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DATUM  13 december 2021 

ONDERWERP  RV vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK21001536 

DOCUMENTNUMMER  21.0011846 

AANLEIDING  In 2019 ondertekenden in Nederland meer dan 100 partijen (waaronder de VNG) het landelijke 

Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat in 2050 de CO2-uitstoot van Nederland met 95% verminderd 

moet zijn. Tegelijk zagen we het negatieve effect van boren naar aardgas in Groningen en besloot het Rijk 

de gaskraan dicht te draaien. We willen als land niet afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland. 

Daarom is besloten om in 2050 landelijk helemaal van het aardgas af te gaan. Dit vraagt ingrijpende 

veranderingen in allerlei sectoren. Ook in de gebouwde omgeving (huizen en kantoorpanden) waar 

aardgas gebruikt wordt voor koken, verwarming en warm water. Voor de gebouwde omgeving ligt 

nadrukkelijk de regie bij gemeentes. 

 

In het Klimaatakkoord is bepaald dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) 

heeft. De TVW vormt een eerste stap in het gasloos maken van de gebouwde omgeving en een strategie 

waarmee Koggenland de dialoog met haar inwoners aangaat.  

 

Voorgeschiedenis 

Op 26 april is een informatieavond geweest voor uw raad.  Hierin is uitgelegd waarom de visie geschreven 

wordt, wat u wel en niet in de visie kan verwachten en wat de technische alternatieven zijn voor aardgas 

in de gebouwde omgeving. Op 13 september heeft u de  Transitievisie Warmte 0.5 vastgesteld en 

vrijgegeven voor participatie. Uw besluit bevatte de volgende beslispunten: 

1. de gekozen uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte zoals die in de conceptversie 0.5 zijn 

gepresenteerd; 

2. de gekozen vier verkenningsbuurten; 

3. de 0.5 versie van de Transitievisie Warmte vrij te geven voor participatie; 

4. een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van participatie en communicatie en dit 

bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de Bestemmingsreserve Woningbedrijf.  

 

Op 5 oktober jl. is een online informatieavond gehouden over de TVW 0.5. De uitgangspunten uit de 0.5 

versie die door uw raad zijn vastgesteld, zijn gepresenteerd aan de aanwezigen. Uit de avond kwam naar 

voren dat de uitgangspunten in grote lijnen positief zijn ontvangen. Wel waren er veel vragen over wat de 

warmtetransitie concreet voor inwoners betekent en welke maatregelen er zijn. Dit onderstreept de 

noodzaak voor een heldere communicatie hierover. 

KADER  Klimaatakkoord 2019; Energieakkoord 2013; Pact van West-Friesland 7.1; Regionale Energiestrategie 

Noord-Holland Noord 
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WIJ STELLEN VOOR  1. de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen; 

2. in afwachting van middelen vanuit het rijk, nog geen verder (technisch) onderzoek te starten in de 

verkenningsbuurten; 

3. wanneer er middelen (zoals genoemd bij punt 2) beschikbaar zijn, te beginnen met de verkenningsbuurt 

in het zuidelijk deel van Avenhorn; 

4. met de door uw raad beschikbaar gestelde middelen, wel al te starten met communicatie over de 

warmtetransitie en maatregelen die inwoners zelf kunnen treffen. 

 

   

BEOOGD RESULTAAT  Het beoogde resultaat is een breed gedragen Transitievisie Warmte, die een kader vormt voor en beeld 

schept van de warmtetransitie. Die transitie is de stap naar duurzame warmte, die dus geen gebruik 

maakt van aardgas voor onze gebouwde omgeving. De visie is een eerste stap, waarna het uitvoeren van 

concretere plannen op buurt en kern niveau bij zullen dragen aan het behalen van de 

klimaatdoelstellingen van Koggenland. 

ONDERBOUWING  1. de Transitievisie Warmte vast te stellen; 

Het is vanuit het Klimaatakkoord verplicht voor gemeenten om voor 2022 een Transitievisie Warmte vast 

te stellen. De TVW van Koggenland, bijgevoegd als bijlage, is opgesteld samen met verschillende partners. 

Er zijn werkgroepen georganiseerd met Liander, de Woonschakel, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en verschillende teams vanuit de gemeente om een realistische visie te vormen. 

Daarnaast is gesproken met het HVC over een warmtenetten, met inwoners over hun zorgen en behoefte 

in de transitie en is er uitgebreid technisch onderzoek gedaan naar de warmtevraag en mogelijke 

warmtebronnen in Koggenland.  

 

De TVW is een startpunt voor de gemeente, die de kaders stelt die belangrijk zijn voor het proces richting 

een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het vaststellen van deze visie geeft duidelijkheid richting onze 

partners, het rijk en onze inwoners wat onze doelen zijn en vooral wat de kaders zijn waaraan moet 

worden voldaan wanneer we van het aardgas af gaan.  

 

2. In afwachting van middelen vanuit het rijk, nog geen verder (technisch) onderzoek te starten in de 

verkenningsbuurten; 

Bij de instemming met het Klimaatakkoord hebben gemeenten als voorwaarde gesteld dat er een 

vergoeding moet komen voor de uitvoeringslasten van de gemaakte afspraken. Het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving is een grote opgave die gemeenten niet alleen kunnen financieren uit eigen 

middelen. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat er onderzoek ('artikel 2-onderzoek') wordt 

gedaan naar de uitvoeringslasten van o.a. gemeenten, voor de periode 2022-2030. Dit onderzoek is begin 

2021 gepubliceerd, maar afspraken over de verstrekking van de middelen zijn nog onderdeel van de 

onderhandelingen rondom de kabinetsformatie.  

 

Het starten met de verkenningsbuurten vraagt voldoende ambtelijke capaciteit, die op dit moment niet 

aanwezig is. Daarnaast zijn er ook middelen nodig voor het verder onderzoeken van specifieke technische 

warmte-alternatieven. Uw raad wordt voorgesteld om op deze middelen te wachten. Zodat dit onderzoek 

en het begeleiden van het proces gedegen en verantwoord verloopt.   

 

3. Wanneer er middelen (zoals genoemd bij punt 2) beschikbaar zijn, te beginnen met de 
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verkenningsbuurt in het zuidelijk deel van Avenhorn; 

Bij de 0.5 versie van de TVW heeft uw raad de keuze van vier verkenningsbuurten vastgesteld: het 

noorden van Ursem, het westelijke gedeelte van Obdam, westelijke gedeelte van de nieuwbouw van 

Berkhout, en het zuidelijke gedeelte van Avenhorn. In deze buurten wordt als eerste onderzocht of, en zo 

ja hoe en wanneer, deze van het aardgas af gaan. Voorgesteld wordt om met de verkenningswijk in 

Avenhorn te beginnen (donkerrood in Figuur 1).  

 

Ten eerste is een relatief groot gedeelte (ongeveer 20%) van de woningen in eigendom van het 

gemeentelijke woningbedrijf. In de Kadervisie hebben heeft uw raad vastgesteld dat de gemeente in 

verschillende duurzaamheidsopgave een voorbeeldrol moet aannemen. Dit werd door uw raad bevestigd 

bij de vaststelling van de 0.5 versie. Door te beginnen met een wijk waar het aandeel woningen van het 

woningbedrijf hoog is, kunnen wij op een concrete manier die voorbeeldrol invullen. Daarnaast zijn er in 

dit gebied ook een aantal voormalige schoollocaties aanwezig. Op dit moment worden er voorbereidingen 

getroffen om deze locaties te wijzigen naar woningbouw. Dit zou een mogelijkheid kunnen bieden om een 

warmtebron te realiseren, waar niet alleen de nieuwe maar ook de al bestaande woningen op aangesloten 

zouden kunnen worden. Als we deze optie willen onderzoeken moeten we ook zo snel mogelijk starten 

met de verkenning van dit gebied. Daardoor kan snel bekeken worden of de mogelijke 

woningbouwontwikkeling een meekoppelkans is voor andere woningen in de verkenningswijk.  

 

 

Figuur 1: Verkenningsbuurt zuidelijk deel Avenhorn 

 

4. Met de door uw raad beschikbaar gestelde middelen, wel al te starten met communicatie over de 

warmtetransitie en stappen die inwoners zelf kunnen nemen. 

Bij de vaststelling van de TVW 0.5 op 13 september 2021 is ook door uw raad besloten om een krediet 

beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van participatie en communicatie. Het inzetten op 

duidelijke communicatie is niet alleen bij de verkenningsbuurten van belang, maar ook bij de rest van de 

gemeente waarin bewoners vragen kunnen hebben of zelf willen investeren in het verduurzamen van 

hun huis. Te denken valt aan informatie voor inwoners over zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen, zoals 
isolatie. Ongeacht de uiteindelijke warmtebron, heeft isolatie altijd een positief effect.  

KANTTEKENINGEN  Europese en nationale klimaatdoelstellingen 

Onze huidige uitgangspunten en doelen zijn gebaseerd op een betaalbare en zorgvuldige transitie die 

breed gedragen wordt bij onze inwoners. De huidige ambities van Koggenland voldoen aan wettelijke 

vereisten, maar het kan zijn dat die eisen worden bijgesteld de komende jaren.  De nieuwe ‘Green Deal’ 
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1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ 

van Europa stelt al voor om Europese doelstellingen voor 2030 van 49% CO2-reductie op te schroeven 

naar 55% reductie. Het IPCC-rapport1 van 2021 ondersteund het beeld dat huidig nationaal en Europees 

beleid omhoog bijgesteld moet worden. Het is waarschijnlijk dat deze aanpassing ook effect zal hebben 

op het doel van 20% reductie voor de gebouwde omgeving voor 2030. Vooralsnog houden wij hier geen 

rekening mee, maar in toekomstige herziening van de TVW kan het zijn dat onze doelen en planning 

aangescherpt moeten worden.  

 

Middelen en financiering 

We geven nu aan te willen starten met verkennende gesprekken in 2022 bij alle vier de 

verkenningsbuurten. Deze planning is afhankelijk financiële middelen vanuit het rijk. Het is onduidelijk 

wanneer die middelen beschikbaar worden gemaakt, of zelfs wanneer het nieuwe kabinet met een plan 

komt voor de middelen. Het is daarom mogelijk dat de uitvoering uitgesteld moet worden, omdat er niet 

genoeg capaciteit is binnen de gemeente.  

 

FINANCIËN  In het klimaatakkoord is afgesproken dat er voor de uitvoering van de afspraken extra middelen 

beschikbaar zouden komen voor gemeentes.  Hoe de extra uitvoeringskosten voor gemeenten er na 2021 

uitzien, is nog onzeker. De verdere uitvoering van de TVW zal daarom moeten wachten op nieuwe 

financiële steun voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Wij willen wel klaar staan om te beginnen 

met de warmtetransitie van Koggenland wanneer de financiële middelen beschikbaar zijn. Dat kan met 

een afgeronde TVW.  

 

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte is € 20.660 subsidie verleend via de regeling Extern 

Advies Warmtetransitie. Voor het opzetten van het participatieproces en de communicatie rondom de 

warmtetransitie is door uw raad €100.000 krediet beschikbaar gesteld. 

DUURZAAMHEID  Door een visie te vormen over de warmtetransitie in Koggenland zetten we een eerste stap richting een 

gemeente die in 2050 van het aardgas af is. Zo kunnen we als land van het Gronings gas af, zonder 

afhankelijk te worden van buitenlandse bronnen. Daarnaast draagt het gebruik van alternatieve, 

duurzame warmte bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot van Koggenland en aan ons doel om in 

2050 energieneutraal te zijn.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het is verplicht om voor 2022 een TVW vast te stellen. Er is daarom geen alternatief waarbij er geen visie 

wordt vastgesteld. Daarnaast zullen inwoners steeds vaker willen weten hoe de gemeente van plan is de 

komende jaren te beginnen met “van het aardgas afstappen”, vooral wanneer er wordt gestart in 

verkenningsbuurten in omliggende gemeenten. Als de gemeente geen TVW heeft, dan is het voor 

inwoners van Koggenland niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te stappen. De 

zogenaamde ‘natuurlijke momenten’, zoals het vervangen van cv-ketels, worden daarom gemist. Zij 

hebben dan meer tijd om maatregelen te nemen, en investeringen over een lange tijd uit te spreiden.  

 

Het is wel mogelijk om inhoudelijk andere besluiten te nemen in de visie. Bijvoorbeeld in relatie tot de 

middelen vanuit het rijk afwachten, of het starten bij Avenhorn.  
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Middelen vanuit het Rijk 

Uw raad kan besluiten toch te beginnen met de verkenning voor duidelijk is hoeveel de vergoeding vanuit 

het Rijk zal zijn of wanneer het zal komen. Deze keuze betekent dat we bij de verkenningen van de eerste 

buurten meer tijd hebben, en daarnaast dat we niet te laat zijn voor mogelijke koppelkansen in die 

buurten. In dit geval zal er wel gekeken moeten worden naar extra ambtelijke capaciteit voor de 

warmtetransitie vanuit de begroting, want momenteel is er geen ruimte in capaciteit en begroting om dit 

uit te voeren. Naar verwachting gaat het om 2 a 3 fte extra, bovenop de huidige capaciteit.  

 

Daarnaast is het onzeker hoe lang we nog moeten wachten op middelen vanuit het Rijk. Het gaat dus 

mogelijk niet om een korte overbrugging maar om een lange termijn dekking vanuit andere posten.  Als 

laatst denken wij ook dat het starten met eigen middelen een verkeerd signaal afgeeft richting het Rijk. Er 

is afgesproken dat de gemeenten een regierol krijgen in deze transitie. Daar zouden extra middelen 

tegenover staan. Die zijn tot op heden nog niet structureel beschikbaar gemaakt.  

 

Starten in Avenhorn 

Daarnaast kan uw raad besluiten om niet te beginnen met het zuidelijk deel van Avenhorn, maar een 

andere verkenningsbuurt of alle buurten parallel te laten lopen. Gedeeltelijk zullen de verkenningen toch 

naast elkaar lopen, omdat het proces van het begin (verder onderzoek en het opzetten van een 

participatieproces) tot eind (de stap van het aardgas af) jaren zal duren. We denken echter dat er veel 

geleerd kan worden van de eerste verkenningswijk. De kennis kan daarna toegepast worden in de 

volgende wijken, dus dat het toch trapsgewijs moet gebeuren. Er moet wel goed gekeken worden naar 

waar er mogelijk onderzoeksvragen parallel kunnen lopen. In de verkenningen van de buurten in Obdam 

en Berkhout kunnen bijvoorbeeld onderzoeksvragen naar een warmtenet gebundeld worden, om tegelijk 

te behandelen. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In het Pact van West-Friesland 7.1 heeft uw raad vastgesteld dat Koggenland in 2050 energieneutraal en 

aardgasvrij zal zijn en dat wij zullen samenwerken binnen West-Friesland aan de Regionale Warmte 

Strategie. De TVW van Koggenland vormt een gemeentelijke kader voor die samenwerking. We kunnen 

dan gezamenlijk optrekken met belanghebbenden om kansen te onderzoeken.  

 

Daarnaast valt de warmtevoorziening van bedrijven niet binnen de scope van de TVW maar wel binnen 

het Pact. Door tegelijk te verkennen met de plannen en uitvoering van het Pact kunnen we beter bepalen 

of er meekoppelkansen zijn bij bedrijven van het gas af halen met naastgelegen woningen en kantoren 

van alternatieve warmte voorzien.  

COMMUNICATIE  Wij zullen de inwoners van Koggenland informeren over de vaststelling van de TVW 1.0 door uw raad via 

de website en een mailinglijst. De lijst bestaat uit geïnteresseerde bewoners die aangemeld waren voor 

de bewonersavond of vragen gesteld hebben over de visie. Daarnaast zal, als uw raad daarmee instemt, 

een communicatie en participatie traject opgezet worden om actief te communiceren over de TVW, de 

verkenningsbuurten en het vervolg van de warmte transitie.   

VERVOLG  Vanaf 2022 beginnen we met de Wijkuitvoeringsplannen, onder voorbehoud van voldoende financiële 

middelen. Deze uitvoeringsplannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen. Hiervoor 

volgt per buurt een participatietraject. Het besluit om daadwerkelijk over te stappen wordt pas genomen 

als bekend is wat de consequenties zijn voor de woonlasten van bewoners en ondernemers en er een 
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Datum college: 16 november 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

gedegen haalbaarheidsstudie is afgerond. De ontwikkelingen in het Rijksbeleid en bijbehorende financiële 

middelen zullen uiteraard de toekomstige uitwerking verder kunnen beïnvloeden. 

BIJLAGEN  De Transitievisie Warmte 1.0 


