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Katwijk werkt op basis van haar energieprogramma samen met een aantal partners en onderzoekt de mogelijkheden naar 
een warmtenet op basis van thermische energie uit oppervlaktewater (verdiepend onderzoek Smartpolder zknr. 1127077). 

Om de Hoornes aardgasvrij te maken dient zich nu de kans voor om een rijksbijdrage aan te vragen op basis van een 
onrendabele top. Deze bijdrage is op basis van de business case vastgesteld op het bedrag van €4,25 miljoen voor de 
eerste 500 woningen. Om in aanmerking te komen moet de aanvraag voor 1 juli 2018 ingediend zijn en in 2018 
aangevangen zijn met de (eerste) werkzaamheden.  
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Kenmerk : 1206370

Programma : Groen, water en milieu

Onderwerp : Aanvraag subsidie proeftuinen  aardgasvrije wijken / Smartpolder Hoornes

Aanleiding en doel

Katwijk wil in 2050 een 100% energie neutrale gemeente zijn. Een van de belangrijkste doelstellingen is het 
terugbrengen van de uitstoot van C02 naar bijna nul. De verduurzaming van de warmtevoorziening speelt 
daarbij een belangrijke rol. Dat betekent dat alle gebouwen in 2050 van verwarming door aardgas naar een 
duurzame vorm van verwarming moeten zijn overgegaan. Dit kan een vorm van stadsverwarming zijn of 
individueel elektrische verwarming. In 2018 wordt daarvoor een gemeentelijke warmtevisie opgesteld. Het is 
daarbij gewenst om de burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en nutsbedrijven te inspireren door 
iconische projecten te ontwikkelen die laten zien dat het kan: overgaan op alternatieve verwarmingsbronnen.

Uit de business case blijkt dat de warmtewinning uit het oppervlaktewater bij gemaal Katwijk kosteneffectief 
kan worden ingezet voor de verwarming van de woningen en andere gebouwen in wijk Hoornes. Uitgangspunt 
voor het energieconcept is hierbij dat het concept Smartpolder wordt gecombineerd met de toepassing van 
warmte-/koudeopslag (WKO) in de bodem. 

Om dit verder te onderzoeken (uitwerking business case en voorlopig technisch ontwerp)  is een samenwerking 
ontstaan tussen gemeente, Hoogeheemraadschap van Rijnland en wooncorporatie Dunavie die gericht is op het 
genereren van publieke kennis om te komen tot een verdieping van de resultaten. Het haalbaarheidsonderzoek 
wordt uitgewerkt door marktpartij Alliander DGO en zal eind juni 2018 afgerond zijn. Bij een positieve 
businesscase kunnen de uitwerkingen en planvorming ten behoeve van de realisatie naar verwachting eind 
2018 worden vastgelegd in een 'Uitvoerings- en beheer- overeenkomst Smartpolder Katwijk'.

De gemeente treedt op als regievoerder voor de verdere uitwerking van het project. De stuurgroep Smartpolder 
zal eind juni 2018 een besluit nemen over de voortgang van het project (fase3).

Fase 3 /  juli 2018 – november 2018
- Uitwerken definitief technisch ontwerp 
- Aanbesteding voorbereiden  
- Definitieve businesscase per partner
- Uitwerken financieringsconstructie

Subsidie proeftuin aardgasvrije wijken
Vooruitlopende op deze fase dient zicht de mogelijkheid voor om een rijksbijdrage te vragen bij de realisering 
van een aardgasvrije wijk.

In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het eind van de kabinetsperiode tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij 

(of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Het rijk stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 

2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In deze proeftuinen gaan we leren hoe 

we samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, energieleveranciers en andere bedrijven een bestaande wijk 

succesvol 'van het aardgas af kunnen halen'. Hoe we met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving kunnen verbeteren, de 

energierekening betaalbaar kunnen houden, en hoe we de aanpak op een kosteneffectieve wijze kunnen gaan uitrollen en 

opschalen.



- Het streven is om in 2018 in circa 20 wijken met zo’n 500 woningen per wijk te kunnen starten, waaronder vier wijken in 

Groningen en één in Rotterdam-Zuid.

- Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een gemeente, voor maximaal 1 wijk.

- Gemeenten kunnen meedoen met een grootschalige proeftuin voor een aardgasvrije wijk indien al in 2018 gestart kan worden 

met de uitvoering. Dit dient in de aanvraag te zijn onderbouwd.

- Er moet een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd uitvoeringsplan zijn.

Om het aardgasvrij maken van deze wijk te realiseren vragen wij een rijksbijdrage aan op basis van een 
onrendabele top bestaande uit kosten voor het warmtenet om deze voor toekomstige uitbreiding gereed te 
maken, de bewoners financieel te ondersteunen bij de overstap naar aardgasvrij en de organisatiekosten om dit 
te realiseren. De bijdrage voor de onrendabele top is op basis van business case vastgesteld op het maximale 
bedrag van €4,25 miljoen voor de eerste 500 woningen (zie bijlage Uitvoeringsplan Smartpolder) . 

Voorwaarden zijn dat voor 1 juli 2018 de aanvraag wordt ingediend en in 2018 al gestart kan worden met de 
uitvoering.

Motivering voorstel

Een van de voorwaarden is bestuurlijke steun in de vorm van een door het college geaccordeerd 1)
uitvoeringsplan.

In Holland-Rijnland is door de provincie, de 14 gemeenten en het hoogheemraadschap een 2)
energieakkoord gesloten, dat o.a. als doel heeft in 2050 alleen duurzame bronnen te gebruiken voor 
verwarming. Dit wordt in 2018 onder andere uitgewerkt in lokale en regionale warmtevisies. 
Daarnaast wordt middels pilotprojecten ervaring opgedaan met plannen en technieken voor 
alternatieve warmtebronnen. Daarnaast wordt actief ingezet op energiebesparing.
Dit project is een van de pilotprojecten. In de warmtevisie voor Katwijk zal deze wijk als de als eerste 
aan te pakken wijk worden aangegeven. Waar in het regionale energieakkoord er van uit wordt gegaan 
dat 20% van de warmtevraag vanuit restwarmte van elders moet worden gedekt, wordt met dit project 
geen beroep op warmte uit de omgeving gedaan. Er wordt dus geen voorschot genomen op de 
verduurzaming van restwarmte, maar direct alleen van duurzame warmte gebruik gemaakt. 

Voor zover bekend is dit een van de eerste grootschaliger projecten voor het winnen van warmte uit 3)
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 willen maken. Ook de Unie van Waterschappen heeft een programma lopen om de 
mogelijkheden van energie uit oppervlaktewater te verkennen, als onderdeel van een duurzame 
bedrijfsvoering van de waterschappen.  

Het project omvat de realisatie van een geheel nieuw warmtenet (inclusief WKO) dat een open 4)
karakter moet krijgen. De ontwikkeling van de juiste organisatievorm en de daarbij behorende 
marktbenadering is een uitdaging, waar nog niet veel ervaring mee is. Het opstellen van een goede 
uitvraag en het uitbrengen van een goede aanbieding zijn zowel voor de aanbestedende als de 
inschrijvende partijen interessante leerervaringen. 

Het project vergt nauwe samenwerking tussen de beheerder van de bron (het Hoogheemraadschap), 5)
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.

Uiteindelijk beslissen de afnemers of zij  willen overstappen van gas naar de warmtevoorziening. De 6)
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huurders en VVE’s beslissen dat collectief, de eigenaar/bewoners en de zakelijke partijen elk voor zich. 
Het overtuigen van deze partijen van het nut (of zelfs de noodzaak) en van het voordeel om mee te 
doen is een van de belangrijkste succesfactoren van het project. De ervaring moet leren of de 
instrumenten, die daarvoor ingezet worden voldoen of moeten worden aangepast. 
moment vooruitlopend op de vast te stellen warmtevisie in Katwijk

7) Kanttekeningen

De aanvraag wordt ingediend vooruitlopend op de afronding van het verdiepingsonderzoek 1)
Smartpolder. In het uitvoeringsplan worden aannames gedaan zoals fasering uitvoering, aanbesteding, 
geraamde kosten en opbrengsten die eigenlijk pas in de volgende fase nader onderzocht zullen worden 
na vaststelling van de huidige onderzoeksfase door de stuurgroep Smartpolder op 28 juni 2018.

In het hele land worden mede door de grote aandacht voor aardgasloos bouwen naar verwachting meer 2)
dan de maximaal 20 aanvragen ingediend. Vanwege de gewenste landelijke spreiding door het 
ministerie wordt de kans op een toekenning  van een project in Zuid Holland kleiner.

Middelen

Toelichting rijksbijdrage 
Het geld is bedoeld voor het sluiten van de businesscase en het onrendabele deel van de investeringen in 
gebouwen en energie-infrastructuur die nodig zijn om een bestaande wijk aardgasvrij te maken, waarbij geldt 
dat de businesscase op termijn wel zelfstandig maatschappelijk rendabel moet zijn. Personele inzet vanuit de 
beleidskern van gemeenten valt buiten deze middelen. Vanuit het programma zal ondersteuning worden 
aangeboden om gemeenten te helpen met het (leer)proces om te komen tot aardgasvrije wijken. De 
rijksbijdrage zal worden beoordeeld in relatie tot de onrendabele top en de bijdrage van de lokale partijen. Per 
gebouw geldt daarbij het indicatieve referentiebedrag voor de rijkbijdrage van € 8500,- per woning of 
woningequivalent (in geval van andere gebouwen) met een indicatieve bandbreedte tussen de € 2.000,- en € 
15.000,-. 

De gemeentelijke personele kosten voor de verwachte volgende fase (t/m november 2018) worden betaald uit 
het budget van het Energieprogramma 2015 – 2020 (grootschalige opwekking). De overige deelnemende 
partijen (Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunavie) dragen hun eigen kosten. Er is een 
ondersteuningssubsidie bij de provincie aangevraagd waardoor wellicht 50% van de kosten wordt vergoedt. De 
benodigde inzet zal in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd na de stuurgroep van 28 
juni 2018.
Uitvoering

De aanvraag wordt voor  1 juli 2018 ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Een 
commissie met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders zal op basis van hun expertise en zonder 
last en ruggenspraak de Minister van BZK adviseren welke gemeenten op basis van de selectiecriteria voor een 
start als proeftuin in 2018 in aanmerking komen. Uiterlijk 1 oktober 2018 wordt de selectie bekendgemaakt.

Na selectie en toekenning zullen de middelen aan de deelnemende gemeenten worden verstrekt door middel 
van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds (uiterlijk decembercirculaire 2018). Wederzijdse 
afspraken tussen het Rijk en de betreffende gemeente, bijvoorbeeld de gemeentelijke inspanningen voor 
monitoring en het landelijke leerprogramma, zullen in een convenant worden vastgelegd.
Bijlage(n)

Uitvoeringsplan warmtenet Hoornes 1)
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Aanvraag subsidie proeftuinen gasvrije wijken2)
Brief minister aanvraag subsidie aardgasvrije wijken3)
Voorlopige uitgangspunten en resultaten warmtenet4)
Voorlopige business case BC IF technology  201705165)
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