
Wat is de Transitievisie Warmte?

Transitievisie Warmte

Hoe verwarmen we straks onze woning? 

De Transitievisie Warmte is een document waarin de te

doorlopen stappen naar een aardgasvrij Westerkwartier

staan genoemd. De Transitievisie Warmte is een verplichting 

vanuit het Nationale Klimaatakkoord. Iedere gemeente in 

Nederland dient in 2021 een visie te hebben opgesteld.

In deze visie staat onder andere beschreven welke

andere manieren van verwarmen voor welke woningen

geschikt kunnen zijn. Daarnaast wordt gekeken in welke 

dorpen er gestart kan worden met de verdere verkenning 

naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken er nog 

uitgevoerd moeten worden. De Transitievisie Warmte 

is daarmee een document dat de eerste denkrichting 

weergeeft, maar waarin nog geen defi nitieve besluiten 

staan. Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken 

van woningen komen in een uitvoeringsplan te staan. Als 

deze uitvoeringsplannen voor uw dorp worden opgesteld, 

wordt u daar uiteraard bij betrokken.

Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl

Een warmtepomp maakt gebruik 

van warmte uit de bodem of uit de 

lucht en maakt deze met behulp 

van elektriciteit geschikt voor het 

verwarmen van woningen.

Een warmtenet is een netwerk 

van leidingen onder de grond 

waar warm water doorheen 

stroomt en dat meerdere 

huizen van warmte voorziet.

Duurzaam gas is een alternatief 

voor aardgas. Groengas en 

waterstof zijn voorbeelden van 

duurzaam gas.

Op weg naar een aardgasvrij 
Westerkwartier
De Gemeente Westerkwartier is, net als de rest van Nederland, in 2050 aardgasvrij. Niet alleen omdat de gaskraan in 

Groningen dichtgaat, maar ook om onze CO2-uitstoot te verlagen. Dit betekent dat we voor onze woningen, scholen, 

winkels, bedrijven en andere gebouwen op zoek moeten naar een andere manier van verwarmen. Om ervoor te 

zorgen dat we in 2050 allemaal gebruik maken van een andere warmtebron, heeft de gemeente de taak gekregen 

om in 2021 de eerste Transitievisie Warmte op te stellen. De gemeente wil hier niet alleen over nadenken, 

maar graag samen met u. Daarom organiseert de gemeente de komende tijd verschillende activiteiten om 

u bij de Transitievisie Warmte te betrekken.

Wij hebben u nodig! 

Omdat het aardgasvrij maken van onze woningen, bedrijven en andere gebouwen ons allemaal 

aangaat, vragen wij om uw mening. Door onderstaande code te scannen of door naar 

westerkwartier.nl/vwt te gaan kunt u een enquête over de Transitie visie Warmte invullen. 

Dat kan tot en met 1 juni aanstaande.  Wilt u daarnaast actief meepraten over de 

Transitievisie Warmte, geef u dan op voor een van de dialoog avonden. Meer 

informatie over deze avonden vindt u op de achterzijde.

Wilt u liever de vragenlijst op papier invullen? 

Dat kan. Bel de gemeente op 14 0594 en geef aan dat u de vragenlijst 

over de Transitievisie Warmte graag per post toegestuurd wilt 

krijgen. 

Scan de QR-code en 

vul de enquete over de 

Transitievisie Warmte in



westerkwartier.nl/duurzaamheid

Gemeente Westerkwartier
14 0594

 duurzaamheid@westerkwartier.nl
 westerkwartier.nl/duurzaamheid

Energieloket Groningen
050 205 04 35

 info@energieloket-groningen.nl
 energieloket-groningen.nl/advies/

Wat gaat de gemeente doen?
De afgelopen maanden hebben we onderzocht van welke duurzame warmtebronnen wij in het Westerkwartier gebruik kunnen maken. 

We hebben de opgave voor het Westerkwartier inzichtelijk gemaakt en daarnaast hebben we samen met Enexis en de woningcorporaties 

Wold & Waard en Wierden & Borgen om tafel gezeten om gezamenlijk een aantal kansen en uitdagingen te formuleren. Hierdoor 

hebben wij een eerste beeld gekregen van de technische mogelijkheden per gebied.

Nu is het tijd voor de volgende stap. Samen met u, gericht op uw eigen dorp, nadenken over kansen en uitdagingen bij de warmtetransitie.

Op dit moment is het vanwege de maatregelen rondom COVID-19 nog niet 

mogelijk om fysiek met u het gesprek aan te gaan. Daarom organiseert de 

gemeente de komende tijd online dialoogavonden om met u van gedachten 

te wisselen over de Transitievisie Warmte.

Tijdens deze avonden geven wij graag een toelichting op de inhoud van de 

Transitievisie Warmte en gaan wij graag met u in gesprek over de impact van 

deze transitie op uw omgeving. Elke avond staat daarom in het teken van een 

ander gebied. In het overzicht hieronder ziet u wanneer de dialoogavond voor 

uw dorp plaatsvindt. 

Meld u aan voor onze online 
dialoogavonden en praat mee

8 juni:  Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Saaksum, Oldehove, Niehove, 

Kommerzijl, Lauwerzijl, Pieterzijl, Den Ham, Aduard

10 juni:  Zuidhorn, Noordhorn, Briltil, Enumatil, Den Horn

15 juni: Midwolde, Lettelbert, Oostwold

17 juni: Grijpskerk, Visvliet, Niezijl, Sebaldeburen, Niekerk, Oldekerk 

22 juni:  Grootegast, Lutjegast, Doezum, Opende, Kornhorn

24 juni:  Marum, Noordwijk, De Wilp, Jonkersvaart

29 juni:  Boerakker, Lucaswolde, Niebert, Nuis, Zevenhuizen, Tolbert 

1 juli:  Leek

Alle dialoogavonden zullen starten om 19:30 uur en duren tot 21:00 uur. 

Meld u aan via: westerkwartier.nl/warmtetransitie
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Zij doen wat

“  Wij zijn al van
het aardgas af”
Joop en Gea hebben stap voor stap 
hun huis verduurzaamd en wonen nu 
aardgasvrij

ze kunnen

Scan de QR-code en 
bekijk de tips van Joop


