
Tynaarlo zet in op verduurzaming van woningen  
Het college van de gemeente Tynaarlo heeft de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarmee 
gaat de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties informeren over kansen voor 
verduurzaming. Speerpunt van de TVW is gericht op verduurzaming van woningen. De definitieve 
visie staat nu klaar om door de gemeenteraad vastgesteld te worden. 
 
In 2020 is het programma duurzaamheid van de gemeente Tynaarlo vastgesteld. Daarin staat dat de 
gemeente inzet op het verminderen van CO2. Daar hoort ook de verduurzaming van gebouwen bij. 
Vanuit het Rijk ligt er de opdracht om als gemeente een eerste Transitievisie Warmte (TVW) vast te 
stellen.  
 
De TVW van de gemeente is een plan voor de overstap van aardgas naar duurzame warmte. De 
overgang van het verwarmen met aardgas naar het duurzaam verwarmen van woningen en 
gebouwen heet de warmtetransitie.  
 
De concept-visie heeft van 8 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage gelegen. Diverse 
betrokken bewoners en belanghebbenden hebben een reactie gegeven op de visie. De visie is hierop 
aangepast en gaat voor vaststelling naar de gemeenteraad.  
  
Partijen die hebben meegedacht bij de visie zijn onder andere Enexis Netbeheer, lokale 
woningcorporaties, huurdersverenigingen en lokale initiatieven. Ook was er een groep van 
meedenkende inwoners betrokken bij het proces. Een proces van, voor en door inwoners en 
organisaties.   
 
De Transitievisie Warmte is het bovenliggende stuk voor een verdere concrete uitwerking in 
uitvoeringsplannen. Tynaarlo is  een landelijke gemeente met veel buitengebieden en kleine dorpen. 
Voor veel woningen in de gemeente is een collectieve oplossing niet mogelijk. Daarom zullen de 
meeste inwoners van de gemeente op eigen woningniveau maatregelen moeten nemen om energie 
te besparen en duurzame warmte toe te passen.   
 
De gemeente wil daar een adviserende en informerende rol in spelen. Ook wil de gemeente 
aansluiten bij de inzet van lokale bewonersinitiatieven, die zich richten op activiteiten rondom 
energiebesparing en verduurzaming. 
 

 

 


