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Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 7, Bestuursrapportage juni, juli 2020, wordt toegezegd terug te komen op de vraag
wanneer er meer bekend is m.b.t. de Pilot Restwarmte Bolsward (blz. 17).

Datum schriftelijke reactie
6 oktober 2020

Schriftelijke reactie
Er zijn binnen de gemeente meerdere kansen om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving. Eén van deze gebieden is Bolsward, waar veel bedrijven dicht bij elkaar gevestigd zijn
met restwarmte en waar dichtbij deze bedrijven woonwijken gelegen zijn. Daarnaast zijn in Bolward Noord
de bestaande gasnetten van Liander financieel afgeschreven en hebben de nabijgelegen woningen relatief
goede energielabels. Deze redenen samen gaven voldoende aanleiding om opdracht te geven aan
Ekwadraat voor een studie naar het potentieel van een mogelijk restwarmtenet.
Vanaf december 2019 tot en met mei 2020 is de studie door Ekwadraat uitgevoerd en de resultaten lijken
veelbelovend. Er is veel restwarmte beschikbaar, op goede temperaturen en voldoende constant. De
houding van de bedrijven is positief en er zijn geschikte afnemers geïdentificeerd. Er is sprake van een
eerste voorzichtige positieve business case, het is technisch en juridisch mogelijk.
Door het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie is een goede basis gelegd. In de klimaatagenda is onder
andere aangegeven dat voor Bolsward een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het is nu aan het college om,
samen met de bedrijven, inwoners en andere stakeholders, met de uitkomsten verder aan de slag te gaan.
Over bovenstaande is de commissie DSO op 12 mei 2020 geïnformeerd.
De eerste stappen richting verdere uitwerking zijn gezet in september 2020. Er heeft een vervolg gesprek
plaatsgevonden tussen de bedrijven en de gemeente over de verdere invulling van een restwarmtenet in
Bolsward. Daarnaast heeft een verkennend gesprek tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie
plaatsgevonden. Diverse thema’s vragen nu nadere uitwerking voor het uitvoeringsplan en voor een
duidelijk vervolg, te weten: techniek, ruimte, juridische en bestuurlijk, communicatie en draagvlak en
financiën. Hierop zijn de eerste stappen gezet door afspraken met elkaar aan te scherpen, voor te bereiden
en verdere samenwerking met elkaar te verkennen. De nadere invulling van een financiële business case
wordt onderzocht. In het eerste kwartaal van 2021 kan meer informatie worden verstrekt over de voortgang
van het project en de planning.
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