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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
Lokaal Hengelo met betrekking tot 

de transitievisie warmte 

3382464  15 maart 2022 

Geachte heer Jaarsma, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Graag beantwoorden wij uw vragen over de afhandeling van zienswijze inzake de transitievisie 

warmte die u stelde op 18 februari 2022. 
 

Waarom wordt een door een inwoner ingezonden zienswijze niet binnen de door uzelf aangegeven 
termijn afgehandeld?  

We hadden eerder een tussenbericht kunnen/moeten sturen. Dit is door omstandigheden niet 
gebeurd. Zo heeft de gemeenteraad de besluitvorming aangehouden op 13 oktober 2021, lees: 

heeft zij het ontwerp Transitievisie Warmte voorlopig niet conditioneel willen vaststellen. Hierdoor 
heeft er ook geen raadsbehandeling plaatsgevonden in december. De gemeenteraad heeft wel 

besloten een brief1 te sturen aan de minister met het verzoek de randvoorwaarden te regelen. 
Daarop is een reactie gekomen vanuit het ministerie op 2 december jl, waaruit blijkt dat de 

randvoorwaarden niet op korte termijn worden ingevuld. De raad heeft deze ingekomen brief 
behandeld en deze ter kennisname aangenomen. Inmiddels is er een nieuw kabinet. Het College 

beraad zich erop in hoeverre deze nieuwe plannen en middelen tegemoetkomen aan de door uw 
raad gestelde randvoorwaarden (o.a. haalbaar en betaalbaar) ten behoeve van het bepalen van 

verdere stappen. Hierdoor is de termijn van behandeling van zienswijzen verlopen. Een nieuw 
College is nodig om een aantal vraagstukken, zoals de rol van warmtenetten in Hengelo, vorm te 

geven. Het streven is rond de zomer bij de raad terug te komen om de transitievisie warmte 
besluitvormend voor te leggen.  

 
Wilt U met spoed reageren op deze zienswijze? 

Ja. Desondanks zijn we nu bezig met de laatste fase van beantwoording van deze zienswijze. De 
indiener kan aanstonds een reactie tegemoetzien. Naar verwachting binnen 3 a 4 weken. 

 
Kunt U ons zo spoedig mogelijk een definitieve afhandelingsdatum doen toekomen. 

Zie beantwoording hierboven. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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

                                                
1 Brief d.d. 14-10-2022: Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt (hengelo.nl) 

https://www.hengelo.nl/aardgasvrij/Nieuws/Klimaatakkoord-niet-haalbaar-als-Rijk-niet-over-de-brug-komt.html

