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Schriftelijke reactie toezegging 
 
 
Raad/commissie Commissie DSO 
 
Datum vergadering 13 september 2022 
 
Onderwerp Transitievisie Warmte, Communicatie Schil 1 wijken 
 
Portefeuillehouder Henk de Boer 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 8, Beschikbaar stellen van geld voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte, wordt 
toegezegd terug te komen op de vraag hoe er gecommuniceerd is met de eerder in de Transitievisie 
Warmte genoemde 8 wijken (aardgasvrij maken woningen) en of zij weer in beeld komen op het moment 
dat een ander project bijvoorbeeld niet slaagt. 
 

Datum schriftelijke reactie  

21 september 2022 
 

Schriftelijke reactie 

In de Transitievisie Warmte (TVW), die is vastgesteld op 30 september 2021, wordt gesproken over de 
schillenaanpak waarbij drie schillen worden benoemd. 
 
Schil 1, Geclusterde label A en B woningen. 
Schil 2, Initiatieven/ Pilots/ Ontwikkelingen. 
Schil 3, Energiebesparende maatregelen individuen. 
 
De genoemde 8 wijken vallen in deze onder de schil 1.  
In Schil 2 ontwikkelen initiatieven zoals de projecten Geothermie Bolsward, restwarmte Workum, Warm 
Heeg en ’t Eiland zich tot wijkuitvoeringsplannen waarbij er samen vanuit de Mienskip stappen worden 
gezet naar aardgasvrije wijken. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de tweede schil en het feit dat het hier om projecten gaat met draagvlak 
vanuit de mienskip, hebben we ervoor gekozen om hier vanuit de gemeente in te investeren. Dit houdt in 
dat de schil 1 wijken niet actief door de gemeente worden opgepakt. Deze mogelijkheid staat beschreven 
in de Transitievisie Warmte, vastgesteld door de raad op 30 september 2021. Wel is het mogelijk dat een 
schil 1 wijk zich verenigt als mienskips initiatief en zo mee kan in de tweede schil.   
 
Om dit bekend te maken doen wij het volgende. 
 

- Brief aan inwoners die voorafgaande aan de vaststelling van de TVW een zienswijze hebben 
ingediend. Deze inwoners zijn bekend met de Schil 1 aanpak en willen wij als gemeente graag per 
brief op de hoogte stellen. 
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- In de komende Klimaatweek (31 oktober – 6 november) gaan wij via verschillende kanalen inwoners 
inspireren om initiatieven op te zetten die vallen onder de schil 2 doormiddel van storytelling. 

 
Op het moment dat schil 2 projecten niet slagen en onze doelstellingen voor 2030 (8000 aardgasvrije 
woningen) niet worden gehaald moeten wij onze plannen herijken. Dit kan betekenen dat schil 1 wijken 
wederom actief worden opgepakt. 
 


