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Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energietransitie Tubbergen.

Samenvatting van het voorstel
U heeft het College via Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1 opgedragen een concrete uitvoeringsagenda op 
te stellen, deze te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en voor te leggen aan de raad. Via 
bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energietransitie geeft het College uitvoering aan deze motie. 
De Uitvoeringsagenda brengt in beeld hoe de opgave voor de energietransitie eruit ziet en op welke wijze de 
duurzame energie opgewekt kan worden om uiteindelijk in Tubbergen energieneutraal te worden.

Aanleiding voor dit voorstel
U heeft het College via Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1 opgedragen een concrete uitvoeringsagenda op 
te stellen, deze te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en voor te leggen aan de raad. Via 
bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energietransitie geeft het College uitvoering aan deze motie. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Door in te stemmen met de Uitvoeringsagenda Energietransitie kan verder uitwerking gegeven worden aan 
de opgave en het stappenplan energietransitie om uiteindelijk in Tubbergen energieneutraal te worden.

Argumentatie
In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Bij die landelijke doelstelling haakt de 
gemeente Tubbergen vol enthousiasme aan.

Uw raad heeft het College via Motie 2019 Berning/Wessels/Plegt 1 opgedragen een concrete 
uitvoeringsagenda op te stellen, deze te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en voor te leggen 
aan de gemeenteraad.

In de Uitvoeringsagenda Energietransitie wordt in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn om de 
doelstellingen stapsgewijs te halen.
Voor de inhoud wordt verwezen naar de bijlage.

Tegelijkertijd met deze Uitvoeringsagenda Energietransitie ligt ook de startnota Regionale Energiestrategie 
(RES) Twente bij u voor en heeft u kennis kunnen nemen van de Concept Warmtetransitievisie (WTV).

Deze uitvoeringsagenda houdt rekening met de RES en de WTV en verbindt deze met elkaar. 

De RES gaat met name over de benodigde hoeveelheid duurzame elektriciteit en op welke wijze deze lokaal 
en regionaal opgewekt kan worden. De scope van de RES is tot 2030. De startnota RES die voorligt gaat 
met name over het te volgen proces om medio 2020 een concept bijdrage ('bod') vanuit de regio Twente te 
kunnen doen naar het Rijk. Het inhoudelijke bod zal in de komende maanden samen met overige overheden 
in de regio worden gemaakt.

De (concept) Warmtetransitievisie is een plan om de gemeente los van het aardgas te maken, waarbij de 
scope tot 2050 is. Dit vloeit voort uit het kabinetsbesluit dat alle gebouwen voor 2050 van het aardgas 
afgaan. In het Klimaatakkoord, dat is ondertekend door de VNG, is dit verder uitgewerkt. Hierin staat dat elke 
gemeente voor 2021 een visie moet opstellen waarin staat hoe dit wordt gedaan. In deze visie wordt 
weergegeven welke dorpen/wijken met de huidige inzichten en techniek het beste van het aardgas af 
kunnen. In de visie staat een routekaart met een voorlopige planning voor de aanpak per woonwijk/kern. De 
concept WTV gaat in januari ter inzage waarna deze in het voorjaar ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd wordt. In samenwerking met inwoners en stakeholders wordt in 2020 een Wijkuitvoeringsplan 
(WUP) opgesteld voor de wijken die gepland staan om voor 2030 te beginnen met het overgaan van aardgas 



naar een andere type warmte. In het Wijkuitvoeringsplan staat beschreven hoe de samenwerking op het 
gebied van energietransitie met inwoners wordt opgepakt.

Voorliggende uitvoeringsagenda heeft als scope energieneutraliteit in 2050 (en gaat daarmee verder dan de 
RES) en gaat daarbij zowel in op de opwek van duurzame elektriciteit als het gebruik van duurzame bronnen 
voor de warmtevoorziening. De uitvoeringsagenda zorgt daarmee onder andere voor een koppeling van de 
RES en de WTV, maar zoomt in op het schaalniveau van de gemeente Tubbergen.  

Externe communicatie

Financiele paragraaf
Deze uitvoeringsagenda heeft geen directe financiële consequenties. Uitwerking van de maatregelen vindt 
plaats binnen het uitvoeringsbudget Duurzaamheid.

Uitvoering
Planning en Mijlpalen
Op het vlak van duurzaamheid en energietransitie zijn er de komende periode de volgende mijlpalen en 
besluitvormingsmomenten.

1. December 2019/januari 2020: RES: concept Energiestrategie Twente wordt ter kennisgeving 
voorgelegd aan gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van de 
waterschappen. Op basis van alle 31 concept RES-en vindt tussen december 2019 en juni 2020 
doorrekening en eventuele herverdeling plaats.

2. Eerste kwartaal 2020 voorstel windbeleid in gemeenteraad
3. Eerste kwartaal 2020: voorstel mogelijkheden ontwikkelende rol gemeente bij energietransitie
4. Voorjaar 2020: vaststelling in gemeenteraad van regionale warmtetransitievisie (routes voor 

aardgasvrij Tubbergen in 2050)
5. Mei 2020: evaluatie zonneveldenbeleid
6. Juni 2020: Energiestrategie Twente 1.0 vastgesteld door gemeenteraden, Provinciale Staten en de 

algemene vergadering van de waterschappen.

Evaluatie
Vervolgproces en monitoring
De raad wordt, behalve de daartoe geëigende momenten in de PC cyclus, twee keer per jaar via een 
nieuwsbrief aanvullend geïnformeerd over de stand van zaken van de duurzaamheidsprojecten en - 
processen. Verder gebruiken we de Klimaatmonitor om het gebruik en de opwek van duurzame energie 
jaarlijks te monitoren. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De Uitvoeringsagenda Energietransitie is specifiek voor Tubbergen opgesteld.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 20 januari 2020
Nummer: 13 B 
Onderwerp: Uitvoeringsagenda Energietransitie Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 december 2019, nr. 13 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 6 januari 2020

besluit:

In te stemmen met de bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energietransitie Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 januari 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


