
 

 

MEMO 
 
 

Aan : Commissie OR    

Van : College van burgemeester 
en wethouders, namens 
college ph.Rob Opdam 

   

Datum : 9 oktober 2020    

      

      

Onderwerp : Visie aardgasvrije wijken 
 
Vereniging Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, beiden lid van de 
projectgroep aardgasvrije wijken, hebben voor de commissievergadering 
van 24 september stukken ingediend om hun standpunten weer te geven 
omtrent de visie aardgasvrije wijken. 
 
Heiloo Energie neemt een constructief kritische houding in en hebben 
nuttige aanvullingen en aanknopingspunten gegeven voor de visie en de 
vervolgstappen. Zij geven aan geen voorstander te zijn van een 
warmtenet maar wel open te staan voor langdurige samenwerking met 
alle leden van de projectgroep en het uitvoeren van 
haalbaarheidsonderzoeken. Ook Duurzaam Heiloo heeft nuttige 
concepten en ideeën aangedragen waarvan een aantal reeds verwerkt is 
in de visie. Duurzaam Heiloo heeft aangegeven het niet eens te zijn met 
de visie en hoe deze tot stand is gekomen. 
 
Het college vindt het jammer dat Duurzaam Heiloo ervoor gekozen heeft 
de commissie OR slechts een advies te geven om de visie af te wijzen. 
Dit gaat voorbij aan alle inspanningen die de leden van de projectgroep 
aardgasvrije wijken het afgelopen jaar hebben verricht in het opstellen 
van de visie. Ook het in twijfel trekken van de professionaliteit van bureau 
Over Morgen heeft niet bij gedragen aan een constructieve 
samenwerking. Het rekenmodel wordt door Duurzaam Heiloo als onjuist 
gezien. Het college staat achter de kwaliteit van het rapport en willen 
benadrukken dat een model een middel is om met elkaar het gesprek 
aan te gaan over onze gemeente. In de gesprekken die zijn gevoerd naar 
aanleiding van het model is aangegeven dat innovatieve technieken ook 
meegenomen worden. 
 
Het college erkent de toegevoegde waarde van Heiloo Energie en 
Duurzaam Heiloo en vertrouwt op een constructieve samenwerking die 
hard nodig zal zijn voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving 
en het opzetten van demonstratie en pilotprojecten zoals wij voor ogen 
hebben. 
 
Op verzoek van de commissie is de inbreng van Heiloo Energie en 
Duurzaam Heiloo overleg samengesteld om in de visie toe te voegen. Er 
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zal tevens een overleg worden georganiseerd samen met Heiloo Energie 
en Duurzaam Heiloo om alle ontwikkelingen gezamenlijk door te 
bespreken om de samenwerking te verbeteren. 
 
Duurzaam Heiloo heeft een voorstel ingestuurd om bij hoofdstukken 
eenzijdig aanpassingen te maken. Deze hoofdstukken zijn een product 
van een jaar lang intensieve afstemming met alle leden uit de 
projectgroep en niet alleen met Duurzaam Heiloo. Het is daarom niet 
verantwoord dit zonder hun toestemming aan te passen en wordt daarom 
ook afgeraden. Het toevoegen van de rol van Heiloo Energie en 
Duurzaam Heiloo is hierbij een mooie aanvulling op de visie. 
 
Daarnaast zijn voor de commissie de vragen die tijdens de commissie 
zijn gepasseerd en de ingezonden stukken die naar de commissie zijn 
gestuurd beantwoord om zo toelichting te geven. 

 


