
MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD

aan de gemeenteraad
van de griffie

onderwerp Commissieadvies Openbare Ruimte 21 oktober bij raadsvoorstel 
Visie aardgasvrije wijken

datum 29 oktober 2020

De raadscommissie Openbare Ruimte heeft in haar vergadering van woensdag 21 oktober 2020 
het volgende geadviseerd:

Bespreking commissie
VVD zegt dit keer enthousiaster te zijn dan de vorige keer. Vindt collectieve mogelijkheden 
belangrijk. Bij het uitvoeringsplan moet gekeken worden naar individuele toepassingen en nieuwe 
technieken. Doet een oproep aan de ph om hiermee rekening te houden. Bespreekstuk.
Heiloo-2000 kan zich best in deze visie vinden. Er is alleen weinig ruimte voor innovatieve 
ontwikkelingen in de visie, dit moet meer concreet gemaakt worden. Verzoekt het stuk van 
Duurzaam Heiloo serieus te nemen. Vindt dat het college en Duurzaam Heiloo zich allebei 
coöperatief moeten opstellen. Heeft begrepen dat Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie geen 
voorstander zijn van het haalbaarheidsonderzoek over het warmtenet. Komt indien nodig met een 
amendement. Bespreekstuk.
Heiloo Lokaal vindt dit een eerste stap richting aardgasvrij Heiloo 2050. De uitvoering gaat heel 
veel geld kosten. Verwacht dat het nog een hele klus wordt om draagvlak bij de inwoners te 
creëren. Mist in de visie beschreven hoe inwoners beter worden van het overgaan op aardgasvrij. 
Laten we snel beginnen. Bespreekstuk.
GBH vindt dat de visie eenzijdig gericht is op warmte. Er moet ook nagedacht worden over koeling. 
Mist efficiency in deze visie. Men moet de blik verruimen naar nieuwe technieken. De participatie 
kan veel beter, er moet veel meer gedaan worden om de inwoners enthousiast te krijgen. Vindt 
GGZ een veel te specifiek terrein om een pilot te draaien, vindt het beter om een representatievere 
wijk te nemen. Vindt het al met al een vaag rapport, niet rijp voor besluitvorming. Bespreekstuk.
PvdA ziet deze visie als een startpunt, niet als een concreet uitgewerkt verhaal. Wil de 
minderheidsstandpunten van Duurzaam Heiloo als bijlage aan de visie koppelen zodat ze 
vastleggen en onderdeel uitmaken van de visie. Is akkoord met punt 1, vindt dat punt 2 niet apart 
genoemd hoeft te worden, maak dit onderzoek zo breed mogelijk. Laten we van start gaan. 
Bespreekstuk. 
CDA kan in hoofdlijnen meegaan. De visie moet breder getrokken worden en er dienen nieuwe 
technieken in opgenomen te worden. Het haalbaarheidsonderzoek ook breder trekken en richten 
op kleinschalige warmtebronnen. Doet een oproep aan alle betrokken partijen om als de visie er 
ligt meer gezamenlijk op te trekken en naar elkaar te luisteren. Wil graag voor de raad een 
overzicht van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek. Bespreekstuk.
D66 vindt dat er inhoudelijk niets aan het participatietraject is gedaan. Duurzaam Heiloo herkent 
zich niet de visie. Heeft zorgen over de wijze van invulling van de participatie. Wordt niet goed 
opgepakt, de betrokken partijen praten langs elkaar heen. Vindt de visie inhoudelijk te eenzijdig. 
Wil gefaseerd meegenomen worden in de uitwerking van de plannen. De raad moet de voors en 
tegens kunnen afwegen en alternatieven kunnen bekijken. Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo 



moeten geïntegreerd worden in de visie. Wil het onderwerp participatie laten agenderen in de 
commissie BZ. Bespreekstuk.

Advies commissie
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 9 
november als bespreekstuk. 


