
Beste Griffie, 

Voor de Oordeelsvormende vergadering op 13 oktober a.s. over de Transitie Visie Warmte heeft 
PvdA Schagen de volgende vragen.

Transitie visie Warmte Schagen zet in op de volgende sporen:
Doel : 3000 woningen – 20% (van de woningen die nog label B moeten behalen) en elektrisch koken- 
hiermee aardgasvrij ready- daadwerkelijk aardgasvrij maken mag na 2030 (waarvan 1500 van de 
Wooncompagnie) 

Wordt hiermee doelstelling van 49% CO2 reductie voor gebouwde omgeving van Klimaatakkoord in 
Schagen behaald? 
- In het klimaatakkoord is geformuleerd: ‘Om de doelstelling van 3,4 Mton CO2-reductie in 2030 in de 
gebouwde omgeving te halen, moeten er ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd 
worden’. Men spreekt in de periode tot 2030 over verduurzaming en niet zozeer aardgasvrij. 
Verduurzaming en CO-2 reductie kan ook gerealiseerd worden door middel van de isolatieaanpak. 
15.000 woningen beschikken nog niet over energielabel B in Schagen. 3000 woningen isoleren komt 
neer op 20% van de isolatieopgave. Het klimaatakkoord formuleert de aanpak van 20% als doel. 
Echter gaat dit om een landelijk gemiddelde en zijn individuele gemeenten niet juridisch verplicht 
gesteld om hieraan te voldoen. Gemeenten hebben zelf ook geen juridische instrumenten om te 
zorgen dat de doelen worden behaald. Vandaar dat wij in het duurzaamheidsprogramma hebben 
gekozen voor deze ambitie die aansluit op het Klimaatakkoord. 

Aantal woningen Aardgasvrij is niet genoemd in de doelstelling-  ook niet bij pilot . Gemeente 
Schagen zou ambitie qua aardgasvrij hoger kunnen leggen. Wooncompagnie heeft nu 15 huizen via 
Urgenda methodiek van aardgas laten gaan. Waarom doet de gemeente dat ook niet en stelt 
hiervoor extra middelen ter beschikking? Welk aantal wil Schagen met pilot in Nes Noord halen? 
- Voor spoor C, de pilot aardgasvrij, gaan we in 2022 op zoek naar een buurt of een locatie met veel 
draagvlak en enthousiasme onder de bewoners en betrokken partijen. De meest kansrijke buurten 
voor een pilot zijn Nes-Noord, Nolmerban, Hoep-Noord, Witte Paal en Warmenhuizen-Zuid. Omdat 
we ook de woningcorporatie in de pilot willen betrekken, kiezen we voor een buurt waar zich een 
hoog percentage corporatiewoningen bevindt. Vervolgens werken we hiervoor in gezamenlijkheid 
een uitvoeringsplan uit met als streven om vóór 2030 de pilot te hebben afgerond. 
- De Nes-Noord bestaat uit 265 woningen en heeft 18% corporatiewoningen. De maatschappelijke 
kosten om uiteindelijk aardgasvrij te worden, zijn hier het laagst. In deze buurten staan relatief veel 
nieuwe woningen die al voldoende of nagenoeg voldoende zijn geïsoleerd. De meest voordelige 
optie hier is om de panden aan te sluiten op een eigen elektrisch aangedreven warmtepomp. Een 
cruciaal onderdeel van de pilot is het opdoen en delen van leerervaringen. Dit moet andere 
bewoners en gebouweneigenaren inspireren om zelf ook aan de slag te gaan.

Ook voor gemeente brede aanpak kom je er niet door het aan de markt en energie coöperaties over 
te laten, er zal brede communicatie en marketing campagne moeten worden gevoerd , waarbij 
samen opgetrokken kan worden met Wooncompagnie, marktpartijen als makelaars, banken, 
aannemers en bouwmarkten. Ook hier zijn middelen en coördinatie voor nodig. Wat kan er nu al met 
bestaande middelen worden uitgevoerd en wat is het extra budget wat hiervoor nodig is.
- Het totale budget voor het Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 “Samen bouwen aan een 
duurzaam Schagen” bedraagt € 300.000. 
- Binnen de programmalijn “Duurzame Warmte” werkt Schagen al jaren aan verduurzaming. Op dit 
moment wordt uitvoering gegeven aan het Regionaal Energiebespaar Programma 2019-2022 (REP) 
met een totaal budget van € 318.105 waarvan 50% wordt gefinancierd door de provincie Noord-
Holland. Met de huidige capaciteit en het huidige budget wordt de ambitie uit de TVW niet behaald. 



- De uitvoeringskosten voor de TVW zijn opgenomen in de begroting die in november aan de raad 
wordt voorgelegd. Om de ambitie uit de TVW te behalen en de vier sporen te realiseren is uitbreiding 
van formatie noodzakelijk. Dit wordt structureel gevraagd in de begroting. 

Graag ontvangen wij hierop de antwoorden .

Met vriendelijke groet,

Vera


