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Betreft: Update warmtenet Den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
In 2017 is door de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend, waarin we samen met diverse 
partijen in Den Helder hebben afgesproken om de implementatie van een duurzaam warmtenet te 
onderzoeken. Inmiddels hebben twee bestuurlijke overleggen plaatsgevonden waarin we hier 
gezamenlijk verder inhoud aan geven. Met deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over deze 
bestuurlijke overleggen en over het vervolg van het warmtenet project. 
  
Bestuurlijke overleggen op 7 februari en 24 april 
Haalbaarheidsonderzoek 
Afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van een warmtenet 
in Den Helder. De onderzoeken richten zich enerzijds op de geologische mogelijkheden voor een  
geothermiebron en anderzijds op het mogelijke tracé voor een warmtenet in de stad 
Een mogelijk primair warmtenet ziet er als volgt uit: 
 

 
Figuur 1: Een mogelijk primair warmtenet in Den Helder. In groen weergegeven is het al bestaande warmtenet op 
het terrein van de Koninklijke Marine 

Vooralsnog blijft het gebied ten zuiden van de Doggersvaart nog buiten beschouwing omdat de 
afstanden snel te kostenverhogend worden. 
 
Uit de onderzoeken kan geconcludeerd worden dat een Helders warmtenet kansrijk is, mits er 
gezamenlijk voldoende warmtegebruikers gemobiliseerd kunnen worden.  
 
Draagvlak voor vervolgstappen ontwikkeling warmtenet 
Tijdens de verschillende overleggen is duidelijk geworden onder welke voorwaarden de betrokken 
partijen vervolgstappen willen zetten. Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, 
Woningstichting Woontij, Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed en de gemeente Den Helder 
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staan positief tegenover de verdere uitwerking van het onderzoek, waarbij de kosten voor aansluiting 
op het warmtenet en de afnamekosten van de warmte van groot belang zijn. 

 
Vervolg warmtenet 
Najaar 2019 zullen onder andere de financiële, strategische, technische en sociale uitgangspunten via 
verschillende werkgroepen verder worden onderzocht en uitgewerkt. Met het verder uitwerken van 
deze uitgangspunten kan worden toegewerkt naar een project dat technisch en financieel haalbaar is 
en maatschappelijk aanvaardbaar. De Raad zal hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.   
 
Den Helder, 12 juli 2019. 
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