
Klimaat verbeteren doe je samen 
Hoe gaan we dat doen?  

 
 



Programma 
  
 

 

1. Inleiding (Rob v.d. Wal) 
2. Voorbeelden van projecten (Wilma) 
3. RES/ warmtevisie vanuit Den Haag (Manuel)  
4. Voorbeelden van kansen (Harm) 

Pauze 
1. Discussie in groepen  
2. Samenvatting 
3. Sluiten 



Opening Rob v.d Wal 

Waar gaat het om? 
• Gemeente verantwoordelijk voor klimaatakkoord 
• De gemeente dat zijn we samen 
• Samen een enorme uitdaging;  
 Een lange reis die we samen maken   

 
• Waar werkten we de afgelopen tijd aan 
• Waar moeten we de komende tijd aan werken 
• Hoe doen we dat samen 
• Waar wilt u dat we op letten gedurende de reis 
• Hoe voorkomen we dat we uit de bocht vliegen.  



Vormen van participatie 
Wanneer mag je wat zeggen? 

 
• Verschillende vormen van participatie 

 zie https://duurzaamheiloo.nl/participatie 

 
Vanavond: 
• Participatie als publieke besluitvorming 
–Verbeterde inspraak 
–Met kennis, zelf meedenken ook over proces.  

Met U en volksvertegenwoordigers  
 

 

 

https://duurzaamheiloo.nl/participatie/


Voorbeelden van Projecten 

Haalbaarheid zonnepanelen-geluidswal langs de A9 
 
1. Standaard geluidsscherm met hierop zonnepanelen bevestigd 
2. Speciaal ontworpen scherm met zonnecellen erin 
3. Toepassen van zonnepanelen als geluidsscherm 

 
 
 
 
 
 
 

• Eisen: 
– Veiligheid (steenslag, windbelasting) 
– Geluidsreductie 
– Kosten 
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Locatie en opties 

• 3 mogelijke lengtes 

1: 1.6 km 

2: 3 km 

3: 4.1 km 

 

• Hoogte  

~ 5 m 



Haalbaarheid 

• Toepassen van standaard zonnepanelen als geluidsscherm 
 

• Zonnepanelen steeds goedkoper 
• Steeds vaker van glas-glas (robuuster) 
• Twee-zijdige cellen steeds meer standaard 

 
 
 

Geluidsreductie OK 
Bij 5 m hoog en 1.6 km lengte, 8 dB mogelijk langs de rand 
van plan Oost 

Veiligheid OK 
Gehele constructie is van zeer dik gehard glas 

Kosten 2 miljoen euro/km 
1e 15 jaar is de stroomopwek/jaar: ~ 75.000 euro/km 



Inventarisatie 
mogelijkheden 
Buurtbatterij Heiloo 

• Welke diensten kun/wil je 
aanbieden? 

• Haalbaarheid 

Voorbeelden van Projecten 



Financiële haalbaarheid 

• Meest batterijen tot nu toe: pilots om ervaring op te 
doen 

• Netbeheerdiensten lijken noodzakelijk om tot enig 
verdienmodel te komen 

• Levering aan particulieren levert weinig op 
• Je moet in kunnen kopen voor lage prijs 
• Prijsstellingen schommelen 

 
• Bij zonne-geluidswal: voordeel in lagere netaansluiting 

– Met levering systeemdienst aan TenneT kan gunstig zijn 

 



Participatie 
Hoe willen we 
het als burgers 

doen  

Buurt + 
woningtype  

Warmte 
visie 

Heiloo 

RES 

Uitvoering 

Warmtevisie/ RES met burgers  

Participatie als  
publieke besluitvorming 
 
Wat verwacht u van uw 
•Gemeente 
•Volksvertegenwoordigers   

Participatie als deelneming 
(bedrijven en coöperaties)Beleggen) 

Participatie als deel kunnen 
nemen (alle burgers)  (geld) 

Omgeving 
Industrie 

Wat willen gaan we 
 als burgers doen 

Hoe gaan we de technische 
 uitvoering doen  

Dan pas wanneer  
gaan we het doen 



Overheid al tijd aan het plannen 
Burger heeft ook plannen 

www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf 

Gemeente, Warmtevisie en RES zet 
piketpaaltjes voor Jos, Eva etc 

Of doen we zelf ook nog mee? .   

Gebruiken alle drie  
kozijnen en glas 



Voorbeeld Termijen 
Mijn buurman is mijn kernpartner  

Zie: https://duurzaamheiloo.nl/projecten  Veel informatie over nota’s etc. ook op deze site 

Al  eerder getoond; zie ook helpdesk   

Getekend door mijn buurman; die is daar goed in.  
Verschillend gezin; beide Solar Freezer; andere installateur  

https://duurzaamheiloo.nl/projecten


Samen kosten besparen? 
Nieuw onderzoek; Hou investeringen laag   

Water in een plastic zak; hoe simpel wil je het hebben Bewezen technieken?  



Warmtepomp 
Relatie warmte en elektriciteitsvraag; Exploitatiekosten 

• Met meer lokale opwek en opslag  
– Gunstige COP warmtepomp 

– Ingangstemp altijd gunstig 

– Kun je opwekken met 15 panelen 

www.duurzaamheiloo.nl  

• Kan veel gunstiger zijn dan: 
– Lucht-water warmtepompen 

• ‘s winters hoge stroom vraag 

– Lokaal warmtenet 

• Dure infrastructuur 

• Wijken openbreken 

• Afhankelijk van centrale bron (kan wegvallen als bv industrie zuiniger wordt of 
stopt) 

Denk aan wegvallen salderingregeling 

http://www.duurzaamheiloo.nl/


Zelf doen of decentraal  Overlaten aan bedrijven 
Zelf investeren  Energiebedrijven investeren 
Je betaalt aan de bank of 
heb minder geld op de bank 
Geld wel kunnen krijgen 

Je betaalt rente aflossing, 
kosten en winst in E nota. 

Investeringen zullen door 
innovatie dalen;  

Investeringen liggen vast in  
infrastructuur.  

Zeker 100% duurzaam. Moeilijk te controleren waar 
energie  vandaan komt  

Onafhankelijk van monopolie Afhankelijk 

Innovatie en eigen plannen?   
Wat wordt dan de afweging   

Waar  en wanneer wil je van wie ondersteuning? 
Waar en wanneer help je jezelf en de gemeenschap?  



Voor na de pauze 

• Vragen: 

– Hoe gaan we plannen/ implementeren?  

– Wat zijn juiste kernpartners voor de gemeente?  

– Hoe denken we over kosten en investeren? 

–   

 

 

 



Groepjes 

Raadsleden bereid om gesprek in goed banen te leiden. 
• Pauline Wittebol (D66) 
• Mart Brouwer de Koning (CDA) 
• Linda Veerbeek (Heiloo 2000) 
•   
Inleiders die gesprek leiden 
• Rob v.d. Wal 
• Wilma Eerenstein 
• Manuel den Hollander 
• Harm Hofman 

 


