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Aanleiding 
Wij sturen deze raadsbrief naar aanleiding van het Raadsvoorstel Plan van Aanpak 
demonstratieproject duurzame warmte Sassenheim. Dit besluitvormende Raadsvoorstel 
was in eerste instantie geagendeerd voor de commissie DEB op 17 juni. Bij het vaststellen 
van de agenda heeft uw commissie dit voorstel van de agenda afgevoerd. Het afvoeren 

van dit voorstel heeft de nodige consequenties waarover wij u graag informeren middels 
deze raadsbrief. 
 
Achtergrond voorstel en huidige status 
In oktober 2019 heeft D66 bij monde van mevrouw Alkemade gevraagd aan het college 
om de mogelijkheden te verkennen om gebruik te maken van subsidieregeling 
“Aardgasvrije wijken”.  

In Januari 2020 is deze vraag herhaald door het CDA bij monde van mevrouw Wietsma. 
Hierop heeft het college bij monde van wethouder Van Kempen toegezegd de 

mogelijkheden te onderzoeken.  
 
Vanuit deze toezegging aan de raad zijn we in februari gestart met een vooronderzoek in 
de Kagerpleinbuurt, mede naar aanleiding van voorgenomen acties van STEK voor enkele 
appartementencomplexen, hiermee hebben we een indicatie van de haalbaarheid 

verkregen. In de periode maart t/m mei 2020 is op basis van de resultaten van het eerste 
onderzoek een Plan van Aanpak voor verdere uitwerking opgesteld, gericht op 
bestuurlijke  behandeling en beschikbaar stellen van budget om een concreet pilot-plan 
verder uit te werken. Hierbij is een raadsvoorstel geschreven, met daarin ook alle risico’s 
en kanttekeningen die te plaatsen zijn bij dit voorstel. Dit voorstel is geaccordeerd in de 
collegevergadering van 26 mei 2020. Daags na het college voorstel zijn inwoners en 

bedrijven geïnformeerd, voorafgaand aan de openbare behandeling in de 
commissievergadering. Met het voorstel heeft het college de toezegging ingevuld om de 
mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van de subsidieregeling “Programma 
Aardgasvrije wijken (PAW)”.  
 

Tijdens de commissievergadering heeft uw commissie besloten het stuk niet te 
behandelen, maar prijs te stellen op eerst een technisch-inhoudelijke behandeling van het 

onderwerp. Dit kan op zijn vroegst in september 2020 gepland worden. Wat betreft het 
college kan het ongewijzigde voorstel opnieuw worden geagendeerd, naar verwachting op 
zijn vroegst in oktober 2020. Als naar aanleiding van de technisch-inhoudelijke 
behandeling wel een gewijzigd voorstel moet volgen, kan dat naar verwachting niet 
eerder dan in januari 2021 in de commissie DEB geagendeerd worden. 
 
Consequentie aanhouden van het voorstel 

De belangrijkste consequentie van het niet behandelen en het niet beschikbaar maken 
van de benodigde financiële middelen, is dat een verdere uitwerking van de plannen voor 
deze pilot-wijk niet kan plaatsvinden en het voorbereiden van een eventuele 
subsidieaanvraag voor de 3e tranche PAW ook niet kan worden ingezet. De 3e tranche 
gaat naar verwachting eind 2020 open en de inschrijving sluit in april 2021. Bij een start 



in juni 2020 van de verdere uitwerking van de plannen was een inschrijving voor de 3e 

tranche op basis van een goed uitgewerkt plan naar verwachting haalbaar geweest. Nu de 
start van de werkzaamheden op zijn vroegst vanaf november 2020 kan plaatsvinden, 
wordt het halen van de 3e tranche PAW een uitdaging met enorme tijdsdruk.  
 

Perspectief 
Er moet een keuze gemaakt worden door de raad over de vervolgstappen. Er wordt 
budget beschikbaar gesteld voor een projectaanpak voor het demonstratieproject 
duurzame warmte Sassenheim of er wordt gekozen om eerst het traject van de 
Transitievisie Warmte te doorlopen. Pas daarna wordt dan door de raad bepaald op welke 
wijze met de uitvoering van een wijkgerichte aanpak kan worden gestart.  
 

De raad kan ervoor kiezen eerst de hoofdlijnen van de Energietransitie vast te stellen via 
de Regionale Energie Strategie 1.0 (juli 2021), de Lokale Energie Strategie en de 
Transitievisie Warmte (2e helft 2021) en pas daarna een demonstratieproject duurzame 
warmte op te starten. Het is in dat kader belangrijk om nog eens aan te geven dat een 
gemeente uiterlijk voor 2030 duidelijk gemaakt moet hebben met welke drie wijken de 

gemeente als eerste aan de slag wil in het kader van de warmtetransitie.  

 
Alleen als de raad een budget beschikbaar stelt om te starten met de uitwerking van een 
pilotwijk, kan de gemeente met een in voldoende mate uitgewerkt plan inschrijven voor 
een eventuele toekomstige 4e tranche of andere ondersteuningsregeling. De aanleiding 
om met een pilotproject van start te gaan is niet (alleen) de mogelijkheid voor een PAW- 
subsidieaanvraag, maar de noodzaak om via een pilotproject te starten en ervaring op te 
doen met de uitvoering van de warmtetransitie op wijkniveau.  

 
 
Omdat de bewoners en bedrijven van de Kagerbuurt in Sassenheim voorafgaand aan de 
behandeling van het Plan van Aanpak al zijn geïnformeerd over dit pilot-project, en omdat 
dat direct al veel vragen heeft opgeroepen, is het ook noodzakelijk om de bewoners op 
korte termijn opnieuw te informeren over de huidige stand van zaken, en wat naar 
verwachting het verdere vervolg kan zijn. 

 

Het niet behandelen van het voorliggende raadsvoorstel inclusief Plan van Aanpak 
noodzaakt het college de raad de vraag te stellen of de raad nog steeds een voorkeur 
heeft voor het aanvragen van een subsidie “Programma Aardgasvrije Wijken” of dat de 
raad er de voorkeur aan geeft eerst de Transitievisie Warmte te behandelen. Na de 
Technische sessie in september wordt deze vraag aan u voorgelegd ter beantwoording. 

 

Planning 

Meest optimistische planning voor aanvraag subsidie Programma Aardgasvrije Warmte 
 

 14 sept 
2020 

7 okt 
2020 

5 nov 
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nov 2020 
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2021 

Opmerking 

Technische sessie 

(beeldvormend) 
 
        X 

    

Ongewijzigd voorstel 

in cie DEB (oor-

deelsvormend) 

  
        X 

   

Raad (besluit)           X  incl. budget 
van +/- 4 
ton 

Aanvraag PAW 3e 

tranche (er is geen 
zekerheid dat de 
inschrijvingsdeadline 
gehaald wordt of 
wordt gehonoreerd 
bij aanvragen) 

    

         X 

met inzet 

van externe 
expertise  

 


