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Wat is warmtetransitie?

Hoe gaan we in de gemeente Zwartewaterland over naar duurzame manieren van verwarmen en koken? 
Om dit te bepalen zijn de mogelijke alternatieven voor aardgas in onze gemeente in kaart gebracht. Samen 
met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden stellen we een plan op hoe we per wijk van het 
aardgas af kunnen. Dit plan noemen we de Transitievisie warmte. 

GA MEE IN DE 
WARMTETRANSITIE

Energietransitie 
De energietransitie is de omschakeling van 
fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steen-
kolen) naar duurzame energie (zon, wind en 
aardwarmte). We gaan onze energie op een 
andere manier opwekken. Het gaat hierbij om 
twee soorten energie: elektriciteit en de energie 
die nodig is om huizen te verwarmen. De elektri-
citeit die we gebruiken voor onze verlichting, het 
opladen van onze mobiel of het koel houden van 
onze koelkast wordt nu voor een belangrijk deel 
opgewekt door kolencentrales. 

Deze energie is belastend voor ons milieu, dus 
daar willen we van af. We gaan op zoek naar 
andere vormen van energie, zoals zonne- en 
windenergie.

Van het aardgas af
En wat is dan nu die warmtetransitie? Dit is de 
overgang van aardgas naar duurzame alterna-
tieven. In Nederland verwarmen we de meeste 
huizen met aardgas en verwarmen we water met 
aardgas, ook koken veel mensen op aardgas. 
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn.

Warmtetransitie 
in Zwartewaterland

Wonen zonder 
aardgas vraagt om 
maatwerk per wijk
Met ambitie is niets mis en dus ook niet met 
de ambitie van de gemeente Zwartewaterland 
om al in 2040 (en niet in 2050) van het aardgas 
af te zijn. “Om deze ambitie waar te maken, 
werken we hard aan onze energietransitie”, 
zegt wethouder Rietman. “In de gemeenteraad 
rees echter de vraag of we niet te ambitieus 
zijn met een aardgasvrije gemeente in 2040. De 
energietransitie raakt iedereen. Dat vraagt om 
zorgvuldigheid en dus zijn we het erover eens 
dat onze ambitie niet in beton gegoten is.” 

In het kader van de energietransitie is al vastge-
steld hoeveel duurzame energie onze gemeente 
gaat opwekken met zon en wind. “We moeten 
echter ook naar onze woningen kijken”, stelt 
Rietman. “Het opwekken van duurzame energie 
is één, maar wat heb je eraan als we op gas blijven 
koken en de gaskachel nog eens opdraaien? 
Met andere woorden, ook de ruim tienduizend 
huishoudens in onze gemeente moeten in deze 
verandering mee. Als gemeente kunnen en willen 
we niet dicteren hoe dat moet en dus pakken we 
deze zogeheten warmtetransitie graag samen 
met onze inwoners op.”

Reële planning
Met het oog op deze warmtetransitie moet de 
gemeente in 2021 een visie hebben opgesteld. 
“In deze visie nemen we de warmtetransitie per 
wijk onder de loep”, legt de wethouder uit. “De 
meest kansrijke wijken zetten we vooraan in de 
planning. Dat kunnen nieuwe wijken met goed 
geïsoleerde woningen zijn, maar ook oudere 
wijken die toch al voor renovatie in aanmerking 
kwamen. Ruim voordat een wijk aan de beurt 
is, betrekken we inwoners bij de invulling van 
de warmtetransitie in hun wijk en bekijken we 
samen wat collectief en individueel de beste 
oplossingen zijn.”

Eigen initiatief
Met de zekerheid dat we van het aardgas afgaan, 
zal iedere inwoner op enig moment in actie 
moeten komen. “Gelukkig zijn er inwoners die 
hun verantwoordelijkheid nu al nemen en staat 
bij enkele woningen de meter op nul”, vertelt 
Rietman. “Inwoners van de Barsbeek in Zwart-
sluis hebben zelf het initiatief genomen om te 
onderzoeken hoe hun wijk van het aardgas kan. 
Al hun ervaringen nemen we, net als de laatste 
ontwikkelingen rond waterstof, warmtepompen 
en andere technieken, mee naar de andere 
wijken. Wil je niet wachten? Het energieloket 
weet wat je nu al kunt doen.” www.energieloket-west-overijssel.nl/zwartewaterland

We gaan van het aardgas af. Dat gaat niet over één nacht ijs. Hoe het precies gaat 
lopen, dat weten we als gemeente ook nog niet. Wat we wél weten, is dat het een 
enorme opgave gaat zijn, die we samen met onze inwoners willen aanpakken. 
Het komende jaar start de gemeente een uitgebreid communicatie- en partici-
patietraject om deze opgave samen met haar inwoners vorm te geven.

Zelf aan de slag
Er zijn nog veel vragen over het te kiezen alternatief voor aardgas en de bijbeho-
rende technieken. Dit betekent niet dat u zelf nog niets kunt doen. Een betere 
isolatie van uw woning is altijd een goede keuze. Dat geldt ook voor het over-
stappen op elektrisch koken. Beide maatregelen staan los van de vraag hoe we 
onze woningen in de toekomst gaan verwarmen en leiden dus nooit tot hogere 
kosten achteraf. Sterker nog, ze leveren nu al een besparing op.

Energieloket helpt u op weg
We begrijpen dat het lastig is om aan de slag te gaan met deze energiebespa-
rende maatregelen. Het Energieloket helpt bij alle vragen over energiebesparing 
en -opwekking. Benieuwd welke stappen u nu al kunt zetten? Ontdek het op:

Het plan moet in 2021 klaar zijn, maar duidelijk is 
dat er nog veel vragen zijn. Met het opstellen van 
de visie wordt het duidelijk of de gemeentelijke 
ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn, haalbaar is.

Deze overgang gaat stap-voor-stap. In 2030 
moeten de eerste wijken in onze gemeente van 
het aardgas af zijn. Voor deze wijken stellen we 
voor 2021 een wijkuitvoeringsplan op. Hierin 
omschrijven we in detail wat er gaat gebeuren, 
wanneer, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinan-
cierd wordt.

De warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie. 
Beide lastige woorden: wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?

Beeldmateriaal: pre-corona

Nu we van het aardgas afgaan, 
moeten we op zoek naar 
alternatieven. In onze zoektocht 
maken we onderscheid tussen 
collectieve en individuele 
oplossingen. 

Waar halen 
we straks 
onze warmte 
vandaan?
Collectieve warmte
Bij collectieve oplossingen zijn meerdere woningen 
op eenzelfde warmtebron aangesloten. Daarbij maak 
je gebruik van bijvoorbeeld warmte uit de aarde 
(geothermie) of restwarmte van industrie of van 
brandstoffen als groen gas. Deze bronnen leveren 
warmte van voldoende temperatuur om de woningen 
direct via een warmte- of gasnet te verwarmen. 
Deze collectieve oplossingen zijn vaak pas ‘de moeite 
waard’ als er heel veel woningen per hectare zijn. De 
mogelijkheden voor de gemeente Zwartewaterland 
lijken dus beperkt. Wel kan bekeken worden of een 
deel van een straat eenzelfde warmtebron kan delen.

Individuele warmte
Bij individuele oplossingen kijken we per woning 
naar het beste alternatief voor aardgas. Dat kan 
een warmtepomp zijn, waarbij warmte bijvoorbeeld 
uit de lucht of aarde, het riool of oppervlaktewater 
wordt gehaald. Een goed geïsoleerde woning is 
daarbij van groot belang. Is (nog) beter isoleren uit 
financieel of technisch oogpunt geen optie? Dan is 
een hybridewarmtepomp het overwegen waard. Bij 
deze oplossing helpt (duurzaam) gas het systeem op 
de piekmomenten voldoende warmte te leveren.

Goede keuzes
Om tot de goede keuzes te komen, zijn er nog 
veel vragen te beantwoorden. Hoe goed zijn onze 
woningen geïsoleerd? Kunnen we gebruik maken 
van warmte uit de aarde ofwel geothermie? Is er 
voldoende groen gas? En daarom willen we de 
komende tijd nog meer te weten komen over de 
woningen en alternatieve warmtebronnen in onze 
gemeente.

WARMTETRANSITIE
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Buurkracht in de Barsbeek

Goed voorbeeld doet volgen
De behoefte om luchtverontreiniging aan te pakken, was voor Greet Generaal uit de Barsbeek in Zwart-
sluis aanleiding om buurtgenoot Cees Selles mee te vragen naar een informatieavond over de energie-
transitie. Daar was ook Buurkracht, een maatschappelijk initiatief dat buren bij elkaar brengt om hun 
buurt mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken. “Geïnspireerd door dit initiatief hebben 
we met ons eigen buurtteam een zonnepanelenactie opgezet. Ruim honderd buurtbewoners bleken 
geïnteresseerd, maar al snel kwamen wij tot de conclusie dat het anders moest.”

Deze conclusie kwam voort uit het feit dat we in 2050 van het aardgas af moeten zijn. “Iedereen moet op 
zoek naar een alternatief. Kom je uit op een warmtepomp, dan wil je wellicht ook meer zonnepanelen en 
een andere omvormer om deze te laten draaien. Kortom, het leek ons verstandig om even een pas op de 
plaats te maken.” De gemeente en provincie werden erbij gehaald en na intensief overleg over de voor-
waarden stelde de provincie een voorwaardelijke subsidie van 100.000 euro beschikbaar om te onder-
zoeken hoe de tot pilot verheven Barsbeek van het aardgas kan.

Alternatieve warmtebronnen
Voor dit onderzoek werd samen met de gemeente een ingenieursbureau in de arm genomen. Er was een 
informatieavond voor buurtbewoners, waar ook kritische vragen werden gesteld. “Vandaag of morgen 
ontvangen we het onderzoeksrapport dat duidelijk zal maken welke alternatieven voor aardgas onze wijk 
te bieden heeft. Zo kan het Zwarte Water als warmtebron dienen, maar ook de aarde, de buitenlucht, je 
eigen tuin en het oppervlaktewater achter je eigen steiger.” 

Aardgasvrije woningen
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona organiseert het buurtteam op 22 september 2020 opnieuw 
een informatieavond om de uitkomsten met de buurtbewoners te delen. “In dit alles werken we nauw 
samen met de gemeente en dat loopt echt heel goed. Dat geldt ook voor de samenwerking in de buurt, we 
doen dit echt met z’n allen. Natuurlijk hopen we ook zo veel mogelijk buurtbewoners te bewegen om hun 
woning daadwerkelijk aardgasvrij te maken. Een lagere prijs door collectieve inkoop is wellicht een mooie 
stimulans, maar de keuze blijft aan hen.”




