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Aanleiding 
Gemeente Hengelo heeft sinds drie jaar een Proeftuin Aardgasvrije Wijken waarbij in de 
(subsidie)aanvraag1 en de voorts door de gemeenteraad verstrekte opdracht2 een voorkeur voor 

warmtenet was uitgesproken. We leren veel in deze proeftuin Nijverheid, juist door te doen. Dit is 
ook precies de opdracht die we hebben gekregen. Onze ervaringen en die van andere proeftuinen 

hebben we vertaald naar de Transitievisie Warmte en de condities met betrekking tot de overgang 
naar aardgasvrij.  

 
Uw raad heeft het ontwerp van de transitievisie warmte niet vastgesteld maar ter kennisname 

aangenomen omdat er vooralsnog niet voldaan is aan de uitgangspunten van de transitie. Hierover 
is een brief gestuurd aan de minister met het verzoek om deze randvoorwaarden in te vullen. 

Ondanks dat logischerwijs dezelfde condities als voor de transitievisie ook gelden en benodigde zijn 
voor de Nijverheid, blijft de Nijverheid een proeftuin met de opdracht om te blijven leren.  

 
De bewoners in de Nijverheid wachten al een aantal jaar op duidelijkheid over de (principe)keuze 

voor een alternatief voor aardgas. De afgelopen jaren zijn er vele nieuwsbrieven verstuurd, 
contactmomenten geweest en bijeenkomsten georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten was een 

beperkt deel van de inwoners van de Nijverheid vertegenwoordigd. De stem van de 
bewonersorganisaties is al drie jaar intensief gehoord en heeft een relevante plek in het proces en 

de projectorganisatie. Tegelijkertijd willen we nu wel veel breder de wijk in zoals de 
bewonersorganisaties dit zelf ook willen. Met de stijgende gasprijzen hebben de onderwerpen 

isoleren en aardgasvrij in toenemende mate aan belangstelling gewonnen.  
 

Een tussenstap 
Het college heeft besloten tot een tussenstap. Zorgvuldigheid en meer goede informatie is 

noodzakelijk, maar (door het Rijk) niet voorhanden om het goede gesprek te kunnen voeren en 
een definitieve keuze te kunnen maken. Tóch willen we door met het proces om via de proeftuin te 

komen tot een aardgasvrije Nijverheid. Dat kunnen we onder andere doen door in te zetten op 
isolatie (buiten de reikwijdte van de doelstelling van de proeftuin, maar waar een aparte 

bestuurlijke opdracht voor volgt), het pakken van kansen die zich voordoen en het doen van nader 
onderzoek. 

                                                
1 In de zaak 2254044 is de aanmelding van de wijk Nijverheid (Hengelo Overijssel) voor de proeftuin 

aardgasvrije wijken opgenomen d.d. 29 juni 2018, waarbij de selectie op 2 oktober 2018 is bekend gemaakt en 
de toekenning van de decentralisatie uitkering voor de Nijverheid is bekrachtigd (zaak 2283237). 
2 In het raadsbesluit 2307808 is op 17 april 2019 besloten tot goedkeuring van de opdrachtformulering voor de 

aanpak 'Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij'. 
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Het college heeft besloten om in te stemmen met de contouren van het wijkuitvoeringsplan. En 

gegeven het besluitvormingsproces van de transitievisie warmte de proeftuinaanpak parallel te 
continueren om te blijven leren in de proeftuin. De zoektocht naar het meest geschikte alternatief 

voor aardgas in de Nijverheid is ingewikkeld en moet zorgvuldig gebeuren. Een van de 
alternatieven voor aardgas in de Nijverheid is een warmtenet. Het college van burgemeester en 

wethouders wil nu nog geen definitieve keuze maken, omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Wel 
is duidelijk dat het college warmtenet als een goed alternatief ziet voor aardgas.  

 
Een warmtenet betekent een technische eindoplossing voor de eindgebruiker, waardoor de 

(gebouw- en woning-)eigenaren over 15 jaar niet nogmaals een verbouwing nodig zijn. Het is een 
oplossing die voor hen aardgasvrij is. Een oplossing die maakt dat bewoners klaar zijn voor de 

toekomst. Een belangrijke motivatie voor warmtenet is dat we in Hengelo beschikken over 
restwarmte. En omdat duurzame bronnen schaars zijn, is het belangrijk om de reeds aanwezige 

lokale bronnen in te zetten om onze bijdrage aan de energietransitie te leveren. De inzet van 
duurzame restwarmte voor het verwarmen van de gebouwde omgeving betekent ook een kleinere 

inzet aan elektrische oplossingen (all electric) waardoor we lokaal ook minder duurzame 
elektriciteit nodig hebben (en dus minder extra lokaal hoeven op te wekken).  

 
Welk type warmtenet eventueel het meest geschikt is voor de Nijverheid moet nader onderzocht 

worden. We kennen een uitbreiding van het bestaande warmtenet dat gevoed wordt door de 
restwarmte van Nobian. Daarnaast biedt een nieuw aan te leggen regionaal warmtenet – waarvoor 

een nadere verkenning plaats moet vinden - een kans om warmte van Twence langs de Nijverheid 
richting Borne te transporteren en daarmee de regio te voorzien van duurzame restwarmte. De drie 

gemeenten Hengelo, Borne en Enschede willen samen met Twence de haalbaarheid van een 
dergelijk regionaal warmtenet onderzoeken. 

 

Volgende stappen zetten 
Ook heeft het college besloten om in navolging van de eerder verstrekte opdracht voor het 

aardgasvrij maken van de Nijverheid de komende periode de volgende stappen te zetten: 

 
a. Focussen op informatieverstrekking en bewustwording, aandacht voor emoties en het 

beantwoorden van (veelgestelde) vragen die leven bij raad en inwoners over de technische 
alternatieven voor aardgas in het bijzonder met betrekking tot het warmtenet. 

 
We gaan met een energiebus de Nijverheid in om met bewoners te praten over het aardgasvrij 

maken van het buurt. Verder vinden alle bewoners in de week van 10 tot en met 14 januari een 
nieuwsbrief in hun brievenbus over dit onderwerp. Gegeven onder andere de geluiden uit de 

samenleving en het belang bij een breed geaccepteerd besluit voor de Nijverheid maar ook voor de 
rest van de stad, moeten er eerst bepaalde issues opgelost worden alvorens over te kunnen gaan 

tot het maken van fundamentele keuzes. Deze issues hebben in hoofdzaak betrekking op 1) de 
haalbaarheid en betaalbaarheid van het alternatief en 2) het sentiment met de bijbehorende 

vragen die er leven rondom de keuze voor een warmtenet. We gaan verder inzetten op de 
beantwoording van vragen uit de raad en samenleving. Daarbij willen we ook Twence, als 

duurzaamheidsbevorderaar, betrekken. We hebben op dit moment nog geen antwoord op alle 
vragen. Daarvoor is meer tijd en wellicht onafhankelijk onderzoek nodig.  

 
We nodigen uw raad graag uit hierover een politieke markt te organiseren. 

 
b. Focussen op isolatie als ‘altijd goed’ maatregel om stijgende energielasten te beteugelen.  

 
De stijgende gasprijzen voelen veel mensen direct in de portemonnee. De motivatie om de 

Nijverheid destijds als proeftuin in te dienen was voornamelijk om hen als eerste te helpen om 
stijgende (onbetaalbare) energierekeningen te voorkomen. De urgentie om nú aan de slag te gaan 

en de actualiteit van dit onderwerp wordt ook door de inwoners van de Nijverheid nu gevoeld. 
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c. Een nadere verkenning in te stellen naar de condities, bereidheid en de (financiële) 
randvoorwaarden van een aansluiting op warmtenet als alternatief voor aardgas. 

 
Op basis van bereidheid c.q. acceptatie van het aanbod voor het warmtenet, door de huishoudens 

in de Nijverheid, kan geconcludeerd worden of een warmtenet in de Nijverheid een haalbaar 
alternatief is. Hoe meer aansluitingen er (in een korte periode) gerealiseerd kunnen worden, hoe 

gunstiger het voorstel naar de eindgebruiker zal zijn. Een belangrijke vraag die door inwoners 
beantwoord kan worden is welke eigen bijdrage realistisch en acceptabel is. De aantrekkelijkheid 

van het alternatief hangt dus af van de bereidheid voor het alternatief. Hiervoor gaan we een 
nadere verkenning uitvoeren naar draagvlak voor een warmtenet en onder welke condities 

bewoners bereid zijn hun huis aan te sluiten op het warmtenet.  
 

Vanzelfsprekend blijven we in navolging van de raadsbehandeling van de transitievisie warmte en 
de brief richting de minister - met het verzoek om de randvoorwaarden te regelen - ons hier hard 

voor maken. Dit is een belangrijke voorwaarde die ook voor de Nijverheid geldt.  
 

Tot slot heeft het college besloten om de raad via een verzamelwijziging voor te stellen de door het 
Rijk ter beschikking gestelde middelen voor proces- en projectkosten voor het bovengenoemde 

vervolg van de uitvoering van proeftuin de Nijverheid en de nadere verkenning te onttrekken aan 
de reserve Nijverheid Aardgasvrij op basis van werkelijke besteding. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


