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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De technische inventarisatie ten behoeve van de Lokale Energie Strategie (LES) en Transitievisie
Warmte (TVW), in de vorm van twee onderzoeksrapporten.

Inleiding
In de raadsinformatiebrief (Bij20-013) die u 31 januari 2020 heeft ontvangen, is toegezegd dat u in de
loop van maart meer informatie krijgt over de stand van zaken van de LES. Over de stand van zaken
met betrekking tot de LES bent u tijdens de commissie Mens en Samenleving op 7 april 2020
geïnformeerd. Hierbij heeft wethouder Stam toegezegd u de technische bouwstenen voor de LES en
Transitievisie Warmte toe te sturen. Deze technische bouwstenen zijn als bijlagen opgenomen bij
deze raadsinformatiebrief.

Kernboodschap
Zoals genoemd in de voorgaande RIB (Bij20-013) is er gewerkt aan een technische inventarisatie als
bouwsteen voor de LES. Deze technische inventarisatie is uitgevoerd door adviesbureau Engie en
richt zich voornamelijk op transitiescenario’s voor de gebouwde omgeving en elektriciteit (duurzame
opwek). Bij de totstandkoming van dit rapport is samengewerkt met verschillende professionele
stakeholders, zoals bv. Liander en HVC. Op basis van dit rapport, en andere onderzoeken die
uitgevoerd zijn, zal de LES opgesteld worden.
Daarnaast is in 2018 het rapport ‘Warmtevisie Heerhugowaard’ opgesteld door adviesbureau DWA.
Dit rapport is eerder met u gedeeld, maar wordt nu nogmaals onder de aandacht gebracht omdat dit
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een belangrijke bouwsteen vormt voor de Transitievisie Warmte. In dit rapport wordt gekeken naar
‘aangrijpingspunten’ voor de warmtetransitie, op basis waarvan potentieel geschikte wijken worden
benoemd. Dit gaat om een technische invalshoek, en in de Transitievisie Warmte zal hier naast een
verrijking van de technische inventarisaties ook nog een maatschappelijke/sociale component aan
worden toegevoegd.

Consequenties
-

Communicatie
-

Vervolg
De bijlagen bij deze raadsinformatiebrief vormen input voor de LES en de Transitievisie Warmte. De
huidige planning is om de LES ter vaststelling aan de raad aan te bieden voor de zomer 2020. Over
de voortgang van de Transitievisie Warmte informeren wij uw Raad in de loop van de tijd, en streven
wij ernaar om deze voor het einde van 2020 ter vaststelling aan te bieden.

Bijlage(n)

Bij20-238: Technische inventarisatie Heerhugowaard – Engie
Bij20-239: DWA Rapportage Warmtevisie Heerhugowaard
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