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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het vaststellen van de intentie-overeenkomst met betrekking tot de regionale samenwerking op
het gebied van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
Inleiding
Om de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar te houden is het van belang dat er efficiënt
samengewerkt wordt met alle betrokken partijen. Hiervoor is door de gemeente Heerhugowaard
een intentie-overeenkomst vastgesteld die de regionale samenwerking in de HAL-regio
(Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) borgt met de andere stakeholders. Hierin is ook
vastgesteld dat er een regionale warmteregisseur wordt aangesteld.
Kernboodschap
De intentie-overeenkomst borgt de regionale samenwerking en aanbesteding van een
warmteregisseur.
Om de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar te houden is het van belang dat we als gemeente
efficiënt samenwerken met alle betrokken partijen. De gemeenten, woningcorporaties, de
netbeheerder, warmtebedrijf, provincie en andere stakeholders in Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk (HAL) streven naar gezamenlijke uitvoering en versnelling van de warmtetransitie. Om
dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er een intentie-overeenkomst vastgesteld door
de colleges van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard (Bijlage 1). Deze zal binnenkort worden
ondertekend door alle deelnemende partijen.
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Daarnaast is een overlegstructuur ingericht bestaande uit een bestuurlijk overleg, een strategisch
ambtelijk overleg en lokale uitvoerende organisaties. Er is vastgesteld dat er behoefte is aan een
onafhankelijke en onpartijdige warmte-regisseur. De regisseur vormt de verbindende schakel
tussen de verschillende lagen van de overlegstructuur in de HAL-regio. De warmteregisseur stelt
op basis van een inventarisatie een uitvoeringsagenda op met daarin de kansrijke duurzame
warmteprojecten opgenomen en waarin de belangen van de verschillende stakeholders zijn
geborgd. In deze agenda wordt tevens een voorstel gedaan voor hoe de organisatie verder kan
worden ingericht zodat deze bijdraagt aan een efficiënte uitvoering van de agenda. Na de
bestuurlijke vaststelling van de uitvoeringsagenda is de warmteregisseur verantwoordelijk voor
een soepele uitvoering van de agenda.
Met het vaststellen van de intentie-overeenkomst kan een kandidaat voor deze functie gezocht
gaan worden middels een aanbesteding. Deze aanbesteding zal worden uitgevoerd door de
provincie, in samenwerking met de gemeenten en de andere stakeholders. De financiering van
de warmteregisseur wordt verdeeld over alle samenwerkende partijen..
Consequenties
De intentie-overeenkomst borgt de regionale samenwerking op het gebied van de
warmtetransitie.
Financiële gevolgen
De kosten voor de warmteregisseur worden verdeeld over de regionale partijen. De bijdrage
vanuit de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk wordt ingeschat op 15.000 euro per jaar, voor
de komende drie jaar. Voor de verdeling van de kosten tussen de gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk wordt de verhouding 1/3 versus 2/3 aangehouden. Voor beide gemeenten worden de
kosten gedekt uit de gelden voor de Transitievisie Warmte die bij de decembercirculaire 2019 aan
de gemeenten zijn toegekend. In dit budget is voldoende dekking voor bovengenoemde kosten.
Communicatie
Na besluitvorming in het college zal er een regionaal persbericht worden verzonden.
Vervolg
Met het tekenen van de intentie-overeenkomst kan een kandidaat voor de functie van
warmteregisseur gezocht gaan worden middels een aanbesteding. Deze aanbesteding zal
worden uitgevoerd door de provincie, in samenwerking met de gemeenten en de andere
stakeholders.
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