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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Transitievisie Warmte 

2. Voor welke raadscyclus 
December 2021 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  
☒ Raadscommissie 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  
☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 
verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 
behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor 
behandeling 

30 minuten voor commissie FL en in de gemeenteraad 

8. Toelichting 
In het nationaal Klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat we de fossiele 
brandstoffen, die we gebruiken voor ruimteverwarming, vervangen voor andere 
warmtebronnen. Deze warmtetransitie moet in 2050 zijn voltooid.  Het opstellen 
van een Transitievisie Warmte door de gemeenten is een eerste stap van deze 
warmtetransitie. Met deze Transitievisie Warmte maken gemeenten het tijdspad 
voor de warmtetransitie tot 2030 inzichtelijk, met een doorkijk naar 2050.  In mei 
2021 heeft de gemeenteraad al duidelijke inhoudelijke kaders meegegeven. Deze 
zijn verwerkt in de eerste Transitievisie Warmte van onze gemeente.  

9. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming 

Vaststellen van de eerste Transitievisie Warmte Oude IJsselstreek. Hiermee 
geeft de gemeente in grote lijnen aan hoe de we aardgasvrij in 2050 gaan 
worden. Voor de periode tot 2030 is nadrukkelijk gekozen om nog geen wijken 
van het aardgas af te halen maar in te zetten op het aardgasvrij-klaar maken van 
woningen. De Transitievisie Warmte geeft voor de korte en middellange termijn 
ook een uitvoeringskader aan. We kunnen vanaf 2022 aan de slag met de 
uitvoering. Over 5 jaar wordt met de nieuwe inzichten een nieuwe Transitievisie 
Warmte gemaakt.  
De overstap naar een aardgasvrije gemeente doen we samen met onze 
inwoners.  We gaan inwoners helpen om stap voor stap van het aardgas af te 
gaan. Dit doen we in ons eigen tempo en met de financiële middelen die we nu 
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hebben. We doen een oproep aan het Rijk voor meer geld, sturing en 
duidelijkheid om van het aardgas af te gaan. 
Vooral een financiële bijdrage voor het isoleren en het aardgasvrij maken van 
woningen is nodig, zodat iedereen mee kan doen. 
 

10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

- September 2020; Startnotitie 
- In mei 2021 heeft de raad al richting gegeven aan de inhoud van de 
Transitievisie Warmte. Besloten is dat:   

1. We geven in deze eerste Transitievisie Warmte geen wijkvolgorde aan 
voor het aardgas-vrij maken van wijken. 

2. We gebruiken de uitgevoerde analyses voor een eerste fase van 
“aardgasvrij-klaar” maken van wijken in de periode tot 2030. 

3. We gaan nader onderzoeken wat de mogelijkheden voor warmtenetten in 
de gemeente zijn. 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 
RaadsApp 

Transitievisie Warmte: Oude IJsselstreek, stap voor stap naar aardgasvrij. 
 

12. Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp 

- de startnotitie Transitievisie Warmte Oude IJsselstreek, september 2020 
- de presentatie van het adviesbureau DWA op 7 januari 2021 
- Resultaten Oude IJsselstreek Spreekt, januari 2021, thema warmtetransitie 
- Achtergrondinformatie over de WTM van Overmorgen: Analyse Achterhoek Ten 
behoeve van de transitievisie Warmte / rapportage oktober 2020 
- de presentatie van het adviesbureau DWA, opname 11 maart 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=SGhXLxaC5WA 

13. Geheime stukken, 
ingevolge WOB alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 
de behandeld ambtenaar 
en met welk doel? 

 

15. Portefeuillehouder 
Janine Kock 

16. Programmamanager 
Andre Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf 

Conny Huijskes 
c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl  
0315292232 

18. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 
agendacommissie 
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20. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 


