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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. Via 
de programmapijler woningen en gebouwen wordt ingezet op energie besparen, het duurzaam 
verwarmen en het zoveel mogelijk aardgas vrij maken van woningen, vastgoed van 
bedrijven/organisaties en het eigen gemeentelijk vastgoed.  
 
Vanuit het Rijk ligt er de opdracht om als gemeente eind 2021 een eerste Transitievisie Warmte vast te 
stellen. Afgelopen jaar is er samen met inwoners, woningcorporaties, waterschappen en andere 
belanghebbenden gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste “Transitievisie Warmte”. De visie richt zich 
op het verduurzamen van woningen en gebouwen in onze gemeente in de periode tot 2030. De 
Transitievisie Warmte bevat informatie over de opgave, de alternatieve warmtebronnen, technieken en 
onze uitgangspunten voor de uitvoering van de warmtetransitie.   
 
Het college heeft onlangs akkoord gegeven op de concept-Transitievisie Warmte voor gemeente 
Tynaarlo. Het concept ligt van 10 december 2021 tot en met 21 januari 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis en is digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de 
gemeente. Op 17 januari vindt een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerde inwoners, 
organisaties en bedrijven uit de gemeente. Na de ter inzagelegging volgt de vaststelling van de definitieve 
Transitievisie Warmte door het college en de raad.  
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