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Met het terugdraaien van de aardgaswinning en het Klimaatakkoord is de warmtetransitie in een 
stroomversnelling gekomen. Gebouw- en woningeigenaren gaan aan de slag met het verduurzamen en 
aardgasvrij maken van hun panden. Het Rijk verwacht van iedere gemeente uiterlijk eind 2021 een 
Transitievisie Warmte. De gemeente moet bovendien de regierol nemen in het proces richting het 
verduurzamen en aardgasvrij maken van wijken. Daarom starten we met het opstellen van de 
Transitievisie Warmte. In deze brief informeren wij u alvast. 
 
Wat is een Transitievisie Warmte? 
De Transitievisie Warmte (ook wel: warmtevisie) is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan 
de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In de visie staat wanneer 
welke wijken aardgasvrij worden gemaakt. Daarnaast komt aan bod wat in de bewuste wijken de meest 
geschikte alternatieve warmteopties zijn. 
In de eerste Transitievisie Warmte benoemt de gemeente onder meer in welke wijken zij tot en met 2030 
aan de slag gaat. De Transitievisie Warmte maakt keuzes inzichtelijk, geeft duidelijkheid over de termijn 
om over te gaan naar aardgasvrije wijken en borgt een zorgvuldige politieke besluitvorming.  
Daarmee is de visie de basis om te komen tot een programmatische aanpak van de warmtetransitie en 
uitvoeringsplannen op wijkniveau. Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie, maar de 
Transitievisie Warmte wordt samen met onder anderen bewoners, medeoverheden, netbeheerders en 
woningcorporaties gemaakt. 
In de gemeente Tynaarlo willen we een Transitievisie Warmte ontwikkelen voor het duurzaam verwarmen 
van woningen en gebouwen in de gemeente, passend bij de karakteristieken van de gemeente, de wijken 
en de dorpen. 
 
RES/RSW input voor Transitievisie Warmte 
Naast een Transitievisie Warmte per gemeente wordt per regio ook een Regionale Energie Strategie 
(RES) met Regionale Structuur Warmte (RSW) opgesteld. De RES beschrijft hoeveel grootschalige 
duurzame elektriciteit op land – wind of zon – kan worden opgewekt en waar. Daarnaast hoe de 
bovenlokale warmtebronnen in de regio het best kunnen worden verdeeld en benut (de RSW). 
De gemeente Tynaarlo valt in de RES-regio Drenthe. De concept RES is af en vormt de basis voor de 
RES 1.0 van regio Drenthe. De RES 1.0 wordt uiterlijk 30 juni 2021 behandeld door de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en Algemene Besturen van de Waterschappen. De concept RES en RES 1.0 worden 
meegenomen als input voor de Transitievisie Warmte. 
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Het voortraject van de sprintsessie 
De gemeente Tynaarlo heeft in een voortraject deelgenomen aan een zogenaamde ‘sprintsessie’. Deze 
‘sprintsessies’ werden georganiseerd vanuit Provincie Drenthe. Die voor de gemeente Tynaarlo heeft in 
juni 2020 plaatsgevonden. 
In de sprintsessie zijn in een korte tijd bouwstenen voor de Transitievisie Warmte ontwikkeld. Belangrijke 
stakeholders zijn hierbij betrokken (o.a. de netbeheerder, Woonborg en inwonersinitiatieven) en de eerste 
stappen in de samenwerking zijn gezet. Raadsleden zijn over de uitkomsten geïnformeerd op 22 juni 
2020. 
 
Ondersteuning georganiseerd 
Er is ondersteuning nodig bij het traject naar en het opstellen van een Transitievisie Warmte. Wij hebben 
op basis van onze kennis en ervaring, aangevuld met betrokkenheid in het voortraject, Buro Loo 
geselecteerd als partij om dit uit te voeren.  
Om te komen tot de Transitievisie Warmte volgt Buro Loo een aanpak waarin gewerkt wordt aan de 
inhoudelijke opgave en tegelijkertijd aan draagvlak onder bewoners en bedrijven en bestuurlijke 
besluitvorming. 
 
Inhoudelijke spoor 
Vanuit de gemeente ligt er al een plan van aanpak voor het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Op 
basis van dit plan ondersteunt Buro Loo de gemeente bij de analyse, de procesbegeleiding en het 
daadwerkelijk opstellen van de visie. 
Om te komen tot een gedegen Transitievisie Warmte moet in kaart worden gebracht welke duurzame 
warmtebronnen in Tynaarlo een goed alternatief zijn voor aardgas en welke wijken in aanmerking komen 
om als eerste van het aardgas af te gaan. Per wijk wordt een technische analyse van de warmteopties 
gedaan. Dit gebeurt aan de hand van de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en met 
behulp van de Leidraad van het Expertise Centrum Warmte. Op basis van de resultaten van de analyse 
en in samenspraak met stakeholders wordt een ontwerpvisie gemaakt die na een verdieping resulteert in 
de definitieve Transitievisie Warmte. 
 
Participatiespoor 
Participatie van stakeholders, bedrijven en bewoners is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van de 
Transitievisie Warmte. Na de start wordt een projectgroep gevormd met samenwerkingspartners (zoals 
de woningcorporaties, de netbeheerder en evt. de waterschappen). 
We informeren inwoners en bedrijven via informatiebijeenkomsten en bieden degenen die graag willen 
meedenken de mogelijkheid om zich aan te melden voor een klankbordgroep. Op een later moment in 
het proces toetsen we de visie onder een brede groep inwoners en bedrijven middels een interactieve 
dialoog. 
Ook is er dan ruimte voor het gesprek over de eigen woning en specifieke oplossingsrichting. Dit gesprek 
en het creëren van draagvlak voor de oplossingen wordt voortgezet bij de uitwerking van 
wijkuitvoeringsplannen. Deze wijkuitvoeringsplannen worden na vaststelling van de Transitievisie Warmte 
gemaakt. 
 
Hoe wordt de gemeenteraad betrokken? 
Omdat de gemeenteraad een belangrijke rol heeft in de overgang naar aardgasvrije wijken, vinden we het 
zeer belangrijk om u als raad goed mee te nemen in het proces tot het komen van een Transitievisie 
Warmte. Naast de raadswerkgroep duurzaamheid zal de voltallige raad bij het proces worden betrokken. 
We verwachten op de volgende momenten de raadswerkgroep of de voltallige raad te betrekken: 
 

 Met dit schrijven informeren we u over de start van het proces om te komen tot een Transitievisie 
Warmte. 

 In kwartaal 1 is het plan van aanpak van de Transitievisie Warmte toegelicht in de 
raadswerkgroep duurzaamheid via een themabijeenkomst op 11 februari 2021. 

 In kwartaal 1 wordt de raadswerkgroep geïnformeerd over de voortgang van het opstellen van de 
Transitievisie Warmte en vindt er een gesprek plaats over het verkennen van de gemeentelijke 
rol in de warmtetransitie. 

 In kwartaal 2 kunnen raadsleden toehoorder zijn bij de werksessie met stakeholders. 
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 In kwartaal 2 zal de concept Transitievisie Warmte worden gepresenteerd aan de 
raadswerkgroep duurzaamheid, voor vaststelling door het college. 

 In kwartaal 4 wordt de definitieve Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. We verwachten dat dit omstreeks oktober zal plaatsvinden.  
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