
 
 
Duurzame warmte; kansen en uitdagingen voor 
Beverwijk 
 

We gaan duurzamer wonen en leven. Dat staat in het Klimaatakkoord van 

Parijs, dat de basis vormt voor het Nederlandse Klimaatakkoord. Het is nu 

aan gemeenten om inwoners te helpen tussen nu en 2050 over te stappen 

van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Zo gaan we onder 

andere afscheid nemen van aardgas. Dat betekent dat we elektrisch gaan 

koken en onze huizen anders gaan verwarmen. Voor deze transitie in 

energiegebruik zijn de gemeente, bedrijven én inwoners aan zet.  

 

 

Sinds de zomer van 2018 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de technische kansen en 

uitdagingen om in Beverwijk woningen geleidelijk aardgasvrij te maken. Het resultaat van deze 

verkenning is, op woensdag 13 februari 2019, gedeeld met raadsleden en de klankbordgroep.  

 

Ruimte om te denken 

In het onderzoek, dat is uitgevoerd door adviesbureau DWA, is relevante informatie van de diverse 

wijken binnen de gemeentegrenzen bijeen gebracht en gecombineerd. Deze informatie is 

samengevat in de ‘Verkenning transitievisie warmte’: één kaart die meer inzicht geeft in wat de 

overgang naar een aardgasvrij Beverwijk betekent. Met deze kaart ligt nog niets vast. Het biedt de 

gemeente wel de ruimte om vrij, maar gerichter te denken en toe te werken naar een wijkgerichte 

aanpak. Het is een basis waarmee de gemeente in gesprek kan gaan met haar omgeving. Duidelijk 

is dat de verkenning ons kansen en uitdagingen biedt, maar ook vragen oproept.  

 

Ga er maar aan staan! 

De conclusie van de verkenning liegt er niet om. Voor Beverwijk en Wijk aan Zee, met haar 19.000 

woningen, zouden vanaf nu jaarlijks 633 huizen moeten worden voorzien van duurzame warmte. 

Ga er maar aan staan! Een opgave waarbij draagvlak en techniek sleutelwoorden zijn. Waar 

discussies nog veelal technisch van aard zijn, ziet gemeente Beverwijk ook groot belang in het 

creëren van draagvlak: we gaan het namelijk samen doen. Bijeenkomsten met raden en de inzet 

van een klankbordgroep dragen hieraan bij. Ook inwoners van de gemeente zullen komende 

maanden steeds meer horen en zien van de energietransitie. Ze worden uitgedaagd om onderdeel 

te gaan vormen van die transitie en zichzelf voor te bereiden via bijvoorbeeld het isoleren van de 

eigen woning.  



 

Volop in ontwikkeling 

De techniek staat niet stil. Dat houdt ook in dat we nu nog niet kunnen inschatten wat toekomstige 

innovaties kunnen betekenen binnen de warmtetransitie. Wat we wel weten, is dat we nu aan de 

slag moeten. Daarom bekijken we de transitie naar aardgasvrije woningen vanuit technieken die 

vandaag al zijn uit te voeren. In deze eerste Verkenning betekent dat inzet op bewezen en 

beschikbare technieken als aardwarmte en industriële restwarmte. Warmtekansen die ons, als 

cadeau, worden aangereikt en we graag met beide handen vastpakken. Gaandeweg zullen we ook 

de nieuwe technieken omarmen en waar mogelijk toepassen. Dat is ook de reden dat de 

Verkenning elke drie tot vijf jaar wordt herzien. 

 

Warmtenet 

Een belangrijk onderdeel in de Verkenning is de beschikbaarheid van industriële restwarmte binnen 

onze regio. We weten dat we op dit moment voor een beperkt aantal woningen warmte hebben. 

Dat betekent dat we komende periode keuzes moeten maken. De isolatie(mogelijkheden) van 

woningen zijn hierin bepalend, evenals de dichtheid van een wijk, want hoe dichter woningen bij 

elkaar staat, hoe beter bijvoorbeeld een warmtenet rendeert waar het gaat om aanleg van 

infrastructuur.  

 

Kosten 

Los van aanknopingspunten en kansen binnen een gemeente is de overheersende vraag bij 

woningeigenaren: Wat kost het om mijn woning aardgasvrij te maken? Een antwoord dat verschilt 

per woning en afhankelijk is van de mate waarin een woning al is geïsoleerd, of de woning 

aangesloten wordt op een warmtenet of een andere warmtebron, of straks all-electric verwarmd 

wordt. In de Verkenning is het kostenaspect globaal bekeken. De conclusie zegt niets over wat 

iemand straks gaat betalen, maar geeft wel een beeld over meerkosten in vergelijking met de 

huidige situatie. Er is gekeken naar de kosten voor installaties, de bouwkundige aanpassingen en 

de infrastructurele aanpassingen en de kosten voor collectieve voorzieningen. Vaak is duurzame 

warmte voor veel buurten interessanter dan de all-electric oplossing. In deze regio is industriële 

restwarmte ruim aanwezig. Daar tegenover staat wel dat we niet genoeg warmte hebben om de 

hele regio te voorzien, daar ligt ook een keuze.   

 

Aanknopingspunten 

 

Het resultaat van de Verkenning zoals deze er nu ligt, is een kaart met aanknopingspunten. Die 
aanknopingspunten komen voort uit onder andere de volgende informatie:  
  

 draagkracht ten opzichte van energiebesparing 
 de aard van de bebouwing in een wijk 
 overzicht van huur- en koopwoningen 

 gemeentelijke infrastructurele onderhoudsplannen 
 renovatieprojecten (woningbouwcorporaties) 
 de nabijheid van warmtebronnen 
 bouwjaar van de woning 
 functie 
 bouwhoogte 
 energielabel 

 onderscheid tussen koop- en huurwoningen 
 natuurlijke momenten voor transitie zoals infrastructurele projecten, vervanging 

riolering, of de renovatie van woningen 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eerste reacties & Mentimeter bijeenkomst 13 februari 2019 
Op de bijeenkomsten hebben we de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en u vragen te 
stellen. Hieronder een samenvatting van reacties en de opbrengst van de Mentimeter. 
 

Welke kansen en uitdagingen ziet u? 
 Overeenstemming in de wijk 
 Warmtenet is een kans 
 (Collectief) Isoleren, hoge isolatiegraad bereiken 
 Voorlichting, duidelijkheid 
 Eerlijke verdeling warmte en elektra. 

 Financiering 
 Sociaal maatschappelijke verdeling van kosten en baten 
 Infraroodfoto’s 
 Achter de voordeur komen bij alle inwoners 
 Participeren 
 Zonnepanelen 

 

Wat kan de gemeente doen? 
 Warmtenet 
 Coördineren en faciliteren, eventueel via wijkcoördinatoren in samenwerking met 

Duurzaam Bouwloket 
 Subsidie verstrekken/lening verstrekken 

 Objectief informeren 
 Keuze maken in vroeg stadium 

 Maatregelen stimuleren 
 Visie uitwerken 
 Voorlichting, actief informeren 
 Warmtescan woningen 
 Onderzoek zelfstandige warmte, niet afhankelijk van industrie 

 

Wat kunt u zelf doen? 
 Gedrag veranderen 
 Isoleren 
 Energie in kaart brengen 
 Trui aantrekken 
 Consuminderen 
 Minder douchen 

 Met VvE om tafel 
 Zonnepanelen 

 Minder energie verbruiken 
 Goed ventileren 
 Warmtecamera inzetten 

 

De klankbordgroep. Wie zijn zij? 

Via een informatiebijeenkomst, eerder in 2018, 

is een klankbordgroep ontstaan met inwoners 

die graag een bijdrage willen leveren aan de 

opgave die er ligt om in 2050 als gemeente 

aardgasvrij te zijn. 

Achtergrond 

Parijs akkoord  klimaatakkoord in wording  

RES & Transitievisie warmte  

uitvoeringsplannen aardgasvrije wijken 

(technische uitrol, financiering, participatie). 

Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl 



  


