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Voorstel / besluit:
1. Een bedrag van € 257.363 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de
Transitievisie Warmte, de wijkaanpakken en de doorontwikkeling van het energieloket.
2. Ter dekking van bovengenoemde uitgaven het bedrag te incidenteel te onttrekken aan de
Algemene Reserve en toe te voegen aan de Begroting 2020.
Inleiding
In de Nederlandse Klimaatwet is afgesproken om landelijk een reductie van 95% in CO2-uitstoot ten
opzichte van 1990 in 2050 te bereiken. Voor het bereiken van deze doelstelling hebben verschillende
maatschappelijke stakeholders het Klimaatakkoord gesloten en daarmee een pakket hoe in de
verschillende maatschappelijke sectoren de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen kan
worden1. Deze vijf sectoren: zijn de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en
elektriciteit.
In de decembercirculaire van 2019 zijn een drietal bedragen ter beschikking gesteld om gemeenten te
ondersteunen in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het gaat hierbij voor Heerhugowaard om de
volgende bedragen.

Transitie warmte € 202.101,00
Wijkaanpak
€
9.997,00
Energieloket
€ 45.265,00
€ 257.363,00
Transitievisie Warmte
Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde
omgeving. Om hier invulling aan te geven moet er uiterlijk eind 2021 een integrale en breed gedragen
Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Daarin staan voorstellen voor
het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van gebouwen. De Transitievisie Warmte geeft richting in de
aanpak, het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.
De TVW vormt daarmee het fundament voor de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde
omgeving. Bij het opstellen van de TVW voor de gemeente Heerhugowaard zal zoveel als mogelijk
harmonisatie met de TVW van de gemeente Langedijk worden nagestreefd.
Wijkaanpak
In Heerhugowaard is vooruitlopend op de TVW gestart met het aardgasvrij maken van de
Rivierenwijk-Zuid. Hiervoor is een rijksbijdrage aangevraagd, hierover zal na de zomer bepaald
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worden of deze wordt toegekend. Doordat de aanmeldingsprocedure voor de rijksbijdrage meerdere
malen is uitgesteld, komt de planning voor de wijkaanpak in de Rivierenwijk-Zuid steeds meer op
gespannen voet te staan met de planning van de herinrichting van de wijk. Om ervoor te zorgen dat er
na toekenning van de rijksbijdrage zo snel mogelijk kan worden gestart met het aansluiten van
particuliere woningen op het warmtenet, wordt het ter beschikking gestelde geld voor de wijkaanpak
gebruikt om de benadering van de woningeigenaren de komende maanden al te intensiveren.
Energieloket
In de energietransitie is het van belang om inwoners en gebouweigenaren goed te informeren over de
stappen die zij kunnen nemen. In het kader van ‘Trias Energetica’ is het bijvoorbeeld belangrijk dat
inwoners hun woning goed isoleren. Het informeren van inwoners gebeurt met name door middel van
een energieloket. In Heerhugowaard is dit het Duurzaam Bouwloket. Vanuit het Rijk is er 45.265 euro
beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het energieloket, zodat er gewerkt kan worden naar
een minimale kwaliteit van energieloketten voor iedere gemeente. Uitgangspunt is dat deze middelen
worden ingezet voor de volgende zaken:
- Doorontwikkeling van het energieloket (bijvoorbeeld online tooling, uitbreiding MKB loket, data
ontwikkeling);
- Aansluiting in de communicatie omtrent de landelijke campagne;
- Versterking zichtbaarheid van het energieloket in de communicatie op lokaal niveau;
- Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen inzake energieloketten.
De Raad van Heerhugowaard streeft sinds 2008 de doelstelling CO2 neutraliteit in 2030 na, zoals in
eerdere besluiten uitgelegd, en stelt zich daarmee dus ambitieuzer op dan de landelijke doelstelling2.
Zowel de Transitievisie Warmte, de wijkaanpakken, en de doorontwikkeling van het energieloket,
dragen bij aan de doelstelling van een CO2-neutrale gemeente.

Beoogd effect
Met de uitvoering van de Transitie Visie Warmte, de wijkaanpakken en de doorontwikkeling van het
energieloket, werkt de gemeente aan de gemeentelijke en landelijke doelstellingen voortvloeiend uit
het Klimaatakkoord.

Argumenten
1. Het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW), het uitvoeren van wijkaanpakken en het
doorontwikkeling van het energieloket past binnen het ingezette duurzaamheidsbeleid van de
gemeente en het landelijke Klimaatakkoord.
De TVW vormt het fundament voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en draagt
daarmee bij aan het behalen van de doelstelling CO2-neutraliteit binnen de klimaattafel
gebouwde omgeving. Ten tweede zorgt de uitvoering van de wijkaanpak Rivierenwijk voor
een verbeterde kennis en ervaringen wat betreft het aardgasvrij maken wijken. Deze ervaring
en kennis draagt bij aan de ontwikkeling van een succesvolle wijkaanpak, zoals gewenst door
de raad. Ten slotte draagt de doorontwikkeling van het energieloket bij aan de
informatievoorziening richting inwoners. Dit vergroot het bewustzijn en biedt inwoners een
handelingsperspectief.

Kanttekeningen
1. Er zijn ook andere mogelijkheden om bij te dragen aan de doelstellingen uit het
gemeentelijk en landelijk duurzaamheidsbeleid.
Er zijn veel verschillende manieren om de CO2-uitstoot te verminderen en
klimaatverandering tegen te gaan, zoals het opwekken van duurzame energie of het
stimuleren van een circulaire economie. Deze ontwikkelingen vinden ook plaats in de
2
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gemeente. Echter, deze gelden zijn door het Rijk specifiek hiervoor aan gemeenten
toegekend, om te kunnen voldoen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. De TVW is
een specifieke opdracht richting gemeenten, met de deadline eind 2021.
Financiële gevolgen
De bedragen bestemd voor de bijbehorende doelen:
Transitie warmte € 202.101,00
Wijkaanpak
€
9.997,00
Energieloket
€ 45.265,00
€ 257.363,00
Transitievisie Warmte
Het opstellen van de TVW zal gebeuren onder begeleiding van een adviesbureau. De kosten
hiervan kunnen gedekt worden uit het hierboven genoemde bedrag, maar zal niet het gehele
bedrag uitputten. De opdrachtverlening is nog niet gestart, maar hiervoor wordt geraamd op zo’n
50.000 euro. Echter, naar aanleiding van de TVW zal er uitvoering gegeven moeten worden aan
de voorgestelde strategie. Hierbij komen tevens procesgelden kijken, zoals het faciliteren van
communicatie en participatie met de inwoners. In de wijkaanpak Rivierenwijk wordt hier
gedurende 2020 ongeveer 110.000 euro uitgegeven. Hiervoor kan het resterende bedrag
gebruikt worden voor de uitvoering van de eerste wijkaanpakken voortvloeiend uit de TVW.
Wijkaanpak
Om ervoor te zorgen dat er na toekenning van de rijksbijdrage zo snel mogelijk kan worden gestart
met het aansluiten van particuliere woningen op het warmtenet, wordt het ter beschikking gestelde
geld voor de wijkaanpak gebruikt om de benadering van de woningeigenaren de komende maanden
al te intensiveren
Energieloket
Elke gemeente in de regio Alkmaar werkt samen met het energieloket ‘Duurzaam Bouwloket’, hiervoor
zal regionaal gekeken worden welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast zal het
bedrag gebruikt worden om de gemeentelijke communicatie aan te sluiten op de landelijke
communicatie, en de zichtbaarheid van het energieloket te versterken. Er zal onderzocht worden de
inzet van energieambassadeurs hierin kan worden meegenomen.
Preventief toezicht

 Ja, begrotingswijziging
 Nee
Communicatie
Na besluitvorming door de raad vindt communicatie plaats over het raadsbesluit.
Kernboodschap communicatie:
De gemeente Heerhugowaard stelt 257 duizend euro beschikbaar om de overgang naar
hernieuwbare energie in de gemeente te ondersteunen. Met de vanuit het Rijk afkomstige gelden
wordt de aanpak aardgasvrij in zowel visie als wijkgerichte uitvoering ondersteund en investeert
de gemeente in het energieloket om inwoners en ondernemers te ondersteunen bij
verduurzaming.
Uitvoering
Transitievisie Warmte
Voor de zomer zal het plan van aanpak om tot de TVW te komen worden vastgesteld door het
college. Naar aanleiding hiervan zal met ondersteuning van een gedegen adviesbureau de TVW
tot stand komen. Er zal naar gestreefd worden deze tegen het einde van het kalenderjaar 2020
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Energieloket
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Omdat elke gemeente in de regio Alkmaar samenwerkt met het energieloket Duurzaam
Bouwloket, zal in regionaal verband gekeken worden welke verbeteringen er doorgevoerd
kunnen worden.
Monitoring/Evaluatie
Procesmonitoring voor de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving vindt
binnen al lopende projecten plaats (bv. Rivierenwijk-Zuid, Stationsgebied) en ervaringen worden
bij de uitwerking van de Transitievisie Warmte meegenomen.
Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

E201948743

Decembercirculaire Gemeentefonds 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving / Stad en Ruimte d.d. 16 juni 2020
RB2020065 Ontwikkelen van de transitievisie warmte, wijkaanpakken, en energieloket:
Akkoordstuk

Nr.:

RB2020065

Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving / Stad en Ruimte d.d. 16 juni 2020;
gelet op:
het budgetrecht van de gemeenteraad,
besluit
1. Een bedrag van € 257.363 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de
Transitievisie Warmte, de wijkaanpakken en de doorontwikkeling van het energieloket.
2. Ter dekking van bovengenoemde uitgaven het bedrag te incidenteel te onttrekken aan de
Algemene Reserve en toe te voegen aan de Begroting 2020.

Heerhugowaard, 30 juni 2020
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

