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'Regionale Energiestrategie

'Elektriciteit opwekken - Hoeveel en waar?

'RSW; warmtevraag en aanbod en de koppeling 

hiervan

'Transitievisie Warmte

'Verschillende warmtealternatieven per wijk

'Planning welke wijk als eerste met start met de WUP

Wijkuitvoeringsplannen

'Samen met de wijk het warmtealternatief kiezen en 

daar naar toewerken

'(techniek, uitvoering, financiering)



'.

De Transitievisie Warmte (TVW)

'De TVW geeft een voorlopige warmtealternatief per wijk en plaatst deze 

'wijken in een globaal tijdspad. Het geeft niet alle antwoorden en 

'zegt ook niet hoe we dit precies gaan doen.

'Het is een start en een visie.  



De warmtetransitie – een rechte weg?

2030

2050



Welke warmtetechnieken zijn 
er? 





Wat is dan logisch?

Lage bebouwingsdichtheid Hoge bebouwingsdichtheid

Oude woning Nieuwe woning Oude woning Nieuwe woning

Hoge temperatuur, 
maar wel een 
individuele oplossing

Lage temperatuur 
mogelijk, 
individuele oplossing

Hoge temperatuur, 
collectieve oplossing 
mogelijk

Lage temperatuur,
Collectief of 
individueel



De Transitievisie Warmte in
Doetinchem



Aanpak en planning
Omschrijving Planning

Plan van aanpak september – januari 2021

Uitvoeren analyse en criteria 
bepalen (regionale actie)

september- december 2020

Volgordelijkheid wijken 
bepalen, afstemmen en 
afwegen

december 2020 – april 2021

Uitvoeringstrategie en wijken 
die voor 2030 van het gas 
afgaan

april -juni 2021

Schrijven concept 
Transitievisie Warmte

juni - september 2021

Vaststellen Transitievisie 
Warmte

november 2021



Rol van de gemeenteraad 

'Vaststellen van:

'- het plan van aanpak 

'- afwegingscriteria waarop we de wijkvolgorde bepalen

'- TVW versie



Uitgangspunten bepalen

Uitgangspunten zijn altijd globaal, en zijn wensen of

randvoorwaarden. Vaak kunnen nooit alle 

uitgangspunten tegelijk 100% ingewilligd worden. Het 

zijn de uitgangspunten waarnaar je streeft in het 

vervolgproces. 



Regionale samenwerking

Doetinchem werkt samen met de andere Achterhoekse gemeenten aan de warmtetransitie. De

achtergrondstudie is gezamenlijk uitbesteed en koppelkansen gezamenlijk in beeld gebracht. Op

deze manier kan elke gemeente werken met dezelfde data en kennis maar toch lokaal eigen

afwegingen maken.

Samen, lokaal, transparant en duurzaam

De gemeente Doetinchem kan het niet alleen, samenwerking is essentieel. Openheid en

transparantie staan centraal. Het streven is om gezamenlijk een volledig duurzame

warmtevoorziening te realiseren.

Betaalbaarheid en betrouwbaarheid voor de eindgebruiker staan voorop

De energierekening moet betaalbaar blijven. Per wijk wordt gezocht naar de

maatschappelijk beste en betaalbare oplossingen. Nieuwe financieringsconstructies zijn nodig.

Uitgangspunten Doetinchem



Uitgangspunten Doetinchem

Bewoners en overige gebruikers worden betrokken bij plannen en uitvoering

Voor de uitvoering zijn alle woningeigenaren en overige vastgoedeigenaren aan zet. Het is

belangrijk om deze stakeholders te betrekken om uitvoering van de plannen mogelijk te maken.

Onzekerheden in de uitvoering accepteren we

Er zijn nog veel zaken onzeker en onduidelijk. Het is ondanks dat van belang om de transitie te

starten.

Gebiedsgerichte benadering

Een integrale benadering van een wijk als gebied. De verwachting is dat hiermee de

warmtetransitie wordt versneld en de betaalbaarheid centraal staat.



Uitvoerbaar en realisme

De uitvoerbaarheid van de transitie is belangrijk. Gezien de gestelde uitgangspunten is het

belangrijk om voldoende tijd te nemen voor de uitvoering, mede omdat er onzekerheden zijn.

Vanuit de netbeheerder en de installatiebranche is bovendien beschikbaarheid van voldoende

capaciteit aangedragen als onzekere factor. Een pragmatische en realistische houding bij de

uitvoering is van belang, gecombineerd met het reduceren van onzekerheden, waar mogelijk.

Uitgangspunten Doetinchem



Participatie en communicatie

Belangrijk want: impact achter de deur

Kennis, houding, gedrag 

Nu al investeren in betrokkenheid voor ‘later’



Participatie en communicatie

Wat ‘past’ bij Doetinchem?

Werksessie projectgroep (9 november 2020)

Waarom (doel en ambitie)?

Met wie (belangrijk en openheid)?

Hoe (werkvormen en middelen)?





Participatie en communicatie

Uitgangspunten

Doel Kennisoverdracht (‘het verhaal’)
In gesprek komen
Opbouwen van duurzaam netwerk

Participatienivea
u

Informeren
Consulteren (adviseren en meedenken)

Doelgroepen Meer dan de ‘usual suspects’
Voldoende diversiteit (huur/koop, sociale 
status, leeftijd, cultuur, ‘stille’/‘kritische’)

Beslisruimte en 
terugkoppeling

Vooraf helder over ‘ruimte’
Achteraf uitleggen hoe input is verwerkt

Impact Corona Vooral online kanalen
Wanneer mogelijk offline



Participatie en communicatie

Werkvormen en middelen

Landingspagina Wat, waarom, wanneer

Visievormingstraject (proces)

Betrokken organisaties (netwerk)

Actuele content 

via bestaande 

kanalen

Video’s

Project-updates

Netwerkopbouw Aanmelden geïnteresseerden

Enquête, nieuwsbrief

Bewonersbijeen-

komsten

2x gemeentelijk: prioritering, concept visie

Serie kleinschalige sessies in wijken en dorpen

1-op-1 gesprekken Keukentafel, op straat, eventueel online 

spreekuur

Klankbordgroep Informeren en reflecteren

Kennis, kanalen, netwerk inzetten



Participatie en communicatie

Klankbordgroep

₋Lokale energiecoöperatie
₋Ondernemersvereniging
₋Wijk- en dorpsraden
₋Huurdersvereniging Sité
₋Vastgoed/makelaardij
₋Organisaties voor ouderen (bv PCOB)
₋Onderwijskoepels (bv Achterhoek VO, Pro8)
₋Zorg/welzijnsinstelling (bv Elver, Zorggroep Achterhoek, Buurtplein)


