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Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de stichting Duurzaam Heiloo (DH), die dit jaar officieel is opgericht. Aanleiding
daartoe was het zelf als rechtspersoon aan kunnen vragen van subsidies bij onder andere de Provincie. Voor
een stichting is gekozen om doelgericht en ondernemend te kunnen werken aan een duurzaam Heiloo. Dat
doel willen we bereiken met zoveel mogelijk betrokkenheid van bewoners en bedrijven, zonder de
administratieve en bestuurlijke belasting van een vereniging met leden. Dat neemt niet weg dat wij procedures
instellen die ertoe leiden dat inwoners van Heiloo met goede ideeën samen met ons kunnen werken aan een
duurzaam Heiloo.
De basisfilosofie van de stichting is zoveel mogelijk kennis verzamelen en die gebruiken om inwoners en
bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen. Daar was DH ook al me bezig voordat het een stichting was.
Veel basisdocumenten staan al op de website van DH waarvan in dit jaarverslag gebruik wordt gemaakt om de
uitgangspositie van DH te duiden en met de activiteiten samenvattend te onderbouwen.
De inwoners en bedrijven staan centraal, maar daar hebben ze niet veel aan als DH niet de juiste oplossingen
biedt. Inwoners en bedrijven kennis laten maken met voor hun nieuwe oplossingen voor verduurzamen, die
ons dichter bij duurzame doelen brengen is een kernactiviteit. Daarbij houdt DH rekening met de
mogelijkheden van individuele personen of bedrijven en vooral de kenmerken van Heiloo. DH beseft terdege
dat een transitie met innovaties een lastig maar ook spannend proces is waar ondernemerschap essentieel is.
Uiteraard is de politiek relevant. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor een goed verloop van de
energietransitie, waarbij ze met de bestuurlijke samenwerking de BUCH afhankelijk is van een ambtelijk
apparaat dat verder op afstand is gezet. De ambtenaar die voorheen met gevoel voor de situatie meezocht
naar goede oplossingen voor Heiloo is vervangen door meer ambtenaren met minder inhoudelijke kennis die
met adviesbureaus standaard rapporten opleveren die niet gericht zijn op specifiek Heiloo. Men laat zich
leiden door lobby van de Rijksoverheid en grote instituten die passen in een grotere bureaucratie dan Heiloo.
De Transitie Visie Warmte is zo op tijd opgeleverd bij de autoriteiten. Maar zoals het resultaat van een bedrijf
3333niet afhankelijk is van het tijdig aanleveren van het belastingformulier, zo meet DH ook de resultaten van
de gemeente niet af aan het op tijd aanleveren van een warmtevisie. Het gaat om de kwaliteit van de plannen
en de resultaten die zijn behaald.
DH gaat voor de volle breedte van duurzaamheid waarvan de democratie onderdeel uitmaakt. Die democratie
is in onze overtuiging het beste gediend bij een sterke gemeenteraad dicht bij de mensen. In dat kader past het
optimaal informeren van de Raad over verduurzamen van de gemeente Heiloo. Omgekeerd stelt DH het op
prijs als de Raad zorgt dat DH wordt gefacilieerd bij het verduurzamen van Heiloo.
Dit jaarverslag begint met de Regionale Energie Strategie, om vervolgens de warmtetransitie In de gemeente
op te pakken. De laatste staat veel dichter bij de bewoners wat ook meer aandacht vraagt voor de
implementatie. Afgesloten wordt met een hoofdstuk betreffende ondersteunende activiteiten die zijn
uitgevoerd en een kort vooruitzicht voor het komende jaar.
Maar voor lezers die even geen tijd hebben voor verdieping is een samenvatting van twee pagina’s
opgenomen.
Voor verdieping en naslagwerk zie op onze website de kennisbank, lokale kracht (RES) en jaarplannen en
klimaat akkoord voor presentaties. De bijlagen geven een eerste reactie op plannen rond kernenergie en de
nieuwe Beng normen.
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1. Samevatting
De hoofdlijnen van dit verslag van de net opgerichte stichting Duurzaam Heiloo (DH) heeft als basis de
afgelopen jaren opgebouwde kennis en het inzicht van voordat DH een rechtspersoon werd. DH opereerde al
geruime tijd binnen trajecten zoals de RES en de Transitievisie Warmte en schreef als reactie daarop ook eigen
stukken waaronder een soort ‘warmtevisie’. DH heeft de afgelopen periode, waaronder 2021 vanuit die visie
activiteiten aandacht gegeven. Dit verslag is langs die lijn opgebouwd.
De Regionale Energie Strategie (RES)
De RES is een voor gemeenten overstijgend programma waarbij men participatie belangrijk acht. De procedure
was goed opgezet, en uitgevoerd voor wat betreft inspraakbijeenkomsten. Het eindigde volgend DH voor
Heiloo als een oud inspraakritueel, waarbij inwoners hun mening geven, maar uiteindelijk de plannen van de
ambtenaren in het einddocument komen. Het gewenste geluidsscherm bij Plan Oost was niet opgenomen maar
de ongewenste zonneweide wel. De HT-leiding van HVC naar Heiloo werd opgenomen met doorverwijzing naar
de warmtevisie, waar DH ook al bezwaar maakte tegen die leiding. Energie van grote daken bleef beperkt tot
elektrisch. Voorstellen voor warmteopwekking werden genegeerd. Samenvattend lijkt dit niet de participatie
die gewenst is in de Omgevingswet. In 2021 is er actie ondernomen om de tekortkomingen recht te zetten. Met
een nieuwe BUCH ambtenaar en contacten met de provincie hopen we dat dit in 2022 beter gaat lukken.
De Transitie visie Warmte (TVW)
Dit sleept zich al voort vanaf eind 2018 met adviesbureau OverMorgen. Aanvankelijk werd voor Heiloo een HTwarmtenet voorgesteld. DH tekende met redenen bezwaar aan. OverMorgen kreeg een vervolgopdracht,
waarna bijna heel Heiloo all electric werd voorgesteld. Dat werd bijgesteld met een geitenpaadje om de HTleiding opnieuw te introduceren. DH maakte bezwaar daar de interpretatie vanuit het rekenmodel onvolledig
was voor een visie. Het rekenmodel was, net als de vorige keer, geënt op inputgegevens uit het verleden
(simpele extrapolatie), terwijl nieuwe ontwikkelingen passend in Heiloo onderdeel horen te zijn van een visie.
De Raad besloot dat de TVW door kon gaan, maar dat de DH-interpretatie met innovaties mee moest worden
genomen. DH zou constructief meewerken aan een studie naar de HVC HT-leiding. Dat was november 2020. In
2021 is er nagenoeg geen voortgang, los van de administratieve afhandeling c.q. het indienen van de voor DH
onbevredigende visie voor het PBL. Pas december 2021 volgt een notitie van OverMorgen, waar plotseling de
nieuwbouw van Zandzoom wordt meegenomen voor de HVC-leiding. (nieuwbouw is aardgasvrij te bouwen en
dat gebeurt al in de nieuwbouw in Heiloo zi ook bijlage 2). DH reageerde maar door tijdgebrek bij HVC is dit
doorgeschoven naar2022.
De implementatie bij de BUCH blijft gestoeld op de ‘OverMorgen visie’ zonder innovatie, met snel bij woningen
die makkelijk te verduurzamen zijn succes boeken. Acties die in het verleden door Heiloo Energie en DH zijn
opgezet zijn intussen in versimpelde vorm overgenomen door de BUCH. Initiatieven voor middengroepen met
bijvoorbeeld de helpdesk of andere acties van Heiloo Energie en DH moeten mogelijk blijven. De vraag is of hier
het zwaartepunt van de BUCH-inspanningen horen te liggen. DH pleitte begin 2019 voor een gerichte
doelgroepen aanpak. Dat gaat om het ondersteunen van kopgroepen die voor Heiloo nieuwe belangrijke
ontwikkelingen oppakken als demonstratieproject en aandacht voor achterblijvers om te zorgen dat die geen
negatieve sentimenten inbrengen in het transitie traject. De ‘middenmoot’ kan worden opgepakt door de
markt, Heiloo Energie en DH. Door te veel aandacht voor de grote middengroep ontstaat een situatie in de
markt waar installateurs te weinig tijd hebben. Dat leidt tot hogere prijzen voor eenvoudige oplossingen,
terwijl de lastigere problematiek voor de echte transitie blijft liggen. Het amendement november 2020 met
aandacht voor innovaties en de moties over energiearmoede van december 2021 voor inwoners die
noodgedwongen achterblijven, geven richting aan doelgroepen. Een veel evenwichtiger beleid zou daarmee
mogelijk moeten zijn. Kernprobleem is het achterblijven van de ontwikkeling van de installateurs in de regio.
Die hebben het te druk met HR++-ketels en eenvoudige installaties. Een toezegging van de wethouder eind
2020 heeft nog niet tot daadwerkelijke actie geleid. DH pak zelf dit traject op door zich te scholen voor
aardgasvrijadviseur en in 2022 het ontwerpen van water/water warmtepompen. Zo hoopt DH een aanbod te
creëren voor alle inwoners van Heiloo en niet alleen voor die groep die dit het minste nodig heeft.
Activiteiten
Bij alle activiteiten blijft DH de inwoners van Heiloo, zijn comfort maar ook de leefbaarheid van de omgeving
(esthetisch) en de woningwaarde centraal stellen. Dit met minimale overlast bij de transitie. Wat dit voor de
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langere termijn inhoudt inclusief risico's van langetermijncontracten, de gevolgen leningen en tijdelijke
oplossingen die naderhand weer moeten worden aangepast is onderdeel van de evaluatie.
Technisch wordt gezocht naar een oplossing waarbij elektrisch en warmte zoveel mogelijk zelf wordt opgewekt
en zo nodig opgeslagen. Dan zijn de conversie en transport verliezen minimaal. Het gaat niet alleen om
aardgasvrij, maar ook om duurzaam energie neutraal te worden zodat de inwoner geen last meer heeft van
prijsschommelingen of andere invloeden buiten zijn bereik. Deze technische oplossingen zijn er al voor veel
woningen in Heiloo. Voor de overige woningen zullen die binnen afzienbare tijd beschikbaar komen. De
‘warmtevisie’ van DH houdt rekening met een tijdspad waarin de diverse woningen kunnen worden
verduurzaamd. Uiteraard staat het iedereen vrij om dat eerder of wellicht iets later doen. Het is aan de
uitvoering in hoeverre die planning wordt gerealiseerd. Tot slot is het criterium om over te gaan tot een
investering; lagere maandlasten voor de bewoners. Dat is niet de terugverdientijd, maar een positieve interne
rentevoet waarbij de lening zodanig hoort te zijn dat dit direct leidt tot een gelijke of lagere maandlast.
Voor de implementatie werkt DH met het besmettingsmodel, dat ervan uitgaat dat mensen elkaar enthousiast
maken op basis van o.a. demonstratiewoningen. DH laat voorbeelden zien in de winkel én de bibliotheek
samen met Heiloo Energie en geeft advies voor aardgasvrij (voor andere adviezen zijn coaches van Heiloo
Energie). Deze activiteiten verliepen in 2021 moeizaam door COVID, terwijl de evenementen die DH noormaal
organiseert helaas geen doorgang vonden. Voor de brede duurzaamheid is DH in 2021 niet verder gekomen
dan eigen energieprojecten en een samenwerking met de groep Oosterzij. De projecten stagneren door te
weinig aandacht vanuit de installatiebranche.
Wel heef democratie de aandacht van DH met als doel politieke partijen zo goed mogelijk te informeren over
elementen rond de energietransitie. Wat opvalt is dat de bestuurlijke samenwerking (BUCH) heeft geleid tot
grotere afstand tussen burgerinitiatieven én het ambtelijk apparaat. Politici in Heiloo zijn zeer toegankelijk
maar ook die lijken minder grip te hebben op de BUCH waardoor amendementen en meningen van de Raad
zeer beperkt worden opgevolgd.
Met bedrijven met PV op grote daken scoort Heiloo goed, maar het kan altijd beter waarbij bij een uitbreiding
van het kantoorgebouw van CiRoPack straks met PVT ook warmte opwekt; een welkom nieuw
demonstratieproject. De kern waar DH zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden is uitbreiding van
kennis en het netwerk regionaal en bovenregionaal. Dat zal ook in 2022 zo zijn en we hopen dat ook in Heiloo
zelf de ruimte ontstaat om echt aan de transitie te beginnen voor alle inwoners in Heiloo.
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2. Regionale Energie Strategie (RES)
‘De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven,
netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie. De
energietransitie heeft de komende jaren grote invloed op het leven van alle Nederlanders. Daarom is het van
belang dat inwoners betrokken zijn bij de RES’ (Bron: ECW). De volgende punten ziet DH als relevant:

2.1 Geluidscherm A9
Bij de inspraak was het duidelijk: geluidscherm langs de A9 bij Plan Oost en geen zonneweide, in lijn met de
bespreking met de coalitie april 2018 en de Raad. DH deed met Heiloo Energie een onderzoek dat werd
gepresenteerd aan de wethouders en DH was in overleg met RWS. Het is niet te begrijpen dat in de RESplannen, die geen rechtsgrond hebben maar zoekgebieden aangeven net het omgekeerde staat dan wat de
bewoners, die men zegt te willen betrekken, aangeven. Intussen heeft de Provincie met de Rijksoverheid (RWS)
besloten om te kijken naar energieopwekking op rijksgronden (OER). Via dat traject kan dit project weer op de
agenda komen met een in dit jaar opnieuw aangetreden ambtenaar bij de BUCH. De zonneweide lijkt al redelijk
kansloos daar grondeigenaren niet meewerken.

2.2 Windenergie
Over de Boekermeer windturbine was tijdens het overleg in april 2018 al overeenstemming. Dat is in de RES
bevestigd. Onderzoek naar aanvullende turbines langs industrieterreinen Boekelermeer is een optie, maar
dient in overeenstemming met de doelstelling van RES regionaal te worden beoordeeld. De energietransitie
houdt niet op bij de gemeentegrens. Binnen de gemeentegrenzen van Heiloo zijn de mogelijkheden beperkt,
maar indien noodzakelijk worden die beperkte mogelijkheden optimaal gebruikt.

2.3 Zonenergie op grote daken
Zonne-energie op grote daken staat in de RES en had binnen DH in 2019 al de aandacht samen met een
buurtbatterij op de Oude Werf en warmteopwekking vanuit die zonnepanelen, inclusief warmteopslag. Voor
GGZ kan dat een duurzame oplossing zijn. Op de DH-website staat een globale inventarisatie voor zonneenergie op parkeerterreinen. RES beperkt zich tot elektrisch opwekken waarbij een optimaliseren met warmte
en opslag van energie buiten de scoop blijft. DH blijft zich i.t.t. de RES inzetten voor een betere integrale
aanpak van warmte en elektrisch inclusief opslag.

2.4 Hoge tempratuur warmteleiding vanaf HVC
In de RES is ook een HT-warmteleiding vanuit HVC als zoekmogelijkheid aangegeven, waarbij voor de uitvoering
werd verwezen naar de warmtevisie (eerste inspraak ronde). Zowel binnen de warmtevisie als de inspraak in de
RES heeft DH hiertegen bewaar aangetekend. In het gesprek met de coalitie april 2018 is aangegeven dat DH
twijfels heeft bij die HT-warmteleiding. In de notitie november 2018 over de buurtbatterij is er verder naar
gekeken en in de presentatie voor de commissie 5 februari 2019 is voorgesteld om vanuit inwoners individuele
oplossingen te onderzoeken met sociale doelgroepen en eventueel een LT netwerk waar dat nuttig is. In 2020
wordt steeds duidelijker dat warmtenetten niet de verwachtingen waarmaken, zeker niet in nieuwbouw
wijken. DH evalueert het HT-leiding nogmaals globaal (er ontbreken een aantal gegevens) op basis van het
ECW-model en kijkt ernaar vanuit het perspectief van de inwoners. Toch wil BUCH met het college in november
2020 een onderzoek wat de Raad goedkeurt onder voorwaarde dat DH daarin wordt betrokken en er naar
innovatieve oplossingen wordt gezocht. Helaas komt er pas 3 december 2021 van onderzoekbureau
OverMorgen een magere notitie zonder berekeningen, met als aanvulling de nieuwbouw van Zandzoom. Dit
ondanks bovengenoemde ervaringen met warmtenetten, de al eerder afgesloten contracten met o.a. Timpaan
voor woningen met PV en een warmtepomp, de BENG voorschriften (zie bijlage 2), de opmerkingen van
Merosch in een rapport voor de GGZ dat een nieuwbouwwoning niet op een HT-warmtenet hoeft te worden
aangesloten en de continue opmerkingen van DH vanaf 2018. OverMorgen geeft aan eerst gesprek te willen
met HVC, die pas 11 januari 2022 tijd heeft. Dat wil zeggen geen voortgang in 2021, waar in de
Raadsvergadering van november 2020 de suggestie is gewekt dat het een klein snel uit te voeren onderzoek
zou zijn.
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2.5 Buurtbatterij
DH initieerde een onderzoek naar een buurtbatterij bij Oude Werf, wat met Liander vastliep op regelgeving.
Daar dit zoals warmtetransport een infrastructuur met een regionaal karakter betreft, is dit tijdens de
inspraakronde ingebracht. Dat maakte echter, volgens de BUCH ambtenaar, geen onderdeel uit van de RES. Bij
de warmtevisie wordt wel gerekend met extra infrastructuur als all electic wordt toegepast, maar ook daar
wordt niet gekeken aar alternatieve oplossingen voor opslag. Weer een onderwerp dat tussen de wal en het
schip valt, maar wat wellicht via een vergadering rond regionaal verduurzamen van bedrijventerreinen en de
Noord Hollandse ontwikkelingsmaatschappij eind 2021 in 2022 weer op de agenda kan komen.
Samengevat zijn er netjes bij de RES inspraakrondes gehouden, waar DH net als de BUCH-ambtenaren,
adviseurs en andere betrokkenen tijd in investeerden. Helaas is de uitwerking wat teleurstellend en kan prijs/
prestatie verhouding van het RES-proces ondanks of wellicht door de hoge inzet (prijs) door DH moeilijk als
bevredigend worden beoordeeld. DH blijft dit volgen, wat veel tijd kostte in 2021 en wat ook in 2022 het geval
zal zijn en zoekt eventueel andere wegen om op een constructieve manier te bewerkstelligen dat de wensen
van inwoners op een duurzame en vooral integrale en financieel verantwoorde manier worden meegenomen.
De warmtevisie n de transitie krijgen in het volgende hoofdstuk aandacht.

6
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3. Transitievisie warmte
Op basis van en gesprek met de coalitie (april 2018) werd op 5 februari 2019 de raadscommissie een
onderbouwd plan voorgelegd voor een transitie voor Heiloo, waarin een aanvraag voor subsidies bij het Rijk en
de Provincie waren opgenomen. De Raad nam in november 2020 bij de vaststelling van de Transitie Visie
Warmte een amendement aan dat aandrong op innovatie en constructief samenwerken met DH. Dit jaar werd
het voorstel over de energielening afgewezen en twee moties rond de energiearmoede aangenomen. DH is
positief over de inzet van de gemeenteraad, maar ziet dat de inspanningen weinig tot geen opvolging vinden
door de BUCH en het college. DH hoopt na de verkiezingen 2022 op een college dat niet alleen plannen zegt te
steunen, maar dat met de BUCH dit ook waarmaakt met minder vergaderen en uren van adviesbureaus.
Dit hoofdstuk gaat eerst in op het besmettingsmodel dat dicht bij de bewoners staat. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan transitie vanuit het perspectief van nieuwe ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven. De
politiek, waaronder ook het ambtelijk apparaat, tot nu toe de bottleneck, sluit dit hoofdstuk af. Er wordt vanuit
gegaan dat er geen HT- warmteleiding komt vanuit HVC. DH is niet per definitie tegen een HT-leiding, maar
alleen als het meerwaarde heeft. En daar een ordentelijke studie van de BUCH na 3 jaar nog niet in zicht is,
nemen we dit uitgangspunt. Een klein LT-warmtenetten behoort op een aantal plaatsen tot de mogelijkheden.

3.1 Het besmettingsmodel voor transitie.
Met een HT-warmtenet is het warmtenet leidend met een wijkgerichte aanpak. Het is onmogelijk verspreid
over het dorp overal warmtenetten aan te leggen. Valt het alternatief van een HT-warmtenet af, dan vervallen
ook de bijbehorende technisch/ economische argumenten om de wijkgerichte segmentatie aan te houden. Er
ontstaan dan meer mogelijkheden voor segmentatie en prioriteitenstelling naar andere doelgroepen, zoals die
ook door de Raad al zijn aangegeven. Dat wordt aangegeven op basis van de visie met het besmettingsmodel
van DH gebaseerd op diffusie van innovaties van Rogers (figuur 1). Het is een normale verdeling en betreft los
van innovators eerst early adaptors (koplopers), dan twee groepen majority en de laggards (achterblijvers). DH
wees al in 2018 op doelgroepen zoals VVE’s in Heiloo breed met een specifieke problematiek. Maar ook werd al
in 2018 samen met de toenmalige ambtenaar afgesproken om makelaars uit te nodigen en te zoeken naar
natuurlijke momenten van (toekomstige) inwoners die bij verhuizing vaak gaan verbouwen. Deze zaken
verdwijnen van de agenda omdat het niet past in het format van warmtenetten en in dat kader van wijkgericht
werken. Een visie en een beslissing (afstrepen van een HT optie) geeft meer ruimte voor andere benaderingen.

Figuur 1. Verdeling van Rogers met duiding van fondsen voor leningen.
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Met het loslaten van de HT-warmtenet wijkaanpak is deze segmentering (naast segmenten zoals VVE en wel
kijken naar type gebouwen) de meest aangewezen optie met veel indivuele all electric of kleine LT-netwerken
als oplossingen. DH gebruikt het besmettingsmodel waarbij mensen elkaar ‘aansteken’ en er een situaties
ontstaat waarin een gebeurtenis zichzelf steeds verder versterkt. Dat werkt vanuit twee kanten:
a) Men ziet of hoort van bekenden een goede oplossing, gaat dat bekijken en uitvoeren om het
vervolgens verder te vertellen. Iets herkenbaars zien in de nabijheid en informatie van mensen die
men kent en vertrouwt (rolmodellen) werkt het beste.
b) Men ziet of hoort negatieve ervaring. Dat kan technisch zijn maar ook sociaal. Als een gezin in de
problemen komt zonder dat de overheid daar aandacht voor heeft dan roept dat negatieve emotie op.
Dat geeft sneeuwbaleffecten vanuit achterblijvers richting majority, uit medeleven of angst. Dit is een
tegenwerkend effect. Datzelfde geldt als met veel PR duurzaamheidsmaatregelen worden gepromoot
die vervolgens niet waargemaakt worde door tekort aan installateurs.
De segmentering loopt dan niet via technische (infrastructuur) lijnen naar een wijk waar men het snelste kan
scoren qua aantal woningen (vollooprisico beperken), maar naar de verschillende doelgroepen over de gehele
gemeente. Dat kan vanuit het klimaat en sociaal gunstig zijn. Met de focus op Ypenstein worden veel woningen
met laag energieverbruik gasloos. Met oudere woningen elders met minder draagkrachtige eigenaren is veel
meer duurzaamheidswinst te bereiken, waardoor achterblijvers positiever tegenover de energietransitie gaan
staan. Steun in Ypenstein kan meer faciliterend zijn bij inwoners die meer zelfredzaam zijn. Inwoners die het
nodig hebben geef je een extra zetje voor aardgasloos. Het is niet meer; maar slimmer beleid.
DH werkte daarom graag mee aan moties rond
energiearmoede. Zonder stigmatiseren steunen
bij meer zelfredzaamheid sluit aan op de DH
doelgroepen visie. Goed dat de moties zijn
aangenomen. Twijfels bij de uitspraken van
wethouder van Diepen die stelde dat hij er al
mee bezig is, terwijl de BUCH tot nu toe de
segmentering en visie van DH afwijst en zich
meer een op infrastructuur gerichte
bureaucratie met wat generieke acties richt. Om
de integrale TNO-aanpak rond energiearmoede
(genoemd in motie) te krijgen lijkt
waakzaamheid van de Raad gewenst in 2022.
DH vroeg het voorstel over de duurzaamheidslening aan te houden. Die paste niet in de visie van DH. Dan gaat
er € 750000 in een fonds met kosten en risico’s bij de gemeente voor praktisch dezelfde lening als die door de
Rijksoverheid wordt aangeboden. Waarom zo’n lening vanuit de gemeente terwijl de landelijke overheid het
voor niks doet en de risico’s neemt. DH staat voor een fonds voor speciale projecten of met zodanige
voorwaarden dat het wordt gebruikt voor specifieke doelgroepen. Wellicht als aanvulling op de landelijk
regeling. De bulk van de aanvragen is voor landelijk en de uiteinden zijn belangrijk voor de besmetting van de
broodnodige innovatie (amendement Raad november 2020) en bestrijding van energiearmoede (moties
december 2021) voor de gemeente die dicht bij de inwoners maatwerk levert (zie figuur 1). Dat is het
specifieke maatwerk waarvoor de decentralisatie is en waarom gemeenten belangrijk zijn. Decentraliseren is
niet het uitvoeren of dupliceren van generiek landelijk beleid. In december 2021 had DH een positief gesprek
met een BUCH-ambtenaar en we hopen in 2022 een beter voorstel tegemoet te zien.
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3.2 Transitie management
Transitie management van Rotmans en Verbong richt zich meer op de manier waarop innovaties zich
ontwikkelen in het bedrijfsleven. Dat verschilt per type bedrijf en bedrijfstak. De ontwikkeling van een
kerncentrale verloopt door veiligheidsvoorschriften met meer procedures anders dan de ontwikkeling van een
warmtepomp. Microsoft en Apple ontwikkelden zich vanuit een klein innovatief bedrijf waar vele anderen
mislukten. Zo bleven uiteindelijk ook Amazon en Facebook over, die hun innovatie bouwden op nog nieuwere
en toen nog onbekende internetontwikkelingen. Daarbij dankt Amazon zijn succes niet aan een mooie website.
Daarvan waren er vele honderden zo niet duizenden die bijna allemaal ten onder gingen. Het succes van
Amazon lag in de goede logistiek, het kunnen leveren. Zeggen wat je doet en doen wat je belooft. Zorgen dat je
de capaciteit en competenties hebt om dat waar te maken. Deze z.g.n. fulfilment (Chaffy 2002) is de kern van
het probleem bij duurzaam gasloos maken van Heiloo en maakt dat ze de koploperspositie niet waarmaakte.
Duizenden mislukkingen is bij een kerncentrale onacceptabel. De omgeving is daarbij erg belangrijk, zoals voor
de computer en software Silicon Valley rond San Francisco waar kennisinstituten en ondernemers in netwerken
samenwerken. Ook binnen Nederland zijn er grote verschillen tussen Eindhoven met de kennisinstellingen rond
de maakindustrie, de automotive, Philips en ASML vergeleken met Noord-Holland met de Hoogeovens,
Schiphol en de Zuidas (Hofman, Treur 2021). Dit vraagt aandacht omdat Heiloo niet gebaat is met oplossingen
die passen bij grootstedelijke gebieden aansluitend op de procesindustrie (gas en warmteleidingen). Heiloo is
meer gebaat bij vormen van de maakindustrie. DH heeft dat in 2021 ervaren. Voor Heiloo passende
oplossingen zijn vooral te vinden bij leveranciers buiten Noord-Holland. De afstand blijkt dan een barrière zeker
als die bedrijven in de eigen regio al vol bezet zijn. Installateurs in Noord-Holland sluiten niet aan op
ontwikkelingen buiten de provincie.
Transities naar een duurzame ontwikkeling is het zoeken naar nieuwe wegen voor verandering op de lange
termijn. Innovaties van bedrijven zijn dan belangrijk. Grin, Rotmans, & Schot (2010 pag. 19 en 25) wijzen op
vele niches (innovaties) die samenklonteren in een cluster, dan in een lappendeken van regimes (Socio
technisch regime) vervolgens opgaan in het landschap van de samenleving (sociaal technisch landschap). Deze
niveaus omvatten een toenemende structurering van lokale activiteiten, waarbij zoals hierboven is vermeld de
beschikbaarheid van de nieuwe technologie of werkwijze zeer relevant is. Daarbij zijn internetdiensten
makkelijker te distribueren dan warmtepompen. DH maakt dan het volgend onderscheid:
• Productontwikkeling, waarbij o.a. nieuwe typen
warmtepompen worden ontwikkeld, producten
relevant voor Heiloo (lage bebouwingsdichtheid),
maar niet in de regio worden ontwikkeld.
• De nieuwe producten installeren bij gebruikers.
Hier geldt voor installateurs dezelfde curve van
Rogers in versterkte mate. Het gaat dan namelijk
niet alleen om het accepteren van innovaties
maar ook nog om de leercurve om de routine te
krijgen voor adviseren en installeren.
Voor wat betreft de echte innovatie volgt DH in grote lijnen het model van (Grin, Rotmans, & Schot, 2010). De
aanpassingen in figuur 2 zijn van (Hofman 2022; fortcoming). Het belangrijkste is dat er goed rekening mee
wordt gehouden dat in de niche omgeving met nieuwe innovaties er nog erg veel kleine bedrijven en
ontwikkelingen de ‘eindstreep niet halen’. Het is belangrijk deze innovaties niet in te zetten bij early adoptors
en alleen bij innovator consumenten die zich bewust zijn van de risico’s. En dan alleen nog na een goede
evaluatie van het product en/of met innovaties van een gerenommeerd bedrijf dat zijn reputatie niet op het
spel zet door mislukkingen te introduceren. Innovators binnen Heiloo komen niet zoveel voor omdat er in de
regio weinig innovatieve bedrijven zijn en innovatieve bedrijven bij voorkeur hun eerst product testen in hun
eigen omgeving waar ze snel service kunnen leveren als het fout gaat. DH hecht eraan aan te geven dat ze niet
zomaar elk product dat langskomt promoot maar het eerst op zijn technische merites en referenties
controleert. Dat ziet DH bij haar zoektocht naar goede oplossingen voor Heiloo ook als een belangrijke taak.
Zoals gezegd is de omgeving met de politiek (Hofman, Treur 2021) en de leersnelheid in een regio voor
bepaalde zaken van belang. De volgende paragraaf gaat kort in op de rol van politiek en bestuur, die met enige
regelmaat is geattendeerd op dit aspect en dan vooral waar he de installateur betreft, waar we nu nog kort op
ingaan.
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Figuur 2. De tijdlijn van Grin, Rotmans, & Schot, met veel kleine bedrijven in het begin waarvan er een aantal vaak na clustering in een
socio regime terecht komen en dan de kans hebben door te groeien naar het landscape ofwel een algemeen geaccepteerd product zijn.
De aanpassingen betreffen de ‘blokjes’ zijnde het referentie model van Parsons en wat aanvullende termen (Hofman, Treur 2021), maar de
naamgeving is voor hier minder relevant. .

TNO geeft in de lijn met Rogers het tijdspad aan voor het traject tot aan 2050 voor installateurs. Het gaat dan
om het uit faseren van gasketels. Daarvoor zou de innovatiefase voor installateurs eind 2022 afgerond moeten
zijn. Dan horen installateurs voldoende warmtepompen te hebben geïnstalleerd om die routinematig te
kunnen adviseren en te installeren. DH schat in dat die fase in Heiloo amper is begonnen. Dan zou Heiloo
ongeveer 3 jaar achterloopt, terwijl Heiloo bij uitstek geschikt is voor all electric, met warmtepompen met
specifieke oplossingen. Voor deze verontrustende constatering was bij de BUCH in 2021 geen aandacht,
ondanks de toezegging van de wethouder (Opdam) dat hij ernaar wilde kijken (commissievergadering oktober
2020). DH werkte in 2021 aan dit moeizame proces (zie punt 4.2.6), maar constateert dat de negatieve
besmetting al is gestart (‘Je wilt zo graag verduurzamen? Prima heb je een installateur voor een warmtepomp?
Nee. Dan neem ik wel een gasketel’). Adviseren voor warmtepompen staat bij DH stil omdat ze vervolgens niet
kan zorgen voor installateurs. Doorgaan versterk een negatieve besmetting. Het heeft DH er toe gebracht om
een bestuurslid in 2021 een training aardgasvrij adviseur (met offerte verstrekking) te laten volgen en een
opleiding voor ontwerpen van installaties voor water -water warmtepompen volgt in begin 2022. Gesprekken
met leveranciers en installateurs buiten de provincie vinden op dit moment plaats.

Figuur 3. Innovatiecurven uit TNO webinar met Rogerscurve inclusief leercurve
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3.3 Politiek situatie
De politiek en bestuur spelen een belangrijke rol in bovenstaande processen. Hierover zijn verschillende
theorieën (Sabatier, 2007). DH onderkent dat de rationele keuzetheorie geen basis is voor een analyse. Twee
banderingen lijken inzicht te geven op de situatie.
1.

Benadering met meerdere stromen dat het beleidsproces ziet als samengesteld uit o.a. drie stromen
van actoren en processen;
o een probleemstroom bestaande uit gegevens over verschillende problemen en de
voorstanders van verschillende probleemdefinities;
o een beleidsstroom met voorstanders van oplossingen voor beleidsproblemen
o een politieke stroom bestaande uit verkiezingen en gekozen functionarissen.
Ze opereren normaal gesproken onafhankelijk, behalve wanneer een 'window of opportunity'
beleidsondernemers toelaat om verschillende stromen te koppelen.
2. De Advocacy (belangenbehartiging) Coalition Framework (ACF) richt zich op de interactie van
belangenbehartigingscoalities die elk bestaan uit actoren van verschillende instellingen die een reeks
beleidsopvattingen delen binnen een beleidssubsysteem. Beleidsverandering is een functie van zowel
competities binnen het subsysteem als gebeurtenissen buiten het subsysteem. Het gaat hier om lobby
praktijken zoals we die kennen bij politici, waarbij die politici deels afhankelijk zijn van de kennis van
die partijen, maar ook van ambtenaren die nauw verbonden zijn met de onder 1) genoemde
beleidsstromen.
Democratische systemen verschillen en afhankelijk van de cultuur hebben bepaalde lobbygroepen meer
mogelijkheden zowel lokaal als landelijk. Dat werkt door in de structuur van de economie in de samenleving
(Hofman Treur 2021). Zo loopt Denemarken, met een sterke industrie voor windturbines, ver voor op het
gebied van duurzaamheid ten opzichte van Nederland (Hofman 1983, 1984). Dat is niet nieuw. Al rond 1890
werden in Friesland de eerste coöperatieve zuivelfabrieken opgericht naar Deens voorbeeld (Wiersma 1959;
Brabant volgde een andere weg die leidde tot Unilever). De regels van de democratie verschillen formeel
weinig. Maar de traditie van samenwerken met burgers in Denemarken in vergelijking met de individualistische
benadering in Nederland (Hofstede, 2001), waar de lobby van grote bedrijven meer invloed heeft, werkt
anders.
Via landelijke klimaattafels inclusief aanverwante netwerken van grote instellingen, krijgen initiatieven van
innovatieve kleine bedrijven en burgers veel minder ruimte in Nederland. Het paradigma om op grote schaal
energie op te wekken en te distribueren, ook waar dit economisch minder gunstig is, blijft bestaan. En als die
kleinschalige innovaties, ook bij burgers, in het begin niet voldoende ruimte krijgen in een thuisland (Porter,
1990), ontwikkelen ze zich langzaam en halen ze niet de schaalvoordelen die nodig zijn voor een economische
exploitatie. Er wordt dan niet geclusterd rond nuttige kleinschalige initiatieven.
De grotere instellingen die een reeks beleidsopvattingen en
vaak verouderde ideeën gebaseerd op hun investeringen in
het verleden (deels commercieel) delen binnen een
beleidssubsysteem, vormen een solide blok (homofilie) en
functioneren als een krachtige parallelle stroom met
processen op landelijk niveau, die via regelgeving en gerichte
subsidiestromen doorwerken op lokaal niveau. Daarbij
worden lokale ambtenaren lager in de hiërarchie ook
beïnvloed door de landelijke beleidsstroom en processen,
door grote bedrijven die ook lokaal lobbyactiviteiten (HVC)
uitoefenen en landelijke adviesbureaus die meestomen in de
landelijke beleidsstroom.
DH heeft ook het afgelopen jaar ervaren dat de gemeentelijke beleidsstroom relatief sterk gekoppeld is aan
landelijke ideeën, gesteund door HVC die ook landelijk bij klimaattafels is betrokken en het adviesbureau
OverMorgen dat standaard programma’s afdraait om op landelijk niveau het PBL van informatie te voorzien.
De specifieke situatie verdwijnt daarmee uit zicht en inbreng van burgerinitiatieven met de belangen van
burgers worden minder serieus genomen. Inspraak wordt gebruikt om inwoners richting ideeën van de
beleidsstromen te sturen. DH maakt zich dan ook met de VNG zorgen over het nieuwe coalitieakkoord van
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Rutte 4 waarin na eerst grootschalige warmtenetten met weinig succes te subsidiëren, nu hybride
warmtepompen weer in de mode zijn en worden gepromoot. Verduurzamen is voor inwoners een lange
termijen investering (zie punt 4.1.3) en geen modeartikel zoals schoenen of een jurkje. DH adviseert inwoners
op die basis en komt niet na elke verkiezingen met wat anders. DH ziet graag ook een dergelijke visie bij de
gemeenteraad. Veel hybride betekent nog steeds gas en als die nu veel worden geplaatst is het op langere
termijn lastiger om gasleidingen weg te halen. Echt gasloos is, als dat financieel aantrekkelijk is, een betere
oplossing voor de lange termijn (zie ook punt 4.1.1).
DH hecht eraan te stellen dat dit geen samenzweringstheorie is (Hofman 2018b) . Het is een natuurlijk proces
dat ontstaat door groepsvorming, met een tunnelvisie, die door agendasetting ideeën die buiten de
beleidsstroom vallen (maar die voor Heiloo gunstiger zijn) elimineert. Het is dit mechanisme dat DH aan de
kaak stelt ook via de gemeenteraad die daarop de juiste reactie geeft maar tot nog toe onvoldoende invloed
heeft op de beleidsstroom. Gelijktijdig is o.i. ook in 2021 gebleken dat de BUCH onvoldoende professionaliteit
heeft om dit type processen te onderkennen. DH blijft hierop aandringen.
Dat fusies (maar ook bestuurlijke samenwerking) geen financiele voordelen opleveren was al bekend. Dat de
BUCH geld zou gaan kosten mag geen verrassing zijn. DH stelt wel voor om gericht in te grijpen en niet te
werken met generieke financiële doelen waarbij de bureaucratie doorgroeit ten koste van mogelijkheden van
inwoners en burgerinitiatieven. Dat gemeentelijke herindeling slecht is voor de democratie (COELO) is ook
bekend. Dit lijkt ook te gelden voor bestuurlijke samenwerking waar het gezamenlijk met burgerinitiatieven
maken van een plan dat kan worden gepresenteerd aan wethouders en de raadscommissie wordt afgehouden
door ambtenaren en een amendement nauwelijks wordt uitgevoerd. Ook is het argument dat een fusie of
vaste samenwerkingen meer deskundigheid in kan schakelen onjuist. Die deskundigheid beperkt zich tot het
uitvoeren regeltjes gecreëerd door en voor ambtelijke beleidsstromen, gesteund door adviesbureaus, zonder
kennis van zaken van de lokale (technische) situatie. Daarom zijn er in Heiloo veel zaken niet concreet
opgepakt. Dat geldt voor de warmtevisie maar ook voor de RES waar een uitgebreid inspraak proces voor is
opgezet en vervolgens de zaken die de burger niet wil als zoekgebied wordt opgenomen en wat ze wel willen
wordt weggelaten. Het punt HT-warmteleiding van HVC wordt doorverwezen naar de warmtevisie waar er 3
jaar niks aan wordt gedaan.
DH kiest in deze voor de democratie en de Raadsleden en niet voor een beleidsstroom van ambtenaren en hun
overleg met belangenclubs die verder afstaan van Heiloo. Onze hoop voor 2022 is dat er een sterke Raad wordt
gekozen voor de volgende periode die gericht tegenwicht biedt aan de BUCH, zodanig dat burgers en
burginitiatieven weer daadwerkelijk worden gefaciliteerd om duurzaamheid van de grond te krijgen (zoals aan
het begin van deze bestuursperiode door deze coalitie was toegezegd). Daarvoor heeft DH het afgelopen jaar
Raadsleden gevraagd en ongevraagd advies gegeven en dat zal ze blijven doen.
Tot slot: ‘Wellicht zullen fusies het aantal partners in samenwerkingsverbanden wel verkleinen, wat de
besluitvorming misschien vergemakkelijkt’. Maar dat wil niet zeggen dat ze verbetert. DH ziet ook ‘dat de
overheid wel omvangrijke taken decentraliseert’. Als alternatief ziet COELO voor boven gemeentelijke taken
een regionale samenwerking die deze dossiers oppakt met behoud van lokale democratie en bestuur. DH zoekt
ook die regionale structuur waar nodig. Ze kiest er eventueel ook bewust voor om in Heiloo projecten op te
pakken die specifiek voor Heiloo zijn maar neemt tevens deel in diverse netwerken, ook buiten de regio om
kennis voor Heiloo te verzamelen.
Samengevat zag DH een constructieve Raad en soms een BUCH-ambtenaar
die met ons de handschoen op wil pakken. We constateerden in 2021 dat we
de tijdsinvesteringen van de afgelopen jaren geleverd in processen met
OverMorgen als verlies af moeten schrijven. Helaas. Het wachten is op de
uitslag van de verkiezingen in 2022 en de hoop die is gevestigd op een nieuw
college dat de ambtenaren doeltreffender aan gaat sturen met minder
kosten (en tijdsverlies van DH) en zonder adviesbureaus die weinig
toevoegen ja zelfs eerder processen blokkeren.
Een afbeelding uit het boekje ‘De wet van de bestuurlijke drukte’ van prof.
A.C.J. de Leeuw uit 1984. De voorbeelden van hoe het niet moet met
procedures, genoemd in dat boekje zie je allemaal terug in 2021.
.
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4. Activiteiten
Dit hoofdstuk valt uiteen in twee delen. Eerst komen de inhoudelijke operationele punten aan de orde die
verder worden onderbouwd. Het tweede deel bevat de ondersteunende activiteiten die erop zijn gericht om
die inhoud binnen Heiloo onder de aandacht te brengen en geaccepteerd te krijgen.

4.1 Basisuitgangspunten bij techniek en financiën
De belangrijkste doelgroep voor DH is de particuliere bestaande woningen, ervan uitgaande dat de
woningbouwcorporatie Kennemerwonen al bijzonder actief aan verduurzaming werkt. Ook de GGZ is een eigen
entiteit met een eigen netwerk van diensten en adviseurs waarmee we overleg willen en bijstaan maar dat is
geen kernactiviteit DH. Bij nieuwbouw moeten projectontwikkelaars voldoen aan BENG en TOjuli (zie bijlage 2),
waarbij er geen gasaansluiting komt zodat die woningen per definitie gasloos, duurzaam en als het goed is al
met warmtepomp en PV worden opgeleverd. Industrie en kleine utiliteit is voor DH (met Ondernemend Heiloo)
wel een doelgroep en speciale aandacht is er voor VVE’s met hun specifieke besluitvormingsproces.

4.1.1 De inwoner centraal
De ‘warmtevisie’ opgesteld door DH, in lijn met eerdere visie en naar aanleiding van het eerste advies van
OverMorgen (2019; praktisch alles warmtenet) kiest de duurzame inwoner in Heiloo en zijn belangen als
uitgangspunt. Die zijn met nieuwe technische mogelijkheden steeds beter in staat in hoge mate
zelfvoorzienend te worden. DH gebruikt daarbij een beslisboom vanuit het perspectief van de inwoner. Dat is
een ander paradigma dan beginnen bij de infrastructuur en vervolgens inwoners via agendasetting met
‘kansrijke oplossingen’ in een richting sturen. Naast de individuele oplossing is uiteraard ook de
buurtuitstraling, de esthetische vormgeving van de oplossing en daarmee de woningwaarde voor de bewoner
belangrijk. DH kijkt daarom verder dan de gebruikelijke lucht-water warmtepomp met een buitenunit die
geluid kan maken. Verder is het vaak onwenselijk om met een langetermijncontract afhankelijk te zijn van grote
bedrijven met warmtenetten die hun prijzen aan de marktomstandigheden aanpassen. Dat is, naast de hoge
investeringen in infrastructuur, een aanvullend argument om kritisch te zijn voor wat betreft een HTwarmtenet. Zelfvoorzienend, met een lening met een vast rentepercentage is dan vaak een betere lange
termijn investering. Dit is de leidraad voor de acties van DH die hier verder worden beschreven, waarbij als dat
vanuit de inwoner gunstig is een klein LT warmtenet niet wordt uitgesloten.

4.1.2 Duurzaam zelf opwekken en opslaan uitgangspunt
Het probleem in de gebouwde omgeving is de warmtevoorziening. Dat pakt DH dan ook als eerste op door te

Figuur 4. Schema zelfvoorzienende woning met optimaliseren van opwekken elektrisch en warmte,
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met opslag van beide energievormen.

kijken hoe je dat duurzaam opwekt en vervolgens met zo weinig mogelijk conversie- en transportverliezen
geschikt maakt voor gebruik in de woning (figuur 4).
Voor de opwekking wordt gekeken naar PVT-panelen. Dat zijn zonnepanelen die aan de voorkant elektrisch
opwekken (gewone PV-panelen), met daarachter een paneel, het T deel dat warmte opwekt (aan warmte
ongeveer twee keer zoveel energie dan de voorkant aan elektrisch levert). Dat wil zeggen dat die panelen
warmte opleveren op een punt (de woning) waar we ook warmte nodig hebben. Dat is niet altijd op de juiste
temperatuur, maar een door het PV-deel (elektrisch) gevoede warmtepomp kan die temperatuur nog
verhogen. De energie is dan in de woning zowel in de vorm elektrisch als warmte. Deze systemen worden in
Heiloo al toegepast (Triple Solar en Solar Freezer en gewerkt wordt aan Solar Energy Booster met nieuwe
opslagsystemen).
Knelpunt is dat PVT-panelen overdag energie leveren en in de winter warmte in de nacht nodig is. In de zomer
speelt dat minder. Dan is koeling belangrijker wat in tegenstelling tot HT-warmtenet, een de warmtepomp wel
kan leveren. Dat brengt DH terug bij een aandachtspunt waar ze al lang me bezig is; de buurtbatterij en
energieopslag in het algemeen. Warmte is op te slaan in grotere systemen zoals mogelijk op het GGZ terrein,
maar ook bij de particulier. Dit zijn trajecten waar DH aan werkt met pilotprojecten, waarvan er één in een
hoekwoning met een PCM-opslag (maakt gebruik van faseovergang) en een vrijstaande woning met een
energiehek. Er zijn al een aantal woningen die gebruikmaken van Solar Freezer die water gebruikt als PCM in de
kruipruimte. Dat is voor het warmtedeel. Voor elektrisch wordt gekeken naar de mogelijkheden van thuisaccu s
bij het afbouwen van de salderingsregeling, maar ook naar de mogelijkheden van het gebruik van de
elektrische auto als energieopslag. Deels is dit rekenen met mogelijkheden voor de nabije toekomst.
Voor een goede optimalisering is een slimme besturing (smart grids) essentieel. Dat maakt ook onderdeel uit
van de DH-activiteiten met als voorbeeld de 10 ampère woning, een grote nieuwe woning die volledig
zelfvoorzienend is met slechts een aansluiting van 10 ampère op het openbare net. Deze woning gebruikt een
water-water warmtepomp met het koelmiddel propaan waarmee efficiënter hogere temperaturen bereikbaar
worden (hoef je bij oude woningen radiator niet te vervangen). Ook in Heemskerk wordt gewerkt aan een
warmtepomp met het koelmiddel CO². Deze ontwikkelingen met nieuwe koelmiddelen worden vanuit de EU
gestimuleerd omdat ze milieuvriendelijker zijn. DH volgt dit op de voet en heeft ervaren dat met name propaan
op dit moment nog niet altijd mogelijk is in verband met voorschriften rond de brandveiligheid. Door langs
deze weg zelf projecten te starten of te volgen ervaart DH de problemen met de techniek, past technieken toe
die werken en kan die via het besmettingsmodel tonen aan inwoners van Heiloo.
Voor nieuwe woningen is zelfvoorzienend maken van een woning vandaag de dag standaard (bijvoorbeeld
Zandzoom). De uitdaging zit in het uitzoeken hoe voor een groot deel van de huidige woningen met plug en
play elementen maatwerk kan worden geboden in Heiloo. Dat kan nu nog niet voor elke woning in Heiloo. De
grotere vrijstaande oudere woningen zullen naast de bestaande HR- ketel wellicht het beste gebruik kunnen
maken van een warmtepomp. In een later stadium zullen warmtepompen met andere koelvloeistoffen en
verbeterde warmteopslagsystemen beter in staat zijn om ook deze woningen volledig aardgasvrij te maken. In
de ‘warmtevisie’ van DH zijn die oudere woningen dan ook duidelijk ingepland op een later tijdstip, zodat
bewoners weten wat de plannen zijn waarbij het uiteraard altijd mogelijk is op en natuurlijk moment,
bijvoorbeeld bij een verbouwing eerder tot aardgasvrij over te gaan.

4.1.3 Financieel lagere maandlasten
Mensen beslissen nooit rationeel. Dat is een bekend verschijnsel wat onder andere is onderzocht door
Kahneman en Sen. Één van de elementen is dat mensen vaak op korte termijn denken omdat ze lange termijn
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moeilijker kunnen overzien. Ze prefereren dus
korte termijn opbrengsten boven lange termijn
rendement. Daarbij gaat men voorbij aan de
echte rentabiliteit van een investering. Waar
grotere bedrijven wel meer rationele
rekenmethodes volgen, doen consumenten dat
meestal minder, wat te herkennen is in het
gebruik van de terugverdientijd. Maar binnen
andere gremia laat volgens DH de rationaliteit
ook wel eens te wensen over wat de
vrijwilligers veel tijd kost met weinig resultaat.

4.1.3.1De juiste rekenmerhode
De terugverdientijd is geen criterium voor rentabiliteit maar wordt vaak wel zo gezien. Als je € 500 investeert
en het levert €100 euro per jaar op, is de terugverdientijd 5 jaar, ook al is de investering na 5 jaar waardeloos.
Dan heb je dus niks verdiend. Je hebt alleen je geld terug wat door inflatie ook nog minder waard is geworden.
Dus in feite heb je geld verloren. Investeer je € 600 wat € 100 per jaar oplevert dan is de terugverdientijd langer
(6 jaar) en dus wordt vaak gekozen voor de investering van € 500. Echter als de investering van € 600 nog 20
jaar lang € 100 oplevert dan is dat een veel betere investering. Dit wordt belangrijker naarmate de levensduur
van onder andere zonnepanelen en warmtepompen langer worden en het risico dat het niet werkt veel lager is
(terugverdientijd is criterium voor risico).
DH gebruikt de juiste methode gebaseerd op de netto contante waarde methode en de daaruit afgeleide
interne rentevoet. Die is te vergelijken met de rente die inwoners ontvangen op de spaarrekening of andere
beleggingen. Bij een lening kan men de rente van die lening aftrekken van het rendement van de investering.
DH maakte hiervan een soort webinar van wat in 2021 op de website werd geplaatst. Inwoners die economie
op de middelbare school hebben gehad kennen de methode, maar toch blijkt dat door middel van het
besmettingsmodel bijna iedereen de terugverdientijd overneemt. Daarbij is DH gebleken dat alleen de lange
termijn uitkomst presenteren niet overkomt. De korte termijn, hoeveel lager worden de maandlasten voor
energie direct en blijft die dat voor de eerste 25 jaar. Dat spreekt meer aan. Dat is op korte termijn herkenbaar
waarbij de maandlasten kleinere bedragen betreft. Bedragen voor 25 jaar opgeteld zijn vaak te groot, lastiger
te bevatten en spreek de meest consumenten niet aan. DH gaat ervan uit dat een investering moet leiden tot
een maandbedrag dat niet hoger mag zijn dan de huidige maandlasten voor energie (in ‘normale tijden’;
schaarste prijzen eind 2021 corrigeren).
Deze gedachtegang wordt ook gevolgd bij de analyse van gemeentelijke subsidies. Zonnepanelen zijn zonder
subsidie in de meeste gevallen erg rendabel (zo niet dan is het niet zinvol ze te nemen). DH is dan geen
voorstander om dit type projecten verder vanuit de gemeente te steunen (lagere rente op lening) omdat men
een kortere terugverdientijd wil. In feite is dat nog meer individueel rendement ten laste van de overheid. Dat
leidt tot extra bevoordelen van mensen die de goed renderende investering wel kunnen betalen of de weg nar
subsidie kennen. DH kiest op basis hiervan voor een gerichter en effectiever doelgroepenbeleid zoals boven
genoemd.
Korte termijn denken speelt ook een rol bij de keuze tussen de lucht-water/ water-water warmtepomp. De
lucht-water warmtepomp heeft de nadelen dat de buitenunit bewegende delen heeft, meer onderhoud vraagt,
geluid maakt, niet altijd esthetisch de schoonheidsprijs wint maar vooral meer stroom verbruikt in de winter.
Het ‘voordeel’ is en lage investering (kort termijn). In de winter is de opbrengst van PV panelen lager waardoor
er meer elektrisch moet worden ingekocht. Met de salderingsregeling valt dat mee omdat men de in de zomer
opgewekte energie in de winter mag gebruiken voor dezelfde prijs. Die regeling vervalt en dan worden de
exploitatiekosten van een lucht-water warmtepomp hoger. De water-water warmtepomp is in de exploitatie
gunstiger en dat is te optimalieren door gebruik te maken van de warmte uit de zon met PVT en opslag van
warmte. De praktijk is dat mensen kijken naar de korte termijn met de lage investering van de lucht-water
warmtepomp. De mogelijkheden van en water-water warmtepomp onderzoeken en toetsen op financieel en
ecologisch rendement valt dan al gelijk af. DH wil gebruik van een beter beslissingsproces stimuleren (ook voor
esthetische aspect in de buurt en woning waarde etc.) en werkt aan twee projecten naast gewone bron
oplossingen. Knelpunt is op dit moment de uitvoering met installateurs zoals boven genoemd.
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4.1.3.2Financiële aspecten HT-warmtenet
De vraag van de HT-warmtenetleiding vanaf HVC hangt al jaren boven de markt. DH benadert dit vanuit twee
perspectieven, die van inwoners met all electric en vanuit een de HT-leidingen met ACM-tarieven als ijkpunt.
Inwonersperspectief
Hier worden verbruikscijfers van de inwoner verrekend met de tarieven
die de ACM vaststelt voor de warmtebedrijven voor warmte inclusief
transport en andere kosten (vast recht). Op basis van berekeningen (par.
4.1.3.1) wordt gekeken met een goede all electric oplossing wat de
maanlasten worden. Zijn die lager dan die met de tarieven van het ACM
dan is in principe een warmtenet ongunstig voor de bewoner van een
pand. Dit lijkt voor veel woningen nu al het geval en met wat nieuwe
technieken en daling van kosten daarvan (als ontwikkelingskosten eruit
zijn) zal dat aantal toenemen. Er wordt hier rekening gehouden met de bestaande subsidies.
Warmtenet perspectief.
Dit neemt ook de ACM tarieven als basis
en berekent of een bedrijf consumenten
tegen die prijs kan leveren op basis van
een gezonde bedrijfsvoering. Die
bedrijfsvoering berust op hoge vaste
kosten van o.a. de leiding en is afhankelijk
van het aantal aangesloten panden. DH
gebuikt het model van ECW, wat ook is
gebaseerd op de netto contante waarde
en intern rendementsvoet. De berekening
wordt wel wat complexer door verschillen
in belastingregimes ook ten aanzien van
vreemd vermogen, rendementseisen op
vermogen, verhouding vreemd/ eigen
vermogen de bedrijfslasten,
administratiekosten, onderhoud etc.
Daarnaast wordt rekening gehouden met de vollooptijd. Dat is de tijd die nodig is om voldoende inwoners over
te halen om aan te sluiten. Dat risico neemt in de tijd toe naarmate particuliere oplossingen aantrekkelijker
worden.
Naarmate het inwonersperspectief met innovatie in de tijd gunstiger wordt zal het aantal mensen dat kiest
voor een warmtenet afnemen. De kosten van het leggen van leidingen zal relatief duurder blijven, omdat het
een al bestaande techniek is (aan einde leercurve). De investering moet worden gedaan voor een hele wijk ook
al zijn er mensen zijn die nog niet willen worden aangesloten (en dus ook niet betalen). Blijft het aantal
aansluitingen te laag dan is er een continu bezettingsverlies op de leidingen. Er zijn subsidies voor bedrijven.
Maar vaak is er een onrendabele top waar men aanvullen fondsen voor zoekt en tracht partijen te vinden die
garant staan voor het vollooprisico.
Het is juist dat de meest mensen niet afhankelijk willen zijn van een energieleverancier. Maar de aantijging dat
DH om die redenen tegen een HT-warmtent is, is onjuist. DH gaat er daarbij vanuit dat HVC zijn monopolie
positie niet gebuikt voor winstmaximalisatie (Mansfield 1991). Op basis van bovenstaande modellen heeft DH
begin 2021 wederom berekeningen gemaakt met als resultaat dat woningen met all electric in veel gevallen nu
of op niet te lange termijn rendabel aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Bij verschillende aannames is dat niet
het geval met een HT-warmtenet. De aannames heeft DH uit de literatuur gehaald. DH vindt het frustrerend
dat er vanaf eind 2018 in een projectgroep, waarvan HVC ook deel vanuit maakte, is vergaderd onder leiding
van OverMorgen, zonder dat HVC richtgetallen gaf of een offerte maakte. DH kon de aannames niet toetsen en
de vergaderingen bleven hangen in vage termen. Ook in 2021 na een amendement van de Raad in 2020 om dit
samen uit te zoeken is die informatie nog niet bekend.
HVC is voor DH een marktpartij met in principe een monopolypositie als he gaat om warmtelevering/netten.
Dat gemeentes aandeelhouders zijn wil niet zeggen dat HVC geen gezond winstgevend bedrijfsmodel zou
moeten hanteren (is niet per definitie monopolypositie gebruiken). Aandeelhouders missen de kennis en
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achtergrond om inhoudelijk te sturen (het lijkt soms eerder dan HVC de politiek stuurt op basis van
kennisvoorsprong en mogelijkheden) en horen hun invloed niet te gebruiken om eigen sociale doel na te
sterven (zou verstoring van marktwerking zijn). Maar DH had wel verwacht dat de gemeente invloed aan
zouden wenden om HVC te bewegen hun monopolypositie niet te misbruiken en op een nette manier
bruikbare informatie aan te leveren. Gezien de toezegging in november 2020 dat de BUCH dit punt op wilde
lossen is DH extra teleurgesteld dat dit nu weer is doorgeschoven naar 2022.

4.1.3.3 Schaal voor- en nadelen
Hoewel Schumacher in 1973 al naam maakte met Small Is Beautiful in het Nederlands ‘Hou het klein: een
economische studie waarbij de mens weer meetelt’ en de politiek vaak spreek over de menselijk maat is in de
praktijk “groter is beter" gangbaar. De economische theorie is helder; dat laatste is in z’n algemeenheid onjuist.
Twee punten in deze:
•

Schaalvoordelen ontstaan als vaste kosten gespreid worden over meer eenheden output. In het begin
dalen de gemiddelde kosten, maar als een bedrijf te groot wordt lopen ze weer op. Schaalnadelen
ontstaan door capaciteitsproblemen of bureaucratie (waarbij vaak ook de klantgerichtheid onder druk
komt). Een industrie met schaalvoordelen bouwt ook een machtpositie op (denk aan zitten aan
klimaattafels), wat kan leiden tot een monopolie of oligopolie. Dit verhoogt de toetredingsbarrières voor
nieuwe marktspelers (denk aan warmtepomp).
• Concurrentie tussen branches, waarbij de
warmtepompleverancier met de installateurs
concurreert met de warmtenetleveranciers die per
definitie en vanuit op grote schaal werkt en als een van
de eersten bij de gemeente aanschuift voor de warmte
visie (organisatietype sluiten ook beter bij elkaar aan,
alle twee meer bureaucratisch en een kleiner aantal dan
al die installateurs die meer operationeel uitvoerend zijn
georiënteerd).

Dit kan hier niet in detail worden uitgewerkt, maar DH wees herhaaldelijk bij de gemeente op de positie van de
installateurs (zonder resultaat) en zocht zelf naar schaalvoordelen met nieuwe concepten. Die werken met
indivuele oplossingen en collectief inkopen Dat is een lastiger traject dan collectief inkopen van o.a. PVpanelen. De uitwerking hiervan is in 2021 met op de website gezet en gepresenteerd aan andere coöperaties.

4.2 Besmetting
DH neemt het besmettingsmodel zoals hierboven beschreven als uitgangspunt. Ter ondersteuning zijn de
volgende activiteiten in 2021 aan de orde geweest

4.2.1 Advies
DH adviseert bewoners in de helpdesk, die helaas door COVID de afgelopen tijd erg veel gesloten was. Vanuit
de DH filosofie wil DH adviseren in het koplopersegment (demonstratie effect) en daar waar substantieel te
verbeteren valt voor de energiearmoede doelgroep. In het middensegment waar de bulk van de oude en
bestaande standaardoplossingen plaatsvindt biedt de markt al veel aan. Helaas voert de gemeente een beleid
gericht op steunen van deze partijen in een markt die al oververhit is. De prijzen in dat segment gaan omhoog,
installateurs gaan daar op inzetten en advisering voor substantiële verduurzaming valt stil.
Wel zijn er gesprekken met een bestuurder van een VVE geweest en twee marktpartijen. Maar dat is door
COVID stilgelegd en ook vanuit de gemeente is er geen reactie op onze voorstellen gekomen. DH heeft
expertise en er zijn partijen met een aanbod voor VVE’s, ook voor het proces waar in deze ondersteuning nodig
is omdat dit een relatief lastige doelgroep is door het besluitvormingsproces.

4.2.2 Winkel/ bibliotheek.
DH heeft het afgelopen COVID jaar benut om de helpdesk in de winkel van ’t Loo naar eigen inzichten, met hulp
van Ron Poppen, Alida Langendijk en Rob van der Wal opnieuw in te richten. Afgesproken is dat in de helpdesk
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geen zaken meer worden gewijzigd door anderen. Uiteraard zijn suggesties welkom, maar het is gewenst dat er
een duidelijke stijl en sfeer ontstaat in de winkel.
In de bibliotheek is door wateroverlast de inrichting verwoest. Eerste gesprekken met de directie over hun
nieuwe inrichting hebben plaatsgevonden. Daar de bibliotheek een audit had in november 2021 is de
uitvoering uitgesteld naar 2022.

4.2.3 Events
Helaas hebben geen events plaatsgevonden gedurende2021 door COVID. DH werkt met vrijwilligers die vaak
rond of boven de 60 jaar zijn en vindt dat ze hun verantwoordelijkheid moet nemen door deze niet te vragen
deel te nemen aan events met veel publiek waar men automatisch dicht bij elkaar gaat staan. Ook is het
ongepast een fietstocht te organiseren langs woningen en daar groepen bezoekers door het huis te leiden. Tot
slot hadden participerende bedrijven hun handen vol met hun bedrijf in deze moeilijke tijden. Alles bij elkaar
voldoende reden om terughoudend te zijn met het organiseren van events gedurende de COVID tijd die helaas
niet zo snel lijkt te vertrekken.

4.2.4 Advies aan politiek
DH probeert contacten met gemeenteraadsleden te onderhouden. Helaas wordt DH niet of erg laat op de
hoogte gesteld van raadsvoorstellen. Het bestuderen van de stukken en voorzien van commentaar vraag dan
veel aandacht in een erg korte periode. Ook dit jaar zijn raadsleden geïnformeerd in het kader van de
verkiezingsprogramma’s. Dat kostte in de basis niet zo veel tijd omdat er de afgelopen 4 jaar weinig is
gerealiseerd. Datgene wat afgesproken was voor deze bestuursperiode is eigenlijk nog actueel. +…Het enige
belangrijke punt is om de komende bestuursperiode te zorgen dat er ook uitvoering wordt gegeven aan
datgene wat 4 jaar geleden al de bedoeling was en wat 4 februari 2019 aan de commissieleden is
gepresenteerd. Dat lag in lijn met de visie hierboven beschreven, met aandacht voor de demografische
aspecten in buurten en wijken, met mogelijk een lage temperatuur warmtenet of een particuliere oplossing
met eventueel energieopslag. Voor financiering van demonstratieprojecten was al in een veel eerder stadium
een voorstel gedaan voor een revolving fund vanuit het NUON geld. De boodschap is kort maar krachtig; ‘Zorg
dat BUCH met minder tijdverlies en kosten doet wat is afgesproken; zorg dat je als democratisch
verantwoordelijk orgaan grip houdt op de bureaucratie in de BUCH en regionale organen’.

4.25 Bedrijven
Voor bedrijven wil DH aansluiten bij de regionale en provinciale initiatieven. De presentatie van een tool door
de provincie met de Noord Hollandse ontwikkelingsmaatschappij was daar een eerste aanzet, met een oproep
om regionaal de handen ineen te slaan. DH denkt dat te bereiken door het initiatief bij een aantal ondernemers
te leggen om vervolgens via het besmettingsmodel de verduurzaming verder gestalte te geven. Dit ligt volledig
in lijn met het uitgangspunt van de provincie die uitdrukkelijk stelt dat de bedrijven het zelf moeten doen.
Neemt niet weg dat DH beschikbaar is voor technische ondersteuning en secretariaatswerk als de bedrijven via
Ondernemend Heiloo de verduurzamingsslag willen maken. De ontwikkelingen van deze activiteiten zullen
verder plaatsvinden in 2022.

4.2.6 Kennisverwerving.
DH neemt actief deel in de koepel voor energie coöperaties en dan vooral voor Buurtwarmte en VEIN. Daar
vindt op regelmatige basis kennisuitwisseling plaats ook met initiatieven in Amsterdam en Zuid Noord Holland,
waar al projecten richting uitvoering gaan. DH evalueerde een aantal gepresenteerde projecten op
bruikbaarheid voor Heiloo (Zonnet/ Ramplaan Haarlem, projecten in Hilversum en Wageningen).
Er zijn gesprekken geweest over verbetering van de coaches opleiding van HOOM en er wordt gewerkt aan een
subsidieaanvraag om met Energygo om een cursus op te zetten. Met Uitgeest, Heemskerk en Velsen wordt
gewerkt aan een database met installateurs en leveranciers waarvoor gezamenlijk onderzoek wordt gedaan. In
Velsen loopt een project ‘Koplopers’ waar een DH-bestuurslid een opnamesessie van Thuisbaas bijwoonde. Dit
resulteerde in een training voor dat lid bij Thuisbaas voor adviseur aardgasvrij. DH volgt de resultaten van het
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‘Koploperproject’ kritisch. Ín Heemskerk wordt de CO2 oplossing van Feenstra gevolgd en Uitgeest werkt aan
een aardgasvrije woning met een laagdrempelige lucht- water warmtepomp.
DH nam deel aan een training van Buurtwarmte, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor
een subsidieaanvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (gemiddeld 4 miljoen subsidie) waar deze keer de
nadruk lag op niet warmtenet gerelateerde projecten. DH werkte als huiswerk hun concept uit voor een
aanvraag. Maar alleen de gemeente (BUCH) kan die aanvraag doen. Die reageerde niet op de uitnodiging en
dus is de aanvraag niet ingediend. In de huswerkgroep werd samengewerkt men de coöperatie in WestFriesland (Enkhuizen en Hoorn). Voor Hoorn werd oriënterend gekeken naar de FMEA-analyse voor
aardwarmte n.a.v. van een presentatie van de Provincie.
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5. Vooruitzichten 2022
Het jaar 2021 was een lastig jaar door COVID. Maar belangrijkere problemen spelen niet alleen in 2021, maar al
de hele bestuursperiode van de coalitie in Heiloo en vloeien voort uit de BUCH-organisatie. Daar is het college
en uiteindelijk de gemeenteraad verantwoordelijk voor. DH was altijd duidelijk over zijn plannen, de visie en
onderbouwing. DH zal dat in de toekomst blijven doen op basis van literatuur, rekenmodellen en
praktijkervaringen. DH is flexibel en wil compromissen sluiten maar geeft niet toe aan politieke spelletjes met
megalomane plannen rond warmtenetten die elders mislukten. Dit type beslissingen wordt alleen genomen op
basis van solide berekeningen met correcte en doordachte inputgegevens en aannames, die de BUCH tot nu
toe niet heeft laten zien. DH wil een duurzaam Heiloo waar de energiekosten voor inwoners zo laag mogelijk
zijn en blijven. DH wil niet het vooruitzicht dat ze over 10 jaar in een consumenten tv-programma staat omdat
ze meewerkte aan het stimuleren van de buren voor het accepteren van een wurgcontact, daar waar een eigen
oplossing ook met de kennis van nu veel aantrekkelijker was geweest.
DH heeft de voorbeelden van gerealiseerde projecten elders bekeken, enkele die in ontwikkeling zijn
doorgerekend en de situatie in Heiloo bekeken. Op basis daarvan is de conclusie dat HT-warmtenetten voor
Heiloo een te dure optie is, zowel voor de particulier als maatschappelijk. De BUCH noch OverMorgen noch
HVC hebben daar een tegenantwoord op gegeven. Het vooruitzicht van nog 4 jaar vergaderen zonder resultaat
is voor DH gezien de urgentie onacceptabel. Dus gaan DH de eigen visie verder uitwerken en implementeren.
In hoeverre de BUCH nog een rol gaat spelen in de energietransitie hangt af van de verkiezingen in maart 2022
en de mate waarin de nieuwe coalitie in staat is de organisatie te stroomlijnen op basis van feiten doelgericht
werkt met minder kosten.
DH blijft politici van informatie te voorzien. DH is bereid met de nieuwe coalitie te kijken naar de afspraken van
2018 om voor de nieuwe bestuursperiode weer een uitgangpunt te hebben. De toezegging in 2018 was dat de
gemeente vooral burgerinitiatieven zou faciliteren. Dit zal nu de praktijk moeten uitwijzen. Kort samengevat is
er inhoudelijk weinig tot geen voortgang sinds 2018. Het vertrouwen in de ambtelijke organisatie was in 2018
hoog en is nu aanzienlijk gedaald. Procesmatig is er een sterke achteruitgang. Vertrouwen komt te voet en gaat
te paard. Het zou dan ook onoprecht zijn hier in de vooruitzichten te vermelden dat na één gesprek met een
naar we hopen een daadkrachtige wethouder het vertrouwen weer op he niveau is van 2018.
Dan is er de COVID, waardoor DH bepaalde activiteiten uitstelde. Dat geldt o.a. voor VVE’s omdat bij dit type
doelgroepen bij eerste kennismaking een life contact beter werkt voor de besmetting. Het betreft een
categorie relatief ouderen, die kwetsbaarder zijn en minder bedreven zijn in communiceren over internet. Dit
type activiteiten gepland tweede helft 2021, schuiven door totdat de COVID minder problemen geeft. Dat geldt
ook voor events. Intussen gaan DH in de backoffice door met het ontwikkelen van kennis. Met delen daarvan
gaat DH de eerste helft van 2022 de website, die al erg veel informatie bevat maar in 2021 weinig aandacht
kreeg, bijwerken. Na afloop van de cursus aardgasvrij adviseur gaat DH met nieuwe tools de adviezen voor
warmtepompen weer ter hand nemen (in verleden met Hofman/ Treur; maar liep o.a vast op installateurs). DH
zoekt hoe dit aan te bieden met DLE en Thuisbaas of ander installateurs. Een positief advies zonder uitvoering
zoals in het verleden heeft de inwoner niks aan en geef negatieve besmetting. De problematiek van
installateurs staat dan ook bovenaan op de prioritietenlijst.
Ook met nieuwe systemen, die beter aansluiten op Heiloo hoopt DH in 2022, door het volgen van een cursus
water-water warmtepomp, stappen te zetten en dit breed te kunnen promoten. DH voelt zich daarbij doordat
ze bezwaar aantekende tegen de Transitievisie Warmte van de BUCH niet gehouden aan de beperking geen
promotie te doen daar waar de BUCH-warmtenetten wil projecteren. BUCH heeft een jaar na november 2020
nut en noodzaak van netten niet aangetoond. De urgentie voor professioneel handelen neemt in snel tempo
toe.
DH is daarbij ook in 2022 voor alle inwoners, ook de koplopers en de mensen met energie armoede en niet
alleen die doelgroep in de middenmoot die nog goedkoper PV-panelen wil. DH zoekt samen met die
individuele inwoner naar eventueel nieuwe technische oplossingen die passen in de situatie. Gelijke of lagere
stabiele maandlasten is het uitgangspunt.
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Bijlage 1: Notitie kernenergie, waterstof en zelfvoorzienend energie opwekken.
Een reactie op coalitieakkoord regering
Harm Hofman en Lex de Kruif
De regering heeft opnieuw kernenergie op de agenda gezet. De vraag is: ‘Waarom doet Duurzaam Heiloo
moeite om woningen voor energie zelfvoorzienend te maken als er toch kernenergie komt?. De reden is
eenvoudig. Je eigen energie opwekken is goedkoper, duurzamer en je bent onafhankelijk van derden. Daarbij
geeft kernenergie radioactief afval en blijft er de kan op rampen als in Japan. Hieronder en aantal punten op
een rij.
Kernenergie.
De toepassing van kernenergie is voor Noord Brabant door TNO onderzocht (februari 2021).
‘In een scenario …. komt kernenergie niet voor omdat de kosten voor deze optie hoger zijn dan de
extra kosten voor flexibiliteitsvoorzieningen die nodig zijn in een systeem zonder kernenergie maar
met veel wind- en zonne-energie. Een andere scenariostudie, waarin in vier varianten is
onderzocht…laat zien dat kernenergie vrijwel in alle gevallen duurder is. Alleen wanneer een lange
termijncontract wordt afgesloten met grootverbruikers kan dit tot vergelijkbare maatschappelijke
kosten leiden. Het is echter niet zeker of grootverbruikers bereid zijn een lange termijncontract af te
sluiten. In twee van de vier varianten is gekeken naar de productie van waterstof waarbij waterstof
geproduceerd wordt door middel van elektrolyse met de door de kerncentrale opgewekte stroom.
Ook bij deze twee varianten zijn de kosten voor het energiesysteem hoger in vergelijking met
waterstofproductie uit elektriciteit opgewekt met wind- en zonne-energie’.
Kortom kernenergie is te duur. De vaste kosten van het bouwen en later ontmantelen zijn erg hoog. De
brandstof, uranium, is wel ruim voorradig en het geeft geen CO², maar wel radioactief afval en de risico’s op
rampen zoals in Japan. Het bouwen van en centrale kost ongeveer 10 jaar voor bestaande system en 15 jaar
voor vierde generatie systemen die nog moeten worden ontwikkeld.
Het Duits instituut (DIW) berekende dat alle 674 wereldwijd tussen 1951 en 2017 gebouwde
kerncentrales alleen verrezen dankzij forse overheidssubsidies. Desondanks leden zij over 40 jaar
gemiddeld 5 miljard euro verlies, de latere ontmantelingskosten van de centrales plus het langdurig
opslaan van nucleair afval nog niet meegerekend. De torenhoog oplopende bouwkosten zijn daar
mede oorzaak van. Volgens de onderzoekers is kernenergie als oplossing voor klimaatbescherming een
oud narratief dat tegenwoordig nog even inaccuraat blijkt als in de jaren 70. [12] De PZEM, de Zeeuwse
exploitant van de kerncentrale van Borssele, leed 70 miljoen verlies in 2017 en 54 miljoen in 2018. [12]
Nieuw is het voorstel niet. Dijkhoff (VVD) lanceerde het al eerder, maar oogstte weinig bijval. De PEZM was
positief maar stelde niet op eigen kracht een centrale te gaan bouwen. Het scenario met waterstof is
meegenomen omdat dan de centrale door kan blijven draaien waarbij de overtollige energie in de vorm van
waterstof kan worden opgeslagen.

Waterstof
Dat breng ons bij waterstof. Waterstof is drager van energie, géén energiebron. Essentieel voor
de duurzaamheid is dat productie van waterstof duurzaam verloopt. Dit houdt in dat men gebruik moet maken
van groene stroom. Een probleem is de opslag en het transport van waterstof. Een van de mogelijkheden is
opslag in uitgeputte olie-en gasvelden. Tot op zekere hoogte kan met enige aanpassing het bestaande
gasleidingnet worden gebuikt. Maar neem even de auto als voorbeeld. Om een auto op waterstof te laten
rijden zijn er meer energetische omzettingen nodig dan bij een batterijauto en daarmee dus ook hogere
verliezen. Eerst moet elektriciteit met elektrolyse omgezet worden in waterstof, wat ongeveer 30% (conversie)
verlies geeft. Daarna moet het waterstofgas onder hoge druk gebracht worden. Vervolgens moet de waterstof
met een brandstofcel weer omgezet worden tot elektriciteit wat nog eens 50% verlies oplevert. Het opladen en
ontladen van de accu van een batterijauto levert slechts een verlies op van 10%. Waterstof zal dan ook alleen
een oplossing kunnen worden voor transport waar de zware accu's een te groot probleem zijn zoals
vrachtauto's en vliegtuigen. Verder is waterstof belangrijk voor industriële processen waar een hoge
tempratuur nodig is. De basis om waterstof te maken kan wind en zonne-energie zijn, waarbij te veel aan
stroom door te veel wind of zon de overproductie wordt opgeslagen in de vorm van waterstof. De enige
beperking is ruimte voor winturbine en zonnepanelen. Maar die panelen kunnen op daken.
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Visie van Duurzaam Heiloo (DH).
De visie van DH is dat inwoners hun dak zoveel mogelijk gebruiken voor zonne-energie. Dat kan voor elektrisch
en warmte (PVT). Daar de woningen veel warmte nodig heeft in de winter is het handig om warmte op te
wekken omdat je dan geen conversie verliezen hebt naar andere energievormen. Alleen zal de temperatuur
vaak te laag zijn, maar die is ‘op te pompen’ met een warmtepomp gevoed door stroom die ook uit de PVTpanelen komt. Dat is efficiënt gebruik van de energie die je opwekt. De uitdaging blijft is de opslag van energie.
Dat kan in de vorm van elektrisch en warmte. Elektrisch kennen we van de thuisbatterij. Dat is onaantrekkelijk
met salderingsregeling, maar die batterijen zullen na die regeling gemeengoed worden, waardoor de
transportverliezen voor elektrische energie afnemen en er minder netkabels nodig zijn. Warmte opslaan
bestaat al in de vorm van een boiler. Maar voor de warmte voor een hele woning is dat type boiler te klein.
Hier zijn al oplossingen voor en die worden verder ontwikkeld. Op zich is dat type opslag goedkoper en
duurzamer dan accu’s. Het energietransportsysteem zoals voor gas en warmtenetten kan dan vervallen en
daarmee ook de vastrechtkosten voor de consument. Vergelijk de minder investeringen in het
transportsysteem en de transportverliezen plus conversieverliezen zoals genoemd bij de auto als voorbeeld,
dan is het niet moeilijk in te zien dat een eigen installatie, een soort HR++ ketel maar dan zonder gas
(warmtepomp) zowel energetisch als economisch voor de consument het gunstigste is. En je wordt ook
onafhankelijk van energiebedrijven en geopolitieke situaties die de gas en energieprijzen op kunnen drijven.
Dat is dan ook de ontwikkeling waar Duurzaam Heiloo met inwoners aan wil werken.
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Bijlage 2: Wetgeving Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) met regels over
koeling
Voor meer informatie zie website Lenteakkoord.
BENG (sinds 1 januari 2021 voor nieuwbouwwoningen) staat voor nieuwe aan de EU-wetgeving gerelateerde
bouwvoorschriften waarbij met ingang van de Omgevingswet gemeenten lokaal strengere eisen kunnen stellen
aan BENG 1. Het gaat om verbanden zijn tussen energieprestatie, oververhitting en de milieueffecten. DH is
niet per definitie voor strengere eisen van BENG 1 (o.a. isolatie) omdat dit snel de balans die nodig is tussen de
elementen met BENG 2, 3 en TOjuli kan verstoren. Maar bij nieuwbouw van rijtjeshuizen kan het een optie zijn.
Bij meer isoleren kunnen problemen ontstaan bij de z.g.n. TOjuli eisen rond temperatuuroverschrijding. Bij
hogere binnentemperaturen door bijvoorbeeld te veel isolatie kan bij veel zoninval de TO juli te hoog worden
waardoor extra koeling nodig is om aan de voorschriften te voldoen. Dit geld ook voor het toepassen van
warmtenetten, hoewel bij kleine lage tempratuurnetwerken (WKO) koeling soms goed mogelijk is. Koeling via
de vloerverwarming (vrij algemeen toegepast in nieuwbouw) geeft een goed resultaat (met radiatoren is het
soms ook mogelijk). Verder mogen per 1 juli 2018 netbeheerders geen gasaansluitingen meer aanleggen bij
nieuwbouwwoningen. Dus is een HR ketel of hybride oplossing geen optie meer.

Wie niet aan BENG en TOjuli voldoet, krijgt geen vergunning om te bouwen. Aangezien de energiebehoefte van
een woning wordt uitgedrukt met BENG 1, denken sommigen: ‘Hoe strenger BENG 1, hoe eerder de
nieuwbouw klimaatneutraal is’. Zo eenvoudig is het niet. Er is een ingewikkeld verband is tussen
energieprestatie, oververhitting en de milieueffecten (zie schema).
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De drie BENG-eisen en de eis voor TOjuli hangen als communicerende vaten met elkaar samen. Een hogere
prestatie op de ene indicator leidt soms tot een lagere prestatie op een andere indicator. Een
nieuwbouwwoning moet aan alle eisen voldoen. Het gaat om de juiste balans.
Aan BENG 1 ligt een rekenkundige definitie ten grondslag, waarin een fictief ventilatieverlies wordt
verdisconteerd (in de tekening de verdikking in de gele pijl voor verwarmen/koelen). De uitkomst voor BENG 1
komt daardoor maar gedeeltelijk overeen met de werkelijke energiebehoefte van de woning. Theoretisch kan
de uitkomst nooit lager zijn dan 35 tot 40 kWh/m2 (grondgebonden woningen) en 45 tot 50
kWh/m2 (appartementen). De geldende eisen van 55 respectievelijk 65 kWh/m 2 liggen daar niet zo ver boven.
Een kleine aanscherping van de eisen maakt dus al snel een groot verschil.
Wat getallen voor het gevoel:
Minimumeisen BENG
Indicatie waarden ouder bestaande woningen
Rc vloer: minimaal 3,7 m2K/W
2,5 m²K/W(.
Rc gevel: minimaal 4,7 m2K/W
1,3 m2K/W (1,3 m²/W een vereiste renovatie).
Rc dak: minimaal 6,3 m2K/W kan tot 10 gaan
2- 4 m²K/W (min. 2,0 m²K/W) acceptabel bij renovatie)
De veel hogere waarden met nieuwbouw zijn meestal vrij eenvoudig te realiseren. Dat wil dus zeggen dat de
warmtevraag in de winter niet zo hoog is en dus een relatief kleine warmtepomp (met bijvoorbeeld een bodem
lus, die bij nieuwbouw makkelijk aan te brengen is, of iets degelijks) met een beperkt aantal panelen volstaat.
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Daarbij is dan koeling mogelijk. Bij warmtelevering (warmtenet) is dus met infrastructuur nodig maar ook per
woning een afleverset, extra zonnepanelen als niet wordt voldaan aan de eis van hernieuwbare energie en bij
een hoge temperatuur warmtenet zonder extra voorzieningen zal een airco nodig zijn om te voldoen aan de
TOjuli eisen rond temperatuuroverschrijding.

Om een gevoel te krijgen voor andere woningen dan nieuwbouw hierboven een indicatietabel voor
warmtepompen met een grove vergelijking. Afhankelijk van de ventilatie kiezen we in de laatste kolom
25W/m² met onderaan het aantal vollasturen van 961 wat 24025 Wh/m² of te wel 24kWh/m² oplevert (binnen
de norm). Vergelijken we dat met tussenwoning van 1975-1980 die meestal een mechanische ventilatie
hebben dan is dat 90-2 is 82 Wh/m². Die warmtepomp maakt veel meer draaiuren namelijk 2422, wat oplevert
198604Wh.m² ofwel 199 kWh/m². Dat is een enorm verschil. Maar bestaande woningen hoeven niet aan deze
normen te voldoen.
In veel van de gevallen zal een woning van 1975-1980 in de loop der tijd in het kader van onderhoud zijn
verbeterd (nieuwe kozijnen met HR++ glas, deuren, een dakkapel die goed geïsoleerd is etc). Een tussenwoning
heeft weinig buitenmuren om te isoleren. Dus daar valt weinig tot niks te halen. Warmte stijgt altijd naar
boven, dus het dak is belangrijk en soms is het goed het dak te vernieuwen in het kader van onderhoud.
Bedenk dat in principe elke woning warm te krijgen is met een warmtepomp met voldoende vermogen, mits de
radiatoren voldoende zijn (soms deel vervangen bijvoorbeeld in de kamer) of er vloerverwarming is en de
leidingen niet te dun zijn (valt vaak wel mee). Uiteraard neemt wel de elektriciteitsrekening toe met een te
groot warmteverlies. Ook hier gaat het dus om de juiste balans tussen bouwkundige voorzieningen en
installaties zoals warmtepomp en zonnepanelen. DH kan daarin adviseren.
Samengevat gaat DH ervan uit dat nieuwbouw van woningen op zowel Zandzoom als op het GGZ-terrein gaan
voldoen aan de BENG normen en dus zoals Armante en Timpaan al doen de woningen opleveren met
zonnepanelen en een warmtepomp zonder gasaansluiting. Een grootschalig warmtenet lijkt hier niet zinvol
(maar dat is ook aan de projectontwikkelaars/GGZ) en de investering in een HT-leiding vanuit HVC ligt helemaal
buiten de orde voor de gemeente Heiloo. Als GGZ en of Kennemerwonen dat willen doen en betalen is dat
uiteraard prima. Maar de inwoner van Heiloo kan beter zelf opwekken omdat over eigen opgewekte en
gebruikte energie geen belasting verschuldigd is en er geen infrastructurele vaste kosten (vast recht) zijn.
Daarnaast zijn bij en vast rentepercentage (in geval van een lening) de energiekosten ook vast e is men dus niet
dus niet afhankelijk van sterke fluctuaties op de markt.
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