
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - 

Dir.-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 

@minbzk.nl 
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aanmelding Nijverheid Proeftuin 

Aardgasvrije wijken 

2254044  28 juni 2018 

Geachte  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister van Economische zaken en 

Klimaat, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met grote belangstelling hebben wij uw brief van 3 april, met kenmerk 2018-0000166637, over 
aardgasvrije wijken gelezen. De doelstelling om wijken aardgasvrij te maken en nieuwbouwlocaties 

aardgasvrij op te leveren vormen ook een speerpunt in ons beleid. Wij zien de verduurzaming van 
de gebouwde omgeving als een urgente opgave en onderschrijven de sleutelrol die wij daar als 

gemeente Hengelo in hebben.  
 

Graag dragen we De Nijverheid aan voor de proeftuin aardgasvrije wijken. Hieraan ten grondslag 
ligt een bestuurlijke ambitie zoals vastgelegd in het coalitieprogramma en een collegebesluit. Het 

college heeft ingestemd met indiening en het uitvoeringsplan d.d. 26-06-2018. Wij komen graag in 
aanmerking voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor deze proeftuin in een bestaande 

wijk. Wij beseffen ons dat deze rol niet kan worden vervuld zonder een intensieve samenwerking 
en afstemming met mede overheden en onze partners in de regio.  

 
De aanleiding voor deze wijk gaat reeds een aantal jaren terug. Het opstellen van een warmteplan 

vormt een onderdeel van een brede bestuurlijke afspraak tussen provincie en gemeente. Inmiddels 
is er brede betrokkenheid van en samenwerking met vele partijen. Om die reden werken wij binnen 

het krachtige netwerk van de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel samen aan deze opgave. 
 

Samenwerking in Overijssel via de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel 
Binnen de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werken wij in samenhang aan de ontwikkeling van 

wijkaanpakken. In de wijkaanpak wordt een integrale gebiedsgerichte benadering gevolgd, 
waarmee samenhang met andere opgaven in een wijk wordt georganiseerd, denk hierbij aan 

sociale opgaven, waterbeheer, klimaatadaptatie en vervanging van riolering. De leerervaringen 
delen wij met elkaar zodat iedere eerstvolgende wijk met een steviger basis van kennis en ervaring 

het transitieproces kan aanvangen.  
 

Gezamenlijk leerprogramma, een goed initiatief 
In Overijssel zijn voor 2018 een tiental gebieden (wijken, kleine kernen of bedrijventerreinen) 

geselecteerd waarin ervaring wordt opgedaan met het transitieproces naar een energie neutrale en 
aardgasloze gebouwde omgeving. Omdat we in de provincie Overijssel een brede samenwerking 

nastreven bij het werken aan de energieopgave is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ook willen 
deelnemen aan het gezamenlijke leerprogramma rond proeftuinen 2018.  

 
Om deze leercurve te bevorderen werken wij mee aan de oprichting van het Expertisecentrum 

Energietransitie Overijssel. Onderdeel van het expertisecentrum is onder meer de inrichting van 
een flexpool van waaruit specifieke expertise kan worden ingezet. De ervaringen in onze proeftuin 

kunnen ook voor andere gemeenten behulpzaam zijn.  





 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 
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