
Vragen CDA Heiloo: 
 
Graag willen wij weten wat nu de kosten zijn van het onderzoek naar de haalbaarheid van 
een warmte net. Er is door ph gezegd dat dit een paar duizend euro is met wat koffie en 
broodjes. Klopt dit?? [Een paar is twee] 
 
Dit hangt uiteindelijk af van de scope van het onderzoek. Elke potentie die je wilt 
onderzoeken brengt extra kosten met zich mee. 
 
De energiecoöperatie CALorie, gemeente Castricum, Kennemer Wonen en HVC zijn een 
samenwerking aangegaan voor een haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte. In dit 
verband is aan het begin van het proces afgesproken wat de scope is van het onderzoek. 
Elke deelnemer heeft uren geïnvesteerd en is structureel bijeengekomen voor het 
onderzoek om de warmtevraag, het warmteaanbod en de infrastructuur van een warmtenet 
te onderzoeken. 
 
In Castricum is circa 6.000 euro betaald aan bureau Syntraal voor het onderzoeken van een 
aantal bronnen: 
- Potentie thermische energie uit oppervlaktewater (ook gemalen) 
- Potentie thermische energie uit afvalwater (riolering) 
- Potentie thermische energie uit Drinkwater 
- Potentie warmte van zonnecollectoren (incl. dakoriëntatie+efficiëntie) 
- Opslagcapaciteit WKO’s. 
 
Waar in de begroting wordt hier voor gereserveerd? 
 
In de begroting is er in de basis 280.000 euro gereserveerd voor 
energietransitie/duurzaamheid. Hiermee worden projecten zoals onderzoeken, 
wijkaanpakken en subsidieregelingen voor aardgasvrije wijken, energieopwekking en 
energiebesparing mee bekostigd. Het uitvoeringsprogramma wordt elk jaar vastgesteld door 
het college van B&W. 
 
En dan staat in de begroting dat er 118.000 euro voor de warmtetransitie gereserveerd 
wordt. Hoe is dit bedrag opgebouwd?? En waarvoor wordt het aangewend.?  
 
Door het Rijk is middels de decembercirculaire in 2019 voor elke gemeente in Nederland 
€200.000,- beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen (WUP) en 
35.000 euro voor energiebesparing en het energieloket. Middels de begroting is voorgesteld 
in 2021 de helft van dit bedrag (€100.000,-) toe te voegen aan het budget energietransitie 
voor de concrete vervolgstappen van de visie aardgasvrije wijken zoals het ontwikkelen van 
WUPs, demonstratieprojecten en participatietrajecten. 
 
Daarnaast er voor gemeente Heiloo de mogelijkheid om maximaal €200.000,- subsidie aan 
te vragen bij Provincie Noord-Holland. Deze subsidie wordt echter alleen verleend indien er 
door de aanvrager (de gemeente ism. de energie/inwonerscoöperaties, netbeheerder, 
woningcorporatie en warmtebedrijf) 1/3 van het aangevraagde bedrag (maximaal €100.000) 
wordt mede-geïnvesteerd. Deze investering is vaak een combinatie van geld en 



capaciteit/uren van alle partijen. 
 
De overige 17.500 euro is, net als in de begroting 2020, aangevraagd voor het opzetten van 
energiebesparingsprojecten. 
 
Hoe het bedrag is opgebouwd per project wordt in het uitvoeringsprogramma 2021 nader 
gespecificeerd en voor het college B&W ter vaststelling gebracht. Pas nadat de visie 
aardgasvrije wijken is vastgesteld zal de projectgroep aardgasvrije wijken Heiloo weer bij 
elkaar kunnen komen om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de 
wijkuitvoeringsplannen maar ook het voorbereiden van de subsidieaanvraag bij de 
Provincie. Het organiseren van verdere inwonerspanels, wijkbijeenkomsten en algemene 
inwonersbijeenkomsten staan op dit moment ook stil omdat de visie nog niet is vastgesteld.  
 
Welke partijen betalen mee aan het onderzoek van een eventueel warmtenet??  
 
Het onderzoek richt zich niet op een warmtenet maar op de haalbaarheid van collectieve 
warmte. Voor het transporteren van warmte van een bron heb je uiteraard wel een 
infrastructuur nodig zoals een warmtenet. De infrastructurele kosten van een warmtenet 
zullen meegewogen worden bij het ontwikkelen van een business case afhankelijk van de 
bron die haalbaar en betaalbaar is voor de inwoners en ondernemers. 
 
Het hangt er vanaf welke partijen mee willen doen met een haalbaarheidsonderzoek en wat 
er in een samenwerkingsverband wordt afgesproken qua verdeling van middelen en uren. 
Het is vaak gebruikelijk dat de partijen naast een gemeente investeren in de vorm van 
capaciteit/uren. Tot nu toe hebben naast de gemeente, de GGZ, Kennemer Wonen, HVC en 
Heiloo Energie aangegeven betrokken te willen zijn bij een haalbaarheidsonderzoek en zal 
er, mits de raad met de visie en het onderzoek instemmen, overleg plaats vinden om een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. 
 
Pas in de uitvoering van de vervolgstap van het onderzoek, het wijkuitvoeringsplan welke de 
raad dient vast te stellen, zullen er ook financiële afspraken worden gemaakt over welke 
partij welke kosten op zich neemt van een bepaalde investering. Voor een warmtenet is dit 
vaak een warmtebedrijf en voor individuele all-electric oplossingen vaak de inwoner zelf.  
Dit gaat dus gaat stap-voor-stap met structurele beslismomenten. 


