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Intern 

Successen 

 De gemeente heeft de organisatie ingericht voor het werken aan de aardgasvrije wijk met een stuurgroep 

en een kerngroep. De gemeentesecretaris is zijdelings betrokken, het afdelingshoofd Ruimte en Veiligheid 

is opdrachtgever.  

 Er is binnen de gemeenteraad veel draagvlak om stappen te ondernemen in duurzaamheid en de 

energietransitie.  

 De gemeente is bij collega-gemeente Drimmelen (proeftuin Terheijden) op bezoek geweest om ervaringen 

uit te wisselen met betrekking tot de realisatie van een warmtenet met aquathermie. Dat heeft hen 

geïnspireerd. 

 De gemeentelijke organisatie zit in een reorganisatie met het doel meer opgavegericht te gaan werken. 

Deze gebiedsaanpak is ook voor het gemeentebestuur een pilot omdat alle portefeuilles moeten 

samenwerken met elkaar. De gemeente werkt integraal projectmatig volgens het IPM-model. 

 De wijk Hoornes is geselecteerd voor een pilot gebiedsgericht werken in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet. Dit versterkt het project voor de aardgasvrije wijk. Er kan direct aangesloten worden op 

het netwerk in de wijk waar onder andere kerken, de woningcorporatie, scholen en de 

winkeliersvereniging deel van uitmaken. 

 De wethouder en de projectleider willen de raad uitnodigen voor een bezoek aan de wijk zodat zij kunnen 

ervaren wat er in de wijk speelt en hoe het project eruitziet.  

Geleerde lessen 

 In de gemeenteraad is een stevige discussie over de proeftuin geweest. Er is brede steun om met de 

proeftuinmiddelen van het Rijk de volgende stap te zetten. Als het plan goed doorgerekend is qua kosten, 

komt het college terug bij de raad voor een go/no go beslissing. Het team binnen de gemeente is sinds 

kort volop op sterkte en de stap naar bewoners is gezet.  

 De ondersteuning op technisch vlak moest Europees aanbesteed worden en dit proces heeft enige tijd 

gekost. De gemeente heeft een samenwerking opgezet met lokale partners. Vanuit de provincie zit er een 

energieregisseur in het kernteam.  

Knelpunten 

 De gemeente wil ook vooruitkijken: dit is de eerste wijk, maar wat gebeurt er hierna? Hoe kan de aanpak 

op alle wijken in de gemeente toegepast worden? Hoe zorgen we voor gelijkwaardigheid en 

rechtvaardigheid in de energietransitie? 

 De gemeente weet soms nog niet goed wat ze mist aan kennis en informatie. Er komt in deze periode veel 

op de gemeente af: het Klimaatakkoord, de RES, de Transitievisie Warmte, het netwerk aquathermie en 

het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente ervaart het als lastig te kiezen naar welke 

bijeenkomsten ze toe gaat. 
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Extern 

Successen 

 Er is veel bereidwilligheid van de externe partners om samen te werken. Er wordt met partners gekeken 

naar een goede samenwerkingsovereenkomst. De netbeheerder draait mee in het proces en wordt 

onderdeel van de stuurgroep.  

 Samenwerking en input vanuit de provincie is heel prettig. De gemeente waardeert het dat de provincie 

intervisiebijeenkomsten met proeftuingemeenten in Zuid-Holland organiseert en dat er een provinciale 

regisseur in het kernteam zit. Deze ondersteuning helpt en het helpt om te weten wat er in andere 

gemeenten in de regio speelt. 

 

Communicatie en Participatie 

Dit zijn de successen, geleerde lessen en knelpunten rond communicatie en participatie: 

 

Successen 

 De gemeente heeft een duurzaamheidsmarkt georganiseerd waarin bewoners breed geïnformeerd zijn 

over duurzaamheid. Op de markt zijn ook technieken gedemonstreerd. De duurzaamheidsmarkt was 

succesvol; het kwam tegemoet aan de behoefte van de bewoners en ook aan die van de gemeente zelf, 

om eens te zien hoe een warmtenet en verduurzaming werkt en hoe dit eruitziet. Een lokale ondernemer 

stond op de markt om een afleverset voor warmte te laten zien. De gemeente is tijdens deze avond naar 

bewoners toegegaan en heeft gesprekken gevoerd; in groepjes en één op één. Op deze manier vond een 

open gesprek plaats met bewoners over duurzaamheid. Tijdens de duurzaamheidsmarkt merkte de 

gemeente dat mensen door berichtgeving in de pers en de discussie in de raad, een vertekend beeld 

hebben gekregen van het project. Sommige bewoners kwamen met klachten en weerstand naar de 

avond. Door de open gesprekken en de marktstandjes verliep de avond juist heel positief. De gemeente 

heeft geleerd dat een open bijeenkomst/markt met standjes veel beter werkt dan een plenaire sessie. Er 

waren ongeveer 80 mensen. Naar aanleiding van de avond berichtte de pers anders over het project.  

 In de wijk is de community ‘fans van de Hoornes’ actief, opgezet door bewoners die initiatief tonen voor 

wijkverbetering. Het is een community en er moet een netwerk in de wijk ontstaan, onder andere van 

woningen. Recent is het eerste ‘huis van de wijk’ geopend. De voorzitter is zeer betrokken en brengt veel 

teweeg. Hij wilde graag op de duurzaamheidsmarkt een eigen stand en ziet kansen om de verduurzaming 

aan andere wijkopgaven te verbinden. 

 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om van één van de huizen van de wijk een voorbeeldwoning en 

infocentrum te maken.  

Geleerde lessen 
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 De gemeente ervaart veel verschil in betrokkenheid tussen de bewoners in de wijk: sommigen willen 

betrokken worden bij de planvorming en anderen willen ontzorgd worden en precies weten wat het voor 

ze betekent. De verhouding in de wijk schat de gemeente op: 10% voorstanders, 80% middengroep en 

10% tegenstanders. Betaalbaarheid is het grootste issue in de gesprekken. Wat is betaalbaarheid, hoe 

wordt het geregeld en wat kan de gemeente bijdragen? 

 De gemeente was al vóór de publicatie van de subsidieregeling bezig met onderzoek naar de techniek 

aquathermie, die als kansrijk werd gezien voor de Hoornes. Intern lag de focus op de techniek en de 

aanvraag van de subsidie en minder op het proces met bewoners en de gemeenteraad. Toen bewoners 

het bericht zagen dat er een impuls voor de Hoornes zou komen, ontstond er weerstand. Sommigen 

voelden zich overvallen. Waarom hier? Wat betekent het? In de raad waren meerdere partijen kritisch, 

‘zijn we dan proefkonijn?’, was de reactie. Dit was een valse start en het project werd daardoor al snel 

heel politiek. Dat het onderwerp veel los heeft gemaakt, blijkt wel uit een spandoek in de wijk met de 

tekst ‘aardgasvrij nee’. Achteraf gezien had de gemeente eerder met bewoners in gesprek moeten gaan 

om te vragen wat hun behoefte was voor verduurzaming van hun woning en de wijk. 

 De term ‘proeftuin’ wordt door de gemeente niet gebruikt. Het raakt niet de juiste snaar, bewoners willen 

geen proefkonijn zijn. De gemeente wil graag de communicatie zo inrichten dat bewoners gaan voelen dat 

ze voordeel hebben bij de financiële impuls van het Rijk. Positieve ‘framing’ kan ook op basis van 

duurzaamheid of bijdragen aan het oplossen van een probleem, zoals de aardbevingsproblematiek in 

Groningen.  

Knelpunten 

 De gemeente verwacht dat een aantal bewoners in de wijk niet mee wil doen.  

 De gemeente wil het aanbod voor warmte en energiebesparing voor bewoners aantrekkelijk maken en ze 

ook aanmoedigen en inspireren om zelf te investeren. Dit ziet de gemeente wel als een grote uitdaging. 

Het liefst wil de gemeente bewoners een integraal aanbod doen. 

 De benodigde een-op-een keukentafelgesprekken met bewoners vergen veel gemeentelijke capaciteit. 

 In Katwijk is weerstand tegen de naam ‘aardgasvrij’. Eerst betrof de weerstand de proeftuin. Nu dit 

verminderd is, ontstaat er weerstand tegen de term omdat aardgas volgens een deel van de bewoners 

juist heel schoon is. 

 

Financiering 

De businesscase voor realisatie van het warmtenet met aquathermie is nog in ontwikkeling. De volgende 

elementen spelen een rol: 

 De second opinion van de businesscase bevat verscheidende onderdelen die meer gaan kosten: 

dimensionering van de installaties, de inkoop van elektriciteit, de exploitatietijd en inflatie. De gemeente 

heeft beide bureaus uitgenodigd voor een sessie om samen de verschillen door te nemen.  
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 Het technisch onderzoek in de definitiefase en het functioneel programma van eisen (planning eerste 

kwartaal 2020 gereed). 

 Andere subsidies zoals SDE+.  

 Tarifering en bijdrage van de woningcorporatie en bewoners. 

 Eigen investering van de gemeente. 

 

Het succes, de geleerde les en knelpunten rond financiering zijn: 

 

Succes 

 De second opinion op de businesscase leverde een probleem op (afwijkend beeld t.o.v. de eerste 

inschattingen), maar heeft voorkomen dat de gemeente is gestart terwijl zij een groot financieel risico had 

gelopen.  

Geleerde les 

 De bijdrage voor de proeftuin is voor de aansluiting van 500 woningen. De schaal voor een rendabel 

warmtenet is per definitie groter. Katwijk denkt vooruit over wat de vervolgstappen zijn na de realisatie 

van de eerste wijk. Dit zal onderdeel zijn van het traject voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. 

Knelpunten 

 Om de businesscase rond te krijgen zal waarschijnlijk een BAK (bijdrage aansluitkosten) van de 

woningcorporatie en particuliere eigenaren nodig zijn. De gemeente weet nog niet hoe ze dit moeten 

aanpakken en zoekt naar ondersteuning en ervaringen uit andere gemeenten. 

 De tarifering is een uitdaging aangezien deze aantrekkelijk genoeg moet zijn voor een partij om in te 

stappen. 

 Omdat je in de businesscase aan verschillende knoppen kan draaien, blijft het een uitdaging het risico 

voor de gemeente in te schatten. In de komende periode wordt, in opdracht van de raad, alles dieper 

uitgezocht en moet dit helderder worden ten behoeve van besluitvorming. 

 De gemeente vraagt zich af of kosten in woningen ook meegenomen moeten worden in de businesscase 

zoals bijvoorbeeld de kosten voor de overgang naar elektrisch koken. Deze kosten zijn nu nog niet 

opgenomen. 

 De gemeente heeft de ontvangen decentralisatie-uitkering aan een reserve toegevoegd en hieruit worden 

risico’s, capaciteit en investeringen bekostigd. Katwijk weet nog niet hoeveel werk het zal zijn.   

 

Technische oplossing 

De gemeente heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar de technische oplossing om het warmtenet te voeden 

met aquathermie. De gemeente is nu in de definitiefase en er wordt een functioneel programma van eisen 

gemaakt. Het succes en de knelpunten zijn: 
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Succes 

 De gemeente en de woningcorporatie zijn al met verduurzaming bezig. De gemeente stimuleert 

particulieren om hun woning aardgasvrij-ready te maken met behulp van onder andere energiescans en 

subsidie. De woningcorporatie is in de Hoornes al wel bezig met isolatie van hun huurwoningen (laag- en 

hoogbouw) in de wijk.   

Knelpunten 

 De beoogde warmtebron is aquathermie, de gemeente wil de mogelijkheden bekijken voor een open 

warmtenet waarbij ook andere warmtebronnen kunnen leveren aan het warmtenet. De gemeente zou 

hier graag met andere gemeenten ervaringen over uitwisselen. Er zijn op dit moment geen andere 

warmtebronnen in de gemeente beschikbaar. Mogelijk is geothermie op termijn nog een optie. 

 Voor het warmtenet is nog niet duidelijk wie de transporteur en leverancier worden. De gemeente gaat 

een oriënterende marktconsultatie doen. De gemeente zoekt nog naar de beste organisatorische en 

financiële vorm voor het warmtenet. Er is nu helaas geen infrastructuur of partij die de infrastructuur kan 

aanleggen.  

 

De gemeente gaat in de komende periode aan de slag met de Transitievisie Warmte en dan zal bekeken 

worden of en waar een warmtenet in de gemeente een goede oplossing is.  

 

Juridische haken en ogen 

Knelpunt 

 Woningcorporatie Dunavie geeft aan dat de vereiste 70% akkoord van bewoners voor deelname aan het 

aardgasvrij maken van de woning, mogelijk een knelpunt kan worden. De praktijk moet dat uitwijzen. Er 

bestaan veel juridische en organisatorische mogelijkheden voor de realisatie van een warmtenet en het is 

nog niet duidelijk wat de beste keuze is. Er is onduidelijkheid rondom welke verandering de Warmtewet 

2.0 gaat opleveren. 

 

Datagedreven planvorming 

Geleerde lessen 

 Data en randvoorwaarden die je in een businesscase stopt, bepalen de uitkomst. De gemeente heeft 

daarom een second opinion laten uitvoeren. 

 De gemeente heeft de ondergrond nog niet in kaart gebracht. Dit is wel nodig gebleken. 
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Verbinding met andere opgaven 

De wijk is aangewezen als pilotwijk gebiedsgericht werken. Dit helpt de gemeente bij de realisatie van de 

aardgasvrije wijk. In de wijk ziet Katwijk ook een opgave voor sociale voorzieningen en groen. De gemeente 

werkt nu in coproductie met de partners in de wijk aan een gebiedsvisie. Door de koppeling met 

gebiedsgericht werken gaat het proces aardgasvrij sneller omdat er al een netwerk is in de wijk. 

 


