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de aansluiting op het warmtenet. Er is via een marktconsultatie getoetst of er vanuit de markt voldoende 

interesse is om in te schrijven. Dit is het geval.  

- Het tweede onderzoek richtte zich op het technisch ontwerp en de businesscase, en wordt binnenkort 

besproken in de gemeenteraad. Beoogd startpunt in de wijk voor de uitrol van het warmtenet zijn het 

nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum en het corporatiebezit. In een latere fase komen de particuliere 

eigenaren in beeld, zodat zij meer tijd krijgen. Na groen licht van de raad, wil de gemeente hier eerst 

actief met bewoners over in gesprek gaan.  

 

In zijn algemeenheid wordt geconcludeerd dat er veel voortgang is geboekt en er nog steeds met veel energie 

aan de proeftuin wordt gewerkt. Wel is en blijft het continu opletten of iedereen steeds goed wordt 

meegenomen.  

 

Geleerde lessen  

 

Geleerde lessen over hoe te komen tot gedragen keuzes en een betaalbaar aanbod 

- De gemeente heeft ervoor gekozen om de verschillende keuzes ten aanzien van de governance en de 

techniek niet in één keer, maar ‘in stukjes’, met de raad te bespreken. Het is namelijk een groot en 

complex verhaal.  

- Het is belangrijk om bewoners goed te betrekken alvorens tot een definitief aanbod te komen. Dit vraagt 

om een iteratief proces. Er is daarom voor gekozen om het technisch ontwerp en de businesscase eerst uit 

te werken en met de raad te bespreken om deze nog niet formeel ter besluitvorming te brengen. Eerst 

gaat de gemeente nu met de bewoners in gesprek: wat is voor hen een redelijk en interessant aanbod? De 

uitkomsten van deze gesprekken kunnen nadrukkelijk nog tot bijstellingen in de businesscase en het 

uiteindelijk aanbod leiden.  

- Het in gesprek gaan met bewoners is vanwege Corona lastiger, maar er zijn allerlei digitale manieren 

gevonden die goed lijken te werken. Zoals Teamsessies, digitale wandelingen door de wijk, 

verhalenverteller met filmpjes die vragen ophaalt voor bestuurders en een ‘Citizen-lab’: een digitaal 

platform. Bekeken wordt hoe dit platform ook in te gaan zetten bij het nader uitwerken van de 

concessievoorwaarden. Les is wel dat dit soort digitale vormen, de ‘papieren’ communicatie niet kunnen 

vervangen. Niet alle bewoners bereik je immers via de digitale weg. Communicatie via flyers, deur aan 

deur etc. blijft dus nodig.     

- Het streven is om tot een betaalbaar en aanvaardbaar aanbod te komen, niet per definitie tot een 

woonlastenneutraal aanbod. Als je dit laatste namelijk gaat garanderen worden de administratieve lasten 

voor de gemeente erg hoog, want dan zou je op huishoudniveau de kosten/baten na moeten gaan. 

Daarom wordt er gekozen voor één ruimharig aanbod voor alle bewoners. 
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Geleerde lessen ten aanzien van de techniek 

- Wat betreft de duurzaamheid van de gekozen oplossing: de verwachting is dat er met de inzet van 

aquathermie 75% CO2 reductie wordt behaald over periode van 30 jaar t.o.v. huidige situatie.  

- Zowel de Oude Rijn als de riolering in de wijk biedt kansen voor aquathermie (andere duurzame 

warmtebronnen zijn in Katwijk op dit moment niet beschikbaar). Daarom was het vraagstuk: welke 

aquathermie gaan we gebruiken, thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) of thermische energie uit 

afvalwater (TEA)? Er is gekozen voor een modulair systeem: in plaats van een grote locatie voor de hele 

wijk Hoornes, gaat Katwijk semi-centrale units gebruiken (van 300 tot 700 woningen). Dit is kopieerbaar, 

en maakt het mogelijk om op meerdere plekken tegelijk te starten. Ook maakt deze oplossing het mogelijk 

om straks op te schalen met gebruik van andere bronnen, zoals restwarmte uit Rotterdam en geothermie.  

 

Geleerde lessen ten aanzien van de financiering en de verdere opschaling 

- Er wordt momenteel, in het kader van de Transitievisie Warmte (TVW), nagedacht over de verdere 

opschaling. Wanneer er financiële middelen vanuit het PAW over blijven, gaan deze in een fonds, dat 

hiervoor wordt benut. Maar het is al duidelijk dat opschalen zonder financiële ondersteuning vanuit het 

rijk niet haalbaar is. De gemeente loopt ertegenaan dat de financieringsinstrumenten vanuit het Rijk op 

zich laten wachten. Duidelijkheid hierover is van essentieel belang voor de verdere opschalingsstrategie.  

 

Geleerde lessen ten aanzien van het verbinden met andere opgaven 

- De Hoornes is een wijk met sociale problematiek waar tegelijkertijd veel gebeurt, zoals de vervanging van 

een brug en de aanleg van een weg. Met het oog op de invoering van de nieuwe omgevingswet worden 

de opgaven integraal benaderd, in correlatie met de bewoners en maatschappelijke partners. Zo is er een 

‘dromenlab’ georganiseerd, waarin met bewoners in gesprek is gegaan over hun dromen voor de wijk. Dit 

als basis om te komen tot een uitwerking van de doelen, de inspanningen en de benodigde middelen. Het 

aardgasvrij maken van de wijk maakt dus onderdeel uit van een bredere aanpak van de wijk 

(verduurzaming is een van de geformuleerde doelen, de proeftuin de bijbehorende inspanning).  

- Deze integrale manier van werken is nieuw, en gaat met vallen en opstaan. Maar het is erg leerzaam en 

waardevol. Doordat je met bewoners en andere stakeholders over allerlei thema’s in gesprek bent, leer je 

elkaar beter kennen en weet je wat voor wie belangrijk is. Dit vergroot ieders betrokkenheid en komt ook 

het draagvlak voor de maatregelen in het kader van de proeftuin ten goede, zo is de verwachting. 

- De synergie tussen Hoornes in beweging en Hoornes aardgasvrij vraagt om eenduidige communicatie 

binnen de gemeente en naar buiten. Tevens is het belangrijk om alle strategische partners in alle stappen 

van het proces mee te laten denken.  

 

Reflectie op bijdrage PAW 

- De bestuurlijke bijeenkomst is als nuttig ervaren. Hier is vaker behoefte aan.  
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- Dat het veel betekent om geselecteerd te worden als proeftuin, blijkt uit de signalen die nu komen vanuit 

enkele gemeenten uit de regio waar aanvragen voor de 2e tranche niet zijn geselecteerd. Daar speelt nu 

echt de vraag of en hoe verder.  

- De informatieverstrekking vanuit het PAW over de voortgang en issues binnen andere proeftuinen mag 

pro-actiever. Negatieve berichtgeving over een proeftuin heeft namelijk direct gevolgen voor het 

(politieke) draagvlak binnen de andere proeftuinen.  

- De informatie-uitwisseling in de sessies van het KLP is goed. Wel is er behoefte aan nog gerichtere 

informatie-uitwisseling tussen proeftuinen die gelijktijdig aan dezelfde technische, juridische en financiële 

vraagstukken werken en tegen vergelijkbare issues aanlopen (bijv aquathermie als bron). Het zou helpen 

als het PAW een actievere rol gaat vervullen in het leggen van de lijntjes tussen de individuele 

proeftuinen.  

- De provincie Zuid-Holland ondersteunt de proeftuinen binnen haar provincie zelf ook actief, door het 

organiseren van sessies waarin ervaringen en lessen tussen gemeenten binnen Zuid-Holland worden 

uitgewisseld en door ondersteuning van de aanvraag van een Elena-subsidie. Deze ondersteuning wordt 

als belangrijk en waardevol ervaren.  
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