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Reactie Bureau Over Morgen 

Proces Visie Aardgasvrije Wijken Heiloo 

De visie aardgasvrije wijken Heiloo is opgesteld in samenwerking met de projectgroep Heiloo. 

Voorafgaand aan het samenkomen van de projectgroep zijn een aantal stakeholders (waaronder 

Duurzaam Heiloo) apart geïnterviewd over hun ambities en kijk op de warmtetransitie in Heiloo. De 

projectgroep heeft als functie de visie concreet en passend voor Heiloo te maken. Gedurende het jaar 

zijn er verschillende momenten geweest waarop de leden uit het projectteam hun input hebben 

kunnen leveren: 

- Sessie 1 Uitgangspunten: welke uitgangspunten zijn belangrijk voor Heiloo om het opstellen 

van de visie en de later de uitvoering van de visie tot een succes te maken?  

- Sessie 2 data analyse: bespreken van de uitkomsten van verschillende modellen en een 

doorkijk naar wijkprioritering. Uiteindelijk hebben we deze sessie nog aan gevuld met een 

specifieke sessie over het model en de kentallen (zie hieronder) 

- Sessie 3a en 3b: twee gesprekken over de volgorde en prioriteit van de wijken. Kennis vanuit 

de modellen wordt aangevuld. Waarbij we m.n. gebiedskennis gebundeld hebben: waar 

vinden bijvoorbeeld renovatieplannen door Kennemerwonen plaats en kunnen we hier op 

aansluiten? Waar zijn (bewoners)initiatieven en kunnen we hierop aan haken? 

- Sessie 4 stond in het teken van de uitvoering: op welke manier willen de partijen in Heiloo 

samenwerken en wat zijn dan de eerste stappen die ondernomen kunnen worden. Waarbij 

uitvoerig is gesproken om niet alleen te kijken naar de wijken die als ‘kansrijke wijk’ benoemd 

zijn maar juist ook naar de rest van Heiloo. Om zo Heiloo in de breedte te gaan voorbereiden 

op de transitie. 

Zoals ook in de visie toegelicht bestond de projectgroep uit een brede groep betrokken partijen. 

Duurzaam Heiloo is een van de partijen geweest die vanaf het begin af aan betrokken is geweest en 

aanwezig was. Op meerdere momenten hebben zij meegedacht over de visie aardgasvrije wijken en 

de invulling hiervan.  

Een paar nuances: 

 

Extra technische sessies model  

Op verzoek van Kennemerwonen, Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo hebben we twee aparte 

verdiepende technische sessies georganiseerd om de modellen toe te lichten en ook de bandbreedte 

van de kentallen te onderzoeken. Eentje op het gemeentehuis in Castricum, de tweede online i.v.m. 

coronamaatregelen. 

In de visie maken we onderscheid tussen infrastructuren all-electric, warmtenet, duurzaam gas. Deze 

opties zijn op hoofdlijnen doorgerekend (zie kopje model). Dit is een landelijk gebruikelijke aanpak om 

op Visie-niveau inzicht te krijgen. Gedurende het proces heeft Duurzaam Heiloo een aantal 

innovatieve oplossingen om invulling te geven aan het concept all-electric aangedragen om mee te 

nemen in het opstellen van de Visie. Deze zijn ook in de tekst van de Visie als optie opgenomen, maar 

in de visie zelf wordt nog geen keuze gemaakt over hoe de invulling van all-electric er in de 

verschillende wijken uitziet. Die verfijning komt in de volgende fase, het ontwikkelen van een 

wijkuitvoeringsplan. Het warmtetransitie model (WTM) is gebruikt als hulpmiddel om de gesprekken 

met de projectgroep te faciliteren en in hoofdlijnen voor Heiloo te verkennen waar het met de kennis 

van nu, vanuit financieel oogpunt, het meest logisch is om te starten. Het WTM is opgebouwd op basis 

van landelijke kentallen en gespecifieerd voor de BUCH gemeenten.  

Betrouwbaarheid en op grotere schaal uitrollen van de technieken is een van de aandachtspunten die 

door de projectgroep is meegegeven, dit is ook zo vastgelegd in de uitgangspunten van de Visie 



Aardgasvrije Wijken. Waarmee er dus niet gezegd is dat de projectgroep niet open staat voor 

innovatie, sterker nog: dat staat zij wel. Maar dat zij nu het belangrijk vindt om een betrouwbare en 

betaalbare warmtevoorziening te realiseren. Voor innovatie geldt dat deze technicken op langere 

termijn ook betaalbaar en betrouwbbaar uitgevoerd zouden kunnen worden. Hierin is wel verschil van 

inzicht geweest in de projectgroep: Duurzaam Heiloo zou het liefste nu al wel meer innovatieve 

projecten doorrekenen. Wij hebben ervoor gekozen om dat nu, op basis van de uitgangspunten, nog 

niet te doen. 

Input van Duurzaam Heiloo 

Aandachtspunten die Duurzaam Heiloo heeft aangevoerd hebben we verwerkt in de visie die 

toegestuurd is aan uw raad. Bijvoorbeeld: 

- De toevoeging ‘Hierbij worden verschillende technische opties voor warmteopwekking en -

opslag voor de verschillende woningtypen onderzocht’ bij de startkansen voor Het Maalwater 

(pagina 22) 

- Toevoeging van het “Wethouder Tomsonbos” en “de sportgebouwen” bij Maalwater om zo 

meer vraagontwikkeling te creëren; 

- De pilots veelvoorkomende woningtypen (pagina 33) 

- De nuance aangebracht bij de ‘startmotor’ gedachte op pagina 20: Heiloo is geen hoog 

stedelijke gemeente, er is relatief weinig corporatiebezit. 

- Bij de aandachtspunten centrum en GGZ expliciet de mogelijkheid opgenomen van een lokaal 

net op basis van een lokale bron voor de gebouwen in het centrum, i.p.v. aansluiten op de 

bron op de Boekelermeer. 

- Flatgebouw ‘Westerzij’ is opgenomen, onder andere op basis van gesprekken die HE/DH met 

de bewoners hebben gevoerd. 

 
De rol van modellen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte is gebruik gemaakt van het Warmtetransitiemodel 

(WTM) van Over Morgen. Daarnaast zijn de uitkomsten van de Startanalyse van het PBL (Vesta-

MAIS-model) in de projectgroep besproken. De modellen maken schattingen op basis van een beperkt 

aantal technieken en op basis van algemene kentallen over de kosten. In de praktijk bestaat er een 

grote variatie aan technische oplossingsrichtingen en zullen de kosten ook van woning tot woning 

verschillen. Grofweg zijn de technische opties onder te verdelen in enerzijds individuele all-electric 

oplossingen en anderzijds collectieve warmtenet oplossingen. Daarnaast bestaat de optie om het 

gasnet voorlopig te laten liggen en te anticiperen op duurzame gassen. Het WTM maakt daarom 

onderscheid tussen deze drie hoofdrichtingen. De modellen werken op wijk- buurt- of postcode-5-

niveau. In de gemeente Heiloo bestaat binnen de wijken en buurten grote variëteit in woningtype en 

bouwjaar. De modeluitkomsten zijn daardoor erg onzeker. Binnen buurten kunnen dus verschillende 

oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Het is dus heel goed mogelijk dat een bepaalde techniek op 

buurtniveau niet kansrijk lijkt, maar wanneer de buurten meer gedetailleerd worden beschouwd, wel 

degelijk kansrijk is.  

De uitkomsten van de modellen zijn daarom slechts gebruikt als hulpmiddel om het proces te 

faciliteren. De keuzes die zijn gemaakt voor de Transitievisie Warmte zijn dus niet zonder meer 

overgenomen uit de modeluitkomsten. Lokale kennis, ervaring en voorkeuren van de betrokken 

stakeholders zijn onmisbaar bij het maken van verantwoorde keuzes. Deze keuzes zullen in de 

toekomst ook door middel van nader onderzoek worden geverifieerd. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de grote verscheidenheid aan all-electric en warmtenettechnieken. Denk bijvoorbeeld 

aan individuele zon-thermische systemen, systemen met of zonder warmte-opslag, 

warmtepompsystemen met bodemlus of lucht-lucht-systemen et cetera.  

  



Wij vertrouwen erop u hiermee meer inzicht te hebben gegeven over hoe wij het afgelopen jaar, in 

samenwerking met alle betrokkenen, aan het werk zijn geweest voor jullie gemeente.  

 

Sanne de Boer 

Mark Valkering 

 

Bureau Over Morgen 

 

Vanuit Over Morgen is Sanne de Boer de projectleider geweest voor deze opdracht. 

Het afgelopen jaar heeft Sanne haar kennis van de BUCH gemeenten opgebouwd door 

het begeleiden van de Visie Aardgasvrije Wijken en het voorbereiden van het 

Ambitiedocument Klimaat voor de BUCH.  

 

Sanne heeft in dit project nauw samengewerkt met Mark Valkering.  

Mark is al lagere tijd werkzaam in de regio (onder andere voor het 

Servicepunt Duurzame Energie) en heeft daardoor veel gebiedskennis. Mark vult 

Sanne als projectleider aan met zijn technisch inhoudelijke kennis.  


