
Even geduld, we starten om 14:30 uur
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Webinarserie 
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14 december 2020

Een initiatief van VNG, ECW, PAW en TKI UE

Programma:
-Proeftuin Aardasvrije Wijken Katwijk
-Wat doen wij voor u?



Poll 1



Expert team 
van vandaag

Sabine Jansen
Harmke Bekkema
Leo Brouwer
Niels Rood
David van Pettersen



Overzicht PAW wijken



14 December 2020

Ewald Slingerland – Merel Gravemaker –

Gerwen van der Linden

Katwijk – Hoornes 
Aardgasvrij



• Techniek (Ewald)
• Stakeholdermanagement 

• Initiatiefnemers/ projectgroep (Merel)
• Gemeente incl. gemeenteraad (Merel)
• Bewoners (Gerwen)
• Markt (Gerwen)

• Businesscase (Ewald)
• Aanbesteding (Gerwen/ Ewald)

Programma



• Katwijk aan Zee
• Energie uit water (uitwateringskanaal)

Techniek





• Smartpolder concept (mei 2017)

Techniek – oorspronkelijk zoekgebied



• Aanpak infrastructuur
• Sloop/ nieuwbouw
• Situatie bronnen
• Kenmerken vraag

Techniek – keuze
startgebied



• IKC+ nieuwbouw
• Flats

• Nieuwbouw app.
• VVE (particulier)
- Biltflat
- Schoutenhof

• Dunavie (woco)
- Hoorneslaan
- Reygersberglaan

• Rijwoningen
• School

Techniek –
startgebied 



• Welke temperatuur is nodig voor wie?
• Kanaal is (zeer) lage temperatuur bron
• Integrale afweging totale keten

• Technische ruimte/ opwek
• Infrastructuur
• Afgifte warmte

Techniek – afweging temperaturen en locaties



Techniek



• Er zijn 6 redenen:
• Beste financiële resultaat (beperkte hoeveelheid leidingnetten, TR 

integreren met nieuwbouw IKC+)
• Kleinste ruimtebeslag (integreren kelder IKC+, overal tweepijps, 

standaard afleverset in woning)
• Gelijke duurzaamheid (centraal MT vs. decentraal tapwater)
• Geen claim op warmte uit afvalwater (kan voor andere deelbuurt gebruikt 

worden)
• Beste mogelijkheden voor toekomstige warmtebronnen (TR dichtbij 

hoofdwegen)
• Biedt beste perspectief voor seizoensopslag (1 TR met rel. groot temp. 

verschil)

Techniek – redenen keuze scenario 1



Techniek – systeemontwerp



• Integrale gebiedsaanpak (riolering, groen/ bomen etc.)

Techniek – Uitdagingen en aandachtspunten



• Inzet (centrale) warmtepompen vs. elektrische piekketel 
(geen aardgas in systeem)

Techniek – Uitdagingen en aandachtspunten



• Plaatsen en bereiken afleversets in bestaande woningen

Techniek – Uitdagingen en aandachtspunten



Proeftuin Hoornes aardgasvrij
• Samenwerking Hoogheemraadschap van Rijnland, Dunavie 

en gemeente
• Toekenning decentralisatie uitkering € 4,8 + 0,4 = € 5,2 mln / 

maart 2019 convenant 
• Ervaringen opdoen (de wijze en condities bestaande wijken 

op haalbare en betaalbare wijze aardgasvrij maken / 
participatie belanghebbenden)

• Gefaseerde aanpak; 500-700 woningen binnen 
decentralisatie uitkering gasvrij en betaalbaar te realiseren 
met aquathermie

• Koppeling met pilot integrale aanpak Hoornes. 



Belangrijkste uitgangspunten

1. Doorstempelbare aanpak warmtenet voor de 
gehele gemeente

2. Financiële haalbaarheid voor de gemeente Katwijk
3. Draagvlak afnemers Katwijk 
4. Betrouwbaarheid van warmtelevering
5. Integrale wijkaanpak
6. Duurzaamheidsdoelen



Waar staan we nu
• Intentieovereenkomst IKC+ B&W 25 september 2020
• Raadsbesluit uitgangspunt voor de governance 8 

oktober 2020
• Technisch ontwerp en businesscase 29/9 in B&W en 

15/10 Informatieve sessie raad
• Voorbereidingen intentieoverkomst Dunavie/ Pnielkerk
• GO voorstel uitrol warmtenet in voorbereiding voor 

B&W 27 oktober – raad B sessie 17 december 2020



Welke ervaringen opgedaan
• Zorg voor voldoende expertise en consistentie in het 

projectteam
• Rollen samenwerkende samenwerkende partners 

wijzigen
• Koplopersrol; dealen met onzekerheden en risico’s
• Integraal gebiedsgericht werken helpt



Vervolgstappen 
• Aanbesteding DBFMO; start verlovingsperiode
• Oprichting BV onderbrenging juridisch eigendom 

assets
• Samenwerkingsovereenkomsten toekomstige grote 

afnemers
• Voorstel aanpak volgende fase uitrol warmtenet 

Hoornes
• Participatie traject samen met kandidaat 

concessiehouder



Aanbesteding

25


