
  

 

 
Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijk    28-06-2018 
 
Uitvoeringsplan Smartpolder / wijk Hoornes, Gemeente Katwijk   

 
 
 

  
Samenvatting 

 
Doel is het realiseren van 500 aardgasvrije bestaande woningen in de wijk Hoornes te Katwijk als start 
van een warmtevoorziening voor de 2700 grotendeels bestaande woningen/woningequivalenten in de 
met inzet van aquatische energie. Uiteindelijk moet daarbij uitbreiding naar andere wijken van Katwijk 
mogelijk zijn.  
 
Om de start met 500 woningen aardgasvrij te maken, vragen wij een rijksbijdrage aan op basis van een 
onrendabele top voor het project als geheel. Geld is nodig om  enerzijds de organisatie vorm te kunnen 
geven, risico’s af te dekken, onrendabele investeringskosten op te vangen en  de bewoners financieel te 
prikkelen bij de overstap naar aardgasvrij.  
 
Concreet beogen we tot 2025 het volgende resultaat te behalen: 

 Het realiseren van een warmtewin-installatie in of nabij het gemaal van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, waar warmte uit oppervlaktewater wordt gewonnen, gecombineerd met een 
warmteopslag en een installatie om warmwater op 70 gr C. beschikbaar te stellen. Een 
aquathermiebron met hoge temperatuur warmtenet is een innovatieve combinatie. 

 Het aanleggen en in bedrijf brengen van een warmtenet in de wijk Hoornes, met 
uitbreidingsmogelijkheden naar andere wijken 

 Het aansluiten van 500 woningen in de wijk Hoornes in de leerfase, waarna de resterende wijk 
van minimaal 1540 (80%) en maximaal 2200 aangesloten woningequivalenten. Waarna het 
gasnet kan worden verwijderd.  

 De aangesloten woningen voldoen daarbij minimaal aan de eisen verbonden aan energielabel B.  
 Door een universeel hoge temperatuur warmtenet te ontwerpen is het warmtenet (bij verdere 

groei) flexibel voor andere bronnen, zoals geothermie en restwarmte. 
 

We willen leren zowel binnen de gemeente als op Holland Rijnland niveau van dit project, en de uitrol in 
de andere bestaande wijken. Voor zover bekend is dit een van de eerste grootschalige projecten voor het 
winnen van warmte uit oppervlaktewater. Het project levert daarmee kennis op over de toepassing van 
deze techniek. Alleen al in Holland-Rijnland zijn er een zestal andere projecten in voorbereiding, die van 
de ervaringen in dit project gebruik kunnen en willen maken.  
 
Wij zien de volgende leerervaringen: 
1. Het ontwikkelen van een ontwerpstandaard, om daarmee te komen tot een ‘smartgrid’ voor het 

warmtenetwerk binnen Katwijk en de regio Holland Rijnland. Hiermee wordt marktwerking en 
resilience in de warmtevoorziening over de langere termijn gerealiseerd. 

2. De ontwikkeling van de juiste organisatievorm. Het project vergt nauwe samenwerking tussen de 
beheerder van de bron (het Hoogheemraadschap), de warmteproducent en -distributeur (nog in te 
schakelen) en de warmteafnemers (de woningcorporatie en de particulieren), waarbij de gemeente 
een belangrijke regierol heeft. Het vormgeven en onderhouden van een goede samenwerking tussen 
alle partijen is een belangrijke leerervaring. 

3. De marktbenadering is een uitdaging. Het opstellen van een goede uitvraag en het uitbrengen van een 
goede aanbieding zijn zowel voor de aanbestedende als de inschrijvende partijen interessante 
leerervaringen.  

4. Integraal gebiedsgericht werken, waarbinnen energietransitie een rol speelt. Door de ambities van het 
aardgasvrij maken van een woonwijk door de  aanleg van het warmtenet te combineren met de pilot 
Omgevingsplan Hoornes, wordt leerervaring opgedaan met integraal gebiedsgericht werken, zoals die 
in de ambities rond de komende Omgevingswet wordt bedoeld.  

 



  

 

Daarnaast delen we onze ervaringen binnen de regio, zodat ze als bouwsteen kunnen dienen voor de 
verdere uitvoering van de regionale energiestrategie en de regionale warmtevisie. Verder nemen graag 
deel aan het landelijk leernetwerk, om de ervaringen uit dit project in te brengen, maar ook om van 
ervaringen van elders te leren voor het verder gasvrij en CO2-neutraal maken van de gemeente Katwijk. 
 
 
In 2018  is begonnen met het geschikt maken van de eerste 80 woningen voor afsluiten van het aardgas. In 
2021 zijn dan  de eerste 500 woningen van het aardgas afgesloten. 
 
De opbrengsten nemen toe naar mate de woningaansluitingen ook toenemen. Toch blijft mede door de 
organisatorische opbouw, bewonersparticipatie ondersteuning en flexibel ontwerp een onrendabele top 
over van ca. € 4,8 mlj.  
 
De aanleg en exploitatie van een hoge temperatuur warmtenet, gevoed uit oppervlaktewater is met 
verhoogde energieprijzen rendabel, op voorwaarde dat er voldoende woningen (in een voldoende tempo) 
worden aangesloten. Om dat te stimuleren is een extra investering nodig die de risico’s en onzekerheden 
voor de bewoners in de eerste fase wegneemt. 
 
Het slagen van het project is afhankelijk van de bereidheid van de bewoners en eigenaren van de 
woningen en overige panden om in te stemmen met de aansluiting op het warmtenet. Aan het verkrijgen 
van hun instemming zal bijzonder veel aandacht worden besteed.  
 
De corporatie organiseert het overleg met zijn huurders over de aanpassingen die nodig zijn voor de 
aansluiting op het warmtenet en maakt met hen afspraken over de financiële gevolgen. De corporatie 
draagt zorg voor de instemming van voldoende huurders (70%) om het project te kunnen uitvoeren.  
 
De gemeente zorgt voor de benadering van de overige eigenaren en bewoners. Zij worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan het project. Daarbij worden ze geïnformeerd over de financiële voor- en nadelen en de 
invloed op de kwaliteit van het wonen.  De individuele bewoners zal daarbij een aanbod worden gedaan 
voor een zo zorgeloos mogelijke uitvoering van de benodigde aanpassingen en een aanbod aan 
financiering en subsidies, die het ook de minder draagkrachtigen mogelijk maakt aan de omschakeling 
naar het warmtenet mee te doen.  
 
Voor het ontwikkelen van de aanpak van de  individuele woningen en de realisatie van het warmtenet en 
de daarmee samenhangende inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte zal een overlegplatform met 
de buurtbewoners worden georganiseerd. De huurders- en wijkvereniging en de aanwezige VVE’s worden 
daar in ieder geval voor uitgenodigd. In dit platform wordt ook de verdere communicatie met de 
buurtbewoners vorm gegeven.  
 
De gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland en de woningcorporatie zijn de partners in de 
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project. 
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