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Betreft: Raadsinformatiebrief eerste verkenning Transitie Visie Warmte 
  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
  
 
 
Voor u ligt een eerste verkenning Transitievisie Warmte. Het voorstel is deze ter consultering te agenderen in 
de commissie Stadsontwikkeling en –beheer.  
 
Op 9 juni 2020 heeft uw college het plan van aanpak Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Op 30 juni echter heeft u als raad de motie “waterstof” aangenomen. 
Het aannemen van deze motie heeft invloed gehad op het aangenomen plan van aanpak. 
U heeft als raad aangegeven de warmtetransitie te willen richten op de toepassing van waterstof. 
Daarbij heeft u aangegeven de toepassing van waterstof te willen terugzien in een pilot binnen de gebouwde 
omgeving. In het verlengde hiervan verwijzen wij in bredere zin naar de brief van minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, ‘Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving’ d.d. 12 januari 2021, 
en benadrukken wij onder andere de opgaven in relatie tot woonlastenneutraliteit.  
 
De eerste verkenning geeft aan welke stappen er genomen zijn. Uitgangspunt voor de warmtetransitie blijft 
het inzetten op het reduceren van energiegebruik. De programma’s binnen de projectgroep Energieneutraal 
zetten in op het faciliteren en informeren van woningbezitters en – gebruikers om het verduurzamen van de 
woningvoorraad te versnellen. Verder heeft er veel afstemming plaatsgevonden over de mogelijkheden van 
het toepassen van eventuele duurzame energiebronnen, waaronder aquathermie.  
Daarnaast geeft de verkenning een aantal aanbevelingen gericht op een reële aanpak van de 
warmtetransitie. 
 
Een Transitievisie Warmte moet via een breed participatietraject worden opgesteld. 
Waar eerder fysieke bijeenkomsten konden worden georganiseerd, maken de maatregelen rond Covid-19 dit 
onmogelijk. Er wordt hard gewerkt aan een digitaal platform om zo de dialoog met de inwoners van Den 
Helder te starten. Tot die tijd beperken we ons door gebruik te maken van het bestaande bewonerspanel. De 
vragenlijst wordt binnenkort (februari) uitgezet. 
Met andere stakeholders zoals daar zijn Marine, Defensie, Rijksvastgoed, Woningstichting, HVC en Liander 
vindt doorlopend afstemming plaats. 
 
Voor het starten van een pilot waterstof zijn een tweetal platforms gevonden namelijk Positive Energy 
Districs, https://jpi-urbaneurope.eu/ped/  en het Waterstoflab https://waterstoflab.nl/. 
Den Helder heeft bij beide platforms naast steden als Delft, Amsterdam, Utrecht , Hoogeveen en Naarden 
ruimte gekregen om kennis en ervaringen te kunnen delen om zo tot de juiste keuze voor gebruik van 
waterstof binnen de gebouwde omgeving te kunnen komen. 
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 Vervolgstappen: 
 Opzetten Kern- en Projectteam 
 Uitzetten opdracht tot bronanalyse 
 Uitzetten vragenlijst aan bewoners, raad einde Q1 informeren over opbrengst c.q. resultaat. 

  
Den Helder, 2 februari 2021. 

  
 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 


