Met Wijnaldum klaar voor de toekomst
De schouders onder andere energie
28 Oktober 2019

NOTULEN
Om het een leesbaar geheel
te houden leest u in roze
vlakken de notulen van
maandag 28 oktober.

Programma 1e Energieatelier
◼

◼
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Plenaire toelichting
◼

In het kort het project

◼

Wat is energietransitie? Wat betekent het voor u in uw eigen huis?

Pauze
◼

Samen aan de slag!

◼

Terugkoppeling

◼

Hoe nu verder?

NOTULEN
De heer Harry Boon, wethouder Gemeente
Harlingen, opent de avond en heet iedereen
van harte welkom.
Aanwezigen
•
Ongeveer 30 aanwezigen uit het dorp.
•
Dorpsbelang Winaam
•
Gemeente Harlingen,
•
De Bouwvereniging,
•
Alliander,
•
Royal HaskoningDHV

Waarom zijn we bij elkaar?
◼

Wijnaldum is door de gemeente Harlingen geselecteerd als pilot om als eerste dorp van
de gemeente aan de slag te gaan met een eigen plan hoe we uiteindelijk van het
aardgas af gaan.

◼

Samen met de bewoners van Wijnaldum, de gemeente, de provincie, Alliander, het
Wetterskip, de Bouwvereniging en onder begeleiding van Royal HaskoningDHV

◼

De pilot is onderdeel van het project Wijken en dorpen van de toekomst.
→ we gaan oefenen met het gezamenlijk opstellen van een visie “van het aardgas af”;
→ het “wanneer” staat daarbij nog open!

Aanvullende toelichting:
Het staat nog volledig open wanneer Wijnaldum van het aardgas af
gaat: we hebben nog tot 2050 de tijd.
Deze pilot is een oefening voor het proces dat we met alle wijken
moeten gaan doorlopen. We onderzoeken hoe we met elkaar in gesprek
moeten en verkennen technische oplossingsrichtingen. Technisch kan er
van alles, of het ook wenselijk en haalbaar is, dat bepalen we met
elkaar. U als bewoners bent daar heel belangrijk bij.
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De Bouwvereniging licht kort toe waar zij mee bezig zijn:
• De komende jaren moeten alle woningcorporaties in
Nederlang al naar label B voor alle woningen.
• In Wijnaldum zijn ze al flink aan de slag. Van de 43
woningen worden er 15 gesloopt, daarvoor komen 10
aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de plaats.
• De andere woningen worden na-geisoleerd tot label B.
Om die ook aardgasvrij te maken wacht de
Bouwvereniging op de plannen van de Gemeente en de
ideen die in dit traject ontstaan.

Waarom wijken en dorpen van de toekomst? Afspraken
VN-klimaatakkoord:
de opwarming van de aarde
beperken tot ruim onder 2
graden Celsius, met een
duidelijk zicht op 1,5 graden
Celsius

NL-afspraken:
in 2030 22 stopt winning
Gronings aardgas.
In 2050 alle gebouwen van
het aardgas af.

NLafspraken:
2030: 49% CO2
reductie,
2050: 95 – 100%
CO2 reductie
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Waarom wijken en dorpen van de toekomst?
Het klimaat verandert.
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HET WORDT WARMER!

HET WORDT NATTER!

HET WORDT DROGER!

Werken aan een duurzame toekomst
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling
die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van de toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen”
◼

Doen we het niet voor onszelf, dan wel voor onze
(klein)kinderen;

◼

Terug naar een lokale schaal, samen de schouders er onder;

◼

Ons geld en onze investeringen ten goede laten komen aan
onszelf en onze eigen omgeving.
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Terug naar de pilot
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Hoe komen we tot een visie voor Wijnaldum?
28
oktober

1. Kennismaken en samen aan de slag.

2. Van ideeën naar strategieën, samen aan de slag deel 2.

3. Ontwerpen van een visie “Warmtetransitie Wijnaldum”

4. Met elkaar bekrachtigen.
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NOTULEN
We werken in vier avonden samen aan de
vraag hoe en wanneer Wijnaldum
aardgasvrij kan worden. Er is dus nog
ruimschoots te gelegenheid uw buren te
betrekken. Ook staat er nog geen technisch
ontwerp vast. Dat maken we met elkaar, in
samenspraak en in gedeeld eigenaarschap.

Wat betekent het om pilot te zijn?
◼

Wij gaan gezamenlijk een visie maken voor het dorp wat betreft de
warmtetransitie: van het aardgas af. Daarin onderscheiden we twee sporen:

◼

Technisch
Aan het eind van het traject weten we welke kant we op gaan qua
duurzame warmte in ons dorp: welke techniek(en) zetten we in? Wat is er
voor nodig om die in onze dorp te gaan gebruiken? Welke concrete stappen
gaan we daartoe de komende jaren zetten? Kan ik daar in mijn eigen huis
al aan bijdragen?

◼

Beweging
Ook weten we met welke acties en activiteiten we energie in het dorp
krijgen: hoe we de mensen in beweging krijgen om de komende jaren
sámen aan deze opgave te werken.
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Wat gaan we vanavond doen?
De wijk in beweging

De wijk en uw woning duurzaam verwarmd

◼

Hoe ziet de uitdaging er uit voor het dorp?
Wat betekent duurzaamheid voor Wijnaldum?

◼

Hoe zorgen dat we met breed draagvlak en met
uitstraling naar het dorp aan de slag kunnen? Hoe
zorgen we dat de wijk in beweging komt? Hoe
krijgen we de buurvrouw/man mee?
1.

2.

In kaart brengen “sociale karakteristieken” van
Wijnaldum.

◼

In gesprek over de karakteristieken van het dorp:
type woningen, de opbouw en structuur van de wijk,
de buurtanalyse van Alliander. Welke technieken
zien we eventueel nog meer als optie?

◼

Hoe zien de opties er uit, wat past er goed bij onze
wijk? Kritische vragen stellen.

◼

Over welke opties willen we meer weten?

Samen zetten we aantal kansrijke opties op
een rij om “beweging” te krijgen.

Na de pauze zijn we in 2 groepen uiteen te gaan,
• Een groep besprak de vragen over het bewegingsspoor (links)
• Een grotere groep dacht door over de technische opties (rechts).
Op de volgende pagina’s volgen de resultaten uit de groepen.
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Groep 1 techniek: resultaten
Samen zijn verschillende opties en dilemma’s besproken. Ook zijn de
drie alternatieve verwarmingsopties extra toegelicht: volledig
elektrisch, duurzame gassen en een warmtenet (zie onderaan deze
notulen voor grote platen).
◼

◼

Isoleren
Voor de oudere woningen in Wijnaldum blijkt het heel lasting om
ze na te isoleren tot op label B. Een aantal bewoners deelt hun
zorgen.
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Duurzame gassen
◼

◼

Volledig elektrisch
Voor de slecht te isoleren woningen is het onmogelijk de c.v.
ketel te vervangen voor een warmtepomp.
◼
Voor hen die wel goed na te isoleren zijn lijkt een
warmtepomp een optie, al dan niet met een beetje bijstook
van de c.v. (“hybride warmtepomp”).
◼
Iemand heeft geen goede ervaringen met infrarood panelen
Warmtenetten
Is restwarmte vanuit de REC een optie? De ontwikkeling van een
warmtenet lijkt erg duur voor Wijnaldum. Het aanleggen van een
leidingnetwerk voor een kleine groep afnemers is niet rendabel
voor een mogelijke projectontwikkelaar.
◼

◼

◼

◼

◼

Naast “gewoon” op de huidige installaties blijven verwarmen
kunnen duurzame gassen ook een rol spelen in de hybride
variant.
Wanneer ingezet wordt op groen gas is het belangrijk te
weten of dat betaalbaar blijft en de levering betrouwbaar
Alliander deelde hun ervaringen met Oosterwolde, waar een
groot zonnepark groene stroom gaat leveren aan een
elektrolyser. Deze zet de groene stroom om in waterstof.
Waterstof kan mogelijk ingevoegd worden in het bestaande
gasnet, of een rol spelen in het balanceren van de lokale
elektriciteits-netten.
Aanwezigen zijn benieuwd wat groene waterstof voor hun
dorp kan betekenen.

TOT SLOT: ALLE AANWEZIGEN WILLEN GRAAG
HUN EIGEN ENERGIE LOKAAL OPWEKKEN
EN WEL OP DE MEEST DUURZAME MANIER

Groep 2 beweging: resultaten
Binnen de groep BEWEGING zijn de volgende vragen behandeld:
Waarom bent u hier?
◼

De aanwezigen stelden dat ze wel van het aardgas af willen,
maar dat ze vooral met de vraag hier zitten hoe we dit gaan
aanpakken in en met Wijnaldum.

Hoe ziet de uitdaging eruit voor het dorp?
◼
◼

◼

Aantal monumentale panden aanwezig op kleigrond;
De meeste mensen zitten met zorgen over de financiering. Is
een investering rendabel op termijn? Niet iedereen weet hoe
lang ze blijven wonen.
We moeten samen met het dorp meer mensen bereiken door
concreter te worden.

Karakteristieken Wijnaldum
◼
◼
◼
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Sterke dorpsgemeenschap;
Erg divers wat betreft woningtypen en bouwjaar;
Wijnaldum is opgedeeld in verschillende delen:
Utergerzen, oude gedeelte dorp, buitengebied.

Hoe krijgen we het dorp mee / in beweging?
◼

10% van het dorp is momenteel aanwezig op deze werksessie, we
willen gezamenlijk naar meer!

◼

De vragen waarover werd gesproken waren vooral “Hoe denken
we erover?” & “Hoe raken we met elkaar in gesprek?”

◼

Goed idee: laat voorbeeldhuizen zien om mensen te bereiken,
zodat ze een idee hebben van hoe het in andere dorpen wordt
aangepakt!

◼

We gaan 1-op-1 gesprekken met de buren voeren en ervoor
zorgen dat het begint te leven in de wijk.

◼

De volgende uitnodiging moet meer informatie bevatten over wat
er gaat gebeuren in deze pilot en wat het betekent voor de
bewoner zelf. Daarin kunnen de eerste inzichten over
mogelijkheden per energielabel en/of woningtype staan, zodat
men wordt geprikkeld om te komen naar de volgende
bewonersavond.

Hoe nu verder?

2. Van ideeën naar strategieën, samen aan de slag deel 2.

3. Ontwerpen visie “Warmtetransitie Wijnaldum”

4. Met elkaar bekrachtigen.
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17 juni

1. Samen aan de slag. Hoe ziet de uitdaging er uit voor het dorp? We duiken in mogelijke energieconcepten
(technisch – economisch) en in de sociale kenmerken van het dorp. Hoe zorgen we dat het dorp in beweging
komt? Hoe zorgen dat we met breed draagvlak en met uitstraling naar het dorp aan de slag kunnen?
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Buurtanalyse Wijnaldum +
verspreide huizen
Gemeente Harlingen

Peter Smale (Gebiedsregisseur Friesland)
10 oktober 2019
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Waar bestaat een buurtanalyse uit?
Een buurtanalyse biedt inzichten over relevante aspecten voor alternatieve warmteoplossingen
Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, burgers en andere lokale stakeholders om hen te
helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening, die zowel in hun eigen belang als in het publieke
belang zijn. Het realiseren van het slimste alternatief voor aardgas is afhankelijk van veel lokale factoren. Denk hierbij aan het type
woningen in een buurt, de eventuele beschikbaarheid van restwarmte en de wensen van de bewoners.
Met een buurtanalyse faciliteert Alliander gemeenten door onze kennis over bestaande netten en over mogelijke nieuwe
warmteoplossingen te delen. Deze kennisdeling dient ter ondersteuning van de beslissingen van gemeenten over alternatieve
vormen van de warmtevoorziening. We maken hierbij gebruik van een verscheidenheid aan bronnen, waaronder het CBS,
aangekochte datasets en eigen data. De inhoud van deze presentatie mag daarom niet wordt gedeeld en is enkel bestemd voor
de gemeente Harlingen ter ondersteuning van deze strategische beslissingen.

Gebiedsverkenning

- hoe is het gebied opgebouwd e.g. demografisch, eigendom panden, energielabels

Status van netten

- wat is de staat van het G- en E-net? Welke netcapaciteit is beschikbaar? Wat is de
desinvestering bij het vervroegd verwijderen van het gasnet?

Geschikte opties

- welke nieuwe warmteoplossingen zijn voor de buurt beschikbaar en geschikt? Wat zijn hier
de indicatieve (maatschappelijke) kosten en voor- en nadelen van?

A - Gebiedsverkenning Wijnaldum
Energielabel
Wat opvalt is het grote aandeel labels B (27%), G (26%) en A en C
(respectievelijk 15 en 18%). Voor All Electric en een lage temperatuur
warmtenet (50 - 70 ºC) wordt doorgaans minimaal energielabel B vereist.
Voor een hoge temperatuur warmtenet (vanaf 70 ºC) geldt dit in de regel
niet. Wanneer de Wijnaldum naar All Electric zou willen gaan ligt er nog wel
een isolatieopgave, die met name voor de panden met label G (en F)
uitdagend is.

Bouwjaar
Bijna tweederde (59)% van de woningen is van na 1974 en die woningen
zijn i.h.a. redelijk tot goed geïsoleerd. Dit komt overeen met de labels A t/m
C. Zo’n 20% is vooroorlogs. Deze woningen hebben label G of F en zijn
vaak lastig en/of kostbaar om goed te isoleren en op label B te krijgen.

Demografische kenmerken
Helaas zijn de inkomensgegevens niet beschikbaar. Dit kan van belang zijn
bij financiële bijdrages (bijv. isolatie), dan kan hier rekening mee worden
gehouden. De leeftijdsverdeling is redelijk gelijk aan een gemiddelde buurt
in Nederland.

A - Status gasnet Wijnaldum
Afschrijving en materiaal gasnet
Een groot deel van het gasnet is (bijna) afgeschreven, 87% van het gasnet is voor 80% of meer afgeschreven. Ruim de helft van het distributienet is van PVC en
PE (samen 56%) en is prima te verwijderen. Echter, het andere deel is grondroeringsgevoelig (44%) en ligt verspreid over Wijnaldum. Dit kan betekenen dat we
een (tijdelijk) nieuw gasnet moeten aanleggen bij grondwerkzaamheden, wat een desinvestering kan inhouden. De restwaarde van het distributienet bedraagt
€ 85k en het verwijderen van dit net kost € 182k. Wanneer we de grondroeringsgevoelige leidingen (tijdelijk) moeten vervangen is dit een extra kostenpost van
€ 312k. Het algemene standpunt van Liander is dat we geen investeringen meer doen in tijdelijke gasnetten. Dit verdient dus de nodige aandacht bij het kiezen
van de verschillende warmteopties. Goed om te weten; Vitens heeft vervangingswerkzaamheden gepland in een klein deel van Wijnaldum.

A - Status elektriciteitsnet Wijnaldum
Capaciteit elektriciteitsnet
De huidige belasting van het elektriciteitsnet en de middenspanningsruimtes (MSR, de bolletjes op de kaart) is relatief laag. Bij een switch naar All Electric
verwarmen moet er worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet. Een deel van de kabels moet worden vervangen en waarschijnlijk moeten er 1 MSR worden
vervangen of aangepast. Totale geschatte kosten voor de aanpassing in de netinfrastructuur bedragen € 192k. Het rechterplaatje geeft de switch naar All Electric
verwarmen weer.

B - Gebiedsverkenning Wijnaldum verspreide huizen
Energielabel
Wat opvalt is het grote aandeel label G (51%). Echter, niet alle labels zijn
bekend, dus dit percentage zegt niet zoveel. Voor All Electric en een lage
temperatuur warmtenet (50 - 70 ºC) wordt doorgaans minimaal energielabel
B vereist. Voor een hoge temperatuur warmtenet (vanaf 70 ºC) geldt dit in
de regel niet. Wanneer de verspreide huizen rondom Wijnaldum naar All
Electric zou willen gaan ligt er nog wel een isolatieopgave, die met name
voor de panden met label G en F uitdagend is.

Bouwjaar
Ruim de helft (53)% van de panden is van na 1974 en die woningen zijn
i.h.a. redelijk tot goed geïsoleerd. Dit komt overeen met de labels A t/m C.
Het betreft hier deels grote panden, waarschijnlijk boerenschuren of stallen.
Het is de vraag wat hiervan de warmte- of elektriciteitsvraag is. Een kwart
(25%) is vooroorlogs. Deze woningen hebben label G of F en zijn vaak
lastig en/of kostbaar om goed te isoleren en op label B te krijgen.

Demografische kenmerken
Helaas zijn de inkomensgegevens niet beschikbaar. Dit kan van belang zijn
bij financiële bijdrages (bijv. isolatie), dan kan hier rekening mee worden
gehouden. Bij de leeftijdsverdeling valt het hoge aandeel 65+ en het lage
aandeel kinderen en de categorie 25-44 jaar op.

B - Status gasnet Wijnaldum verspreide huizen
Afschrijving en materiaal gasnet
Het gasnet is (bijna) afgeschreven, 94% van het gasnet is voor 80% of meer afgeschreven. Het overgrote deel van de materiaalsoort is van PVC en PE (samen
79%) en is prima te verwijderen. Echter, een deel is grondroeringsgevoelig (20%). Dit kan betekenen dat we een (tijdelijk) nieuw gasnet moeten aanleggen bij
grondwerkzaamheden, wat een desinvestering kan inhouden. De restwaarde van het distributienet bedraagt € 212k en het verwijderen van dit net kost € 489k.
Wanneer we de grondroeringsgevoelige leidingen (tijdelijk) moeten vervangen is dit een extra kostenpost van € 393k. Het algemene standpunt van Liander is dat
we geen investeringen meer doen in tijdelijke gasnetten. Dit verdient dus de nodige aandacht bij het kiezen van de verschillende warmteopties.

B - Status elektriciteitsnet Wijnaldum verspreide huizen
Capaciteit elektriciteitsnet
De huidige belasting van het elektriciteitsnet en de middenspanningsruimtes (MSR, de bolletjes op de kaart) is relatief laag, er is wel 1 MSR die tegen overbelasting
aan zit. Bij een switch naar All Electric verwarmen moet er worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet. Een deel van de kabels moet worden vervangen. Totale
geschatte kosten voor de aanpassing in de netinfrastructuur bedragen € 203k. Het rechterplaatje geeft de switch naar All Electric verwarmen weer.

Alternatieve warmtevoorziening opties Wijnaldum
4 categorieën:
•

•

•
•

Volledig elektrisch: de woningen moeten extra isolatiemaatregelen nemen
en het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden. In de regel is deze
optie vrij kostbaar. Er ligt een flinke isolatieopgave om alle woningen op label
B te krijgen, het is de vraag of dat haalbaar is gezien de ouderdom van de
woningen en het label waar ze op zitten (G).
Hoge/lage temperatuur warmte: Er is een vergunning verleend voor
geothermie in Sexbierum en er is een aanvraag voor een vergunning in
Franekeradeel. Wat betreft warmtebronnen zit de REC enigszins dichtbij, de
overige bronnen zit dichterbij Harlingen. Rondom Sexbierum liggen een
drietal warmtenetten.
Duurzaam gas: groen gas is een optie die weinig tot geen aanpassingen
vergt aan woningen of gasnet, maar vereist wel een duurzame bron. Het
omliggende gebied heeft potentie voor de opwek van groen gas.
Hybride systemen: doorgaans goedkoper dan volledig elektrisch, maar vergt
mogelijk alsnog een verzwaring van het net. I.c.m. groen gas en/of waterstof
wellicht een interessante optie om nader uit te werken.

Hoge/lage temperatuur warmte

Volledig elektrisch

Duurzaam gas
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Volledig elektrisch
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Duurzaam gas
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Hoge/lage temperatuur warmte
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Alternatieve warmtevoorziening opties Wijnaldum

4 categorieën:

• Volledig elektrisch: de woningen moeten extra isolatiemaatregelen nemen en het
elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden. In de regel is deze optie vrij kostbaar.
Er ligt een flinke isolatieopgave om alle woningen op label B te krijgen, het is de
vraag of dat haalbaar is gezien de ouderdom van de woningen en het label waar ze
op zitten (G).
• Hoge/lage temperatuur warmte: Er is een vergunning verleend voor geothermie in
Sexbierum en er is een aanvraag voor een vergunning in Franekeradeel. Wat betreft
warmtebronnen zit de REC enigszins dichtbij, de overige bronnen zit dichterbij
Harlingen. Rondom Sexbierum liggen een drietal warmtenetten.
• Duurzaam gas: groen gas is een optie die weinig tot geen aanpassingen vergt aan
woningen of gasnet, maar vereist wel een duurzame bron. Het omliggende gebied
heeft potentie voor de opwek van groen gas.
• Hybride systemen: doorgaans goedkoper dan volledig elektrisch, maar vergt
mogelijk alsnog een verzwaring van het net. I.c.m. groen gas en/of waterstof wellicht
een interessante optie om nader uit te werken.
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Alternatieve warmtevoorziening opties (1/2)
Volledig
elektrisch

Hoge
temperatuur
warmtenet
Lage
temperatuur
warmtenet
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Alternatieve warmtevoorziening opties (2/2)

Groen gas

Biogas

Hybride
warmtepomp
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