
 
 

Mariaparochie Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij? 
 
Op maandag 9 maart 2020 heeft de gemeente Tubbergen in samenwerking met de dorpsraad en de 
werkgroep duurzaamheid een informatiebijeenkomst georganiseerd over Aardgasvrij 
Mariaparochie. In het bijzonder was de uitnodiging voor deze avond gericht aan alle inwoners van 
de wijk Leuvinksveld. Middels dit verslag willen we jullie op de hoogte stellen van wat er op die avond 
is besproken. 
 

Waarom doen we dit? 
Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen al medio 2022 stopt in plaats van de afgesproken 
2030. Daarnaast wil Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste opgave waar we in Nederland 
voor staan is om in 2030 ruim 1.500.000 aardgasvrije woningen te hebben. Dit is nodig, omdat de 
verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, zorgt voor klimaatverandering. De 
temperaturen stijgen wereldwijd en dit heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. Het 
is dus belangrijk om energie te besparen en om duurzame energie te gebruiken. In Leuvinksveld 
willen we ervaring opdoen over hoe we dat kunnen doen. Deze ervaring kan later gebruikt worden 
in de rest van Tubbergen. Hiermee kunnen we een voorbeeld zijn voor de gemeente, Noordoost 
Twente en zelfs voor de rest van Nederland. 
 

Wat is het doel? 
Leuvinksveld wordt een aardgasvrije buurt. Daarvoor vragen we voor een aanzienlijk bedrag 
subsidie aan bij het Rijk. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor wat zij noemen: “Proeftuinen 
Aardgasvrije Wijken”. Dit geld is bestemd om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van 
wijken en buurten. Maar misschien nog wel belangrijker, het biedt ons als gemeente de 
mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden, daar waar het, het hardst nodig is, namelijk bij 
bewoners en eigenaren van een woning. Momenteel zijn er in Nederland 27 “Proeftuinen” en zitten 
we dus nog redelijk “vooraan in de trein”. De kans op toekenning van een subsidie wordt daardoor 
hopelijk iets groter. 
 

 

Wat is er op 9 maart besproken? 
In de afgelopen weken hebben we al aardig concrete plannen kunnen maken. Dit is gedaan namens 
de gemeente Tubbergen in samenwerking met de werkgroep duurzaamheid, de dorpsraad en 
enkele bewoners. In de loop van 2020 en 2021 zullen de deze plannen steeds concreter worden en 
wordt het ook duidelijk wat dit voor Mariaparochie betekent. 
 



Hoe ziet dat plan eruit? 
Het idee is om in Leuvinksveld een warmtenet aan te leggen. Een warmtenet is een warmtebron die 
gebouwen kan voorzien van warm water dat centraal wordt opgewekt. Dit warme water kan 
vervolgens gebruikt worden voor de kranen in de keuken en badkamer. Tevens kan dit warme water 
gebruikt worden voor de verwarming van uw woning. 
In Leuvinksveld zal dit betekenen dat er een Biomassaketel wordt gerealiseerd. In deze ketel wordt 
grootschalig duurzame warmte opgewekt en dit wordt verspreid over de huizen en andere 
gebouwen. We bekijken momenteel hoe we deze biomassaketel op een duurzame manier kunnen 
verwarmen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de reststromen hout van Timmerfabriek Groothuis 
en Noviton. 
 
Naast het gebruik maken van deze nieuwe warmtebron vinden we het belangrijk dat er goed wordt 
geïsoleerd. De meest duurzame vorm van energie, is immers de energie die niet gebruikt wordt. Het 
isoleren van woningen zal ook onderdeel uit maken van het plan. Wat dit voor jouw situatie 
betekent, zal per woning verschillen. Dit zal in een later stadium duidelijk worden en op jouw 
persoonlijke situatie worden afgestemd.  

 
 
 

Hoe is hier op gereageerd? 
Na de presentatie van het plan werd er aan de aanwezigen een stelling gepresenteerd. Hier werd 
door vrijwel alle aanwezigen instemmend op gereageerd. De stelling luidde als volgt:  
 
“Op basis van wat ik vanavond heb gehoord, vind ik het logisch om met het plan in Leuvinksveld 

te beginnen” 
 
 
 
 
 
 
  

Mark Tibbe laat 
namens de 
werkgroep 
duurzaamheid zien 
hoe het plan er 
voor Leuvinksveld 
uit zou kunnen zien 

Bij de vraag: “Willen we in Leuvinksveld mee doen aan dit plan?" 
Werd door vrijwel alle aanwezigen instemmend gereageerd! 

Overzicht van het 
plangebied (vergrote 
versie op aanvraag 
beschikbaar) 



Hoe nu verder? 
Ten eerste gaan wij natuurlijk alles op alles zetten om de aanvraag zo goed mogelijk voor te 
bereiden, zodat deze uiterlijk op 1 mei 2020kan worden ingediend. Een aantal belangrijke 
gebeurtenissen en data op een rij: 

 
 

En dan nog even dit 
 

Wat speelt er? 
Op 9 maart 2020 zijn alle aanwezigen gevraagd om hun belangrijkste vraag of reden om die avond 
te komen op te schrijven. Deze hebben we verzameld en zullen we behandelen op de website van 
www.energievannoordoosttwente.nl. 

 

Stel je vraag 
Ongetwijfeld hebben we nog niet alle vragen kunnen beantwoorden en heb je naar aanleiding van 
de informatieavond nog nieuwe vragen. We willen je van harte uitnodigen om je vraag te stellen. 
Deze kun je voorlopig richten aan: info@energievannoordoosttwente.nl. Wij zullen je vraag zo goed 
als mogelijk proberen te beantwoorden. 

o De uiterste datum van indiening van de aanvraag is 1 mei. Deze is met een maand opgeschoven in verband met 

de maatregelen rondom het Corona (Covid-19) virus. 

 

o Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties verwacht eind juli een reactie te geven op de aanvraag. 

Ook als de subsidie niet wordt toegekend komen ze met een reactie. 

 

o Naast de proeftuinaanvraag zullen we ook aan de slag gaan met Wijkuitvoeringsplannen. Deze zal opgesteld 

worden voor alle woningen in Mariaparochie, Harbrinkhoek en de woningen in het buitengebied. Momenteel zijn 

we bezig met de voorbereidingen. 

 

o De Warmtevisie Noordoost Twente, waarin ook de visie voor de Gemeente Tubbergen in staat, heeft 6 weken ter 

inzage gelegen. Hier zijn een aantal reacties op gekomen die we momenteel als gemeente beoordelen en voorzien 

van een reactie. Vervolgens wordt deze opnieuw voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders 

en aan de Gemeenteraad. 

Een aantal vragen en redenen die door 
de aanwezigen zijn opgeschreven 

http://www.energievannoordoosttwente.nl/
mailto:info@energievannoordoosttwente.nl


Bericht van de Dorpsraad: “Mariaparochie, dorp van de toekomst.” 
“De dorpsraad is ongekend trots op de opkomst en het enthousiasme van de inwoners om met elkaar 
te praten over de noodzaak, de uitdagingen en de mogelijke oplossing voor een aardgasvrij 
Mariaparochie. We krijgen een mooie kans om proeftuin te worden en onze inwoners hebben die 
kans met beiden handen aangegrepen. De warmtetransitie gaat niet alleen over techniek, maar het 
succes hangt vooral af van het sociale aspect. We doen het samen en iedereen moet mee kunnen 
doen. De betaalbaarheid voor iedereen is cruciaal en juist omdat we proeftuin kunnen worden biedt 
dit mogelijkheden. Om tot een goed plan te komen blijven we met elkaar samenwerken, gemeente, 
het platform "Energie voor Noordoost Twente", de werkgroep duurzaamheid, de dorpsraad, de 
inwoners en -cruciaal- de groep meedenkers. De dorpsraad zal vooral inzetten op een transparant 
en helder proces om te komen tot een goede oplossing voor iedereen in Mariaparochie. Het is mooi 
dat we met elkaar durven te leren, het zal vallen en opstaan zijn. Zoek elkaar op en houdt elkaar en 
ons scherp. Samen gaan we voor het klimaat en de toekomst van onze kinderen!” 
 

Namens de Dorpsraad/Mijn H/M 
Ria Schlepers 

Annette Kersten 
 
 
 
MEEDENKERS GEZOCHT! 
We zijn op zoek naar meer meedenkers! Een aantal inwoners heeft zich al gemeld en denkt al mee. 
Maar we maken die groep graag groter. Wel of geen kennis van energie, voor of tegen aardgasvrij: 
Iedereen is welkom en wij waarderen ieders inbreng!  
Neem contact met ons op via de website om je aan te melden. 
 
 
Vergeet ons ook niet te volgen op social media! Hier houden we je op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in Noordoost Twente 
 

@energievannoordoosttwente 

 

#evnot 

 

#iedereendoetwatinnoordoosttwente 

 

/energievannoordoosttwente 

www.energievannoordoosttwente.nl 

 

https://www.energievannoordoosttwente.nl/contact/
https://www.facebook.com/EnergieVanNOTwente/
https://www.facebook.com/EnergieVanNOTwente/
https://twitter.com/EnergieNOTwente
https://www.linkedin.com/company/energievannoordoosttwente/
https://www.http/energievannoordoosttwente.nl/

