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De Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte beschrijven wij de  
mogelijkheden om de woningen en gebouwen  
in onze gemeente aardgasvrij te maken en hoe  
de gemeente de aanpak vorm gaat geven. 

Ambitie en sporen
Het doel is om in 2050 alle woningen aardgasvrij te hebben. Het tussendoel is 
om in 2030 twintig procent van de woningen in de gemeente Schagen aard-
gasvrij-ready te hebben. Een woning is aardgasvrij-ready als deze voldoende 
is geïsoleerd en geschikt is voor elektrisch koken. In de periode tot 2030 hebben 
we de ambitie om 3.000 bestaande woningen met energielabel C t/m G te 
isoleren tot minimaal energielabel B. Het meerendeel van de gebouwen in de 
gemeente Schagen bezit op dit moment energielabel C t/m G.  

Hieronder is de verdeling van de energielabels te zien. Ongeveer 6.000 
woningen hebben al energielabels A & B. Ruim 15.000 woningen hebben 
energielabel C t/m G en deze moeten dus nog beter geïsoleerd worden.  

Het aardgasvrij maken van de woningen mag ook na 2030 gebeuren maar 
waar  mogelijkheden liggen willen we dat aanpakken. Om deze doelen te 
halen volgen wij in de periode tot 2030 vier sporen:

Belangrijke uitgangspunten

Samen
Inwoners, ondernemers, 
woningbouwcorporatie Woon-
compagnie, netbeheerder  
Liander en nog vele andere. We 
willen het samen doen. 

Zorgvuldig  en aandachtig
Zonder overhaaste beslissingen 
gaan we op zoek naar de beste 
uitwerkingen.

Betaalbaar
Wij willen een haalbare en  
betaalbare warmtetransitie.

Monitoring
Via een dashboard willen we 
kijken of de werkzaamheden op 
schema liggen.

Aardgasvrij

Spoor C:  
Pilot aardgasvrij

Dit is een proefproject waarin  wij een 
buurt of een deel van een buurt 
aardgasvrij maken.  Met dit proefproject 
willen wij niet alleen  over techniek en 
financiering leren, maar ook hoe we 
inwoners kunnen laten participeren. De 
meest recent gebouwde buurten komen 
als eerste in aanmerking omdat de 
woningen hier al voldoende geïsoleerd 
zijn.  De meest kansrijke buurten voor 
een pilot  zijn Nes-Noord, Nolmerban, 
Hoep-Noord, Witte Paal en Warmenhui-
zen-Zuid. 

Spoor D:  
Onderzoek kansen warmtenet

Voor de delen van onze  gemeente waar 
de huizen dicht op elkaar staan, zien we 
de aanleg van een warmtenet als een 
serieuze mogelijkheid.  De huizen in het 
centrum van Schagen  bijvoorbeeld zijn 
moeilijker te isoleren en  een warmtenet 
kan minder goed geïsoleerde huizen 
beter verwarmen. Wij gaan dit  verder 
onderzoeken. 

Isoleren

Spoor A:  
Een gemeente brede aanpak

Bij deze aanpak geven we inwoners op 
een gedetailleerde manier handelings- 
perspectief voor enerzijds isoleren en  
anderzijds aardgasvrij maken van de 
woning. De kracht van de bestaande 
initiatieven Wij Doen Wat, het Duurzaam 
Bouwloket en de kennis en ervaring van de 
woningcorporatie worden hier gebundeld 
en versterkt.

Spoor B:  
Isoleren; grondige aanpak 
voor buurten met de meeste kansen

Bij spoor B kiezen wij voor één of meer 
buurten waar snel en volgens een strakke 
planning grotere aantallen woningen 
kunnen worden geïsoleerd. De kansrijke 
buurten voor spoor B zijn Petten-West, 
Groeneweg-Noord, Waldervaart-Zuid, 
Waldervaart-Noordwest, Muggenburg, 
Uyterland, Schelphoek, Groeneweg-Zuid 
en Debbemeer-Zuid. Uit deze negen buur-
ten selecteren we maximaal drie buurten 
waar we in de periode tot 2030 met spoor B 
aan de slag gaan. De drie buurten 
electeren we aan de hand van de mate 
van draagvlak onder de inwoners. 


