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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

de Warmtevisie ‘Verkenning Aardgasvrije Gemeente Langedijk’ vast te stellen;
een haalbaarheidsonderzoek te starten naar aardgasvrij Zuid- en Noord-Scharwoude.

Inleiding
De gemeenteraad heeft in 2013 het energiebeleidsplan Langedijk C02-neutraal vastgesteld, met als
doel om in 2035 als gemeente CO2-neutraal te zijn. In 2017 heeft college het voornemen uitgesproken
om te komen tot aardgasvrije wijken in Langedijk. In het collegeakkoord ‘De vaart in Langedijk’ (2018)
is dan ook opgenomen dat de gemeente komt tot een strategie voor de warmtetransitie.
Klimaatakkoord
Nederland gaat van het aardgas af. Deze opgave is door het Rijk bij de gemeenten neergelegd. In het
Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een beeld hebben van de
transitie naar een aardgasvrije toekomst. In een warmtevisie moet beschreven zijn welke wijken voor
2030 van het aardgas af zijn. In de Langedijkse warmtevisie ‘Verkenning Aardgasvrije Gemeente
Langedijk’ staan deze stappen beschreven. De warmtevisie is opgesteld door DWA in samenspraak
met de gemeente, Liander, HVC en de Woningcorporaties.
Beoogd resultaat
De Warmtevisie geeft inzicht in de mogelijkheden om de gemeente Langedijk in de toekomst
aardgasvrij te verwarmen. Met de warmtevisie maakt de gemeente zodoende een eerste stap in de
transitie.
Argumenten
1.

1.2

Hiermee sluit de gemeente aan bij het Klimaatakkoord.
In het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeenten uiterlijk in 2021 een beeld hebben van de
transitie naar een aardgasvrije toekomst. De gemeente heeft de regierol gekregen over de
lokale warmtetransitie. Met kennis van de lokale kansen en obstakels heeft de gemeente
immers een uitstekende positie om met de belangrijkste spelers in gesprek te gaan en
afspraken te maken.
De Warmtevisie geeft aan op welke manier de woningen in Langedijk het beste aardgasloos
kunnen worden verwarmd.
In de warmtevisie wordt aangegeven dat het grootste deel van de wijken bij de huidige stand
van techniek, het best kunnen aansluiten op een warmtenet.
Uitzonderingen zijn er voor de wijken met verspreid staande woningen/panden, zoals het
Oosterdel-gebied, bedrijfsterreinen en het buitengebied. In die gevallen zullen bewoners voor
andere oplossingen kiezen (bijv. warmtepompsysteem).

1.3 De Warmtevisie geeft een eerste houvast voor woningeigenaren.
In de warmtevisie is een ‘routekaart aardgasvrij’ opgenomen waarop zichtbaar is welke buurten
kansrijk zijn om te starten met aardgasvrij wonen, en welke buurten op middellange termijn in
aanmerking komen om aardgasvrij te worden.

De volgorde in de routekaart is bepaald aan de hand van ‘aangrijpingspunten’ die in de visie
worden genoemd, zoals uitgebreide werkzaamheden in de wijk, waardoor werk-met-werk
gemaakt kan worden en een wijk maar één keer open hoeft; Aandeel woningen van
woningcorporaties; Andere warmtevragers die kunnen worden aangesloten; Gemiddelde
warmtevraag van de woningen, en draagkracht en draagvlak bij woningeigenaren.
Voor het buitengebied worden informatiebijeenkomst met experts en ervaringsdeskundigen
gehouden over de energietransitie in hun situatie.
1.4 De Warmtevisie geeft een eerste houvast voor partners.
De woningcorporaties zijn een belangrijke partner in de warmtetransitie.
Met de woningcorporaties is in de prestatieafspraken vastgelegd dat hun woningen in 2020
gemiddeld label B moeten hebben. De corporaties hebben aangegeven met hun bestaande
woningen in beginsel graag te willen aansluiten op een warmtenet. Voor de corporaties is de
routekaart van belang om hun planningen en investeringen af te stemmen.
HVC is nu al een belangrijke warmteleverancier in Langedijk, middels het warmtenet in de
wijken Mayersloot-west en Westerdel. Aan de hand van een warmtevisie kan HVC haar
onderzoeken en investeringen plannen.
Voor Liander is de routekaart van belang om de planning van de vervanging van de
infrastructuur van het aardgas te bepalen. Liander wil voorkomen dat er infrastructurele kosten
worden gemaakt welke maatschappelijk onverantwoord zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in het
voorkomen van dubbele infra (aardgas en warmte) en investeringen in (gas)netten voor een
periode korter dan de afschrijvingstermijn.
Voor de afdeling Openbare Werken is de routekaart van belang om de planning van de
ingrijpende werkzaamheden hierop af te stemmen. En zo mogelijk om dit te combineren met
andere opgaven, zoals een klimaatbestendige openbare buitenruimte.
2.1

De kernen Zuid- en Noord-Scharwoude komen als eerste wijken in aanmerking voor het
haalbaarheidsonderzoek.
In de warmtevisie staat aangegeven dat de kernen Zuid- en Noord-Scharwoude als eerste
wijken in aanmerking komen voor een warmtenet. Daarom wordt met de HVC en Woonstichting
Langedijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin in detail wordt onderzocht of een
warmtenet haalbaar is. Ook Woonwaard en Liander worden daar bij betrokken. In dit
haalbaarheidsonderzoek wordt ook onderzocht hoe de bewoners aankijken tegen een
warmtenet. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt gestart na vaststelling van de warmtevisie en zal
minimaal een jaar in beslag nemen.
Voor de bewoners is het van groot belang dat de aanpassingen van de woningen voor de
energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Dat is dan ook een belangrijk uitgangspunt in het
haalbaarheidsonderzoek.

Kanttekeningen
1.1 Onzekerheid
Er zijn nog onzekerheden en onvoorspelbaarheden die samenhangen met de overgang van
aardgas naar andere duurzame energietechnieken. Zo weten we nog niet welke bruikbare
nieuwe technieken de komende jaren ontwikkeld gaan worden. We weten ook nog niet hoe de
opgave naar een aardgasvrije toekomst betaald gaat worden en door wie. Door de toenemende
aandacht in de media leven er veel vragen bij bewoners over de planning, welke
warmteoplossing gekozen moet worden in plaats van aardgas, welke maatregelen alvast
genomen kunnen worden en hoe de transitie naar aardgasvrij wonen moet worden
gefinancierd. Met de routekaart geeft de gemeente inzicht in een allereerste grove planning.

Bewoners kunnen zich voorbereiden op aardgasvrij wonen door te investeren in
energiebesparende maatregelen en de eigen woning goed te isoleren. Dit levert in het
algemeen financiële besparingen op voor bewoners. De gemeente start in 2020 een campagne
om bewoners te informeren over het besparen op de warmte- en energievraag. Hiervoor is
subsidie ontvangen van rijk en provincie.
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1.2 Lang traject
We staan aan het begin van lang traject. De gemeente heeft nu nog geen bevoegdheid om
voor bestaande bouw te besluiten dat geen aardgas meer wordt gebruikt, noch dat verplicht
kan worden op een warmtenet aan te sluiten.
Communicatie en Participatie
Een plan van aanpak haalbaarheidsonderzoek incl. communicatie / participatie wordt opgesteld, en
besproken met raadswerkgroep in het eerste kwartaal 2020. Hierbij worden de uitkomsten van de
avond Samson op 22 mei jl meegenomen.
Financiën
Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd binnen de eigen formatie en middelen van de
betrokken partijen. Om deze redenen zijn er geen financiële consequenties verbonden aan het
voorliggende besluit.
Indien het aansluiten van de dorpen op het warmtenet inderdaad haalbaar is, zal dat ongetwijfeld
formatieve gevolgen hebben. Daar wordt dan in een later stadium de financiële consequenties voor
bekeken.
Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Warmtevisie Verkenning aardgasvrije gemeente.

Bijlagen ter informatie
1
2.

Presentatie 22 mei;
Reactie bewoners.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 december 2019, nummer 2;

b e s l u i t:

1.
2.

de Warmtevisie ‘Verkenning Aardgasvrije Gemeente Langedijk’ vast te stellen;
een haalbaarheidsonderzoek te starten naar aardgasvrij Zuid- en Noord-Scharwoude.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2020.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

