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Collegebesluit 

Het college besluit:  

• In te stemmen met het wijkuitvoeringsplan 0.5 voor het Eiland in Sneek; 

• In te stemmen met de inhoud van de Nota van Uitgangspunten (NvU); 

• In te stemmen met de intentieovereenkomst behorende bij de NvU; 

• Wethouder H. de Boer te machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen; 

• Om de selectiefase van een Europese aanbesteding te starten, voor een Concessieverlening 
met een marktpartij voor een warmtevoorziening op Het Eiland te Sneek; 

• Op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 2: NvU. De 
motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub i van de Woo; 

• De geheimhouding op bijlage 2: NvU op te leggen tot en met 1 augustus 2023, dan wel 
zoveel eerder dat de aanbesteding is afgerond; 

Toelichting 

In 2019 zijn we samen met de woningbouwcorporaties op het Eiland gestart met een onderzoek naar 
een duurzame warmtevoorziening voor alle woningen op het Eiland. De conclusie van het onderzoek 
is dat een warmtenet met aquathermie op het Eiland haalbaar is. Als vervolg op het onderzoek 
heeft de gemeente het wijkuitvoeringsplan 0.5 opgesteld. Daarnaast heeft de gemeente samen met 
de woningbouwcorporaties, de huurdersverenigingen en het FSFE de gezamenlijke uitgangspunten 
opgesteld voor het project in een Nota van Uitgangspunten (NvU). Het wijkuitvoeringsplan 0.5 en de 
NvU zijn de basis om een aanbesteding te starten en een marktpartij te zoeken die het warmtenet 
kan aanleggen. Na de aanbesteding neemt het college een besluit om al dan niet door te gaan met 
de aanleg en exploitatie van een warmtenet op het Eiland. We leggen de keuzes vast in het 
wijkuitvoeringsplan 1.0. Dat wordt vastgesteld door de raad.  
 
Waarom doen we dit? 
woningbouwcorporatie Elkien gaat een groot deel van haar woningen slopen en nieuw bouwen. Deze 
woningen worden aardgasvrij, dat is bij wet verplicht. Elkien kiest dan normaal gesproken voor een 
individuele warmteoplossing. De rest van de woningeigenaren op het Eiland wordt dan gedwongen 
om ook een individuele oplossing te kiezen voor 2050. De gemeente streeft naar de laagst 
maatschappelijke kosten. We vroegen ons af of dit met een individuele oplossing voor de hele wijk 



 

 

gerealiseerd kan worden. Ekwadraat heeft dat in 2019 onderzocht. Conclusie: een warmtenet met 
aquathermie voor de hele wijk is mogelijk en leidt tot de laagst maatschappelijke kosten. 
 
De vraag blijft hoeveel woningeigenaren en met name particulieren mee gaan doen? Wat haalbaar is 
weten we nu nog niet, dat wordt het komende anderhalf jaar duidelijker en hangt ook af van het 
aanbod dat door de marktpartij aan hen gedaan wordt.  
 
Wat betekent dit voor onze inwoners? 
Het komende jaar onderzoeken we wie het warmtenet kan aanleggen. Dat doen we met een 
aanbesteding. De partij die geselecteerd wordt, na besluit door het college en raad, kan het 
warmtenet aanleggen en zal een betaalbaar aanbod doen richting alle woningeigenaren in 2023. 
Onze inwoners hebben dan de keuze om wel of niet mee te doen op basis van dat aanbod. Hoe meer 
mensen mee doen hoe betaalbaarder en haalbaarder het warmtenet met aquathermie op het Eiland 
wordt.   
 
Wat staat er in het Wijkuitvoeringsplan 0.5? 
Het opstellen van een uitvoeringsplan is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Met een 
uitvoeringsplan geeft de gemeente meer duidelijkheid aan de verschillende betrokken partijen.  
 
Het wijkuitvoeringsplan is een document wat we op verschillende momenten in het proces van het 
komen tot een aardgasvrije wijk herijken. Nu starten we met het wijkuitvoeringsplan 0.5. Deze 
versie heeft als doel om de kaders te schetsen voor de aanbesteding en de gesprekken met de 
markt. Het wijkuitvoeringsplan wordt na de aanbesteding opnieuw vastgesteld in een 1.0 versie. Die 
versie schetst naast de kaders ook een uitvoeringsplan en legt keuzes vast. 
 
Wat staat er in de Nota van Uitgangspunten? 
Voor de aanbesteding hebben de betrokken partijen een aantal keuzes te maken, zoals onder meer 
over de scope, de te doorlopen procedure van de aanbesteding en uitgangspunten. De Nota van 
Uitgangspunten (NvU) bevat de gezamenlijke en individuele uitgangspunten per partij opgesomd als 
vertrekpunt voor de aanbesteding. Partijen hebben dit met elkaar vastgelegd in een 
intentieovereenkomst.  
 
In de NvU gaan we nader in op de rol van de gemeente en de aansluiting op het burgerforumadvies, 
de betaalbaarheid voor onze inwoners, de scope van het project, het energiesysteem en de 
techniek, de duurzaamheid, de toekomstbestendigheid en uitgangspunten voor de uitvoering.   
 
Wat is de planning? 
Onderstaand figuur geeft de planning weer van het hele project. We starten nu met het 
onderzoeken wie het warmtenet aan kan leggen (de aanbesteding). Vervolgens gaat de partij die 
het warmtenet kan aanleggen rekenen en tekenen. In 2023 willen we onze inwoners een aanbod 
voor een aardgasvrije toekomst van hun woning. Als er genoeg woningeigenaren mee doen kan het 
warmtenet aangelegd worden. Doel is om eind 2024 de eerste woningen aan te sluiten.  
 



 

 

Bijlage(n) 

Wijkuitvoeringsplan 0.5 als kader voor de aanbesteding op het Eiland 
 


