoor je nu het vermoeden kunt krijgen dat RES opgave en TVW aan elkaar gelijk 
zijn en in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Dat is nu niet het geval. RES opwek wordt middels 
Routekaart getackeld en TVW wordt op termijn pas, LOS VAN de RES opwek opgepakt. Houd 
goed onderscheid tussen opwek op de verschillende netvlakken; grootschalig zon op 
veld/wind daar is sprake van transportschaarste binnen gemeente en voor dit netvlak (MS-
T/HS) ontwikkelen we een routekaart RES. Impact van TVW speelt m.n. op lager liggende 
netvlakken: MS-D en LS netwerk. Deze zullen zeker per situatie bekeken moeten worden 
v.w.b. impact obv gemaakte keuze warmtebron, maar om nu in TVW te duiden dat het 
netwerk op deze netvlakken grote moeite heeft is situationeel. Iedere warmteoplossing heeft 
een andere impact op de benodigde werkzaamheden van Enexis Netbeheer 
(netverzwaringen, gasaansluiting / - net verwijderen). Daarom het advies om in de TVW uit te 
dragen dat er keuzen worden gemaakt waarin rekening gehouden is met de impact op onze 
infrastructuur. TVW benoemt al meer aandacht voor ruimte zowel onder- als bovengronds 
tbv eventuele verzwaring elektriciteitsnetwerk (kabelstracés en transformatoren), maar 
realiseerbaarheid is ook van groot belang om mee te nemen in de afwegingen alsook 
planning. Ook benoemen dat in de afwegingen/keuze warmtevormen rekening is gehouden 
met netwerkkosten.  

Reactie: De tekst is hierop aangepast in de visie bij paragraaf 3.6. 
 

• [Blz. 28] Routekaart  
Reactie Enexis netbeheer:   
- Wat is visie mbt koken en tapwater? Nu geen heldere visie voor opgenomen, dan enkel 
ketel.  
- Monumentale panden: Groengas is prima mits voldoende voorhanden, Mis integrale 
doorkijk/verdeling met buurgemeenten en landelijke verdeling. Voor waterstof mis ik 
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verwijzing naar waterstof ladder tbv realistische verwachting in de tijd en toepassing in de 
gebouwde omgeving. Vanuit Enexis Netbeheer zien we op zijn vroegst pas na 2030 een 
bescheiden rol voor waterstof in bebouwde omgeving en dat kan ook enige aanpassing 
gasnetwerk met zich meebrengen, afhankelijk van de keuze.  
- Eelde, Buurten Zuid: Warmtenet? Dan ok nadenken over koken/tapwater, plaatsen PV op 
daken en laadpaal thuis. Visie gaf eerder nog aan dat er nog wel onzekerheden waren m.b.t. 
warmtecapaciteit veiling; eerder voor eigen dan voor ander gebruik van toepassing. Wat 
maakt dat deze buurten dan toch als project voor 2030 te realiseren is benoemd? Daarnaast 
de opmerking dat wanneer warmtenet wordt uitgerold de netbeheerder eerst het gasnet nog 
in stand moeten houden, dus ook indien nodig risico investeringen moeten doen. Kan het iets 
minder makkelijk maken om dan aanleg warmtenet te rechtvaardigen. Iets om mee te 
nemen in communicatie bewoners.  
Waarom wordt gekozen voor 2 fasen? netwerk zien we graag in 1 keer vanuit totaalplaat 
aangelegd. Wordt nu in 2 fasen gewerkt wat mogelijk leidt tot extra 
aanpassingen/uitbreidingen van ons netwerk. Graag rekening mee houden dat onze mens- 
en materiaalcapaciteit steeds nijpender wordt. Helderheid hierin werkt in dat geval in ons 
aller voordeel.  
- Vries:  
Waarom geen tijdsverwachting voor Vries opgenomen in TVW?  
- Tabel Algemeen:  
Maken we uit bovenstaand tabel op dat Tynaarlo in totaal 6 WUP's voor 2030 gaat opstarten 
en uitvoeren? Klopt deze veronderstelling? Komt Vries daar dan ook nog bij?  

Reactie:  
- In de visie is het belang van verduurzamen warm tapwater en koken op inductie nadrukkelijker 
meegenomen in de visie, ook bij de routekaart is dit extra vermeld. 
- In bijlage III is de waterstofladder opgenomen en pagina 3.6 is aan hoofdstuk 3 toegevoegd om 
meer uitleg te geven. Tevens wordt bij de samenvatting uitvoeringsstrategie (in de samenvatting en 
bij H5) aangegeven waarom er onduidelijkheid is over de daadwerkelijke beschikbaarheid van 
waterstof en groengas in de toekomst.  
-  In de visie wordt over de veiling RoyalFloraHolland (RFH) aangegeven:  
Nader onderzoek is nodig om de daadwerkelijke warmtepotentie, rendabiliteit en dus toepasbaarheid 
van dit concept te kunnen bepalen. De vraag over RFH gaat dus eigenlijk al over uitvoering van de 
visie. De inhoudelijke afweging of de restwarmte wel/niet gebruikt kan worden is niet opgenomen in 
de visie. De definitieve visie is bovendien aangevuld met de uitkomsten van onderzoek naar de 
verduurzaming bedrijventerrein De Punt waarbij de restwarmte van RFH ook een rol kan spelen. Dit is 
aangegeven in de routekaart (hoofdstuk 4) bij: Buurten Eelde Zuid. 
- Wijziging heeft plaatsgevonden: Er is nu in de visie aangegeven wat er voor 2030 dient te gebeuren 
bij Vries. 
- We gaan voor 2030 geen 6 WUP’s uitvoeren en opstarten. Er worden geen wijken aangewezen die 
voor 2030 van het aardgas af zal gaan. De komende jaren kunnen diverse verkenningen of 
onderzoeken worden uitgevoerd om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de genoemde kansen te 
onderzoeken. Dit betekent niet automatisch dat deze verkenningen ook zullen resulteren in een WUP. 
Dit maakt ook dat er in de routekaart gesproken wordt over 2 fasen. Een eerste fase waarin de 
verkenningen en/of haalbaarheidsonderzoeken plaatsvinden wat kan resulteren in een 
uitvoeringsplan. Daaropvolgend een fase 2 waarin een uitvoeringsplan wordt uitgevoerd. 

 

• [Blz 31] Tekst: Verwarmingssysteem aangepast op lage temperatuur (vloerverwarming of LT 
radiatoren) 
Reactie Enexis Netbeheer: LT vloerverwarming; niet elke vloerverwarming kan een LT variant 
aan. Daarnaast ook duiden dat koken en tapwater electrisch worden, dus echt aardgasvrij  

Reactie: Dit is extra benadrukt in de visie.  
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• [Blz. 32 en 33] Tekst: Periodieke afstemming tussen woningcorporaties, gemeente en 
netbeheerder m.b.t. diverse onderhouds- en uitvoeringsplannen.  
Reactie Enexis Netbeheer: Keuze warmtevorm bepaald ook impact op ons netwerk, kan zijn 
dat naast onderhoud en uitvoeringsplannen er ook uitbreidingsplannen aan de orde dan 
komen. Dus netbeheerder graag zsm in voortrace meenemen aub.  

Reactie: Ja, hier is de gemeente zich van bewust en dit zal naar ons beeld onderdeel moeten zijn van 
een periodiek afstemmingsoverleg.  

 

• [Blz. 34] Paragraaf Activiteiten commercieel, maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed]  
Reactie Enexis Netbeheer: Graag zien we een helder kaart/lijst van al deze onderstaande 
initiatieven incl. tijdsplanning als aanvullende input tbv doorrekening impact netwerk. Het 1 
staat absoluut niet los van het andere. Dit zou m.i. uiteindelijk gaan leiden tot 1 kaart met 
alle verduurzamingsverwachtingen waarmee periodiek gesprek wordt gevoerd met 
belanghebbenden zoals Woco en netbeheerder en input wordt voor wijk/buurt gesprekken.  

Reactie: Dit punt heeft niet geleid tot tekstaanpassingen in de visie maar zal wel worden opgepakt in 
de uitvoering.  

 

• [Blz. 39] Tekst: Tevens kunnen de communicatiekanalen van partners in (netbeheerder, 
woningcorporaties, inwonersinitiatieven) worden benut.  
Reactie Enexis Netbeheer: Wat is hierbij de gedachte van gemeente? Graag duiden zodat we 
onze zienswijze kunnen geven. eerste reactie: is m.i. niet basis taak van netbeheerder om 
TVW zaken te communiceren naar bewoners.  

Reactie: De tekst is hierop aangepast. 
 

• [Blz. 39] Tekst: Het bijeenroepen en organiseren van het collectief: Er is een belangrijke rol 
weggelegd voor professionele belanghebbenden (Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, 
Enexis). Zonder hen worden er geen stappen gezet naar aardgasvrij(ready) maken van de  
woningen.  
Reactie Enexis Netbeheer: Enexis moet obv gekozen warmtebron haar netwerk aanpassen 
dus technisch klopt het dat wij belangrijke speler zijn in het wel/niet realiseren van 
aansluiting/belasting netwerk, maar wij maken geen keuzen in warmtebron, noch kunnen wij 
mensen bewegen/aanjagen om te verduurzamen, dat is geen taak van enexis, maar m.i. van 
gemeente en/of WoCo.  

Reactie: Dit klopt, voor extra duidelijkheid naar de lezers toe is dit extra benadrukt in de tekst bij 
paragraaf 7.2, onder Faciliterende en ondersteunende rol.  

 

• [Blz. 39] Tekst: Voor de belanghebbenden is naast meedenken op visieniveau ook  
nadrukkelijk een taak weggelegd in de uitvoering.  
Reactie Enexis Netbeheer: Nadrukkelijk? enexis gaat uitvoeren obv van haar taak/opdracht 
conform huidige proces. Zien niet een direct link met TVW om anders te acteren dan we nu 
doen. Graag aangeven wat nadrukkelijk in uitvoering betekent, zodat we onze zienswijze 
kunnen geven  

Reactie: nadrukkelijk is verwijderd in de tekst. Het gaat om de rol en werkzaamheden van  Enexis 
Netbeheer zoals deze nu bekend zijn.  

 

• [Blz. 43]  
Reactie Enexis Netbeheer: Mis in scenario 3 en 4 het onderdeel: Periodieke afstemming met 
o.a. woningcorporaties en netbeheerder.  

Reactie: De tekst op blz. 43 is hierop aangepast.  
 
 



6 
 

 
 

• [Blz. 54] Tekst: Uitkomsten informatieavond.  
Voorstel vanuit informatieavond: Bestaande infrastructuur laten liggen voor evt. 
mogelijkheden in toekomst. Hoe meegenomen in de visie: Bevoegdheid netbeheerder. 
Samen naar oplossingen en alternatieven zoeken in de uitvoeringsplannen.  
Reactie Enexis Netbeheer: Het is een uitkomst van info avond, waarvan ik geen vervolg heb 
gezien en veronderstel dat dit voor nu niet aan orde is, maar levert wel vraagtekens op: Hoe 
moet dit worden gelezen? Wat moet Enexis Netbeheer hiermee?  

Reactie: Deze suggestie is gegeven op de informatieavond om geen spijt-maatregelen te treffen. De 
huidige infrastructuur is waardevol en kan wellicht ingezet worden op een andere manier voor 
groengas of waterstof. De toekomstige ontwikkelingen moeten dat uitwijzen. Deze suggestie is 
meegenomen in de visie om hier rekening mee te houden tijdens de uitvoering. Dat wil zeggen dat de 
gemeente met de netbeheerder en stakeholders per situatie wil kijken naar wat de best passende 
oplossing is voor een blok, buurt of wijk, voor nu maar ook in de toekomst.  
 

• [Blz. 58] Tabel Investeringen per warmtespoor  
Reactie Enexis Netbeheer: Hierbij is het advies te geven om te duiden dat het om 
installatiekosten gaat en niet de evt. andere kosten zoals nieuwe vloerbekleding/aanpassing 
woning betreft. Asser bewoners hebben hierover m.n. veel discussie gehad met wethouder. 
Daarnaast de opmerking dat het netwerkinfrastuctuur ook tot extra kosten kan leiden; is nu 
niet met naam benoemd en aangegeven dat gemeente dit heeft meegewogen in hun nu 
voorliggende visie keuzen. 

Reactie: De toelichting bij de tabel is hierop aangepast. Toelichting op het netwerkinfrastructuur is 
meegenomen in paragraaf 3.7. 

 

• [Blz. 59] Tekst: Afsluiten gasnet. Wanneer de gasleiding naar de woning niet meer gebruik 
wordt moet deze afgesloten worden. Hier zijn kosten aan verbonden.  
Reactie Enexis Netbeheer: huisaansluitleiding gas gebruiken aub en deze wordt afgesloten EN 
fysiek verwijderd!  

Reactie: De tekst is hierop aangepast. 
 

• [Blz. 61] Tekst: Monitoren en herijken Transitievisie Warmte  
Reactie Enexis Netbeheer: Meer aandacht voor monitoring in de wijk t.b.v. vroegtijdige 
verandering van de infrastructuur. Voorkomen dat hagelslag over de gemeente in de tijd, 
door tempo leidt tot knelpunten. Hoe gaat gemeente monitoren? Zeker wanneer insteek is 
dat dit niet wijkgericht wordt uitgevoerd. Maakt het voor netbeheerder moeilijk om op te 
participeren en lopen we met huidige regelgeving/procesgang structureel achter de 
verduurzaming aan. Zien graag meer regie/coördinatie hiervoor vanuit gemeente. 

Reactie: De komende jaren zet de gemeente breed in op isoleren. Dit is de hoofdfocus. Tegelijkertijd 

zullen er ervaringen worden opgedaan met uitvoeringsplannen. Een wijkgerichte aanpak heeft niet de 

hoofdfocus. De gemeente wil nog geen wijken aanwijzen omdat het nog niet realistisch, haalbaar en 

betaalbaar is voor vele inwoners. Bovendien wil de gemeente geen dwang uitoefenen. Dat het voor 

de netbeheerder moeilijk is om hierop te anticiperen is een goed signaal. We onderstrepen het belang 

om de resultaten van de uitvoeringsactiviteiten en – plannen goed te monitoren om te volgen welke 

acties leiden tot resultaten en wat nog om actie of maatregelen vraagt. Het delen van deze 

ervaringen en daarmee het volgen van dergelijke ervaringen van andere gemeenten en het bijhouden 

van technologische ontwikkelingen is daarbij net zo van belang. Het in te toekomst herzien van de 

visie heeft als doel om de opgedane ervaringen en ontwikkelingen te benutten tot een alsmaar meer 

gestructureerde aanpak, ten voordeel van alle betrokken stakeholders.  
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Reactie bewoner 1 
De gehele reactie is te vinden in de bijlage. De suggesties of vragen waarop een reactie gegeven 
worden, zijn hieronder weergegeven. De suggesties die hieronder niet worden behandeld, zijn 
overgenomen in de definitieve visie. 
 

• Voorwoord 
In het voorwoord ontbreekt een verwijzing naar 2030, terwijl in de routekaart (blz. 28/29) er 
5 projecten zijn benoemd met indicatie "voor 2030”). 
Voorstel: 
Na de eerste alinea (cursief) toevoegen 
Reeds voor 2030 kunnen buurten of wijken aangeven dat ze aan de slag gaan met een 
project. Hiervoor worden uitvoeringsplannen ontwikkeld. 
De opgave van het Rijk is om in Nederland in 2030 20% van de doelstelling om in 2050 
aardgas vrij te zijn bereikt te hebben. De gemeente Tynaario wil in 2030 een CO-2 reductie 
realiseren van 49 %. leder vijfjaar wordt de Transitievisie herzien zodat de visie steeds 
concreter wordt. 
De zin 'de opgave..........bereikt te hebben' staat letterlijk op bIz. 11. De tweede zin staat op 
bIz. 5 in de eerste alinea. De laatste zin is ontleend aan blz. 8 

Reactie: Er is ervoor gekozen om in het voorwoord niet te veel op de inhoud van de visie in te gaan. 
De samenvatting moet vooral duidelijkheid bieden m.b.t. inhoud van het beleidsstuk.  
 

• Blz. 8 
Op blz. 8 onder het kopje 'Hoe nu verder' wordt onderaan het eerste deel gesproken over 
'het vergroten van kennis.' 
De zin die hierop volgt moet duidelijk maken hoe de gemeente het vergroten van het 
kennisniveau dient te bereiken. Het duidelijk maken van hoe de communicatie tussen de 
gemeente en de burger verloopt blijft de achilleshiel van deze nota. Een optimistische lezer 
kan hier iets van terug vinden op blz. 16. ('participatie' en 'elke keer zoeken naar een passend 
communicatiemiddel en boodschap' en op blz. 31/23 onder het kopje 'Wat is nodig voor 
zowel het stimuleren van energiebesparing en het individuele spoor.' 
Vervang de zinnen 'Dat gebeurt in het verlengde van..............om in actie te komen'. De zin 
'Een groot bereik is hier bij belangrijk' handhaven. Vervolgens met een gewijzigde tekst 
ingaan op communicatieplannen en daarna vervolgen met de zijn ' waarbij rekening wordt 
gehouden... 

 Voorstel: 
Bij het vergroten van het kennisniveau is participatie (inspraak) van de burger noodzakelijk. 
Betrouwbare, eenduidige informatie en begeleiding van bewoners is gericht op het in actie 
komen van bewoners. Participatie gaat in essentie over het 'mee mogen, willen en kunnen 
doen' van gebruikers met de veelheid aan processen en activiteiten die zich in de 
samenleving afspelen. Participatie van de bewoners is een essentieel voor het gehele proces 
warmte transitie. 
Bewoners willen zelf mee richting geven aan hun leven. Het is een fundamentele vraag van 
gebruikers om gehoord en betrokken te worden. 
Bewust communiceren is één van de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle projecten. 
Zowel vanuit de gemeente als vanuit de bewoners geeft het de mogelijkheid om op een 
duidelijke en heldere manier belangen, ideeën en gevoelens naar voren te brengen. Een 
groot bereik is hierbij belangrijk.' 
Gelet op de complexiteit van de aanpak van warmtetransitie wordt gewerkt met 
overzienbare deelprojecten. Essentieel hierbij is dat een communicatieplan per deelproject 
ontwikkeld wordt, waarbij rekening gehouden wordt... 
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Reactie: De tekst onder het kopje ‘Hoe nu verder’ is herschreven met behulp van het bovenstaande 
tekstvoorstel.  
 

• Blz. 18 
Fig. 2 en het tekstvlak Warmtevraagcluster. 
De toegevoegde waarde van de cijfers hebben bij het Warmtevraagcluster zijn zonder 
vergelijkingsmaatstaf statistisch geen nut. De vergelijking dient plaats te vinden met het 
aantal woningen en bewoners aangevuld met bedrijfspanden per genoemde kern Voorstel: 
Schrap het tekstvlak Warmtevraagcluster. 
Fig.2. kan gehandhaafd worden als een visuele weergave van een tabel m.b.t. de spreiding 
van het energieverbruik in de gemeente Tynaarlo. 

Reactie: Vanuit het rapport betreft het een visualisatie van warmtevraagclusters. In het rapport 
wordt deze term gebruikt en daarmee is deze overgenomen in de visie bij figuur 2. Onder een 
warmtecluster wordt verstaan: Een verzameling van minimaal 100 panden met een onderlinge 
afstand van maximaal 200 m. Deze toelichting is nu aan de visie toegevoegd. 
 

• Blz. 22 
Bij paragraaf 3.5. staat in de eerste alinea nog een definitie van één inwonerequivalent. 
Aangezien het gaat over warmte is de hier gehanteerde definitie van 130 vierkante meter bruto 
vloeroppervlak (BVO) ietwat merkwaardig. 
Voorstel: kies voor de gebruikte definitie op blz. 11 
1 woonequivalent komt overeen met de energievraag van de CBS-standaard woning (gemiddelde 
energievraag van woning in Nederland in 2014). 

Reactie: De 130 vierkante meter bruto vloeroppervlak heeft betrekking op utiliteitsbouw en is 
behouden gebleven. De definitie bij o.a. paragraaf 3.5 is wel iets aangepast om het te verduidelijken. 
 

• BIz. 27 
In het 2e gedeelte wordt onder het kopje WAAR gesproken van 'uitvoeringsplan' 
Wat wordt hier precies mee bedoeld? Wordt er per kern een uitvoeringsplan gemaakt? Hoe 
is de opzet van zo'n plan ( globaal of bij de grotere kernen uitgewerkt naar buurt/wijk)? 
Wordt er per uitvoeringsplan een tijdlijn aangegeven? 

Reactie: De mogelijke uitvoeringsplannen hebben betrekking op de warmtekansen die genoemd zijn 
de routekaart in figuur 2. Met betrekking tot de vermelde kansen liggen de exacte contouren van het 
een eventueel projectgebied (op het niveau van aantal woningen) liggen nog niet vast. Deze worden 
bepaald op basis van onderzoeken en uiteindelijk vastgelegd in een mogelijk uitvoeringsplan. De tekst 
is bij het kopje WAAR aangepast om dit te verduidelijken. 
 

• BIz. 38 
In paragraaf 7.2 concretisering regierol is een eerste aanzet te vinden van een 
communicatieplan. Ik mis echter hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen, via 
informeren en faciliteren. Voorstel: 
Via gerichte mailing aan de bewonersinitiatieven, een vast item in het wekelijks gemeente 
blok in de regionale bladen, via bewonersbijeenkomsten te organiseren door 
buurtinitiatieven, brieven aan bewoners, e.d. informeert de gemeente haar bewoners. 
Door de bewonersinitiatieven te faciliteren bij het organiseren van o.a. 
voorlichtingsbijeenkomsten, het uitbrengen van nieuwsbrieven Paper en digitale versies), het 
verzorgen van fee back, e.d.. 

Reactie: Deze concretiseringslag wordt gemaakt in de uitvoering van de visie. Dus ook in de daarbij te 
ontwikkelen communicatieplannen. Dit zijn goede suggesties die goed mee kunnen worden genomen.  
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• BIz. 40. 
Het verschil in fte's 1,85 tot 3,25 is groot, (marge van ± 75 %). Is hier sprake van nog grote 
onzekerheid m.b.t. de vergoeding die de gemeente van het Rijk krijgt? 
Wat is de financiële rekeneenheid van een fte? 

Reactie: Deze FTE’s komen uit de rapportage van AEF Uitvoeringskosten Klimaatakkoord decentrale 
overheden en staat los van eventuele keuzes van het Rijk. Omrekenen van uren naar fte is gedaan 
met het uitgangspunt van 1.385 productieve uren per jaar. 
 

• BIz. 41. 
Aansluitend op blz. 40 staat op blz.41 boven aan 2-3 fte nodig op het vlak van 
warmtetransitie. 
Er is nu 2,45 fte beschikbaar voor duurzaamheid. Geld deze inzet voor alle 5 pijlers? 

Reactie: Ja, dit is nu in de tekst aangegeven. 
 

• Wat mij opvalt in tabel 4 dat een haalbaarheidsonderzoek een 'standaard?' bedrag kent van 
€ 15.000,-. Wanneer gaat gelden bij alle deelprojecten dan kan deze post behoorlijk oplopen. 
Als mijn vermoeden van een standaard bedrag juist is (ingehuurde deskundigheid), dan huurt 
de gemeente feitelijk extra fte's in. Is er een raming te geven van hoeveel fte's extern worden 
ingehuurd? 

Reactie: Deze € 15.000 betreft een globaal bedrag. Een eerste raming van een 
haalbaarheidsonderzoek waarvan we ons bewust zijn dat dit in de praktijk ook anders zou kunnen 
zijn. Hier krijgen we inzicht in als we een concrete prijsopgave vragen.  
 

• Blz. 41/42. 
Dient eruit de scenario's gekozen te worden door de gemeenteraad? En welk scenario heeft 
de voorkeur van het ambtelijk apparaat? 

Reactie: De raad is aan zet een keuze te maken gericht op  de scenario's. Via de planning en control-
cyclus en college- en raadsvoorstellen kan in afstemming met wethouder(s) een advies worden 
gegeven.  
 

• Blz. 47. 
Mijn voorstel is deze grafiek te plaatsen aan het eind van de samenvatting.  

Reactie: Hier is naar gekeken, maar dit kwam de leesbaarheid van de afbeelding niet ten goede. Dit is 
ongewijzigd gebleven.  
 

Reactie bewoner 2 

• Positief dat de gemeente ‘stevig’ gaat inzetten op energie besparen. In het document staat 
nergens beschreven wat wordt verstaan onder ‘stevig’. Graag enkele voorbeelden daarvan 
noemen.  

Reactie: Deze Transitievisie Warmte richt zich niet op het benoemen van wijken die uiterlijk 2030 van 
het aardgas af zullen zijn. De primaire focus van de uitvoering van de Transitievisie Warmte ligt 
daarmee niet in het opzetten en uitvoeren van Wijkuitvoeringsplannen. De primaire focus van de 
uitvoering ligt op het realiseren van energiebesparing en daarnaast op verduurzamen. Twee 
voorbeelden van hoe:  
- De gemeente wil ten opzichte van nu het kennisniveau en het stimuleren van energiebesparing 
vergroten door in de communicatie meer rekening te houden met verschillende doelgroepen en 
verschillende drijfveren en opvattingen van inwoners. Op deze manier is een groter bereik te 
realiseren. De communicatie is nu veelal gericht op de inwoners die al interesse hebben in het 
onderwerp en hier ook de financiële middelen voor hebben. 
 - Ook wenst de gemeente, gekeken naar de behaalde resultaten van de inzet van lokale initiatieven 
de afgelopen jaren, de samenwerking met lokale initiatieven extra te verstevigen. Dit door 
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gestructureerde afstemming en kennisuitwisseling en door de lokale initiatieven waar mogelijk en 
gewenst op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en te faciliteren. 
 

• In hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd, dat “In Eelde, Schuilingsoord, Westlaren en Zuid-Es de 
bebouwingsdichtheid het hoogst” is. En dat “(….) per wijk of woningcluster kan beoordeeld 
worden in hoeverre een (kleine) collectieve warmteoplossing wenselijk of rendabel is.”  Ook 
staat er, dat er “Binnen de gemeente  belemmeringen voor het toepassen van zowel diepe 
geothermie als warmte-koudeopslagsystemen (WKO) zijn. In een aanzienlijk deel van de 
gemeente kan waarschijnlijk geen bodemwarmte worden onttrokken’. Vraag: waarom zijn 
wijken uit Zuidlaren met een hoge bebouwingsdichtheid, zoals Schuilingsoord, Westlaren en 
Zuid-Es, niet in de tabel opgenomen? Onderzoek naar bijvoorbeeld (kleine) collectieve 
warmteoplossingen kan in deze wijken best interessant zijn, zoals dat ook in hoofdstuk 3 en 
ook paragraaf 5.3 (Spoor 5.3 - Collectieve warmteoplossing) als zodanig beschreven is!  
 
Op basis van de WKO-tool van de provincie Drenthe blijkt bijvoorbeeld, dat voor de wijk 
Westlaren geen restricties gelden v.w.b. bodemenergie.  
Verzoek: de optie ‘bodemenergie’ als (kleine) collectieve warmteoplossing voor de wijk 
Westlaren laten onderzoeken en in het lijstje bij “Uit te voeren haalbaarheidsonderzoeken 
warmtekansen” plaatsen. Temeer omdat juist in Westlaren koppelkansen liggen met de 
vervanging van de riolering, waarmee rond de zomer van 2022 begonnen wordt. Dat er 
koppelkansen liggen, is ook al in de gemeenteraad aan de orde geweest in 2020. 

Reactie:   
In tabel 2 worden voornamelijk de grootschalige collectieve kansen benoemd waarin gemeente het 
voortouw kan nemen om haalbaarheidsstudies te doen. Het gaat in de meeste gevallen om plekken 
waar een potentiële warmtebron is met een rendabel afzetgebied en waar dus mogelijk kansen zijn 
voor een warmtenet.   
 
Kleine collectieve warmteoplossingen zijn in principe overal mogelijk op buurt/woningcluster niveau. 
Uitgezonderd daar waar regelgeving dit verbiedt. Het initiatief in Paterswolde is een kans voor zo’n  
klein collectief en waarvoor interesse is aangegeven. Mogelijk kan dit een pilot zijn waarin we kunnen 
leren.  
 
Bij de onderzoeken t.b.v. de visie, is aangegeven dat een periode van 3 tot 5 jaar geschikt is voor het 
onderzoeken van het realiseren van een collectieve warmteoplossing. Een periode van 1 jaar is te 
kort. Daarmee wordt de kans klein dat in Westlaren op korte termijn een collectieve oplossing is te 
realiseren. Om hier helderheid over te geven is deze kans nu wel benoemd in tabel 2, maar de 
verwachting is dat deze niet opportuun is. Indien in Westlaren men concreet met dit vraagstuk bezig 
is, dan gaat de gemeente graag in gesprek om te kijken welke kansen er liggen en hoe hierin kan 
worden ondersteund of gefaciliteerd.  
 

• Als laatste bullit bij Spoor 5.3 staat, dat “Als uit een verkenning of (haalbaarheids)onderzoek 
blijkt dat er inderdaad potentie is voor een collectieve warmteoplossing, de wijk/buurt zal 
doorgaan naar de fase om tot een uitvoeringsplan te komen.” Laat onafhankelijk onderzoek 
maar uitwijzen of het collectieve spoor voor Westlaren wel of niet bewandeld kan gaan 
worden. En betrek de bewoners uit de wijk bij dit gehele proces. 

Reactie: Zie reactie hierboven.  
 

• Bij de beschrijving van Spoor 5.2 (individuele benadering) staat, dat voor zowel het 
stimuleren van energiesparing en het individuele spoor het nodig is te zorgen voor “dat 
belanghebbenden (woningcorporaties, netbeheerder, lokale energie-initiatieven) beschikken 
over dezelfde/eenduidige informatie om inwoners te informeren en door te verwijzen.”  
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Vraag: op welke wijze gaat de gemeente er in voorzien dat lokale energie-initiatieven de 
beschikking krijgen over dezelfde/eenduidige informatie om inwoners te informeren? 
Vraag: wie fungeert daarbij als bron van ‘betrouwbare, eenduidige informatie‘? Bewoners 
houvast bieden is belangrijk. 

Reactie: De breedte van het thema brengt met zich mee dat er veel over wordt gecommuniceerd. 
Door onszelf, maar ook door andere partijen, lokaal en regionaal. Dat vraagt van ons om steeds een 
keuze maken in wat we wel of niet communiceren. Onder paragraaf 7.2 wordt beschreven hoe de 
gemeente aankijkt naar de informerende rol. We zien het Drents Energieloket als de belangrijkste 
partner voor het bieden van herkenbare informatie.  
 
Ook realiseert de gemeente zich dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar 
steeds sneller opvolgen. De kennis van vandaag is morgen achterhaald. We kunnen leren door te 
doen. En onze kennis en ervaring, en die van anderen, zo breed mogelijk beschikbaar stellen. We 
willen laten zien wat er gebeurt en we willen succesverhalen delen uit onze samenleving. Dat geeft 
lokale initiatieven een boost en inspireert anderen om mee te doen.  
Het is van belang hierover met het Drents Energieloket in gesprek te gaan en ook met de lokale 
energie-initiatieven. Zo kunnen we behoeftes en mogelijkheden in het voorzien van informatie verder 
onderzoeken. De tekst in de visie is hierop aangepast onder paragraaf 7.2.  
 

• Bij het onderdeel ‘Samenwerking met inwonersinitiatieven’ staat, dat “de gemeente de 
buurtinitiatieven zal ondersteunen of faciliteren” (zie ook hoofdstuk 7).  
Vraag: op welke wijze gaat de gemeente lokale energie-initiatieven ondersteunen? 

Reactie: De visie beschrijft dat de gemeente wil aansluiten bij de inzet van lokale initiatieven die zich 
richten op activiteiten rondom energiebesparing en verduurzaming. Afhankelijk van de behoefte en 
mogelijkheden kan de gemeente de buurtinitiatieven ondersteunen of faciliteren. Hiervoor is 
afstemming met lokale initiatieven en het uitspreken van wensen en behoeftes naar elkaar van groot 
belang. Op deze manier kunnen kansen, mogelijkheden van samenwerking en benodigde 
ondersteuning voortdurend worden onderzocht en waar mogelijk worden toegepast. De mate waarin 
inwonersinitiatieven worden ondersteund, is vanzelfsprekend ook afhankelijk van politieke keuzes, 
beschikbare capaciteit en beschikbaar budget.  
 
Onder 7.2 wordt beschreven hoe de faciliterende rol voor zich wordt gezien. Ook de scenario's onder 
7.3 beschrijven de mogelijke inzet van de gemeente voor de komende jaren. Voor het jaar 2022 wordt 
vastgehouden aan scenario 2 en hierin staat: 

- Afstemming met duurzame bewonersinitiatieven 
- Continuering subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven 
- Verruiming subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven (uitvoeringssubsidie 

voor vervolgactiviteiten van bestaande inwonersinitiatieven) 
- Bijvoorbeeld een lokale pilot als kennis- en leertraject (opbrengsten kunnen benut 

worden voor model uitvoeringsplan, toepasbaar in andere wijken) 
- Ontwikkelen model uitvoeringsplan op basis van opgedane ervaringen voor waar 

andere/en of toekomstige lokale initiatieven gebruik van kunnen maken 
De subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven kan mogelijk worden verruimd en/of er wordt 
een model-uitvoeringsplan ontwikkeld waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken.  
 

Reactie Adviesraad Platteland en Kleine Kernen 

• De Adviesraad wil benadrukken dat het uiterst belangrijk is dat alle inwoners van de 
gemeente Tynaarlo kunnen meedoen aan energiebesparingsprojecten, met name (oudere) 
inwoners met een kleiner inkomen en met een migratieachtergrond. De training en inzet van 
energiecoaches die inwoners van realistische en betaalbare adviezen kunnen voorzien is 
daarbij onmisbaar. 
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Reactie: De warmtetransitie ligt voor een groot deel in handen van de inwoners. We onderstrepen het 
belang dat elke inwoner mee moet kunnen doen met energiebesparingsprojecten. De uitdaging wordt 
wel gevoeld om bepaalde doelgroepen ook goed te bereiken. Dit is ook een vraagstuk dat landelijk 
speelt en waarover de komende jaren extra kennis over wordt opgedaan en gedeeld. Het is van 
belang deze ontwikkelingen te volgen en ervaringen hierin op te doen. In de definitieve visie stuk is dit 
toegevoegd bij het vierde uitgangspunt in hoofdstuk 2 en onder paragraaf 5.2. Gericht op het advies 
met betrekking tot de energiecoaches is de tekst in paragraaf 7.2, onder Informerende rol aangepast. 
 

• De Adviesraad vindt dat inwoners proactief thuis benaderd (uiteraard met hun toestemming) 
moeten worden en dat alle woningen een energiescan verdienen. 

Reactie: Momenteel zijn er +- 10 vrijwillige energiecoaches in de gemeente actief en ook vrijwilligers 
die warmtescans uitvoeren. Op dit moment kunnen inwoners de interesse hiervoor aangeven bij de 
lokale energiecoöperatie of bij het initiatief in hun wijk of dorp (Zuidlaren, de Fledders te Vries, 
Taarlo). In Drents verband zijn tientallen energiecoaches opgeleid door het Drents Energieloket. De 
ervaringen die de energiecoaches en de inwoners opdoen worden bijgehouden en met elkaar gedeeld. 
Zo willen we onderzoeken welke effecten de energiecoach-gesprekken en de warmtescans hebben en 
welke ontwikkelingen van belang zijn in de toekomst. Zie wijzigingen in paragraaf 7.2, onder 
Informerende rol. 
 

• Energieprojecten moeten geen eenmalige activiteiten mogen zijn, ook voor inwoners die 
later aanhaken moet er iets te halen zijn.  

Reactie: Terechte opmerking. In de visie staat aangegeven rekening te houden met verschillende 
uitgangssituaties en drijfveren bij inwoners. Een bepaalde uitgangssituatie of bepaalde drijfveren kan 
betekenen dat een inwoner niet direct aan zal en/of kan haken bij activiteiten die er op een bepaald 
moment spelen. Door de jaren heen willen we de voortgang monitoren zoals beschreven bij 7.4. Dit 
maakt dat we in de uitvoering ook willen onderzoeken wat de effecten van uit te voeren activiteiten 
zijn en wat voor vervolgacties dit vraagt. Aanvullend hierop: Momenteel beschikt de gemeente over 
een subsidie duurzame bewonersinitiatieven van max. 1.500 euro waar initiatieven een project mee 
kunnen opstarten. We zetten in op een verruiming van deze subsidieregeling zodat bestaande 
bewonersinitiatieven ook nieuwe of vervolgprojecten kunnen opstarten.  
   

• Dat het realistisch (en dus minder ambitieus) is om ervan uit te gaan, dat niet alle wijken en 
dorpen in 2030 van het aardgas afgesloten zullen zijn, levert wel een spanningsveld op met 
de urgentie van de warmtetransitie in zijn algemeenheid. De Adviesraad vindt dat die 
urgentie vaker zou kunnen doorklinken in de beleidsvisie. 

Reactie: De landelijke doelstelling is om in 2050 alle woningen energiezuinig te laten zijn en deze met 
duurzame warmte te verwarmen. Ondanks dat dit niet dus niet het jaartal 2030 betreft, blijft het een 
spanningsveld gericht op de urgentie van de warmtetransitie in zijn algemeenheid. Bij 7.4 is dit 
toegevoegd en dit is toegevoegd aan de samenvatting van het stuk. 
 

• De rol van de gemeente heeft volgens de Adviesraad een stimulerend karakter, dat kan in de 
beleidsvisie en voor de uitvoering nadrukkelijker naar voren komen. De rol van facilitator en 
ondersteuner zou sterker aangezet kunnen worden. 

Reactie: Onder 7.2 wordt beschreven hoe de faciliterende rol voor zich wordt gezien. Ook de 
scenario's onder 7.3 beschrijven de mogelijke inzet van de gemeente voor de komende jaren. 
Op dit moment is er nog geen duidelijk zicht met welke middelen het Rijk zal komen. De behandeling 
van de perspectievennota zal een moment zijn waar de raad zich buigt over de middelen voor de 
uitvoering in 2023 en verder. Daarmee is de verwachting dat de behandeling een volgend moment 
kan zijn om het ambitieniveau van de uitvoering opnieuw te bepalen.  
Wel is in de visie nadrukkelijker beschreven (onder 7.3, kopje Diverse scenario’s) welk scenario 
uitgevoerd wordt in 2022. Daarin zijn ook de mogelijkheden van faciliteren duidelijker beschreven.  
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Voor het jaar 2022 wordt vastgehouden aan scenario 2 en hierin staat: 
- Afstemming met duurzame bewonersinitiatieven 
- Continuering subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven 
- Verruiming subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven (uitvoeringssubsidie 

voor vervolgactiviteiten van bestaande inwonersinitiatieven) 
- Bijvoorbeeld een lokale pilot als kennis- en leertraject (opbrengsten kunnen benut 

worden voor model uitvoeringsplan, toepasbaar in andere wijken) 
- Ontwikkelen model uitvoeringsplan op basis van opgedane ervaringen voor waar 

andere/en of toekomstige lokale initiatieven gebruik van kunnen maken 
De subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven kan dus mogelijk worden verruimd en/of er wordt 
een model-uitvoeringsplan ontwikkeld waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken.   
 

• Vanuit het perspectief van kleine kernen in het buitengebied geeft de Adviesraad graag aan 
dat juist in het buitengebied onderzocht moet worden of er geen kleinschalige en collectieve 
warmtenetten (rondom boerenerven) mogelijk zijn, en of alle mogelijkheden voor het 
realiseren van zonnedaken daar wel zijn benut. De nabijheid van oppervlaktewater biedt 
mogelijk dorpskansen voor TEO. 

Reactie: Op dit moment is er regelmatige afstemming met het initiatief Duurzaam Taarlo. Zij zijn 
actief bezig met de realisatie van zonnedaken en verkennen projecten rondom de verduurzaming van 
woningen in het gebied. Wij nemen hierin bovenstaande aanbeveling mee.  
 

• In de beleidsvisie komt niet naar voren wat een criterium voor de aanleg of het succes van 
collectieve warmtenetten is: zijn dat bijvoorbeeld honderd woningen / gebouwen? Ook kan 
volgens de Adviesraad niet bij voorbaat worden uitgesloten dat warmtenetten in 
drinkwatergebieden niet zouden kunnen; nader onderzoek is daarvoor op zijn plaats. 

Reactie: Dit is inderdaad niet expliciet in een kopje naar voren gekomen. Wel is er in H3 per kopje 
aangegeven wat woningkarakteristieken zijn die bepalend zijn voor rendabiliteit van een warmtenet: 
- Warmtevraag en bebouwingsdichtheid; veel woningequivalenten in combinatie met hoge 
bebouwingsdichtheid → geschikter voor een warmtenet (3.1 +3.3) 
- In combinatie met leeftijd woningen; geschiktheid voor lage of hoge temperatuur warmtenet (3.2) 
- Aanwezigheid, temperatuur, afstand tot en toepasbaarheid van warmtebron voor aanleg 
warmtenet (3.4 en 3.5).  
Het zijn de bovenstaande factoren die meespelen of een warmtenet kansrijk kan zijn. Samenvattend 
figuur 4. 

 
Met betrekking tot de drinkwatergebieden: 
Provincie Drenthe heeft voor een aantal gebieden specifiek beleid vastgesteld rondom geothermie. 
Een deel van deze gebieden liggen ook in de gemeente Tynaarlo (zie kaart in Bijlage I van dit 
document). De Provincie heeft ten behoeve van de drinkwatervoorziening beschermingszones 
aangewezen. In deze beschermingszones gelden bodemenergierestricties of verboden voor 
geothermie. Voor de verbodsgebieden gelden harde restricties, voor de beschermingsgebieden gelden 
zachtere restricties. Daar is WKO slechts beperkt toegestaan, waar in geval van strijdige belangen de 
bescherming van daarbij aangewezen belangen voorrang heeft op de toepassing van bodemenergie.  

 

• Het monitoren en evalueren van de beleidsvisie is een vanzelfsprekend onderdeel van de 
beleidscyclus; de kosten daarvan zullen in verhouding moeten staan tot de inspanning en de 
uitvoering. Een evaluatiecriterium zal “gehaalde doelen” moeten zijn; de Adviesraad vraagt 
zich af of de doelen van te voren voldoende zijn onderzocht op betrokkenheid en deelname 
van de inwoners. De beleidsvisie heeft namelijk meer een technische en systemisch karakter 
en minder een focus op een mensgerichte aanpak. Hierin schuilt helaas het gevaar dat de 
warmtetransitie als maatschappelijke opgave toch wat onderschat en onderbelicht blijft. 
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Reactie: Het uitvoeren van een bepaalde nulmeting draagt bij aan de monitoring van de voortgang. 
Zoals aangegeven in de visie bij 7.4, is bij het ontwikkelen van een uitvoeringsplan of het uitvoeren 
van een communicatieplan gericht op een doelgroep, gebied of bepaald woningtype data-onderzoek 
wenselijk om de resultaten van de uitvoering goed te kunnen monitoren. Het zou een mogelijkheid te 
zijn om een enquête of drijfverenonderzoek onderdeel te laten zijn van een nulmeting, waarna de 
uitvoering van een plan of activiteit zal starten. Dit is bij 7.4 toegevoegd. Ervaringen hierin worden 
opgedaan in het traject: onderzoek naar een wijkenergieplan voor de Fledders, te Vries. Hier zal 
tegelijkertijd met een technische data-analyse een uitgebreid bewonersconsultatie plaatsvinden. 

 
De Adviesraad heeft daarnaast een aantal specifieke opmerkingen en vragen gesteld met betrekking 
tot de tekst. 

• Detailvraag figuur 7: waarom staan het Zuidlaardermeer en de zandafgraving Tynaarlo niet 
op deze kaart als kansen voor TEO?  

Reactie: Het klopt dat uit het Zuidlaardermeer waarschijnlijk thermisch energie uit oppervlaktewater 
kan worden gewonnen. Echter is in de buurt geen geschikt afzetgebied voor die warmte gevonden. 
Om TEO in te kunnen zetten is relatief jonge bebouwing geschikt op korte afstand van de 
warmtebron. Bij het Zuidlaardermeer is alleen Landalpark De Bloemert op nabije afstand 
gesignaleerd. Echter dit zijn vakantiewoningen en die hebben geen continue warmtevraag (wat wel 
een vereiste is voor een rendabel warmtenet). Ook is dit park net verduurzaamd. Daarmee is besloten 
deze mogelijke kans niet in de uiteindelijke visie te laten terugkomen. 
 
De zandafgraving is tijdens de digitale verificatie van data mogelijk al afgeschreven op basis van de 
volgende aspecten: 
- Oppervlaktewater is relatief klein en geen stromend water; dus kleine warmtepotentie. 
- Om TEO in te kunnen zetten is relatief jonge bebouwing geschikt op korte afstand van de 
warmtebron. We zien alleen de recreatiewoningen/villapark Akenveen op nabije afstand liggen. 
Echter dit zijn ook vakantiewoningen en die hebben geen continue warmtevraag. 
 

• De op blz. 11/12 genoemde energieverbruiken voor de gebouwde omgeving van in totaal 
1314 TJ/jr in 2019 sporen niet met de in pijler 2 van het concept Ontwerp de Omgevingsvisie 
2022 - 2040 (versie november 2021) genoemde getal van 1218+447=1665 TJ/jr. Graag een 
verduidelijking. 

Reactie: In de Omgevingsvisie betreft het cijfers over het jaar 2017 en in de Transitievisie Warmte 
betreft het cijfers over het jaar 2019.   
 

• Graag uitleg over de zinsnede op blz. 35/36: “oplossingsrichting groengas/H2 is significant ( 
>EUR 400 /ton CO2 verschil) t.o.v. voorkeursoplossing zonder groengas /H2”.  

Reactie: Deze zinssnede heeft betrekking op bijlage VII. Het Vesta MAIS model laat voor elke buurt 
zien welke oplossing de laagste maatschappelijke kosten kent. De maatschappelijke kosten voor het 
scenario ‘groen gas of waterstof’ zijn voor alle woningen/buurten in de gemeente het laagst. Echter, 
is er nog geen groen gas en/of waterstof beschikbaar en er is ook niet voldoende potentie om dit voor 
alle woningen in te kunnen zetten. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het wellicht wel beschikbaar 
komen van groen gas selecteren wij nu al buurten die daar op dat moment dan voor in aanmerking 
zouden kunnen komen. Hierbij is de indicatie genomen dat de oplossingsrichting groengas of 
waterstofgas significant (> €400 ton/CO2 36 verschil) is ten opzichte van de voorkeursoplossing 
zonder de aanwezigheid van groen gas / waterstofgas. Het gaat om Verspreide huizen 
Zuidlaarderveen, Bunne, De Punt, Taarlo, Zeijen.  
 
We kiezen hiervoor omdat bewoners die niet in deze bovengenoemde gebieden wonen, nu al 
duidelijkheid hebben dat hun woning niet zal overgaan op groen gas, mocht dit beschikbaar komen. 
Vanuit kostenperspectief zijn de woningen in bovengenoemde genoemde buurten hier meer geschikt 
voor. 
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• Zijn de op blz. 41 genoemde kosten externe kosten voor het hele traject?  
Reactie: De kosten genoemd op bladzijde 41 zijn de geschatte externe kosten voor de uitvoering voor 
de eerste naar voren gekomen activiteiten zoals vermeld in deze Transitievisie Warmte. De uitvoering 
van deze onderdelen zullen leiden tot nieuwe vervolgactiviteiten of onderzoeken. De tekst hierover is 
op blz. 41 aangescherpt.  
  

• In scenario 1 op blz. 42 wordt ’spoor 3’ nog genoemd, deze indeling is (of: lijkt) achterhaald.  
Reactie: Dit is aangepast. 
 

• De genoemde bedragen in bijlage 7 zijn onduidelijk: wat is hun herkomst en hoe ziet de 
berekening van de bedragen eruit?  

Reactie: De bedragen zijn afkomstig uit het Vesta MAIS model van Planbureau voor de Leefomgeving. 
Het model is voor iedereen te raadplegen: https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/# . 
De voorgestelde strategieën vanuit het Vesta MAIS model zijn generiek aangeleverd en gebaseerd op 
verschillende parameters zoals nabijheid bron, woningdichtheid, etc. We gebruiken deze data als 
aanzet voor welke oplossingen er op buurtniveau mogelijk zijn. Het Rijk verplicht gemeenten om de 
gegevens van Vesta MAIS op te nemen in de warmtevisie (kolom 3) en uitleg te geven wanneer wordt 
afgeweken van de voorkeursoplossing (kolom 5). Soms worden er namelijk strategieën voorgesteld 
die niet voor een hele buurt logisch zijn. Daarnaast weet een model bijvoorbeeld niet welke 
initiatieven er al zijn, waarop in de praktijk kan worden voortgeborduurd. 
In de Transitievisie Warmte hebben we samen met stakeholders en de klankbordgroep verfijning 
aangebracht door binnen de buurten kansen in beeld te brengen voor collectieve oplossingen; de 
zogenaamde lokale data-analyse. Hierop zijn de maatwerk-voorkeursalternatieven (kolom 4) 
gebaseerd. 
 

• De bedragen genoemd in bijlage 8 bieden een mooi overzicht, maar roepen ook veel vragen 
op over de relatie met de gehanteerde uitganspunten. 

Reactie: Met bijlage 8 is een indicatie gegeven van de kosten van verschillende maatregelen. Dit is 
gedaan omdat bewoners in bijeenkomsten aangaven graag inzicht te willen hebben in de kosten. We 
beseffen dat het behoorlijke bedragen zijn voor bewoners. Hierbij moet men het volgende in het 
achterhoofd houden: 
- De bedragen bestaan grotendeels uit kosten voor isolatie. Per woning is het verschillend hoeveel er 
al is geïsoleerd, en welke daadwerkelijke kosten er nog moeten worden gemaakt om een bepaalde 
individuele of collectieve oplossing mogelijk te maken. 
-  We richten we ons in deze visie op de prioriteit van het isoleren. Isoleren kan stapsgewijs 
plaatsvinden. 
 

Reactie Huurdersbelangenvereniging Eelde-Paterswolde en Algemene Huurdersvereniging 

WOON 

• De Warmtetransitievisie gemeente Tynaarlo is een ambitieus document en ook degelijk 
geschreven met de nodige gereserveerdheid omdat niet alles bekend is. Kan het dan onze 
goedkeuring krijgen? Op deze visie kan je niet echt op tegen zijn omdat er ook best veel open 
kansen en mogelijkheden zijn. En omdat de gemeente Tynaarlo zich in deze visie opstelt als 
facilitator, aanjager en degene die informatie verzorgt. In de basis is vooral de burger aanzet. 
Draagvlak voor de verduurzaming en mogelijk aardgasloos worden van woningen ziet de 
gemeente bij voorkeur van onderop komen. 

Reactie: Geen reactie op benodigd. 
 

• In de hele visie wordt over inwoners of burgers gesproken. Als wij de tekst goed lezen is de 
inhoud wel meer op de eigenaar-bewoners gericht. We snappen dat voor een groot deel. 
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Bijna 20% (bron: waarstaatjegemeente.nl) van het aantal woningen is in corporatie bezit in 
de gemeente Tynaarlo. We vinden het van belang om ook de positie van de huurder hier 
meer te belichten dan wat nu gebeurt. Duurzaam, betaalbaar (kostenneutraal) en robuust 
naar de toekomst. Ook vinden wij het van belang dat de ecologische voetafdruk ook van de 
huurders zo klein mogelijk te maken. 

Reactie: Zie de reactie hieronder. 
 

• Wij als huurdersverenigingen vinden betaalbaarheid van groot belang en dan bedoelen we in 
de volle breedte van het woord. Huurders hebben wel te maken met de mogelijkheid dat de 
huur omhoog gaat doordat de waardering van de woning stijgt en ook de corporatie een 
vergoeding kan vragen voor de verduurzaming. Hoewel de energielasten mogelijk dalen, lijkt 
het toch meer voor de hand te liggen om de betaalbaarheid ook voor huurders te 
garanderen. Voor eigenaar-bewoners worden er leningen en subsidies aangeboden 
waardoor de lasten minder of nauwelijks stijgen en er ook gesubsidieerd vermogensopbouw 
is. Voor huurders bestaat dit niet! Het e.e.a. kan leiden tot lastenverzwaring voor de huurder 
in relatie tot de lasten van de eigenaar-bewoner. Wij als huurdersverenigingen willen hier 
aangeven dat er onvoldoende aandacht is in deze visie voor de (vervolg) kosten voor de 
huurders. Veel is gericht op de fysieke maatregelen en kosten voor eigenaren en niet op de 
(vervolg) kosten van de huurder. Bijvoorbeeld een huurder moet van een gasfornuis naar 
elektrisch fornuis. De kosten daarvan zijn voor sommige huurders te hoog om te dragen. Ook 
deze betaalbaarheid zien we onvoldoende terug. 

Reactie: Gemeente Tynaarlo vindt het van belang dat iedereen mee kan doen in deze transitie. Dit 
aandachtspunt is een plek gegeven in de visie bij H2, 4e uitgangspunt, bij 6.2 en bij 6.4.  

 

• De afgelopen maanden is weer eens duidelijk geworden dat er energiearmoede is. 
Gemiddeld is dit ongeveer 5 % van de bevolking heeft te maken met energie armoede in 
Tynaarlo. In Vries is dit zelfs 7,8% met een corporatie bezit van 21 % In Schuilingsoord ligt dit 
weer hoger. Veel woningbezit van de corporatie heeft een bouwjaar van voor 1992. Door de 
corporaties, in samenwerking met ons, wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van dit 
bezit. De warmtetransitievisie en de uitvoeringsplannen gaan deze bewoners zeker helpen 
echter niet als zij dan nog veel vervolgkosten hebben. 

Reactie: Zie bovenstaande reactie. 
 

• Over het thema energiearmoede is een Summerschool geweest in 2019 bij de provincie 
Drenthe met gemeente Tynaarlo als partner. Resultaat goede oplossingen die makkelijk in de 
praktijk gebracht kunnen worden. We bevelen aan om dit nader te onderzoeken en ideeën 
over te nemen of als oplossing te brengen. 

Reactie: Dank voor deze aanbeveling. Ook voor overige lezers van de inspraaknotitie delen we link 
van deze resultaten: www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/summerschool-februari-2019 
 

• We delen met de gemeente de visie dat we per project, per wijk moeten kijken, samen met 
de desbetreffende inwoners, welke warmte/energiebron ingezet kan worden. We vinden het 
niet reëel om warmtenetten ook kleinschalig in te zetten. Warmtenetten zijn vaak 
onderhevig aan bepaalde regelgeving en wetgeving waardoor deze op termijn onnodig meer 
kunnen gaan kosten dan regulier verwarmingsmethoden. 

Reactie: Het is goed deze gedachten mee te geven. In een eventueel haalbaarheidsscan of –onderzoek 
zal hier aandacht voor zijn.  
 

• Participatie is wat we beide nastreven. Van onderaf en met draagvlak. We verwijzen in dit 
verband ook naar de participatie uitgangspunten van Programma Aardgas Vrijewijken. We 
bevelen aan deze naast de genoemde voorbeelden van de Participatiecoalitie op te nemen. 
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Zie: https://www.aardgasvrijewijken.nl/handreikingparticipatie/participatie-
uitgangspunten/default.aspx Hoewel dit voor 80 % terugkomt denken we dat dit beter en 
explicieter verankerd kan worden. 

Reactie: meegenomen onder het laatste uitgangspunt in H2. 
 

• Wij als huurdersverenigingen willen en zijn betrokken, zoals wij het noemen, aan de voorkant 
van de voorkant (initiatiefase) van de wijkuitvoeringsplannen. Wij zijn instaat om onze 
achterban te informeren en te enthousiasmeren. We hebben net als andere partijen een rol 
te vervullen als drager van de Warmtetransitievisie. We zien dan ook dat er wel erg wordt 
gekoerst op de planning van de woningcorporaties. Hetgeen als een soort motor kan werken 
voor de verduurzaming. Echter er zijn elementen waarom een corporatie prioriteit legt bij 
een complex of buurt en niet bij de andere met een minder goed label. Wij vinden dat onze 
gezamenlijke uitgangspunt moet zijn; “Waar de schoen (slecht label en energiearmoede) het 
hardst knelt gaan we het eerst aan de slag met het grootste effect voor de inwoners”. 

Reactie: Een helder gesprekspunt wat een plek dient te krijgen in de periodieke afstemming tussen 
woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente.  
 

• We zien grote uitdagingen en opgaven, samen met de gemeente en corporaties en andere 
betrokkenen willen we de schouders eronder zetten, eenieder van uit eigen perspectief, en 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden.  

Reactie: Fijn dat jullie betrokken partijen zijn in de zogenoemde warmtetransitie.  
 

Reactie Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 

• Door de diverse lockdowns is het de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren niet gelukt om haar 
leden over deze nota te raadplegen. Deze nota is in samenwerking met Woningcorporaties, 
de waterschappen, buurtteams en een klankbordgroep tot stand gekomen. Onduidelijk is of 
particuliere eigenaren in voldoende mate zijn gehoord. Aangezien 77% (voor Midlaren is dat 
met 1 huurder nog hoger) van het woningbezit uit particulier eigendom bestaat is het wel 
belangrijk om hen te informeren over deze nota en van hen te horen wat hun bijdrage kan 
zijn t.a.v. individuele energiebesparing. Ook zouden we willen peilen of er aan een collectieve 
aanpak behoefte is, bijvoorbeeld via het project Energietransitie en Participatie Drentsche 
Aa. Wij verzoeken de gemeente Tynaarlo ons de mogelijkheid te bieden, op een later 
moment een uitgebreide reactie vanuit het dorp te kunnen aanleveren.  

Reactie: Tijdens de visievorming zijn inwoners uit de gemeente Tynaarlo diverse keren geïnformeerd 
via lokale media, dorpsbelangen en informatieavonden. Daarbij is duidelijk geworden dat het 
onderwerp leeft, maar vooral de al in duurzaamheid geïnteresseerde inwoners aantrekt. De uitdaging 
wordt gevoeld om bepaalde doelgroepen goed te bereiken. Dit is ook een vraagstuk dat landelijk 
leeft. Samenwerking met dorpsbelangen en andere inwonerorganisaties draagt bij aan een betere 
bereikbaarheid van het onderwerp. We bieden graag de mogelijkheid om later ook over dit 
onderwerp opnieuw en verder met elkaar in gesprek te gaan. 
 

• Vereniging Dorpsbelangen Midlaren heeft geen kennis van /inzicht in / het energieverbruik 
van haar inwoners. Is het mogelijk om deze gegevens op dorpsniveau over de afgelopen 3 
jaar, opgesplitst in gasverbruik m3 en aantal KWH 's aan te leveren? Dit betreft ook het 
aantal gasloze woningen over 3 jaar. Deze informatie kunnen we namelijk heel goed 
gebruiken op een nog te plannen bewonersavond.  

Reactie: Naar verwachting moet dit mogelijk zijn. Hierover zal contact worden opgenomen. 
 

• De gemeente spreekt van het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven, 
afhankelijk van behoeften en mogelijkheden. Waar bestaat dat ondersteunen en faciliteren 
uit? Is daar ook echt geld/menskracht voor beschikbaar?  
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Reactie: Voorbeelden van hoe de afgelopen tijd/jaren inwonersinitiatieven ondersteunt en/of 
gefaciliteerd worden, zijn: het verstrekken van subsidies, het samenwerken aan projecten (zoals bij 
het project Onderzoek naar wijkenergieplan de Fledders), het doorverwijzen naar experts of externe 
subsidies t.b.v. ondersteuning bij projecten. Op dit moment is er een subsidie ondersteuning 
bewonersinitiatieven duurzaamheid beschikbaar. Deze subsidie is beschikbaar voor 
bewonersinitiatieven t.b.v. de uitvoering van een activiteit of project op gebied van duurzaamheid. In 
2022 wordt deze subsidieregeling mogelijk uitgebreid. Afhankelijk van de keuzes die ieder jaar 
opnieuw worden gemaakt bij de begroting door het college en de raad is geld en menskracht voor het 
ondersteunen en/of faciliteren van bewonersinitiatieven beschikbaar.  
 

• De gemeente geeft in haar nota aan dat zij wil inzetten op het vergroten van kennisniveau 
van inwoners. Kunnen Verenigingen van dorpsbelangen een eigen dorpsprogramma maken 
om het kennisniveau van de dorpsgenoten te vergroten? Kan hierin gefaciliteerd worden?  

Reactie: Een mooi initiatief waarover we graag met elkaar in gesprek willen gaan. Hierover zal 
contact worden opgenomen.  
 

• In hoeverre stimuleert de gemeente bewoners om een eigen EPA te laten op stellen door 
een erkend bureau? Is Centrale Inkoop daarvan een mogelijkheid? Immers het is beter om te 
weten hoe en met welke acties en met welk rendement je het beste kunt investeren i.p.v. 
zonder een goed plan een investering te doen.  

Reactie: Aan het laten uitvoeren van een EPA-advies hangt een kostenplaatje. Op dit moment is het 
de keuze van een inwoner zelf of deze dit wil laten doen. Vanuit Buurtteam de Fledders zijn er 
ervaringen opgedaan met het opstellen van EPA-adviezen en deze toegankelijk te maken voor 
meerdere woningeigenaren tegelijk. Deze ervaringen zouden gedeeld kunnen worden.  
 

• In het duurzaamheidsprogramma wordt gesproken over 5 pijlers: In hoeverre kan een dorp 
de doelstelling van pijler 2 combineren met de andere 4 pijlers en zo sturen op meer 
integrale aanpak? 

Reactie: Een integrale aanpak bij projecten is van meerwaarde. Als hier concrete ideeën over zijn, dan 
is het goed deze kenbaar te maken. 
 

• In het duurzaamheidsprogramma wordt op de pijler mobiliteit fossiel vrij 2030 als resultaat 
genoemd. In hoeverre is het mogelijk om in het dorp Midlaren een laadpaal voor auto's en 
fietsen te realiseren?  

Reactie: Graag verwijzen wij hiervoor door naar: www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/een-laadpaal-voor-
elektrische-autos-uw-buurt. 
 
Specifiek:  

• Bladzijde 8 en 16 Kosten: Het is volgens de nota van belang dat iedereen die het wil, kan mee 
doen, maar kan een ieder die mee wil doen, ook meedoen? Met name voor mensen met een 
smalle beurs in een huis van voor de oorlog vraagt om facilitering en wellicht 
(financiële)ondersteuning. En hoe wil de Gemeente dit gaan oppakken? Om te voorkomen 
dat mensen verkeerde maatregelen kiezen is een EPA (Energie Prestatie Advies) van belang: 
wat is er nodig om energie neutraliteit van de woning te bereiken: welke minimale 
investering is nodig om maximaal rendement te behalen(no regret methode). Belangrijk is 
dat mensen zelf een keuze kunnen maken op basis van de inhoud van de portemonnee en/of 
de eigen wensen. Het zou mooi zijn als mensen inzichtelijk krijgen welke maatregel het 
meest oplevert: baten, investering en rendement. Is de gemeente bereid om hier in te 
ondersteunen en te faciliteren? Overigens staat hierover niets in de nota.  

Reactie: De nota is een nota op hoofdlijnen en gaat nog niet over de concrete uitvoering van de visie. 
De concrete uitvoering volgt in de uitvoeringsplannen en/of communicatieplannen, die volgen op de 
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visie. In 2022 ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor het tegengaan van 
energiearmoede. Er zijn nog keuzes te maken in het ontwikkelen van communicatieplannen (o.a. 
afhankelijk van regionale plannen en activiteiten zoals het Drents Isolatie Offensief en de te 
ontvangen incidentele middelen voor energiearmoede), het uitvoeren van 
(haalbaarheids)onderzoeken van koppelkansen en/of de ontwikkeling van een model-uitvoeringsplan 
waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Bij de uitvoering wordt er zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij bestaande samenwerkingen en projecten om te voorkomen de inwoners 
fragmentarisch worden benaderd over het onderwerp. 
  

• Bladzijde 10: In figuur 1 worden de 5 pijlers genoemd: we missen hier de factor mens, 
ondanks dat we het wel samen moeten doen. Ons energie verbruik wordt voor een groot 
deel bepaald door ons eigen gedrag. Bewustwording is belangrijk om t.a.v. ons eigen gedrag 
het verbruik te verminderen. Heeft de gemeente hier specifieke activiteiten voor op het oog 
om dit bewustzijn te stimuleren?  

Reactie: In het programma duurzaamheid is kennis delen één van de drie leidende principes. Het gaat 
om voorlichten, kennis delen, bewustwording vergroten. Het voorlichten van inwoners over de 
warmtetransitie en eigen handelingsperspectief gebeurt bijvoorbeeld via energiecampagnes vanuit 
het energieloket, campagnes als de Duurzame Huizenroute en projecten zoals Junior Energiecoach. 
Daarnaast zijn er vanuit het Drents Energieloket energiecoaches opgeleid die nu vanuit de lokale 
energiecoöperatie Energiecoöperatie Drentse Aa actief zijn. Graag verwijzen we voor andere concrete 
activiteiten naar het programma duurzaamheid. www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/programma-
duurzaamheid. Per pijler is aangegeven welke activiteiten er plaatsvinden gericht op kennis delen.  
 

• Bladzijde 15: misschien een idee om per dorp de C02 vermindering per dorp inzichtelijk te 
maken en deze te monitoren op de website van de gemeente? En die van de Verenigingen 
van Dorpsbelangen?  

Reactie: Gekoppeld aan het programma duurzaamheid is een gemeentebrede monitor ontwikkeld. De 
komende jaren wordt gekeken of en op welke manieren de monitor verder uitgebouwd zou kunnen 
worden, ook op basis van de opgedane ervaringen in de zgn. warmtetransitie. Monitoring van het 
energiegebruik op wijkniveau of dorpsniveau zijn daarbij mogelijkheden waar een keuze over kan 
worden gemaakt.  
 

• Bladzijde 24: netwerk capaciteit: hoe worden bewoners geïnformeerd als er onvoldoende 
netcapaciteit is voor zon-op-dak, terwijl de gemeente wel stimuleert om energie te 
verminderen door isolatie en het opwekken van eigen energie. Dit lijkt ons een punt van 
aandacht. In RES verband wordt dit punt uitgewerkt, hoe worden inwoners hierover 
geïnformeerd? 

Reactie: Paragraaf 3.7 is met betrekking tot dit onderwerp aangepast. De gemeente heeft nauw 
contact met de netbeheerder. Het bespreken van een specifieke netwerksituatie hangt ook af of het 
te maken heeft het met hooggspanningsnetwerk of het middenspannings- of laagspanningsnetwerk. 
Het MS-Distributienet en Laagspanningsnetwerk spelen vooral een rol bij de verduurzaming van de 
woningvoorraad. Per situatie zal bekeken moeten worden wat de eventuele impact is op het net, op 
basis van een gemaakte keuze voor warmtebron. Het is van belang nauw contact te houden met de 
netbeheerder om ontwikkelingen van beide kanten uit goed te volgen en de inwoners hierover te 
kunnen informeren.  
 

• Op bladzijde 28 staat: dat als een buurt of wijk niet specifiek vermeld staat dan is er geen 
uitdaging of een directe uitdaging geconstateerd. Midlaren staat niet vermeld, dus volgens 
de nota kan het dorp zich beperken tot isolatie, verdere energie beperking en (hybride) 
warmte pomp. Is dat wel zo, gezien de ligging in het buiten gebied met volop wind en ook 
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nog gelegen aan het Zuidlaardermeer? Misschien zien Midlaarders wel kansen en of 
uitdagingen, maar dat zouden we dan wel graag willen onderzoeken. 

Reactie: Bij Midlaren zijn vanuit de analyses en onderzoeken geen concrete kansen ontdekt. Alleen is 
de evt. mogelijkheid van TEO gekoppeld aan Landal de Bloemert, omdat dit direct aan het meer is 
gelegen. Dit is echter niet een zo concrete kans dat deze als eerste zal worden onderzocht. In deze 
visie staan de voor nu naar voren gekomen kansen vermeld en deze visie wordt minstens in de vijf 
jaar herijkt.  
 

• Bladzijde 33: De gemeente past een flexibele rol, waarin ruimte is voor initiatieven van 
inwoners en de overheid afwisselend een regio voerende, faciliterende of loslatende rol 
heeft: wie bepaalt dat? In hoeverre treedt de gemeente Tynaarlo proactief op als ze weet dat 
het energieverbruik in bepaalde dorpen, wijken en buurten hoog is? Maakt de gemeente dit 
zelf bespreekbaar? Of komt de gemeente alleen in beweging, als daar om gevraagd wordt? Is 
dat een taak van de dorpswethouder of kunnen we zelf de dorpswethouder hiervoor 
benaderen? 

Reactie: Dit zijn vooral keuzes die een raad en/of college kan maken. De gemeente komt niet alleen in 
beweging als er om gevraagd worden. De gemeente kan zelf ook proactief optreden bij de 
ontwikkeling van een uitvoeringsplan en/of communicatieplan, maar heeft daarbij wel de voorkeur 
aan te sluiten bij de lokale kracht (indien aanwezig). Zoals eerder aangegeven zijn er nog keuzes te 
maken t.b.v. de uitvoering van de visie.  
  

Reactie klankbordgroep 

• In de TransitieVisie missen we een helder (participatie- en communicatie) plan om inwoners 
te bereiken en te stimuleren om in actie te komen en om tot verbreding van het aantal 
initiatieven te komen. Kan de gemeente aangeven wanneer er een participatie- en 
communicatieplan uitgegeven gaat worden? Dit plan moet duidelijk maken hoe dit 
transitieproject georganiseerd gaat worden, (zo mogelijk gedifferentieerd naar wijken en 
buurten), wat het tijdpad is en welke middelen/kanalen ingezet worden om de inwoners te 
informeren vwb kennis, opgedane ervaringen, voortgang en het leggen van contact etc. 

Reactie: De gemeente kan niet exact aangeven wanneer een participatie- en communicatieplan 
uitgegeven wordt. Dit hangt onder meer af van prioritering in de activiteiten en in te zetten capaciteit 
binnen de gemeente. Begin 2022 is sprake van uitwisseling tussen Drentse gemeenten, om vanuit de 
gelijkenissen in de Transitievisies Warmte te kijken of er in bepaalde activiteiten samen opgetrokken 
kan worden. Daarnaast wordt er vanuit initiatief van de provincie nagedacht over het opzetten en 
uitvoeren van een Drents Isolatie Offensief, als reactie op het Nationaal Isolatieprogramma. Ook 
ontvangen alle gemeenten een bedrag voor inzet op energiearmoede. Dit soort ontwikkelingen 
vraagt onvoorziene en vaak ad hoc inzet van gemeenten. Tegelijkertijd blijft maatwerk op lokaal 
niveau het belangrijkst. De eigen genoemde activiteiten en de in lokale Transitievisie Warmte en 
lokale ontwikkelingen moeten goed op elkaar worden afgestemd en dit vraagt ook om keuzes. 
Daarmee staat het ook nog open of er voor Tynaarlo een gemeentebreed participatie- en 
communicatieplan zal worden ontwikkeld of dat dit voor verschillende deelprojecten zal gebeuren.  
 

• Met lokale initiatieven worden diverse maatregelen voor verduurzaming genomen. Wat het 
effect van de energiebesparende maatregelen is, is niet bekend omdat op wijk-/buurt-
/woningniveau niet gemonitord wordt. Een vergelijking van dezelfde type woningen die al 
wel, of gedeeltelijk of nog niet verduurzaamd zijn kan inspirerend werken. Ook wordt niet 
duidelijk wat er gemeente breed al gerealiseerd is en wat er nog moet gebeuren om het 
gestelde doel te halen. De klankbordgroep is van mening dat voor verleiding en participatie 
van bewoners het van belang is dat energieverbruik op wijkniveau wordt gemonitord. 
Bewoners moeten kunnen zien wat de effecten zijn van hun inspanningen. Wij denken dat 
daar een grote stimulans vanuit gaat. 
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Reactie: Zoals beschreven bij 7.4, is bij het ontwikkelen van een uitvoeringsplan (onderzoek of 
energiebesparingsaanpak op wijk- ,buurt- of dorpsniveau) of het uitvoeren van een communicatieplan 
gericht op een doelgroep, gebied of bepaald woningtype data-onderzoek wenselijk om op deze 
manier ook resultaten goed te kunnen monitoren. Hier is bijvoorbeeld bij het huidige 
onderzoekstraject naar een wijkenergieplan voor de Fledders (Vries) ook sprake van. Daar is een 
technische analyse uitgevoerd m.b.t. de wijk de Fledders. De verwachting is dat zulk soort technische 
analyses voor steeds meer wijken in Tynaarlo uitgevoerd zal worden.  
Gekoppeld aan het programma duurzaamheid is een gemeentebrede monitor ontwikkeld. De 
komende jaren wordt gekeken of en op welke manieren de monitor verder uitgebouwd zou kunnen 
worden, ook op basis van de opgedane ervaringen in de zgn. warmtetransitie. Monitoring van het 
energiegebruik op wijkniveau is één van de mogelijkheden daarin.  
 

• In de klankbordgroep is grote twijfel en zorg of het elektriciteitsnetwerk in Tynaarlo wel 
toekomstbestendig is. Moet het netwerk verzwaard worden en/of moet er nagedacht 
worden over de mogelijkheden van lokale opslag van m.n. overtollige elektriciteit van 
zonnepanelen?  
Kan de Netwerkbeheerder gevraagd worden om een netwerkstudie uit te voeren naar 
knelpunten en oplossingen in de gemeente Tynaarlo. Op basis daarvan kan een eerste plan 
opgesteld worden voor een toekomstbestendig energienetwerk. Wijken/buurten in de 
gemeente Tynaarlo weten dan waar ze aan toe zijn. Ook hybride warmtepompen zijn een 
deel van de oplossing. 
Omdat in de TransitieVisie 1.0 geen keuzes worden gemaakt over verduurzaming van wijken 
kan het netwerkbedrijf onvoldoende anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De 
klankbordgroep is daarom bang dat het net niet tijdig wordt aangepast. 

Reactie: Bovenstaande klopt. Doordat er geen wijkkeuzes gemaakt worden voor de gemeente 

Tynaarlo, kan het netwerkbedrijf minder goed anticiperen. De netbeheerder heeft in een reactie op de 

Transitievisie Warmte gevraagd om een heldere kaart/lijst van alle initiatieven incl. tijdsplanning als 

aanvullende input t.b.v. doorrekening impact netwerk. Echter, dit is nu nog niet precies te geven. De 

komende jaren doen we ervaringen op in een meer periodieke en structurele afstemming met de 

netbeheerder, ook gecombineerd met de planningen van woningcorporaties en 

grondwerkzaamheden in de gemeente. Een netwerkstudie vraagt om een andere werkwijze van de 

netbeheerder dan tot nu toe gebruikelijk en mogelijk toegestaan is (waar ACM toezicht op houdt), 

maar de mogelijkheid van het uitvoeren van een netwerkstudie zal met de netbeheerder besproken 

worden. 

Conclusie 
 
Uit de inhoud van deze notitie blijkt dat de Concept-Transitievisie Warmte op onderdelen aangepast 
en verscherpt kan worden. Er zijn daarom diverse aanpassingen doorgevoerd naar de definitieve 
versie van de Transitievisie Warmte voor de gemeente Tynaarlo. Het voorstel is dan ook om de 
gemeenteraad het aangepaste document te laten vaststellen.  
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Bijlage 1 Inspraakreactie bewoner 1 (geanonimiseerd) 
 
Reactie op herziene nota Transitievisie Warmte 25 november 2021 
 
Algemeen: 
Dit concept is vergeleken met het vorige concept duidelijk helderder geschreven. 
De herhalingen van bepaalde standpunten (b.v. rondom de CO2-uitstoot, het aardgas) in de 
verschillende hoofdstukken draagt bij aan de kracht van deze nota. 
Het is en blijft een complexe materie, waarbij geconstateerd kan worden dat de nota aan 
leesbaarheid duidelijk heeft gewonnen. 
 
Wat ik mis in de nota is een heldere communicatie strategie vanuit de gemeente en gericht op 
participatie van de burger/bewoner. 
Het ontbreekt aan ideeën hoe communicatieplannen (bewust gekozen voor meervoud!) vorm 
worden gegeven. Besteed hier aandacht aan in de samenvatting. 
 
Door grootte van de notitie zullen velen de nota, nadat ze de samenvatting geheel hebben gelezen 
de nota diagonaal lezen. 
Dit stelt eisen aan het voorwoord en de samenvatting. 
 
Voorwoord 
In het voorwoord ontbreekt een verwijzing naar 2030, terwijl in de routekaart (blz. 28/29) er 5 
projecten zijn benoemd met indicatie "voor 2030”). 
Voorstel: 
Na de eerste alinea (cursief) toevoegen 
Reeds voor 2030 kunnen buurten of wijken aangeven dat ze aan de slag gaan met een project. 
Hiervoor worden uitvoeringsplannen ontwikkeld. 
De opgave van het Rijk is om in Nederland in 2030 20% van de doelstelling om in 2050 aardgas vrij te 
zijn bereikt te hebben. De gemeente Tynaario wil in 2030 een CO-2 reductie realiseren van 49 %. 
leder vijfjaar wordt de Transitievisie herzien zodat de visie steeds concreter wordt. 
De zin 'de opgave..........bereikt te hebben' staat letterlijk op bIz. 11. De tweede zin staat op bIz. 5 
in de eerste alinea. De laatste zin is ontleend aan blz. 8 
 
Samenvatting 
Blz. 5 
Direct in de eerste alinea wordt gesproken over 5 pijlers en daaraan gekoppeld de principes. 
Voorstel: 
'In oktober is door de raad..............ten opzichte van 1990..... halen.' 
Nieuwe alinea 'in het programma...........wordt aan de hand van vijf pijlers.........gewerkt'. 
De vijf pijlers zijn: 
Pijler 1. Hernieuwbare energie Pijler 2. Woningen en gebouwen Pijler 3. Mobiliteit Pijler 4. Circulaire 
economie Pijler 5. Natuur en Milieu. 
In de planvorming en uitvoering van deze plannen gaat de gemeente uit van drie principes, namelijk 
1. Gemeente als voorbeeld, 2. Kennis delen en 3. Lokale kracht, om de doelstellingen uit het 
programma duurzaamheid te halen. 
 
Onderaan blz.5 is met bullets en cursieve tekst een samenvatting gegeven. Voorstel: plaats dit in een 
tekstvlak, zoals op blz. 25. 
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BIz. 7. 
Na de punten 1 en 2 toevoegen als begin van de nieuwe alinea: 
Het totale woning bestand in de gemeente bedraagt 14.500 woningen. Dit woningenbestand is aan 
de hand van bouwjaren in clusters in te delen. De clusters zijn woningen van voor 1946, woningen 
bebouwd tussen 1946 en 1976, woningen gebouwd tussen 1977 en 1992en woningen gebouwd na 
1992. 
Al naar gelang het bouwjaar van de woning zijn de verschillen om stappen te maken naar 
verduurzaming groot. 'Voor eigenaren van woningen van na 1992............ 
 
N.B. 20 % woningen na 1992, (blz. 11) 40 % woningen tussen 1946 en 1976, (blz. 25). De percentages 
woningen tussen 1976 en 1992 en woningen van voor 1946 zijn in de notitie niet terug te vinden. 
Vooral het aantal woningen tussen 1976 en 1992 Is Interessant, omdat hier bij de bouw al gedeelte 
rekening Is gehouden met isoleren. De tekst In de laatste alinea 'Belemmeringen voor zowel 
Individueel als collectief spoor' kan voor veel woningen gebouwd voor 1946 gelden. 
Deze cijfers per cluster maken duidelijk hoe divers de aanpak van woningen is. 
 
Blz. 8. 
Op blz. 8 onder het kopje 'Hoe nu verder' wordt onderaan het eerste deel gesproken over 'het 
vergroten van kennis.' 
De zin die hierop volgt moet duidelijk maken hoe de gemeente het vergroten van het kennisniveau 
dient te bereiken. Het duidelijk maken van hoe de communicatie tussen de gemeente en de burger 
verloopt blijft de achilleshiel van deze nota. Een optimistische lezer kan hier iets van terug vinden op 
blz. 16. ('participatie' en 'elke keer zoeken naar een passend communicatiemiddel en boodschap' en 
op blz. 31/23 onder het kopje 'Wat is nodig voor zowel het stimuleren van energiebesparing en het 
individuele spoor.' 
Vervang de zinnen 'Dat gebeurt in het verlengde van..............om in actie te komen'. De zin 'Een 
groot bereik is hier bij belangrijk' handhaven. Vervolgens met een gewijzigde tekst ingaan op 
communicatieplannen en daarna vervolgen met de zijn ' waarbij rekening wordt gehouden... 
 
Voorstel: 
Bij het vergroten van het kennisniveau is participatie (inspraak) van de burger noodzakelijk. 
Betrouwbare, eenduidige informatie en begeleiding van bewoners is gericht op het in actie komen 
van bewoners. Participatie gaat in essentie over het 'mee mogen, willen en kunnen doen' van 
gebruikers met de veelheid aan processen en activiteiten die zich in de samenleving afspelen. 
Participatie van de bewoners is een essentieel voor het gehele proces warmte transitie. 
Bewoners willen zelf mee richting geven aan hun leven. Het is een fundamentele vraag van 
gebruikers om gehoord en betrokken te worden. 
Bewust communiceren is één van de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle projecten. 
Zowel vanuit de gemeente als vanuit de bewoners geeft het de mogelijkheid om op een duidelijke en 
heldere manier belangen, ideeën en gevoelens naar voren te brengen. Een groot bereik is hierbij 
belangrijk.' 
Gelet op de complexiteit van de aanpak van warmtetransitie wordt gewerkt met overzienbare 
deelprojecten. Essentieel hierbij is dat een communicatieplan per deelproject ontwikkeld wordt, 
waarbij rekening gehouden wordt... 
 
BIz. 11 
De laatste alinea van paragraaf 1.1. is onduidelijk. Het begrip woningequivalenten wordt ook 
gekoppeld aan gebouwen. 
Maak het begrip woonequivalent duidelijker. Vervang ( de gemiddelde hoeveelheid warmte...... 
een Nederlandse woning) 
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Voorstel: 
1 woonequivalent komt overeen met de energievraag van de CBS-standaard woning (gemiddelde 
energievraag van woning in Nederland in 2014). 
 
17 of 18 kernen 
Bovenaan het tweede gedeelte worden de kernen genoemd. Ik tel hier 17 kernen. In paragraaf 3.1. 
(blz 18) zijn het 18 kernen. Op blz. 27 in de Routekaart is sprake van kernen. Wanneer het 
uitgangspunt is dat Eelde- Paterswolde als één kern wordt beschouwd, dan is er sprake van 17 
kernen. 
Moet aangepast worden: of op blz. 11 of op blz. 18 en blz. 27! 
 
In de laatste zin wordt het begrip TJ geïntroduceerd. Schrijf het volledig uit en expliciteer het in KWh. 
Voorstel: 
(in 2019 was dit 946 Terajoule (TJ) bij woningen......Maatschappelijk vastgoed. Eén Terajoule is 
277.777,8 KWh.) 
 
Blz.15. 
2e gedeelte van deze blz. is bij de tweede bullit een zin die vraagt om nadere uitleg. 
Voorstel: 

• Centraal staan alternatieven voor aardgas die betrouwbaar zijn en zich ook in de praktijk 
hebben bewezen. De alternatieven dienen ook in de toekomst beschikbaar te zijn. 

 
Blz.16. 
De laatste zin heb ik gebruikt voor mijn toevoeging in de samenvatting over participatie en 
communicatieplannen! 
 
Blz. 18 
Fig.2. en het tekstvlak Warmtevraagcluster. 
De toegevoegde waarde van de cijfers hebben bij het Warmtevraagcluster zijn zonder 
vergelijkingsmaatstaf statistisch geen nut. De vergelijking dient plaats te vinden met het aantal 
woningen en bewoners aangevuld met bedrijfspanden per genoemde kern Voorstel: 
Schrap het tekstvlak Warmtevraagcluster. 
Fig. 2 kan gehandhaafd worden als een visuele weergave van een tabel m.b.t. de spreiding van het 
energieverbruik in de gemeente Tynaarlo. 
 
Blz. 22 
Bij paragraaf 3.5. staat in de eerste alinea nog een definitie van één inwonerequivalent. Aangezien 
het gaat over warmte is de hier gehanteerde definitie van 130 vierkante meter bruto vloeroppervlak 
(BVO) ietwat merkwaardig. 
Voorstel: kies voor de gebruikte definitie op blz. 11 
1 woonequivalent komt overeen met de energievraag van de CBS-standaard woning (gemiddelde 
energievraag van woning in Nederland in 2014). 
 
BIz. 26 Figuur 7. 
Bron vermelden 
 
BIz. 27. 
In het 2e gedeelte wordt onder het kopje WAAR gesproken van 'uitvoeringsplan' 
Wat wordt hier precies mee bedoeld? Wordt er per kern een uitvoeringsplan gemaakt? Hoe is de 
opzet van zo'n plan ( globaal of bij de grotere kernen uitgewerkt naar buurt/wijk)? Wordt er per 
uitvoeringsplan een tijdlijn aangegeven? 
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BIz. 30 
Bij de derde bullit in het 1® gedeelte wordt geconstateerd dat warmtepompen als warmte bron het 
meest geschikt zijn als individuele oplossing. Aangezien er verschillende soorten warmtepompen zijn 
is mijn voorstel dit toe te voegen bij deze bullit. 
Voorstel: 
De meest voorkomende warmtepompen die gebruikt worden in Nederland zijn: lucht/lucht 
warmtepomp, lucht/water warmtepomp, bodem/water warmtepomp, water/water warmtepomp en 
hybride warmtepomp. 
 
BIz. 33 
Buurtteam Zuidlaren /energie Westlaren dient te zijn 
Buurtteam Energie Zuidlaren, begonnen in Westlaren 
 
Onder het kopje 'Wat is hier voor nodig' staan twee bullits. Gemist wordt de afstemming van de 
inwonersinitiatieven onderling. Voeg een derde bullit toe over deze afstemming. 
Voorstel: 
Niet alleen dient er sprake te zijn van uitwisseling vanuit de gemeente met bewonersinitiatieven 
maar ook tussen de bewonersinitiatieven onderling. 
Mogelijk kan de Energie Coöperatie Drentse Aa hierbij een coördinerende rol vervullen. 
 
Blz. 35 
Na de eerste alinea van paragraaf 6.1 het Vesta MAÏS model beschrijven als 2® alinea. 
Voorstel: 
Het Vesta MAÏS model is een technisch-economisch rekenmodel om inzicht te krijgen in de mogelijke 
transitie paden (beoogde projectplannen gericht op energie reductie). 
Het model is zo ontworpen dat het mogelijk is een grote diversiteit aan techniek te verkennen op het 
toekomstig potentieel (verwacht resultaat van een projectplan) en de bij behorende kosten voor de 
samenleving en de individuele eindgebruiker. 
 
Blz.36 
Bij paragraaf 6.2. 2e alinea wordt gesproken over de investering voor een warmtepomp. Hierbij 
ontbreekt dat er verschillende soorten warmtepompen zijn met duidelijk grote prijsverschillen. 
Voeg na 'De investering voor een warmtepomp..........' toe 
Voorstel: 
(er zijn diverse soorten warmtepompen met grote prijsverschillen) of aansluiting op een 
warmtenet....... 
 
 
BIz. 36/37. 
Paragraaf 6.5. 
Plaats dit in een tekstkader, zoals ook is gedaan bij hoofdstuk 3. 
 
BIz. 38 
In paragraaf 7.2 concretisering regierol is een eerste aanzet te vinden van een communicatieplan. Ik 
mis echter hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen, via informeren en faciliteren. Voorstel: 
Via gerichte mailing aan de bewonersinitiatieven, een vast item in het wekelijks gemeente blok in de 
regionale bladen, via bewonersbijeenkomsten te organiseren door buurtinitiatieven, brieven aan 
bewoners, e.d. informeert de gemeente haar bewoners. 
Door de bewonersinitiatieven te faciliteren bij het organiseren van o.a. 
voorlichtingsbijeenkomsten, het uitbrengen van nieuwsbrieven Paper en digitale versies), het 
verzorgen van fee back, e.d.. 
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BIz. 40. 
Het verschil in fte's 1,85 tot 3,25 is groot, (marge van ± 75 %). Is hier sprake van nog grote 
onzekerheid m.b.t. de vergoeding die de gemeente van het Rijk krijgt? 
Wat is de financiële rekeneenheid van een fte? 
 
BIz. 41. 
Aansluitend op biz. 40 staat op blz.41 boven aan 2-3 fte nodig op het vlak van warmtetransitie. 
Er is nu 2,45 fte beschikbaar voor duurzaamheid. Geld deze inzet voor alle 5 pijlers? 
 
Wat mij opvalt in tabel 4 dat een haalbaarheidsonderzoek een 'standaard?' bedrag kent van € 
15.000,-. Wanneer gaat gelden bij alle deelprojecten dan kan deze post behoorlijk oplopen. 
Als mijn vermoeden van een standaard bedrag juist is (ingehuurde deskundigheid), dan huurt de 
gemeente feitelijk extra fte's in. Is eer een raming te geven van hoeveel fte's extern worden 
ingehuurd? 
 
Blz. 41/42. 
Dient eruit de scenario's gekozen te worden door de gemeenteraad? En welk scenario heeft de 
voorkeur van het ambtelijk apparaat? 
 
Blz. 47. 
Mijn voorstel is deze grafiek te plaatsen aan het eind van de samenvatting. 
 
Blz.49. 
In het 2e gedeelte wordt gesproken over een volledig elektrische HT warmtepomp. Voorstel: geef de 
afkorting volledig weer. 
 
Blz. 51. 
In het figuur wordt gesproken 'vervangen gasketel'. Dit is m.i. niet correct, omdat bij nieuwere cv- 
ketels de overstap naar waterstof gerealiseerd kan worden door een andere brander er in te plaatsen 
(B.v. Remeha). 
Dit kan mogelijkerwijs ook bij de andere genoemde gassoorten. 
Geef bij het figuur aan: 
Kop: schema aanpassingen cv-ketel bij duurzaam gas 
Bron: vermeld de herkomst van het schema. 
Voorstel: 
Vermeld onder het schema de tekst 'vervangen van de ketel is niet altijd noodzakelijk. Bij nieuwere 
cv-ketels kan met het vervangen van de brander worden volstaan’. 
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Bijlage 2 Inspraakreactie bewoner 2 (geanonimiseerd) 
 
Hallo, 
 
Positief dat de gemeente ‘stevig’ gaat inzetten op energie besparen. In het document staat nergens 
beschreven wat wordt verstaan onder ‘stevig’.  
Opm.: Graag enkele voorbeelden daarvan no 
emen. 
 
In hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd, dat “In Eelde, Schuilingsoord, Westlaren en Zuid-Es de 
bebouwingsdichtheid het hoogst” is. En dat “(….) per wijk of woningcluster kan beoordeeld worden in 
hoeverre een (kleine) collectieve warmteoplossing wenselijk of rendabel is.”  Ook staat er, dat er 
“Binnen de gemeente  belemmeringen voor het toepassen van zowel diepe geothermie als warmte-
koudeopslagsystemen (WKO) zijn. In een aanzienlijk deel van de gemeente kan waarschijnlijk geen 
bodemwarmte worden onttrokken’. 
 
Vraag: waarom zijn wijken uit Zuidlaren met een hoge bebouwingsdichtheid, zoals Schuilingsoord, 
Westlaren en Zuid-Es, niet in de tabel opgenomen? Onderzoek naar bijvoorbeeld (kleine) collectieve 
warmteoplossingen kan in deze wijken best interessant zijn, zoals dat ook in hoofdstuk 3 en ook 
paragraaf 5.3 (Spoor 5.3 - Collectieve warmteoplossing) als zodanig beschreven is!  
 
Op basis van de WKO-tool van de provincie Drenthe blijkt bijvoorbeeld, dat voor de wijk Westlaren 
geen restricties gelden v.w.b. bodemenergie.  
Verzoek: de optie ‘bodemenergie’ als (kleine) collectieve warmteoplossing voor de wijk Westlaren 
laten onderzoeken en in het lijstje bij “Uit te voeren haalbaarheidsonderzoeken warmtekansen” 
plaatsen. Temeer omdat juist in Westlaren koppelkansen liggen met de vervanging van de riolering, 
waarmee rond de zomer van 2022 begonnen wordt. Dat er koppelkansen liggen, is ook al in de 
gemeenteraad aan de orde geweest in 2020. 
 
Als laatste bullit bij Spoor 5.3 staat, dat “Als uit een verkenning of (haalbaarheids)onderzoek blijkt dat 
er inderdaad potentie is voor een collectieve warmteoplossing, de wijk/buurt zal doorgaan naar de 
fase om tot een uitvoeringsplan te komen.” Laat onafhankelijk onderzoek maar uitwijzen of het 
collectieve spoor voor Westlaren wel of niet bewandeld kan gaan worden. En betrek de bewoners uit 
de wijk bij dit gehele proces. 
 
Bij de beschrijving van Spoor 5.2 (individuele benadering) staat, dat voor zowel het stimuleren van 
energiesparing en het individuele spoor het nodig is te zorgen voor “dat belanghebbenden 
(woningcorporaties, netbeheerder, lokale energie-initiatieven) beschikken over dezelfde/eenduidige 
informatie om inwoners te informeren en door te verwijzen.”  
Vraag: op welke wijze gaat de gemeente er in voorzien dat lokale energie-initiatieven de beschikking 
krijgen over dezelfde/eenduidige informatie om inwoners te informeren? 
Vraag: wie fungeert daarbij als bron van ‘betrouwbare, eenduidige informatie‘? Bewoners houvast 
bieden is belangrijk. 
 
Bij het onderdeel ‘Samenwerking met inwonersinitiatieven’ staat, dat “de gemeente de 
buurtinitiatieven zal ondersteunen of faciliteren” (zie ook hoofdstuk 7).  
Vraag: op welke wijze gaat de gemeente lokale energie-initiatieven ondersteunen? 
Tot zover mijn zienswijze. 
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Bijlage 3 Advies Adviesraad Platteland en Kleine Kernen 
 

ADVIESRAAD PLATTELAND EN KLEINE KERNEN – GEMEENTE TYNAARLO  
Datum: 17 december 2021  
Betreft: Advies over het Concept Transitievisie Warmte (TVW), 25 november 2021  
Aan  

• het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Tynaarlo  
 
Geacht College,  
 
Graag brengt de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen van de gemeente Tynaarlo (hierna te 
noemen Adviesraad) het aan haar gevraagd advies uit over de Transitievisie Warmte gemeente 
Tynaarlo , versie 25 november 2021. De Adviesraad is eerder in haar vergadering van 21 oktober 
2021 geïnformeerd over deze visie door mevrouw Van Benthem. In de Adviesraadvergadering van 8 
december 2021 is de Transitievisie Warmte inhoudelijk besproken. Uit de bespreking bleek ook dat 
enkele adviesraadsleden op persoonlijke titel betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de 
beleidsvisie door deelname aan de klankbordgroep en/of het ECDA-beraad. Zij hebben aangegeven 
dat eerdere commentaren op de conceptstukken van deze gremia goed zijn verwerkt.  
 
De Adviesraad zet hieronder haar advies uiteen in twee delen: A. Algemeen advies en B. Specifieke 
opmerkingen.  
 

• Algemeen advies  
 
De Adviesraad is positief gestemd over (het concept) Transitievisie Warmte (hierna te noemen TvW) 
en brengt daarom een positief advies uit. De beleidsvisie heeft een brede inslag en een 
inventariserend karakter als een soort naslagwerk voor de komende jaren. De beperking van de TvW 
is helaas dat het alleen over warmte gaat, terwijl het energievraagstuk veel breder is. De Adviesraad 
beaamt – ondanks die beperking – meerdere uitgangspunten van de beleidsvisie, zoals er zijn:  
Het allereerst inzetten op isolatie van woningen en gebouwen om de energievraag te verminderen;  
Het gebruik maken van lokale kracht voor energie-initiatieven;  
Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor collectieve energieopwekking;  
Dat warmte- en energievraagstukken een maatschappelijke opgave zijn.  
 
De Adviesraad wil benadrukken dat het uiterst belangrijk is dat alle inwoners van de gemeente 
Tynaarlo kunnen meedoen aan energiebesparingsprojecten, met name (oudere) inwoners met een 
kleiner inkomen en met een migratieachtergrond. De training en inzet van energiecoaches die 
inwoners van realistische en betaalbare adviezen kunnen voorzien is daarbij onmisbaar. De 
Adviesraad vindt dat inwoners proactief thuis benaderd (uiteraard met hun toestemming) moeten 
worden en dat alle woningen een energiescan verdienen. Het energieproject in de wijk Fledders in 
Vries is hiervan een goed voorbeeld en verdient brede navolging. Daarbij wordt aangetekend dat 
energieprojecten geen eenmalige activiteiten mogen zijn, ook voor inwoners die later aanhaken 
moet er iets te halen zijn. 
 
De Adviesraad beaamt dat de TvW een realistisch en dus wendbaar karakter moet hebben vanwege 
de snelle technische ontwikkelingen. Het is niet uitgesloten dat waterstof, TEO en TEA (lokaal) een 
belangrijke rol gaan spelen in de warmtevoorziening. Dat het realistisch (en dus minder ambitieus) is 
om ervan uit te gaan, dat niet alle wijken en dorpen in 2030 van het aardgas afgesloten zullen zijn, 
levert wel een spanningsveld op met de urgentie van de warmtetransitie in zijn algemeenheid. De 
Adviesraad vindt dat die urgentie vaker zou kunnen doorklinken in de beleidsvisie. 
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De rol van de gemeente heeft volgens de Adviesraad een stimulerend karakter, dat kan in de 
beleidsvisie en voor de uitvoering nadrukkelijker naar voren komen. Een beleidsvisie schept immers 
ook verwachtingen bij (groepen) inwoners. Met de bijdrage van de gemeente kunnen lokale 
initiatieven vlotter tot stand komen en minder de kans lopen om dood te bloeden. Een van de 
adviesraadsleden geeft aan dat de rol van de gemeente (financieel) onmisbaar is geweest voor het 
van de grond komen van de Energiecoöperatie Taarlo. Bovendien zal de gemeente in de gaten 
moeten houden dat er geen discrepantie ontstaat tussen wat het Rijk beoogt en wat de gemeente 
daarvoor moet gaan doen. Met andere woorden, de rol van facilitator en ondersteuner zou sterker 
aangezet kunnen worden. 
 
Vanuit het perspectief van kleine kernen in het buitengebied geeft de Adviesraad graag aan dat juist 
in het buitengebied onderzocht moet worden of er geen kleinschalige en collectieve warmtenetten 
(rondom boerenerven) mogelijk zijn, en of alle mogelijkheden voor het realiseren van zonnedaken 
daar we; zijn benut. De nabijheid van oppervlaktewater biedt mogelijk dorpskansen voor TEO. 
Onbenutte maar wel geschikte daken zoals in het Defensiegebied (zoals uit een droneonderzoek 
bleek) bieden kansen voor het opwekken van meer zonne-energie. In de beleidsvisie komt niet naar 
voren wat een criterium voor de aanleg of het succes van collectieve warmtenetten is: zijn dat 
bijvoorbeeld honderd woningen / gebouwen? Ook kan volgens de Adviesraad niet bij voorbaat 
worden uitgesloten dat warmtenetten in drinkwatergebieden niet zouden kunnen; nader onderzoek 
is daarvoor op zijn plaats. 
 
Het monitoren en evalueren van de beleidsvisie is een vanzelfsprekend onderdeel van de 
beleidscyclus; de kosten daarvan zullen in verhouding moeten staan tot de inspanning en de 
uitvoering. Daarbij moeten we ervan uitgaan dat de energieopgave niet ophoudt in bijvoorbeeld 
2030. Het tijdspad om veranderingen te realiseren kan langgerekter zijn dan nu wordt aangenomen. 
Anderzijds kan het ook zo zijn dat er eerder dan na vijf jaar een heroverweging moet komen over 
doelen en strategie. Een evaluatiecriterium zal “gehaalde doelen” moeten zijn; de Adviesraad vraagt 
zich af of de doelen van te voren voldoende zijn onderzocht op betrokkenheid en deelname van de 
inwoners. Is het nu al duidelijk in welke mate inwoners zelf aan de transitie van warmte willen (en 
kunnen) bijdragen? De beleidsvisie heeft namelijk meer een technische en systemisch karakter en 
minder een focus op een mensgerichte aanpak. Hierin schuilt helaas het gevaar dat de 
warmtetransitie als maatschappelijke opgave toch wat onderschat en onderbelicht blijft. Graag uw 
aandacht daarvoor. 
 
B. Specifieke opmerkingen 
Hieronder staan specifieke opmerkingen en vragen, die adviesraadsleden niet beantwoord zien in de 
beleidsvisie. De Adviesraad brengt deze graag onder uw aandacht om een en ander qua tekst en 
uitleg alsnog te kunnen verduidelijken. 
 

1. Detailvraag figuur 7: waarom staan het Zuidlaardermeer en de zandafgraving Tynaarlo niet 
op deze kaart als kansen voor TEO? 

2. De op blz. 11/12 genoemde energieverbruiken voor de gebouwde omgeving van in totaal 
1314 TJ/jr in 2019 sporen niet met de in pijler 2 van het concept Ontwerp de Omgevingsvisie 
2022 - 2040 (versie november 2021) genoemde getal van 1218+447=1665 TJ/jr. Graag een 
verduidelijking. 

3. Graag uitleg over de zinsnede op blz. 35/36: “oplossingsrichting groengas/H2 is significant ( 
>EUR 400 /ton CO2 verschil) t.o.v. voorkeursoplossing zonder groengas /H2”. 

4. Zijn de op blz. 41 genoemde kosten externe kosten voor het hele traject? 
5. In scenario 1 op blz. 42 wordt ’spoor 3’ nog genoemd, deze indeling is (of: lijkt) achterhaald. 
6. De genoemde bedragen in bijlage 7 zijn onduidelijk: wat is hun herkomst en hoe ziet de 

berekening van de bedragen eruit? 
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7. De bedragen genoemd in bijlage 8 bieden een mooi overzicht, maar roepen ook veel vragen 
op over de relatie met de gehanteerde uitganspunten. 

 
Tenslotte brengt de Adviesraad onder uw aandacht dat de beleidsvisie taalkundig een zorgvuldige 
controle behoeft op zinsconstructies, woordvolgorde en – spelling. Met het laatste bedoelen wij dat 
samengestelde woorden aaneen geschreven dienen te worden. Ook de samenvatting van de 
beleidsvisie kan duidelijker geschreven worden. 
 
Namens de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen (gemeente Tynaarlo), 
 
P.J. van Zanten, voorzitter 
J. Rozema, secretaris 
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Bijlage 4 Inspraakreactie Huurdersbelangenvereniging Eelde-

Paterswolde en huurdersvereniging WOON 
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Bijlage 5 Inspraakreactie Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
 
  
Betreft: concept reactie: Transitievisie Warmte Gemeente Tynaario, 21 november 2021  
Van: Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 
Datum 21 januari 2022  
 
Algemeen:  
1) De nota is helder en duidelijk geschreven en daarmee goed leesbaar. Het spannende aan deze nota is vooral 
de weg van het papier naar de praktijk. De "hoe" vraag blijft vaag of niet beantwoord. De tijd zal het leren, maar 
het is fijn dat deze nota er ligt en dat deze ook om de 5 jaar wordt geëvalueerd, zodat de (niet)resultaten ook 
zichtbaar worden.  
 
2) Door de diverse lockdowns is het de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren niet gelukt om haar leden over deze 
nota te raadplegen. Deze nota is in samenwerking met Woningcorporaties, de waterschappen, buurtteams en 
een klankbordgroep tot stand gekomen. Onduidelijk is of particuliere eigenaren in voldoende mate zijn gehoord. 
Aangezien 77% (voor Midlaren is dat met 1 huurder nog hoger) van het woningbezit uit particulier eigendom 
bestaat is het wel belangrijk om hen te informeren over deze nota en van hen te horen wat hun bijdrage kan zijn 
t.a.v. individuele energiebesparing. Ook zouden we willen peilen of er aan een collectieve aanpak behoefte is, 
bijvoorbeeld via het project Energietransitie en Participatie Drentsche Aa. Behoeftes kunnen zijn: vooral 
individueel houden, meer voorlichting op gebied van isolatie, installatie techniek, opslag mogelijkheden en zelf 
energie opwekken, energietransitie in brede zin en inpassing in het landschap etc., etc.  
Wij verzoeken de gemeente Tynaarlo ons de mogelijkheid te bieden, op een later moment een uitgebreide reactie 
vanuit het dorp te kunnen aanleveren.  
 
3) Vereniging Dorpsbelangen Midlaren heeft geen kennis van /inzicht in / het energieverbruik van haar inwoners. 
Is het mogelijk om deze gegevens op dorpsniveau over de afgelopen 3 jaar, opgesplitst in gasverbruik m3 en 
aantal KWH 's aan te leveren? Dit betreft ook het aantal gasloze woningen over 3 jaar. Deze informatie kunnen 
we namelijk heel goed gebruiken op een nog te plannen bewonersavond.  
 
4) De gemeente spreekt van het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven, afhankelijk van behoeften 
en mogelijkheden. Waar bestaat dat ondersteunen en faciliteren uit? Is daar ook echt geld/menskracht voor 
beschikbaar?  
 
5) De gemeente geeft in haar nota aan dat zij wil inzetten op het vergroten van kennisniveau van inwoners. 
Kunnen Verenigingen van dorpsbelangen een eigen dorpsprogramma maken om het kennisniveau van de 
dorpsgenoten te vergroten? Kan hierin gefaciliteerd worden?  
 
6) In hoeverre stimuleert de gemeente bewoners om een eigen EPAte laten op stellen door een erkend bureau? 
Is Centrale Inkoop daarvan een mogelijkheid? Immers het is beter om te weten hoe en met welke acties en met 
welk rendement je het beste kunt investeren i.p.v. zonder een goed plan een investering te doen.  
 
7) In het duurzaamheidsprogramma wordt gesproken over 5 pijlers: In hoeverre kan een dorp de doelstelling van 
pijler 2 combineren met de andere 4 pijlers en zo sturen op meer integrale aanpak? 
 
8) In het duurzaamheidsprogramma wordt op de pijler mobiliteit fossiel vrij 2030 als resultaat genoemd. In 
hoeverre is het mogelijk om in het dorp Midlaren een laadpaal voor auto's en fietsen te realiseren?  
 
Specifiek:  
Bladzijde 8 en 16 Kosten: Het is volgens de nota van belang dat iedereen die het wil, kan mee doen, maar kan 
een ieder die mee wil doen, ook meedoen? Met name voor mensen met een smalle beurs in een huis van voor de 
oorlog vraagt om facilitering en wellicht (financiële)ondersteuning. En hoe wil de Gemeente dit gaan oppakken? 
Om te voorkomen dat mensen verkeerde maatregelen kiezen is een EPA (Energie Prestatie Advies) van belang: 
wat is er nodig om energie neutraliteit van de woning te bereiken: welke minimale investering is nodig om 
maximaal rendement te behalen(no regret methode). Belangrijk is dat mensen zelf een keuze kunnen maken op 
basis van de inhoud van de portemonnee en/of de eigen wensen. Het zou mooi zijn als mensen inzichtelijk krijgen 
welke maatregel het meest oplevert: baten, investering en rendement. Is de gemeente bereid om hier in te 
ondersteunen en te faciliteren? Overigens staat hierover niets in de nota.  
 
Bladzijde 10: In figuur 1 worden de 5 pijlers genoemd: we missen hier de factor mens, ondanks dat we het wel 
samen moeten doen. Ons energie verbruik wordt voor een groot deel bepaald door ons eigen gedrag. 
Bewustwording is belangrijk om t.a.v. ons eigen gedrag het verbruik te verminderen. Heeft de gemeente hier 
specifieke activiteiten voor op het oog om dit bewustzijn te stimuleren?  
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Bladzijde 15: misschien een idee om per dorp de C02 vermindering per dorp inzichtelijk te maken en deze te 
monitoren op de website van de gemeente? En die van de Verenigingen van Dorpsbelangen?  
 
Bladzijde 24: netwerk capaciteit: hoe worden bewoners geïnformeerd als er onvoldoende netcapaciteit is voor 
zon-op-dak, terwijl de gemeente wel stimuleert om energie te verminderen door isolatie en het opwekken van 
eigen energie. Dit lijkt ons een punt van aandacht. In RES verband wordt dit punt uitgewerkt, hoe worden 
inwoners hierover geïnformeerd?  
 
Op bladzijde 28 staat: dat als een buurt of wijk niet specifiek vermeld staat dan is er geen uitdaging of een directe 
uitdaging geconstateerd. Midlaren staat niet vermeld, dus volgens de nota kan het dorp zich beperken tot isolatie, 
verdere energie beperking en (hybride) warmte pomp. Is dat wel zo, gezien de ligging in het buiten gebied met 
volop wind en ook nog gelegen aan het Zuidlaardermeer?  
Misschien zien Midlaarders wel kansen en of uitdagingen, maar dat zouden we dan wel graag willen 
onderzoeken.  
 
Bladzijde 33: De gemeente past een flexibele rol, waarin ruimte is voor initiatieven van inwoners en de overheid 
afwisselend een regio voerende, faciliterende of loslatende rol heeft: wie bepaalt dat? In hoeverre treedt de 
gemeente Tynaario proactief op als ze weet dat het energieverbruik in bepaalde dorpen, wijken en buurten hoog 
is? Maakt de gemeente dit zelf bespreekbaar? Of komt de gemeente alleen in beweging, als daar om gevraagd 
wordt? Is dat een taak van de dorpswethouder of kunnen we zelf de dorpswethouder hiervoor benaderen?  
 
Tot zover de reactie van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren  
Secretariaat Vereniging Dorpsbelangen  
Ineke Noordhoff: secretaris@midlaren.net 
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Bijlage 6 Inspraakreactie Klankbordgroep Transitievisie Warmte 
 

Reactie klankbordgroep op concept transitievisie. 

Datum 26-1-2022 

Op 26-1 is de klankbordgroep digitaal bijeengeweest om de TransitieVisie Warmte 1.0 van de 

gemeente Tynaarlo te bespreken. 

In de bespreking is het volgende geconcludeerd: 

In grote lijnen is de klankbordgroep tevreden over de gekozen lijn.  

Met name over  

- de keuze om in te zetten op een realistische en haalbare aanpak, 

- het nu vooral inzetten op energiebesparing met als eerste stap het isoleren van woningen, 

- het helder informeren en begeleiden van bewoners om in actie te komen,  

- het aansluiten bij lokale initiatieven die zich richten op energiebesparing en verduurzaming.  

Wij zien in de aanpak een keuze voor een vrijwillige aanpak.  

 

Toch ziet de klankbordgroep een drietal knel/aandachtspunten die we graag bij u onder de aandacht 

willen brengen:  

1. Verbreding van lokale initiatieven 

Zoals eerder verwoord onderschrijven we de keuze om aan te haken bij lokale initiatieven. De 

initiatieven in de wijken ‘Zuides’ en ‘De Fledders’ zijn prachtige voorbeelden. Dergelijke plannen 

staan en vallen bij de inzet van lokale trekkers.  

Vraag is of er in andere wijken/buurten ook zulke trekkers zijn en hoe deze gemobiliseerd kunnen 

worden. In de TransitieVisie missen we een helder (participatie- en communicatie) plan om inwoners 

te bereiken en te stimuleren om in actie te komen en om tot verbreding van het aantal initiatieven te 

komen. Kan de gemeente aangeven wanneer er een participatie- en communicatieplan uitgegeven 

gaat worden? Dit plan moet duidelijk maken hoe dit transitieproject georganiseerd gaat worden, (zo 

mogelijk gedifferentieerd naar wijken en buurten), wat het tijdpad is en welke middelen/kanalen 

ingezet worden om de inwoners te informeren vwb kennis, opgedane ervaringen, voortgang en het 

leggen van contact etc. 

2. Monitoren 

Met lokale initiatieven worden diverse maatregelen voor verduurzaming genomen. Wat het effect 

van de energiebesparende maatregelen is, is niet bekend omdat op wijk-/buurt-/woningniveau niet 

gemonitord wordt. Een vergelijking van dezelfde type woningen die al wel, of gedeeltelijk of nog niet 

verduurzaamd zijn kan inspirerend werken. Ook wordt niet duidelijk wat er gemeente breed al 

gerealiseerd is en wat er nog moet gebeuren om het gestelde doel te halen. 

De klankbordgroep is van mening dat voor verleiding en participatie van bewoners het van belang is 

dat energieverbruik op wijkniveau wordt gemonitord. Bewoners moeten kunnen zien wat de 

effecten zijn van hun inspanningen. Wij denken dat daar een grote stimulans vanuit gaat. 

3. Belasting elektriciteitsnetwerk 
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Door de toename van lokale elektriciteitsproductie met zonnepanelen, en de toename van 

elektriciteitsbehoefte door warmtepompen en elektrische auto’s zal het energienetwerk van de 

gemeente Tynaarlo steeds zwaarder worden belast. In de klankbordgroep is grote twijfel en zorg of 

het elektriciteitsnetwerk in Tynaarlo wel toekomstbestendig is. Moet het netwerk verzwaard worden 

en/of moet er nagedacht worden over de mogelijkheden van lokale opslag van m.n. overtollige 

elektriciteit van zonnepanelen?  

Kan de Netwerkbeheerder gevraagd worden om een netwerkstudie uit te voeren naar knelpunten en 

oplossingen in de gemeente Tynaarlo. Op basis daarvan kan een eerste plan opgesteld worden voor 

een toekomstbestendig energienetwerk. Wijken/buurten in de gemeente Tynaarlo weten dan waar 

ze aan toe zijn. Ook hybride warmtepompen zijn een deel van de oplossing. 

 

Omdat in de TransitieVisie 1.0 geen keuzes worden gemaakt over verduurzaming van wijken kan het 

netwerkbedrijf onvoldoende anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De klankbordgroep is 

daarom bang dat het net niet tijdig wordt aangepast. 

 

Wij zijn bereid om in een persoonlijk gesprek onze ideeën toe te lichten. 

 

Namens de klankbordgroep. 

Arie Meerman. 

Coördinator klankbordgroep en voorzitter EC Drentse Aa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


