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9 december 2021

Onderwerp

Plan van aanpak c.q. kaders isoleren bebouwde omgeving

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
Graag een stand van zaken geven op de aangenomen motie (08-03-2021) waarbij om een plan van aanpak
meetbaar isoleren gebouwde omgeving wordt gevraagd;

Datum schriftelijke reactie
16 december 2021

Schriftelijke reactie
In de aangenomen motie van 8 maart 2021 staat: ‘verzoekt het college aanvullend op de huidige
klimaatagenda SWF 2021 maar ook geldend voor de nabije toekomst een Plan van Aanpak c.q. kaders op te
stellen op welke wijze onze gemeente, al dan niet in samenwerking met derden, inhoud wenst te geven
aan het afdoende meetbaar isoleren (bijvoorbeeld voldoen aan een bepaald energielabel) van onze
gebouwde omgeving en dit Plan van Aanpak/kaders in het jaar 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad’.
In september 2021 is richting de raad gecommuniceerd dat we het ‘Plan van Aanpak/kaders’ onderbrengen
in de Klimaatagenda SWF 2022. De Klimaatagenda SWF 2022 komt in de eerste raadsvergadering van 2022
(nml. 3 februari 2022) in de raad.
In de concept Klimaatagenda SWF 2022 is een invulling gegeven aan de motie ‘Plan van aanpak c.q. kaders
isoleren bebouwde omgeving’. De uitvoering hiervan loopt via een aantal belangrijke ontwikkelingen
(onderstaande is tevens beschreven in de Klimaatagenda SWF 2022):
-

Transitievisie Warmte; In de verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte zal er voor de
schillen 1, 2 en 3 een schillenaanpak worden opgesteld. Voor schil 3, ‘Energiebesparende
maatregelen individuen’ wordt een uitvoeringsmethode opgesteld voor de komende jaren.

-

Stimuleren isolatie; Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om de stimulering en
bewustwording op het gebied van isolatie en zonne-energie te continueren in 2022. Met de isolatie
actie zal gestreefd worden naar circulaire producten.

-

Compendium Energie; In de klimaatagenda SWF 2022 is een Compendium Energie als bijlage
opgenomen. Bij de projecten Warm Heeg, ’t Eiland en Bolsward verzamelen wij gegevens waarop
wij sturen en nieuwe energiesystemen ontwerpen. Met deze gegevens is in de toekomst terug te
zien wat de resultaten zijn van deze projecten.
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Middels bovengenoemde ontwikkelingen is het opstellen van een apart plan van aanpak in ons optiek niet
noodzakelijk. De schillenaanpak en het opstellen van een uitvoeringsmethode voor schil 3 zal veel
overeenkomsten hebben met een plan van aanpak. Het afdoende meetbaar maken is geborgd en wordt
reeds toegepast bij het ontwerp van diverse projecten.
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