Informatie BOT-overleg ‘Rivierenwijk-Zuid en energietransitie’
Inleiding
We staan aan het begin van een energietransitie. Landelijk is besloten dat we in 2050 het gebruik
van aardgas verleden tijd moet zijn. De gemeente Heerhugowaard heeft de ambitieuze
doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030. Om regie te houden op alle initiatieven en
ontwikkelingen binnen Heerhugowaard en om te besluiten waar gestart zou kunnen worden met
welk alternatief voor aardgas (warmtenetten of all-electric oplossingen), heeft de gemeente het
Slim Energienet Heerhugowaard opgericht. De raad heeft het college in 2017 opdracht gegeven
om hiervoor een visie op de warmtevoorziening op te stellen.
De aanleg van een warmtenet in Rivierenwijk-Zuid biedt een mooie kans om nu al een
belangrijke stap te zetten op weg naar een aardgasvrije gemeente. De particuliere huiseigenaren
van de Rivierenwijk krijgen hiermee als eerste binnen de gemeente Heerhugowaard mogelijk een
passend en betaalbaar alternatief voor hun aansluiting op aardgas.
Opzet BOT-overleg
Het BOT-overleg is bedoeld om de kansen en dilemma’s van de specifieke situatie in de
Rivierenwijk-Zuid aan de raad voor te leggen in de context van de nog op te stellen gemeentelijke
visie op warmtevoorziening in de toekomst. Tijdens het BOT-overleg willen we de raadsleden
graag bijpraten over de casus Rivierenwijk-Zuid. Hoe heeft zich dit ontwikkeld? Waar staan we
nu?
Daarnaast willen we aan de hand van de casus met de Raad in gesprek over ‘hoe verder?’ Zitten
we op de goede weg? In hoeverre wil de Raad bewoners ondersteunen in hun overstap van
aardgas naar een alternatieve warmtebron? Faciliteren (bijv. d.m.v. kennis en informatie) of meer
stimuleren (bijv. d.m.v. energiecoaches of subsidies)? Hoe ziet de Raad deze casus in relatie tot
de warmtetransitie in het algemeen? Hoe snel zouden we moeten schakelen? Welke rol ziet de
Raad voor de gemeente weggelegd in de warmtetransitie? Kan de Duurzaamheidsreserve
hiervoor worden ingezet? En als de gemeente dat zou doen, hoe zou dat dan moeten werken?
Tijdens het BOT-overleg geven we een korte presentatie om de stand van zaken in de
Rivierenwijk te schetsen en vervolgens leggen we de aanwezige raadsleden ter discussie enkele
dilemma’s voor, die gaan over de aanpak in de Rivierenwijk-Zuid in het bijzonder en de
warmtetransitie in het algemeen.
Tijdens het BOT-overleg schetsen we ook het tijdpad om tot een gemeentelijke strategie voor de
warmtetransitie te komen, als inzet voor de regionale visie op de Regionale Energie Strategie
(RES).
De verwachte duur van het BOT-overleg is ca 90 minuten. Raadsleden hoeven zich op deze
bijeenkomst niet voor te bereiden.
Verwachte opbrengst
We geven de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen en vragen de raadsleden om
richting te geven als het gaat om de uitgangspunten van de gemeentelijke visie op de
energietransitie. De feedback die tijdens het BOT-overleg wordt opgehaald, wordt meegenomen
in de voorbereiding voor een gemeentelijke visie op warmtevoorziening. Een meer gedetailleerd
plan van aanpak voor de totstandkoming van deze visie volgt op een later tijdstip.
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Welkom door wethouder Monique Stam
Presentatie ‘Warmtenet in Rivierenwijk-Zuid’
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