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Gevraagd besluit
De raad besluit
1. de inspraaknotitie Concept-Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen
2. de Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen
Wat willen wij hiermee bereiken?
Om Tynaarlo een duurzame, toekomstbestendige gemeente te laten zijn is het duurzaam verwarmen van alle
ongeveer 14.500 woningen en ruim 2.600 gebouwen een belangrijke stap. In het Klimaatakkoord is voor de
gebouwde omgeving vastgesteld dat uiterlijk in 2050 alle gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn.
Hiervoor is afgesproken dat de gemeenteraden in 2021 een eerste Transitievisie Warmte zouden vaststellen.
Via de opgave vanuit het Rijk wordt gekeken naar wat in onze ogen realistisch en haalbaarheid is in Tynaarlo.
Richtinggevend is een geloofwaardige aanpak (doen wat je zegt) en de Tynaarlose maat (wat kunnen we
haalbaar en concreet maken op ons grondgebied).
Deze eerste Transitievisie Warmte biedt informatie over de opgave, mogelijke alternatieve warmtebronnen,
technieken en het verwachte tempo waarmee we in Tynaarlo over zullen stappen op duurzame warmte. Voor
nog niet elke woning is een logisch duurzaam alternatief voorhanden. Via deze eerste Transitievisie Warmte
zetten we daarom vooral in op energiebesparing en zien we isoleren als belangrijke eerste stap. Er worden
geen wijken aangewezen die voor 2030 van het aardgas af gaan. De focus voor de komende jaren ligt vooral op
het helder informeren en begeleiden van inwoners in om actie te komen en op het aansluiten bij de inzet van
lokale initiatieven (de lokale kracht), die zich richten op activiteiten rondom energiebesparing en verduurzaming.
Daarnaast willen we van een aantal kansen voor kleinschalige collectieve warmteprojecten de haalbaarheid in
kaart gaan brengen, zoals het gebruik maken van warmte uit oppervlaktewater. Afhankelijk van kennis, ervaring
en nieuwe kansen wordt deze visie iedere 2 tot 5 jaar herijkt.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In 2021 is er samen met inwoners, een klankbordgroep, woningcorporaties, waterschappen en andere
belanghebbenden gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste “Transitievisie Warmte”. De concept Transitievisie
Warmte is in december 2021 vastgesteld door het college. De visie richt zich op het verduurzamen van
woningen en gebouwen in onze gemeente in de periode tot 2030. De conceptvisie lag iets meer dan zes weken
ter inzage voor onze inwoners. We ontvingen verschillende inhoudelijke reacties en adviezen. Aan de hand van
de inspraakreacties zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Transitievisie Warmte.

Wat ging er aan vooraf
In oktober 2020 is door de raad het programma duurzaamheid 2020-2030 vastgesteld. De gemeente Tynaarlo
wil in 2030 een CO2-reductie realiseren van 49% en in 2050 een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990.
Via de pijler woningen en gebouwen wordt ingezet op energie besparen in, het duurzaam verwarmen van en
het zoveel mogelijk aardgas vrij maken van woningen, vastgoed van bedrijven/organisaties en het eigen
gemeentelijk vastgoed. Deze inzet is gekoppeld aan de opgave uit het Klimaatakkoord. In dit akkoord is voor de
gebouwde omgeving vastgesteld dat uiterlijk in 2050 alle gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn.
Hoe informeren we de inwoners?
De gemeente neemt een informerende en faciliterende rol in. De informerende rol houdt in dat alle inwoners van
de gemeente worden geïnformeerd over de warmtetransitie. In deze rol wordt voornamelijk gericht op het
individuele spoor: woningeigenaren en eigenaren van gebouwen die in hun eigen woning en/of vastgoed aan de
slag gaan. Goede informatievoorziening is gekoppeld aan o.a. het energieloket, energiecoaches, inspirerende
voorbeelden, natuurlijke momenten (zoals vergunningverlening bij verbouw, nieuwbouw, gezinsuitbreiding,
levensbestendig wonen), themasessies en campagnes. De gemeente zet blijvend in op het stimuleren van
energiebesparende maatregelen en het vergroten van het kennisniveau. Bij het vergroten van het kennisniveau
is ook participatie (inspraak) van de burger noodzakelijk.
De faciliterende rol wordt opgepakt door aan te sluiten bij de zelforganisatie van partijen en de aanwezige lokale
kracht. Afstemming en kennisuitwisseling met inwonersinitiatieven is hiervoor van belang. De lokale kracht
wordt niet overgenomen, maar de lokale kracht wordt gestimuleerd en ondersteund. Over de mate waarin zijn
nog keuzes te maken.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De gemeente zet blijvend in op het stimuleren van energiebesparende maatregelen. Dat gebeurt deels in het
verlengde van de activiteiten en projecten die hiervoor op dit moment al worden uitgevoerd.
Voor 2022 is het uitvoeringscenario 2 (beschreven op blz. 45 van de visie) mogelijk. In kwartaal 1 komt er een
collegevoorstel om de subsidieregeling duurzame bewonersinitiatieven te verruimen. Daarnaast zijn er nog
keuzes te maken in het ontwikkelen van communicatieplannen (o.a. afhankelijk van regionale plannen en
activiteiten zoals het Drents Isolatie Offensief en te ontvangen incidentele middelen energiearmoede), het
uitvoeren van (haalbaarheids)onderzoeken van koppelkansen en/of de ontwikkeling van een modeluitvoeringsplan 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. De raad wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten en resultaten.
Door jaarlijkse monitoring van de resultaten houden we vorderingen goed bij en sturen we op CO2-reductie en
op inzet van menskracht en middelen. We sluiten daarbij aan bij de planning- en control cyclus en financiële
cyclus van de raad.
De Transitievisie Warmte en de uitvoering ervan wordt opgenomen in het overdrachtsdossier voor de
bestuursperiode 2022-2026.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de uitvoering van de warmtetransitie in de gemeente Tynaarlo zijn een aantal scenario’s denkbaar
(beschreven bij 7.3, blz. 45), die afhankelijk zijn van de hoeveelheid middelen en de beschikbare menskracht. is
Er is nu maatschappelijke energie op diverse plekken in onze gemeente. Deze energie kan verloren gaan als
we de uitvoering uitstellen of temporiseren. Zoals al bekend, zijn er voor 2022 voldoende incidentele middelen
beschikbaar (ca. € 130.000) om uitvoeringscenario 2 uit te voeren. Echter voor het jaar 2023 en verder zijn er
nog geen middelen beschikbaar voor verdere uitvoering van de Transitievisie Warmte (en dus de
warmtetransitie). Wij komen met een voorstel hoe we dat voor ons zien in 2023 en verder bij u terug via de
perspectievennota en begroting.
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