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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken van de uitvoering van het raadsbesluit van 28 november 2017, waarin uw
raad akkoord is gegaan met het verstrekken van een garantstelling aan HVC voor het aanleggen
van een warmtenet richting het Altongebied Heerhugowaard.
Inleiding
Op 28 november 2017 is uw gemeenteraad akkoord gegaan met een garantstelling voor
maximaal €2,5 miljoen aan HVC om de aanleg van een warmtenet naar het Altongebied
Heerhugowaard mogelijk te maken. Het aansluiten van bedrijven in het Altongebied blijkt na
concrete gesprekken met de betrokken partijen, o.a. het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord, in verband met financiële afwegingen door landelijk beleid veel complexer te zijn dan
eerst gedacht. Daarom is het aansluiten van bedrijven op het warmtenet op dit moment ook nog
niet verder voortgeschreden dan al bekend.
De garantstelling houdt in dat de gemeente garant staat voor de aansluiting van 2500
‘woningequivalenten’ op het warmtenet van HVC en samen met HVC zorg draagt voor het
behalen van deze aansluitingen. Indien na 10 jaar deze woningequivalenten niet aangesloten zijn
staat de gemeente garant voor elk niet aangesloten woningequivalent voor een bedrag van
€1000,-, met een maximum van €2,5 miljoen. Aan het college is gevraagd om aan de hand van
de in de bijlage bij het raadsbesluit uitgewerkte voorwaarden met HVC tot een overeenkomst te
komen en deze aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen. In deze raadsinformatiebrief wordt
uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van dit besluit.
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Kernboodschap
Door de gemeente Heerhugowaard wordt overleg gevoerd met HVC over de uitwerking van het
raadsbesluit in een samenwerkingsovereenkomst. Samen met de HVC wordt toegewerkt naar
oplevering van de samenwerkingsovereenkomst naar verwachting eind maart 2020. Deze wordt
daarna ter besluitvorming aan u voorgelegd.
Ondanks het ontbreken van de samenwerkingsovereenkomst zijn HVC en gemeente
Heerhugowaard in gezamenlijkheid overgegaan tot uitvoering van de garantstelling. U zult
geïnformeerd worden over de aantallen woningequivalenten gelijktijdig met de
samenwerkingsovereenkomst, of eerder indien mogelijk.
Consequenties
Een uitwerking van het raadsbesluit van november 2017 zal worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. De feitelijke samenwerking en uitvoering is reeds gestart.
Communicatie
Externe communicatie is niet van toepassing.
Vervolg
De uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst zal aan de raad voorgelegd worden.
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