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Verslag

Op 24 juni jl. was een inwoneravond over ñHeiloo Aardgasvrijò. In dit document vindt 

u gebundeld:

> De presentatie van de avond

> De resultaten van de MentiMeter: wie bent u en hoe wilt u betrokken blijven? 

(groenblauwe achtergrond)

> De meest gestelde vragen tijdens de avond
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Aardgasvrij Heiloo
Woensdag 24 juni 2020



Agenda 

Å 19.45 - 20.00 Inloop

Å 20.00 - 20.15 Welkom door dhr. Rob Obdam (Wethouder Heiloo) en Melle de Jong 

(adviseur energietransitie BUCH)

Å 20.10 - 20.25 Interactieve kennismaking met thema Aardgasvrij

Å 20.25 - 21.10 Wat is een ñVisie Aardgasvrije Wijkenò en hoe komt deze tot stand?

Å 21.10 - 21.25 Hoe wilt u betrokken worden in het vervolg? 

Å 21.25- 21.30 Afronding door Melle de Jong 

Å 21.30 ï21.45 Chat blijft open voor aanvullende vragen



Welkom Wethouder 
Rob Obdam



Doel van vanavond

U als inwoner informeren én betrekken over 

Aardgasvrij Heiloo:

> Ontdekken wat u al weet over de 

verandering naar aardgasvrij Heiloo

> Informeren naar uw wensen in het 

vervolgproces



Aardgasvrij Heiloo



Landelijk

Hoe reduceren 

we onze CO2 

uitstoot met 49% 

in 2030?

Regionaal

Hoe realiseren we in 

onze regio meer 

duurzaam opgewekte 

energie?

Gemeente

Hoe zorgen we 

ervoor dat elke wijk 

binnen nu en 30 

jaar aardgasvrij is?

Wat speelt er?



Meer informatie?

www.heiloo.nl/energie

www.ikdenkmeeoverheiloo.nl

http://www.ikdenkmeeoverheiloo.nl/


AardgasvrijAardgasvrijOpwekOpwek

BesparingBesparing

Energietransitiein 3 onderdelenEnergietransitiein 3 onderdelen



Klimaat themaôs

Energietransitie

Energiebesparing

Aardgasvrije wijken

Energieopwekking

Mobiliteit

Doorfietsroute

Laadinfrastructuur 

Parkeerbeleid

Circulaire Economie

Consumentengoederen 
(afval / circulair centrum)

Ondernemers faciliteren 

Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige wijken

Klimaatbestendige tuinen

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



Doelen CO 2-besparing

49% in 2030

95% in 2050



Klimaatakkoord

ÅAardgasvrij

ÅBesparing

ÅOpwek

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



50%

Energie verbruik & besparing

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



Energiekosten (Lokale) productie

(Groningen)

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



Droogte& Regen Gezondheid& milieu

(Hitte) 

(Overstroming)

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



uitstoot 

Heiloo Aardgasvrij 2020-2050



28

Aantal woningen in Heiloo

> 2.000 woningen
Aantal woningen dat voor 2030 

afgesloten moet worden om 20% 

aardgasvrije woningen te halen.
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Å Inwoners

Å Ondernemers

Å Energiecoöperaties

Å Verenigingen

Å Projectgroepen

Å Werkgroepen

Å Inwonerspanels

Å Lopende projecten

Å Eigen initiatieven

Å Bijeenkomsten

Å Ambassadeurs

Å Energiecoaches

Å Off-grid, NOM, etc

Wij doenhet samen



Heiloo Aardgasvrij 2020-2050

Participatie: 
inwonerspanelAardgasvrijHeiloo



Aardgasvrij Heiloo
Woensdag 24 juni 2020



Waar staan we 
nu?

Waar kunnen we 

beginnen?

Transitiedenken

Aardgasvrij 

Heiloo

Waar gaan we 
naartoe?

2020

2050

2030



Visie Aardgasvrije Wijken

ñLeg een tijdspad vast waarin wijken worden

verduurzaamd.ò

> Elke gemeente een visie

> Per wijk inzicht in alternatief voor aardgas 

> Richting voor de lange termijn, focus voor de 

komende jaren

> Houvast voor investeringen gemeenten, corporaties, 

particulieren

> Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk verhaal

> Uiterlijk gereed in 2021, elke 5 jaar herzien



Aan de slag in de Wijk

ñEen gestructureerde aanpak betekent een

wijkgerichte benadering.ò

Duidelijkheid op wijkniveau over:

- Techniek: op welke wijze aardgasvrij?

- Financiering (business case)

- Ontzorgen van bewoners

- Communicatie & participatie

- Organisatie

- Integraal werken afstemming met andere afdelingen 

van de gemeente



Hoe is de visie tot stand gekomen?

Uitgangspunten 
en  

inventarisatie
Analyse

Tijdspad van 
buurten

Uitvoerings -
strategie

Bestuurlijke 
besluitvorming



Stakeholders / professioneel betrokkenen



Met wie 
hebben we 
gesproken ?

Het 
inwoners -
panel



Resultaten vragenlijst Aardgasvrij Heiloo van 
ikdenkmeeoverheiloo.nl 



Keuzevrijheid, duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijk

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dat ik een betaalbaar aanbod krijg

Op tijd geïnformeerd

Dat de oplossing duurzaam is

Zelf de keuze in het alternatief

Dat ik weinig overlast heb van de verbouwing

Heiloo: Wat vindt u het belangrijkst voor een aardgasvrije oplossing voor uw woning? 





Uitgangspunten opstellen Visie Aardgasvrije Wijken

Betaalbaarheid

Duurzaamheid en 

besparen

Transparantie

Draagvlak en niet te 

hard van stapel lopen

Samenwerking

Keuzevrijheid



Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen onderscheiden we 

drie alternatieven voor de 

warmtevoorziening en infrastructuur:

ÁAll -electric

ÁWarmtenet 

ÁHernieuwbaar gas 

Met duidelijke verschillen in 

afhankelijkheden en impact.



Keuze hangt af van:

> Technische mogelijkheden

> Bouwjaar en type gebouwen

> Eerder genomen 

(isolatie)maatregelen

> (Individuele en maatschappelijke) 

kosten

> Andere gebouwen in de omgeving

> Aanbod van duurzame bronnen

> Voorkeuren inwoners en pandeigenaren

Welke techniek kan 
waar worden toegepast?



Gebiedskennis: planning en kansen combineren



Kansrijke wijken

Kansen voor all-electric

Kansen voor warmtenet

Mogelijke uitbreiding warmtenet



Wat kunt u doen als u niet in een kansrijke 
wijk woont?
> Basismaatregelen

Basisisolatie

Ventilatie

Elektrisch koken

> Duurzaam Bouwloket

> Heiloo Energie

> Landelijke subsidies voor isoleren, 

zonneboilers, warmtepompen, etc. 



Kansrijke wijken

Vervolg -

onderzoek

Visie Aardgasvrij: Route 
van de gemeente tot 2030

2020

2030


