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Inleiding
Deze notitie van een werkgroep van Duurzaam Heiloo heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de
invulling rond de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte. De RES notie van
regio Zuid van Noord Holland en informatie van andere gemeenten diende als leidraad. Met dit
document willen wij de gemeente Heiloo voorzien van concrete opties voor de invulling van de RES
en warmtetransitie, die ook kunnen rekenen op burgerparticipatie. De gemeente heeft hiermee ook
de mogelijkheid om de doelstellingen uit het coalitieakkoord van april 2018 te halen. De
onderbouwing en deels uitwerking staat op de website, zie www.duurzaamheiloo.nl . .
De doelstelling voor Heiloo is aardgasvrij in 2045 en CO2 -neutraal in 2050. Dit vergt de komende
jaren ontwikkeling van kennis, samenwerking, ervaring opdoen in proefprojecten, techniek,
aanpassen wetgeving en een verdere opbouw van participatie. Heiloo kenmerkt zich door een
relatief groot aantal oudere woningen die deels lastiger aardgasvrij en energie neutraal te maken
zijn.
De gemeente Heiloo werkt momenteel aan een Omgevingsvisie. Doel is om als gemeente een
samenhangende visie te bieden op de actuele opgaven op het gebied van energie, klimaatadaptatie,
biodiversiteit, wonen, werken en mobiliteit en gezondheid. RES en de Transitievisie Warmte worden
daarbij ingebracht. Het belangrijkste aspect is participatie en goede contacten met de inwoners in
interactie met gemeenteraadsleden, wat samen de democratische legitimering van het RES en
Transitievisie Warmte proces is.
De gemeente werkt aan de RES en de Transitievisie Warmte en wil daarbij Duurzaam Heiloo en
Heiloo Energie betrekken. Deze zijn voor het ontwikkelen van keuze mogelijkheden voor inwoners
en wil dat de gemeente ondersteunt bij plannen om “voor en door inwoners” samen aan de
energietransitie te werken. Duurzaam Heiloo onderhoudt de contacten naar het bedrijfsleven. Focus
ligt op besparen, maar ook op duurzaam opwekken en opslaan van elektriciteit en warmte, passend
bij het woningbestand van Heiloo. Het programma Energietransitie wordt het sturend kader in
Heiloo. In dit stuk presenteren Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie hun uitgangspunten en
aanbevelingen. Wij vragen de gemeenteraad om deze om te zetten in concreet uit te voeren stappen
voor Heiloo.
Er is een atelier gehouden waar de scenario’s ‘Landschappelijke kenmerken als troef’ en ‘Lokale
kracht’ als voorkeur naar voren kwamen. ‘Lokale kracht’ laat baten en winst van energieopwekking
terug vloeien naar de lokale gemeenschap. Door middel van een fonds en in samenwerking met de
gemeente worden lokale doelen nagestreefd, zoals investeren in de energie opslag, de natuur en
lokale verenigingen. Kiezen voor ‘Lokale Kracht’, met burgers van Heiloo in een participatief proces
zorgt ervoor dat de landschappelijke kenmerken worden bewaakt. Voor de bij dit scenario horende
zoekgebieden wordt extra ingezet op daken en parkeerterreinen, waarbij warmteopwekking (t.v.v.
aardgas) een dominantere positie krijgt. Om versnippering te voorkomen wordt gezocht naar het
verbinden van lokale initiatieven. Dit past naadloos in het participatieproces dat Heiloo voorstaat.
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente en de lokale initiatieven. De insteek van de
bijeenkomsten verschilde enigszins. In een bijeenkost met o.a. gemeenteraadsleden is een denktank
voor het hele transitieproces voorgesteld en er is de ambitie uitgesproken dat Heiloo minimaal net
zoveel energie duurzaam opwekt binnen de gemeentegrenzen als er wordt verbruikt. Veel inwoners
willen meer inzicht en keuzemogelijkheden en kijken naar kosten en financiering. Dat is in dit
document opgenomen door veel aandacht te geven aan onderzoek en participatie. We vragen de
gemeenteraad om met bijgaand faseplan en organisatieschema deze doelen daadkrachtiger op te
pakken.
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1. Regionale Energie Strategie (RES).
Informatie is cruciaal voor participatie. Daarom is een transparant monitoring systeem dat burgers
inzicht geeft in de landelijke, gemeentelijke maar vooral ook de actuele vorderingen ten opzicht van
de doelen van wijken en buurten belangrijk. Dit is essentieel voor de RES en de Transitievisie
Warmte. De gemeente zorgt voor een solide systeem en de resultaten worden op diverse locaties in
Heiloo op schermen getoond en zijn beschikbaar via de website van de gemeente.
1.1 Algemene Uitgangspunten.
1. Parkeerterreinen overkappen met PV, overkappingen rond het station en andere mogelijkheden
optimaal gebruiken op daken van bedrijven, instellingen,gemeentegebouwen etc.
2. Particulier maar ook voor grote gebouwen en eventuele parkeerterreinen gecombineerde
zonnepanleen met thermische collectie (zogeheten PVT) toepassen met opslag van elektriciteit
en warmte. Dit laatste kan in tanks met vloeistof, of in bodembronnen. Basis is: maximaal
energie uit zon opwekken op de locatie waar energie nodig is, zodat transport overbodig wordt
(dus geen dure aanvullende infrastructuur).
3. Eigen windturbine voor Heiloo. Ook hier geldt: eventueel combineren met opslag en zo veel
mogelijk lokaal benutten.
4. Natuur en landschap worden gespaard. Er wordt beperkt overgegaan tot grootschalig opwekken.
Grootschalige installaties zullen meer weerstand oproepen, hetgeen al naar voren kwam bij een
van de deelsessies tijdens het RES proces.
5. Meer ruimte voor maatwerk voor duurzame energie bij beschermde gebieden.
6. Streven naar zoveel mogelijk lokaal eigendom en particulieren (minimaal 50% eigendom). Heiloo
niet afhankelijk maken van grote energieleveranciers.
7. Woningeigenaren meer keuzemogelijkheden bieden met financieringsmogelijkheden.
8. Open te staan voor innovaties, multifunctioneel ruimtegebruik, geïntegreerde zonnepanelen
(PVT) en energieopslag (warmte en elektriciteit). Deze nieuwe, ook kleinschalige ontwikkelingen
beter opnemen in scenario’s.
9. Wees voorzichtig met onomkeerbare acties in het landschap, omdat over een aantal jaren
mogelijk nieuwe technieken voor handen zijn die dit overbodig maken.
10. Vermijd het om dure energie infrastructuur aan te leggen die op termijn overbodig is of
onderbenut blijft. De verwachting is dat met de afbouw van de salderingsregeling en de opkomst
van elektrische auto’s de gevraagde infrastructuur aanzienlijk zal wijzigen. Ook de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van lokale PVT opwek en opslag maken veel mogelijk in en om
gebouwen. Neem hierbij in overweging dat er tijdelijke overbruggingen mogelijk zijn met
bijvoorbeeld batterijen in containers die mobiel inzetbaar zijn.
1.2 Over zon
11. In 2030 op alle daarvoor geschikte grote daken zonnepanelen realiseren.
12. Uitvoeren van geluidscherm zoals voorgesteld door Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo
(volledige lengte)1.
13. (Buurt) batterij plaatsen nabij RWZI, dat samen met GGZ, Oude Werf en de geluidswal veel PV
panelen heeft (eventueel met windturbine; energieknooppunt). Eventueel batterijen toepassen
elders in Heiloo2. Energieopslag is met veel wind en zonne energie een knelpunt.
14. Eventueel, in bermen langs wegen, het spooren op parkeerplaatsen.
1

Er zijn hierbij knelpunten met grond van RWS, dus van de staat. De staat wil tevens dat gemeenten meer
energie opwekken. De staat (RWS) blokkeert hiermee mogelijkheden op grond die eigenlijk van de Nederlandse
burgers is. Wij vragen de gemeente Heiloo om politieke steun, o.a. via het opnemen van dit project in de RES
voor Heiloo.
2
Zie https://duurzaamheiloo.nl/energielogistiek -2/
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15. Zonneweiden zo in te richten dat zij bijdragen aan biodiversiteit en landschappelijke inpassing.
16. Indien zonneweides nodig zijn op agrarische gronden (na 2030; na daken) deze zodanig plaatsen
dat enige vorm van bedrijfsvoering mogelijk is (bijvoorbeeld hoger plaatsen; kunnen er schapen
onder lopen, daarnaast zijn er ontwikkelingen op dit vlak die tegen 2030 waarschijnlijk marktrijp
zijn3).
1.3 Over wind
17. Een windturbine in overleg met omwonenden en in participatief eigendom op de Boekelermeer.
18. Bij infrastructurele planning voor de afslag A9 tevens de positionering van een windturbine
overwegen, wellicht in combinatie met een batterij en synergie met het zonne-geluidscherm.
19. Indien nodig windturbine op kruising A9 / Kanaalweg (energieknooppunt zie punt 13).
20. Verken of middenhoge turbines die beter inpasbaar zijn een mogelijkheid zijn voor Heiloo.
21. Verken de mogelijkheden voor een hoge windturbine boven bosgebied Heiloerbos.
22. Als blijkt dat doelen vanuit scenario ‘Lokale kracht’ niet worden gerealiseerd of onvoldoende zijn
(na 2030) kijken naar meer windturbines langs de A9 in overleg met buurgemeenten.

3

https://zoninlandschap.nl/home

4

2. Transitievisie Warmte
Voor de Transitievisie warmte wordt hetzelfde algemene scenario ‘Lokale kracht’ aangehouden, wat
wil zeggen dat alternatieven worden gezocht waar de inwoner zoveel mogelijk de revenuen krijgt van
zijn investeringen en inspanning. Natuur en landschap weegt bij de woningen relatief iets minder
zwaar en wordt vervangen door innovatie. Door innovatie zullen de komende jaren nieuwe
producten op de markt komen, en recent in de markt geïntroduceerde concepten zullen in prijs
dalen.
De doelstellingen blijven gelijk met de aanvulling dat voor 2030 er 20 % van de afgerond 10.500
woningen, dus 2.100 woningen van het gas af zouden moeten zijn.
2.1 Basis voorwaarden voor burgers
Het is redelijk om voor acceptatie bij de transitie rekening te houden met:
1. Technische keuzemogelijkheden die:
a. in te passen zijn in hun fysieke omgeving
b. comfort minimaal gelijk houden of verbeteren
c. rekening houden met wensen op de wat langere termijn
d. de woningwaarde.
2. Financiële haalbaarheid, waarbij financieringsmogelijkheden, rendement en risico (van lokale
oplossing versus prijsverhogingen door afhankelijkheid van monopoliebedrijven) een rol
spelen.
3. Sociale acceptatie, waarbij een rol spelen:
a. persoonlijke instelling (early adopter of afwachtende houding, technisch of financieel
geschoold c.q. gericht, wel of niet ondernemend etc.)
b. persoonlijke omstandigheden (opgroeiend gezin, gescheiden, gepensioneerd etc.)
c. cultuur van de naaste omgeving zoals de buurt, wijk of club waar men lid van is etc.
Afhankelijk van de positie en organisatie van de inwoners spelen deze voorwaarden een iets andere
rol en worden er oplossingen gezocht.
2.2 Organisatie spelers in Heiloo.
Er zijn grofweg 3 typen spelers in Heiloo. (op basis van schattingen met website ‘alle cijfers’ en de
randvoorwaarde van 2.100 woningen is globaal de verdeling tussen haakjes weergegeven):
1. Particuliere woningbezitter, met een grote diversiteit aan typen woningen, eisen, wensen en
(vaak beperkte) financiële ruimte. De mogelijkheden om de marktontwikkelingen als niet
deskundige bij te houden kost relatief (voor één woning) veel inspanning (1.100 woningen).
2. Woningbezitter in VVE verband, met vooral appartementen en een besluitvormingsproces
dat overeenstemming vereist in een bestuur van vrijwilligers (met soms technische
commissie). Reservepositie om in duurzaamheid te investeren is niet altijd optimaal. Er zijn
subsidiemogelijkheden voor VVE (500 woningen).
3. Woningen die worden verhuurd via o.a. woningbouwcorporaties, die werken met lange
termijn onderhoudsschema’s, waarbij beperkt toestemming van bewoner nodig is. Deze
hebben via o.a. AEDES een stevige belangenbehartiging, deskundigheid en speciale
subsidiekanalen via het rijk (500 woningen).
Gezien de hoeveelheid woningen en de positie van de particuliere woningbezitter lijkt daar
ondersteuning het meest dringend. Daarna de VVE met een eigen karakter terwijl
woningbouwcorporatie e.d. hun eigen kanalen kunnen gebruiken.
2.3 Typen woningen
De indeling van type woningen hieronder sluit aan bij de gebruikelijke indeling.
Rij-woningen:
1. Twee onder één kap, ruim geïnterpreteerd. Woningen waarbij de garages tegen elkaar staan
vallen er ook onder. Kern is of twee buren samen eenvoudig een collectieve en daardoor qua
5

investeringen gunstige oplossingen kunnen realiseren. De afstand naar de openbare weg en
de breedte van woning is relatief groot (veel leiding met warmteneten).
2. Rijtjeswoningen, waar bewoners wellicht eerder kiezen voor vormen van een lokaal (blok)
warmtenet gezien de investeringen. Lastige is om collectief voldoende deelnemers te krijgen.
3. Vrijstaande nieuwere woningen met lagere warmtevraag door goede isolatie.
4. Woningen die vrijstaan en twee onder een kap van voor 1950. Dit zijn de vele karakteristieke
woningen in Heiloo.
5. Appartementen die vooral te vinden zijn bij VVE en woningbouwcorporaties.
Bij de planning van het gasloos maken van woningen wordt rekening gehouden met het bouwjaar
van een buurt of gebied.
2.4 Technische oplossingen.
Voorde technische oplossingen geldt:
1. Grootschalige restwarmte of geothermie is buiten beschouwing gelaten:
a. Investeringskosten af te schijven over lange termijn zijn hoog door afstanden en lage
bebouwingsdichtheid.
b. Lokale oplossingen zijn deels al goedkoper en zullen in de nabije toekomst in prijs
dalen.
Uitzondering; Blockhoven kan wellicht t.z.t. aansluiten op warmtenet vanuit Alkmaar.
2. Lucht/water warmtepomp kan men voor kiezen maar is niet de eerste optie:
a. Heeft buitenunit die soms esthetisch minder is en geluid kan maken.
b. Verbruikt in winter meer energie; mist mogelijkheid energie op te slaan in bv water.
Uitzondering: hybride als overgangsoplossing tot gasloos, om toch voorlopig de CO2 uitstoot
te verminderen.
3. Water/water warmtepomp heeft de voorkeur, omdat het niet de bovengenoemdenadelen
kent. Is wel hogere investering, dus kijken naar financiering.
4. Lokaal warmtebron met lage temperatuur is een vorm van water/waterwarmtepomp met
gezamenlijke warmtebron, lus, opslag gevuld via PVT, aqua-thermie etc. Soms is het
aantrekkelijk om met één warmtepomp twee of meer woningen te verwarmen (bijv. o.a.
twee onder een kap). Bij appartementen zullen dit soort combinaties ook voorkomen.
2.5 Fasering
Op basis van de criteria ligt dan de volgende globale fasering voor 2030 voor de hand:
Omschrijving
Part VvE Woco
1
Nieuwere beter geïsoleerde woningen; ingrepen minder kostbaar
500
Ypestein, exclusief Willibrord (100 woningen), Oude Werf (industrie) en
rond de Kennemerstraatweg (onder gebracht bij ander contingent)
A Studie keuzemogelijkheden twee onder een kap. Keuze wijzer begin
2021. Opwekken van zowel warmte als elektriciteit met opslag
1V Werken aan VvE specifieke (minimaal 2) oplossingen zoals aqua thermie
200
of bodembron aangesloten op het complex.
B
Organisatorisch opzetten overleg VvE’s in Heiloo
Scans voor aqua thermie en studie naar dencentraal/ centraal systeem.
2
Noordwest te beginnen bij Belieslaan en Schuitlaan (relatief nieuw).
250
Op basis van studie A werken aan inkoopcollectief voor dat type
oplossingen (eventueel deel West en Akkerbuurt)
Uitbreiden studie twee onder en kap naar rijtjeswoning c.q. blok
oplossingen (afgerond 2021; inwoners inzicht geven in mogelijkheden.
2V Tweede contingent VvE
250
3
Eerste contingent rijtjeswoningen in Marienstein, Termijen en Vrieswijk
300
W Woningbouwcorporaties / verhuurder afhankelijk van onderhoudsplan
500
6

Overig mensen die vanuit zichzelf van gas af gaan voor 2030
100
Totaal
1100 500
500
Deze globale indicatie van fasen die voor 2030 gerealiseerd zou moeten zijn geeft aan dat er een
stevig opgave ligt, waarbij draagvlak alleen mogelijk is indien inwoners meer informatie en
keuzemogelijkheden hebben. Daar aan werken hoort de hoogste urgentie te hebben.
2.6 Organisatie
Uit bovenstaande volgt het onderstaande matrix organisatieschema, waarbij de stuurgroep
coördineert en de voortgang bewaakt rond enerzijds de operationele activiteiten in de buurten/
wijken en de kennisgroepen. De bestuurder (gemeentebestuur) kan daarbij ondersteunende
diensten laten verlenen door de BUCH aan die activiteiten waar dat nodig is. Fondsen die
beschikbaar komen worden besteed na en advies van een commissie. De denk tank geef tinput voor
nieuwe ideeën of visies.

Organisatieschema
Gemeenteraad

Gemeentebestuur

Denktank

Stuurgroep

Ypestein

BUCH
ondersteuning
Advies
financiering.

Noordwest

West

Etc.

Twee een kap

Appartementen
Rijtjeswoning
Vrijstaand
Vrijstaand>1950
Donker grijs is urgent; licht grijs kan in 2021 worden gestart en uitvoering rijtjes woningen in West
zelfs wat later. Globale verdeling is
Gemeenteraad als
Gemeentebestuur als politiek
BUCH als uitvoeren orgaan van
besluitvormend orgaan
verantwoordelijk bestuur
politiek bestuurlijke doelen.
Denktank bestaande uit
Stuurgroep voor projecten met Advies Lid stuurgroep en
gemeenteraadsleden, inwoners wethouder (s), DH/ HE,
deskundigen voor (revolving)
van Heiloo, DH/HE.
deskundigen, projecttrekkers.
fondsen en subsidies etc..
Kennisgroepen; Zorgen voor
Operationele groepen; doen
Niet genoemd.
keuze mogelijkheden voor de
projecten in buurten voor
Dienstverlening van Heiloo
operationele groepen in
bepaalde typen woningen. (kan Energie met coaches,
buurten passend bij
met buurtool van TNOl gericht
inkoopacties en helpdesk gaat
woningtype.
op type woning in die buurt)
gewoon door
In de tijd zal de kennis van de kennisgroep ‘twee onder een kap’ worden gebuikte voor
rijtjeswoningen. Daarnaast kan het zinvol zijn dat iemand die in en buurt of VvE bezig is ook
deelneemt in een kennisgroep. Het aantal dubbelfuncties in een persoon mag niet teveel toenemen.
Indien de gemeenteraad dit schema en fasenplan goedkeurt en het gelijk wordt opgepakt zal naar
onze overtuiging het RES/ warmtetransitieproces beter verlopen
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