
 

 Heiloo Energie 
Heiloo, 31 maart 2022 

Aan: de heer Sicko Heldoorn, verkenner coalitievorming Heiloo 
En aan: nieuwe fracties gemeenteraad Heiloo 

Betreft: Input Heiloo Energie voor het thema duurzaamheid voor een mogelijk coalitieakkoord 

 

Geachte heer Heldoorn en de nieuwe fracties in de gemeenteraad van Heiloo, 

De komende jaren staat er op het gebied van energie en klimaat veel te gebeuren. Dit wordt 
momenteel nog eens extra voelbaar door de verschuivende geopolitieke verhoudingen. De 
gemeente heeft hierbij een belangrijke rol. De belangrijkste gebieden zijn: 

1. Woningen en bedrijfspanden:  
a) Minder energieverbruik door isolatie  
b) Overgang van aardgas voor verwarming en koken naar duurzame alternatieven 

2. Opwekken duurzame energie in het kader van de Regionale Energiestrategie: 
a) Zonne-energie 
b) Windenergie 

3. Transitie naar CO2-vrije mobiliteit: 
a) Elektrisch vervoer 
b) Trein en bus 

 

Ontwikkelingen in de komende raadsperiode: 
In het algemeen speelt de hogere EU-ambitie van 50 naar 55% CO2-reductie in 2030. Gezien wat er al 
op zee wordt gebouwd zal ook gekeken worden naar meer opwek op land. De rol van kernenergie is 
momenteel (weer) in discussie, maar kan voor 2030 geen rol spelen (vanwege de lange 
realisatietermijnen). Verder waren er al signalen dat de huidige geopolitieke verhoudingen met China 
en Rusland onder spanning kwamen. Dit is met de oorlog in Oekraïne veel erger geworden. De 
vervanging van Russische olie en gas wordt als noodzakelijk beleefd. Ook is de afhankelijkheid van 
China op het gebied van bijvoorbeeld de productie van zonnepanelen onder het vergrootglas komen 
te liggen. Vertaald naar de hierboven genoemde beleidsvelden zien wij de volgende concrete 
uitdagingen op ons afkomen. 

1) Woningen en bedrijfspanden:  
a) Minder energieverbruik door isolatie: veel vraag, beperkt aanbod, versnipperde inzet van 

capaciteit door individueel woningbezit, lage inkomens weinig mogelijkheden voor 
investeren 

b) Overgang van aardgas voor verwarming en koken naar duurzame alternatieven: individuele 
oplossingen sterk in trek, weinig installateurs met de nieuwe vakkennis, lastige 
verkrijgbaarheid van bijvoorbeeld warmtepompen 
 

2) Opwekken duurzame energie in het kader van de Regionale Energiestrategie:  
a) Zonne-energie: realisatie zonnegeluidscherm A9 bij plan Oost en bij Ypestein, hoe de 

onrendabele top te financieren, hoe >50% lokaal eigendom te realiseren, een zonneweide op 
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de bollenvelden ten noorden van de Kanaalweg voor 2030 is onhaalbaar gezien de positie 
van de grondeigenaren 

b) Windenergie: druk om windenergie op te wekken neemt toe, mogelijk “regierol” (lees: 
dwang) van provincie en rijk 
 

3) Transitie naar CO2-vrije mobiliteit: 
a) Elektrisch vervoer: versneld afbouwen gebruik fossiele brandstoffen, toenemende behoefte 

aan laadcapaciteit 
b) Trein en bus: druk op meer treinen en betere busverbindingen neemt toe 

 

Gezien deze ontwikkelingen is het wat ons betreft tijd voor veel concretere afspraken in het 
coalitieakkoord dan de afgelopen jaren gebruikelijk. Daarvoor zien wij de volgende speerpunten: 

1) Woningen en bedrijfspanden:  
Koplopers in startwijk Ypestein helpen van het gas af te komen, gecombineerd met zonodig extra 
isolatie, gevolgd door een stevige collectieve inkoopactie, waarbij bedrijven met voldoende 
opgeleide installateurs zich committeren aan levering van isolatie en warmtepompen. 
Installateurs moeten wellicht extra worden opgeleid. Momenteel hebben we al te weinig 
installateurs beschikbaar. Daar zal aanvullende actie nodig zijn (werving, opleiding, e.d.). 
Opgedane ervaring wordt vervolgens gebruikt. Alle gemeentelijke gebouwen krijgen een groen 
energiecontract. Via bijvoorbeeld OM-Nieuwe energie kan zonder aanbesteding direct van lokale 
energiecoöperaties worden ingekocht. 
 

2) Opwekken duurzame energie:  
Vol inzetten op aanpassing van de Regionale Energie Strategie om het zonnegeluidsscherm A9 op 
de kaart te zetten en windenergie toe te voegen aan zoekgebied 13 in plaats van zonne-energie. 
Realisatie aanjagen door lokale initiatieven te stimuleren en >50% lokaal eigendom als 
randvoorwaarde voor projecten op te nemen (in lijn met het klimaatakkoord). Deze lokale 
initiatieven moeten niet worden gezien als een externe initiatiefnemer in de markt, maar als 
maatschappelijk initiatief in het algemeen belang. 
 

3) Transitie naar CO2-vrije mobiliteit: 
Inzetten op slimme laad- en ontlaadtechnologie om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten. 
Buslijn 167 (inmiddels elektrische en geluidsarm) omleggen langs station Heiloo om de overstap 
te verbeteren. Boekelermeer opnemen in een buslijn door Heiloo.  
 

4) Algemene kennisoverdracht:  
in Heiloo zijn we afhankelijk van de medewerking van individuele woningbezitters. Grote 
aantallen missen het overzicht van de samenhangende stappen in de verduurzaming. Beter 
overzicht over alles wat speelt, verlaagt de drempel om in actie te komen. 
 

5) Samenwerking gemeente en Heiloo Energie: 
Voortzetten en intensiveren samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen de 
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gemeente en Heiloo Energie door vroegtijdige consultatie over lokale subsidieregelingen en 
nieuwe duurzaamheidsplannen, zonodig in BUCH-verband. 

 

Voor de duidelijkheid: op dit stuk rust geen auteursrecht en mag wat ons betreft ook zonder 
bronvermelding 1-op-1 in een coalitieakkoord worden overgenomen. J 
En natuurlijk zijn we voor nadere toelichting beschikbaar! 

 

Met hartelijke groet, 
Namens Heiloo Energie, 

Bart Hoogcarspel, voorzitter 
bart.hoogcarspel@heilooenergie.nl, 06 – 2788 3404 


