
 

 

Beantwoording: 
 
Vraag 
Heeft de gemeente Schagen een voorstel voor de tweede ronde “aardgasvrije proeftuinen” 

ingediend? Zo nee waarom niet? 

  
Antwoord  
Nee, Schagen heeft geen aanvraag ingediend. Helaas kunnen we (nog) niet voldoen aan 

de vele voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen.   

  

Voorwaarden aanvraag 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor een in 2020 te starten proeftuin voor het 

aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een bestaande wijk, buurt of dorp moet aan 

vele voorwaarden worden voldaan. Meer dan de vorige keer (okt. 2018) ligt de nadruk op 

uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de 

financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente 

invulling geeft aan de regierol en de (mogelijke) verbinding met andere wijkopgaven zijn van 

belang. Een aantal factoren zijn bepalend om de aanpak te laten slagen. Waaronder het op 

orde hebben van een goede projectstructuur met voldoende capaciteit en middelen en 

een brede verankering binnen de gemeentelijke organisatie, het aansluiten bij andere 

opgaven die spelen in de wijk en een doordacht participatie- en communicatieplan, waarbij 

al op voorhand actief met de wijk is gecommuniceerd over de plannen. Ten aanzien van de 

financiële onderbouwing staan de haalbaarheid van het project, de betaalbaarheid voor 

de bewoners en gebouweigenaren en de kwaliteit van de businesscase(s) centraal. Bij de 

aanvraag moet bekend zijn voor welke alternatieve warmtevoorziening(en) is gekozen en 

wat dit betekent voor de gebouwgebonden maatregelen zoals op het gebied van 

energiebesparing en eventuele aansluitingen en aanpassingen aan het 

warmteafgiftesysteem.  

  

Besluitvorming bestuurlijke opdracht Transitievisie Warmte Schagen  

Schagen bereidt zich zorgvuldig voor op de energietransitie. Daarbij hoort een plan met 

welke wijken eerder of later ‘van het gas af’ gaan. Een belangrijke beslissing, die Schagen 

goed wil onderbouwen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een projectplan voor de 

Transitievisie Warmte waarbij rekening wordt gehouden met alle bovenstaande 

voorwaarden. Dit projectplan wordt in concept op 21 september 2020 tijdens een 

beeldvormende vergadering met uw raad gedeeld, waarna het verder de bestuurlijke 

besluitvorming ingaat.  

  

Leidraad Transitievisie Warmte (TVW)  

Daarnaast Schagen is aangehaakt bij diverse kennisnetwerken, waaronder het Programma 

Aardgasvrije Wijken (PAW), het Kennis- en Leerprogramma (KLP), het Expertise Centrum 

Warmte (ECW), het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) en het 

Ontwikkelprogramma Aardgasvrije Pioniers. Vanuit deze programma’s worden gemeenten 

begeleid en ondersteund bij het opstellen van de TVW. In september 2020 wordt de 

aangepaste Leidraad voor het opstellen van een TVW uitgebracht in het kader van het 

Klimaatakkoord. Deze zal mede bepalend zijn voor het opstellen van de Transitievisie Warmte 

in Schagen.  

  
 


