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Transitievisie Warmte Schagen

TEAM Duurzaam

21 september 2020 



Inhoud  
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Agenda  

• Opgave

• Aanpak 

• Uitgangspunten 

• Stappenplan & tijdlijn  

• Communicatie 

• Participatie

• Energiematrix CBS

• Enquête resultaten

• Participatieplatform CitizenLab

• Vragen  



Opgave aardgasvrij Schagen 
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Kader 

• Klimaatakkoord 

• Coalitieprogramma 2018-2022 

• Duurzaamheidsprogramma 2020-2050

Aardgasvrij Schagen betekent (indicatief)… 

… 20.105 woningen voor 2050  

…   9.852 woningen voor 2030  

…      670 woningen per jaar  



Aanpak Transitievisie Warmte
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Doel 

• Transparant, gepland, en gecontroleerd 

• Gedragen en goed onderbouwd  

• Afgestemd op de Regionale Energie Strategie 

• Aansluiten bij Omgevingsvisie en Omgevingsplannen 

Hoe

• Communicatie, participatie en afstemming 

Resultaat TVW 

• Onderbouwing prioritering van kansrijke wijken 

• Gedragen TVW met toekomstperspectief 

• Vergroten betrokkenheid inwoners 

• Basis voor het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen 



Uitgangspunten TVW   
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Laagst maatschappelijke kosten 

• Goede afweging tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, 

inpasbaarheid, beschikbaarheid, sociale acceptatie, veiligheid 

schone en veilige warmte. 

Het creëren van handelingsperspectief  

• Wanneer gaat welke buurt, wijk of gebied van het aardgas af, welke 

alternatieven zijn er beschikbaar en haalbaar en wanneer gaat dit 

gebeuren.  



Stappenplan 
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- belang - data - inzicht en expertise - keuzes onderbouwen - gemeenteraad  

- rol en ambitie - analyse - inzicht kansen en knelpunten - opnemen in de 

- verwachting - inzicht - Investeringskosten  investeringsplannen

- keuze volgorde wijken - samenwerking uitvoering

- uitvoerbaarheid en impact

mei 2019 -
dec 2020

mei - sep
2020

dec 2020 -
apr 2021

apr - jun
2021

jul - sep
2021



Communicatie  

7

Informeren 

• Website en nieuwsbrieven  

• Bestaande programma’s verduurzaming bestaande bebouwing  

(campagne WijdoenWat, Wijkaanpakken, RRE, DZH leningen, 

Collectieve Inkoop acties, DHR etc.) 

Community opbouwen

• CitizenLab

• Inwoners meet-ups (fysiek/digitaal) 

Het creëren van handelingsperspectief  

• Wanneer gaat welke buurt, wijk of gebied van het aardgas af, welke 

alternatieven zijn er beschikbaar en haalbaar en wanneer gaat dit 

gebeuren.  



Participatie    
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• Partneroverleg 

• beschikbare kennis en ervaring

• gezamenlijke initiatieven

• Adviesraad inwoners- en ondernemers 

• tegemoetkomen aan wensen en belangen

• nadenken over samenwerkingen.  

• Warmte meet-ups 

• creëren van begrip

• draagvlak peilingen 
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Energietransitiematrix Schagen
deel 1
Lydia Geijtenbeek (CBS / RDC Schagen)
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CBS / Research Data Center Schagen

Beleid

Data
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CBS / Research Data Center Schagen

Beleid Data



12

Wat wil Schagen weten over energietransitie?

B Hoe 
gemotiveerd 

zijn bewoners?

A Hoe goed 
zijn woningen 

geïsoleerd?

C Wat 
kunnen 

bewoners 
zelf doen?

D Hoe goed 
kunnen 

bewoners 
samenwerken?

E Hoeveel last 
hebben 

bewoners van 
slechte isolatie?

F Welke 
randvoorwaarden 

zijn er?
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CBS website:

• Regio

• CBS Urban Data Centers

• Schagen

• Energietransitiematrix Schagen deel 1: 
basisindicatoren

https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2020/24/energietransitiematrix-schagen-
deel-1-basisindicatoren

Energietransitiematrix deel 1: de excel

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/24/energietransitiematrix-schagen-deel-1-basisindicatoren
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Energietransitiematrix deel 2

Wat missen we nog, wat moet er nog bij:

─ Dashboard en kaarten

─ Overzichten per wijk, ook voor bewoners

─ Meer indicatoren: energiearmoede, mogelijkheden voor 
investering (VNG, door Schagen!), besparingsbereidheid

─ Mogelijkheid om ‘gewichten’ te geven aan thema’s zodat 
je politieke keuzes kan maken

─ ???
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Vraag 1: Welke informatiebehoefte heeft u bij de totstandkoming van de 

Transitievisie Warmte? Ik wil op de hoogte gehouden worden van...

Anders … 
• dat bewoners en ondernemers in staat worden gesteld om 

invloed uit te oefenen op de inhoud en het proces

De technische mogelijkheden van 

warmte alternatieven

Het proces van de totstandkoming 

van de TVW

De voortgang van de TVW bij 

andere Noordkop gemeenten

De participatie met 

inwoners/ondernemers over de 

totstandkoming van de TVW

De prioritering van de kansrijke 

startwijken in de gemeente 

Schagen

Anders…..
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Vraag 2: Wat verstaat u onder participatie in de totstandkoming van de 

Transitievisie Warmte Schagen?

Participatie is …

• inwoners vragen naar hun plannen en betrekken bij ideeën en 

besluiten 

• meedenken in het proces en prioritering 

• mogelijkheden met inwoners bespreken zodat zij begrijpen wat kan en 

de kosten daarvan zijn.

• duidelijkheid voor de bewoners zowel technisch als financieel.

• praten met deelnemers en belanghebbenden over voor- en nadelen

• inwoners duidelijk laten weten wat hun rol en invloed is in het proces 

en doel

• dat inwoners mee praten, deelnemen en mee delen 

• per wijk, woning en leeftijd informeren van inwoners

• politieke partijen die meedenken
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Vraag 3: Op welke wijze wordt u het liefst op de hoogte gehouden over 

de ontwikkelingen en voortgang van de Transitievisie Warmte Schagen?

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Vraag 4: Wilt u als raadslid actief meedoen aan de participatiemomenten 

met inwoners en ondernemers tijdens de totstandkoming van de 

Transitievisie Warmte Schagen? 

Reacties …
• helpen
• gesprekspartner 
• notuleren 
• bijwonen 
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Vraag 5: Waarom is participatie van onze inwoners en ondernemers 

volgens u van belang? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Anders … 

• om meer draagvlak te krijgen 

• niet belangrijk 
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Vraag 6: Welke rol mogen inwoners en ondernemers volgens u innemen 

bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte Schagen?

Meeweten

(nieuwsbrief, website, sociale 

media)

Meedenken 

(online participatieplatform, 

bijeenkomsten)

Meedoen 

(buurtinitiatieven, 

inkoopacties)

Meebeslissen 

(lokaal warmtebedrijf, 

zelfbestuur)
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Vraag 7: Welke rol mogen inwoners en ondernemers volgens u innemen 

bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte Schagen?
Te denken aan; communicatie, draagvlak, participatie, financiële haalbaarheid, etc

Reacties…  

• draagvlak door goede communicatie en duidelijkheid 

• goed verhaal uitleggen, begrip over waarom

• financiële haalbaarheid voor inwoner 

• praktische toepasbaarheid

• participatie, gedeeld eigenaarschap 
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Vraag 8: Hoe ziet u idealiter het communicatie- en participatietraject met 

onze inwoners en ondernemers voor zich?

Reacties…  

• zo breed mogelijk, alle communicatiemiddelen inzetten, on- en offline

• eerst uitgebreid op de hoogte brengen van nut en noodzaak, daarna 

meenemen in ontwikkelingen 

• draagvlak creëren

• wijkbijeenkomsten, goede en tijdige informatie over de veranderingen 

• dorps en wijkgerichte aanpak 

• belanghebbenden actief betrekken 

• niet 

• idealiter weet iedereen dat hij kan meedoen en hoe hij kan 

meedoen. En er is altijd een "terugkomdag" waarop aan de 

deelnemers wordt uitgelegd of en hoe (en waarom) hun inspraak is 

meegenomen in de uiteindelijke visie
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Vraag 9: Welke stelling is volgens u het belangrijkste. Rangschik 

onderstaande stellingen naar mate van belang, volgens u. Hierbij staat 

het belangrijkste bovenaan en de minst belangrijkste onderaan.....

Betaalbaar voor iedereen

Oplossing bestendig en flexibel ivm de toekomst

Keuze in warmteoplossingen voor inwoners

Mensen mede-eigenaar van warmteoplossingen

Tempo is afhankelijk van de kansen

Gebruik maken van financiële regelingen/subsidies

Min mogelijk ruimte innemen in woningen 

Woningbouwcoöperaties als eerst

Wijk en buurt in een keer

Min mogelijk ruimte in openbaar gebied

Oplossing CO2 neutraal



Vragen? 
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Tips, tops en aandachtspunten?  
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Bedankt! 


