
AMENDEMENT

Amendement bij:
(in te vullen door griffie)

Agendapunt 9 Visie aardgasvrije wijken

Onderwerp Warmtevisie Aardgasvrijwijken.

Aanhef De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 
09-11-2020

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

 de Visie Aardgasvrije Wijken vast te stellen;
 in te stemmen met de aanbeveling uit de Visie 

Aardgasvrije Wijken om een haalbaarheidsonderzoek in 
de kansrijke wijk Centrum-GGZ te starten en daarnaast 
ook de haalbaarheid van andere innovatieve 
technologieën, waaronder onderzoek naar PV-T inclusief 
opslag voor warmte, te onderzoeken;

 het minderheidsstandpunt van “Duurzaam Heiloo” wordt 
opgenomen als bijlage in de warmtevisie;

 de evaluatietermijn wordt 2 jaar in plaats van 5 jaar.

Toelichting Overwegende dat:
 Er voor inwoners steeds meer mogelijkheden op de markt 

komen, die aantrekkelijk zijn en die nu nog niet inzichtelijk 
zijn gemaakt.

 Dat Couleur Locale Heiloo gewaarborgd wordt binnen de 
warmtevisie door in dit geval ruimte te vragen innovatieve 
technologieën mee te nemen in het 
haalbaarheidsonderzoek.

 Een visie ook rekening houdt met ontwikkelingen voor 
warmteopwekking en opslag.

 Er al een deel van de innovaties op de markt is voor 
woningen en grote daken.

 Een evaluatietermijn voor innovaties van 5 jaar veel te 
lang is.

 Een overleg met stakeholders vraagt om een goede 
lokale afspiegeling binnen een projectgroep, waarbij het 
belang van de burger en burgerinitiatieven serieus 

https://heiloo.vvd.nl/


worden genomen, maar waarbij van alle partijen een 
constructieve bijdrage mag worden verwacht.

 Door een extra toevoeging binnen het 
haalbaarheidsonderzoek op te nemen, hiermee ook 
ruimte wordt geboden om andere innovatieve 
technologieën te onderzoeken

Indieners (fractie en 
naam)

CDA VVD PvdA D66 Heiloo-2000 Heiloo Lokaal

Fractie zetels V00R TEGEN
H2000 3
VVD 4
GBH 3
D66 3
CDA 2
PvdA 2
Heiloo Lokaal 2
TOTAAL

Ondertekend door de volgende fracties:

Heiloo-2000 CDA

VVD PvdA

GBH Heiloo 

Lokaal

D66


