
Defi nitief concept dinsdag 12 juni 2018

ROUTEKAART 
Energieneutraal Hoorn 
2040



Routekaart energieneutraal Hoorn 20402



3

1  Samenvatting: de Routekaart in beeld 4

2  Inleiding 5

3  Lokale kansen benutten 7

4  Routekaart 2040 9
 4.1 Opgave energietransitie 9
 4.2 Strategie en doelstellingen 11
 4.3 Spoor 1: gemeente breed actieprogramma 12
  4.3.1 Energiebesparing 12
  4.3.2 Duurzame elektriciteit van wind 15
  4.3.3 Duurzame elektriciteit van de zon 15
  4.3.4 Duurzame warmte 17
  4.3.5 Duurzame mobiliteit 20
 4.4 Spoor 2: wijk actieprogramma 22

5  Samenwerking en organisatie 23

6  Bijlagen
 1 Overzicht betrokken stakeholders 27
 2 Energiemix Hoorn 2040 28
 3 Energietransitie Atlas 30
 4 Wijkprofi elen 31
 5  Overzicht van de acties 37

INHOUDSOPGAVE

COLOFON
Opgesteld door:

Over Morgen B.V.
 

In opdracht van:

Gemeente Hoorn

In opdracht van:



Routekaart energieneutraal Hoorn 20404

1.
 S

AM
EN

VA
TT

IN
G



5

Hoorn is een aantrekkelijke historische stad aan het Blauwe Hart van 
Nederland, het IJsselmeergebied. Het heeft een prachtige binnenstad 
met aantrekkelijke havens met daarom heen een krans van woon
wijken. Deze kwaliteiten wil Hoorn graag behouden en benutten. 

Ongeveer alle gebouwen in Hoorn worden momenteel voorzien van energie 
opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen. Ook het overgrote 
deel van de mobiliteit gebruik fossiele brandstoffen. Dat vinden we heel 
normaal, maar eigenlijk weten we dat dit niet houdbaar is. Ons gas raakt op. 
Groningen beeft. En we willen in de toekomst niet afhankelijk raken van 
dubieuze regimes voor onze energie. Aardgas en elektriciteit opgewekt door 
fossiele brandstoffen veroorzaken hoge CO2-uitstoot waardoor het klimaat 
extremer wordt en gebieden door hitte, droogte en overstromingen onleefbaar 
worden. Dit is onwenselijk en CO2 en fijnstof is niet goed voor onze gezondheid. 

Op mondiaal (Klimaatakkoord van Parijs), Europees, nationaal (Energieakkoord) 
en lokaal niveau zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, de negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en 
duurzame energieopwekking te stimuleren. In Hoorn willen we onze verant-
woordelijkheid nemen voor een klimaatneutraal Hoorn in 2040. Een klimaat-
neutraal Hoorn is een stad die bij al haar activiteiten geen negatieve invloed 
uitoefent op het klimaat.

In Hoorn en in de regio is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een klimaat 
neutrale stad binnen diverse programma’s en initiatieven zoals het Noord-
Holland Noord actieplan Duurzaamheid, programma Puur Hoorn 2.0 en Hoorn 80 
energiepositief. Er liggen steeds meer zonnepanelen op daken, er wordt met 
regiogemeenten gewerkt aan zonneparken, er verschijnen elektrische auto’s en er 
wordt energie bespaard door isolatie en ledverlichting. En toch is dit nog maar 
het begin. De grootste stap moeten we nog gaan zetten, en dat willen we ook! 
We willen als maatschappij, bestaande uit de gemeente, bedrijven, organisaties 
en inwoners gezamenlijk een klimaatneutraal en toekomstbestendig Hoorn 
realiseren. Om dat goed, effectief en efficiënt te kunnen doen hebben we een 
duidelijke Routekaart nodig.  

Deze Routekaart richt zich op de benodigde energietransitie in Hoorn. Het doel 
is een energieneutraal Hoorn in 2040. Dit is onderdeel van de doelstelling 
Klimaatneutraal Hoorn in 2040. Deze Routekaart maakt de opgave in Hoorn 
inzichtelijk. Hieruit blijkt dat een flinke versnelling nodig is. De Routekaart 
benoemt wat er op de korte termijn (t/m 2022) moet gebeuren, gebaseerd op de 
huidige kansen en mogelijkheden in Hoorn. Het vormt de basis om de energie-
transitie te versnellen en morgen projecten te kunnen starten die aan de 
doelstellingen bijdragen. 

Verbinding staat centraal in deze Routekaart. Verbinding tussen duurzaamheid en 
andere thema’s waar we aan werken zoals ruimtelijke ordening, wonen en 
mobiliteit. Verbinding tussen alle lopende projecten en datgene wat Hoorn 
typeert, zoals de ondernemersgeest en haar ligging aan het water. En bovenal 
verbinding tussen bewoners, overheden, bedrijven en instellingen die 
gezamenlijk aan deze opgave werken. 

Met ‘we’ bedoelen we in deze Routekaart dan ook alle partijen in Hoorn.  
We doen het samen!
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Klimaatakkoord Parijs 2015 - Maximaal 2 graden Celsius temperatuur-
stijging t.o.v. het pre-industriële tijdperk.
Europese Unie - 80% reductie broeikasgassen en 75% duurzame energie-
opwekking in 2040 t.o.v. 1990.
Nationaal Energieakkoord - 14% duurzame energieopwekking in 2020 en 
100% in 2050.
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2.1 Hoe komen we tot deze Routekaart
Deze Routekaart is de visie en aanpak voor de energietransitie in Hoorn. De 
gemeente Hoorn is initiatiefnemer en opdrachtgever van deze Routekaart. Bij het 
opstellen van deze Routekaart is een groot aantal personen, organisaties en 
bedrijven betrokken. In bijlage 1 staat daar een overzicht van. Het doel is dat deze 
groep stakeholders steeds verder groeit en meer samenwerkt. In dit proces zijn in 
de periode november en december 2017 meerdere bijeenkomsten georganiseerd:

• twee werksessies met stakeholders;
• een werksessie met medewerkers van de gemeente;
•  een informerende sessie met het college en het Strategisch Team van de 

gemeente.

Na de formatie van de nieuwe gemeenteraad organiseert de gemeente een 
gemeenteraadsessie en informeert zij de bewoners over de route naar een 
Energieneutraal Hoorn. Vervolgens wordt de Routekaart voorgelegd ter 
besluitvorming aan het college en de gemeenteraad. We verwachten dat de 
Routekaart in Q3 2018 wordt vastgesteld. De gemeente heeft de regie voor de 
uitvoering van de Routekaart.

2.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 3 beschrijft de lokale identiteit en potentie van Hoorn wat als 
uitgangspunt geldt.
Hoofdstuk 4 is het kloppend hart van dit deze Routekaart en beschrijft de 
opgave van de energietransitie in Hoorn en de doelen die we ons stellen. Het 
beschrijft de strategie hoe we aan de slag gaan en de acties voor de komende 
jaren.
Hoofdstuk 5 gaat in op de onmisbare samenwerking en organisatie die nodig is 
bij de uitvoering van het programma. Ook wordt ingegaan op de benodigde 
investeringen om de acties in de Routekaart uit te kunnen voeren.
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Water benutten
Hoorn heeft een oppervlakte van 52,49 km², waarvan 32,62 km² water. Water 
speelde vroeger in de VOC-tijd een belangrijke rol in de handel. Maar ook in de 
huidige tijd is het water een belangrijke kernkwaliteit. De haven heeft veel 
economische waarde en veel recreanten en toeristen komen via het water naar 
Hoorn. Water kan tevens als bron voor energieopslag en -opwek dienen.

De lokale ondernemersgeest
Ondernemersgeest is vanouds een kernkwaliteit van Hoorn. Met name het lokale 
MKB is van oudsher erg sterk. Sterke ondernemers kijken vooruit en bereiden 
zich voor op de toekomst. Het MKB kan stappen nemen om energie te besparen 
en duurzaam op te wekken. Maar ook de bouw- en installatiebranche kan een 
goed aanbod bieden aan bewoners en bedrijven in Hoorn. 

Geografische ligging
Uniek in Hoorn en de regio is de grote potentie voor geothermie. Geothermie, 
ook wel aardwarmte genoemd, biedt een mogelijk duurzaam alternatief voor 
aardgas. Hoorn kan een van de eerste gemeenten in Nederland zijn die van het 
aardgas af is door de goede potentie van geothermie. Het gebied rondom Hoorn 
is vrij open en biedt kansen voor onder andere duurzame energieopwekking.

Voortbouwen op huidige initiatieven
In Hoorn zijn de afgelopen jaren al verschillende projecten gerealiseerd waar 
bespaard wordt op energie en waar duurzame energie opgewekt wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan Energiepositief Hoorn 80 en bewonersinitiatieven voor 
verduurzaming van de eigen buurt zoals de Schoutenstraat en Blokker.  
De lessen en sterke punten hieruit nemen we mee voor verdere opschaling.

3.  LOKALE 
KAN
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Hoorn
• Relatief jonge woningvoorraad;
• 1970: 18.000 inwoners;
• 1983: 50.000 inwoners;
• 2018: 72.752 inwoners en 32.186 woningen;
•  ambitie om aantal inwoners en woningen te laten 

groeien;
• de huidige bebouwing reikt tot de gemeentegrenzen.
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4.1 Opgave energietransitie
De energietransitie is een enorme opgave waar elke bewoner, elke bedrijf en elke 
instelling mee te maken krijgt. Op dit moment wordt 2%1 duurzame energie 
binnen Hoorn opgewekt. Om de overige 98% duurzame energie te realiseren voor 
2040 is een versnelling noodzakelijk. Het komt neer op een aantal stappen:
• fors besparen op de huidige energievraag;
• 100% duurzaam opwekken van warmte, elektriciteit en hernieuwbare gassen;
• een nieuwe energie infrastructuur realiseren (uitfasering van aardgas);
•  energie opslaan om de ongelijktijdigheid van energievraag en aanbod te 

regelen.

Het helpt om inzichtelijk te maken hoe de energiehuishouding van de toekomst er 
naar verwachting uit gaat zien. Daaruit kunnen we bepalen welke stappen we nu 
gaan zetten. De toekomstige energievraag staat weergegeven in de Energiemix 
hieronder, zie bijlage 2 voor een vergroting. 

1. Huidige situatie (2015)
Het huidige energiegebruik in Hoorn bedraagt 3.7192 terajoule (TJ) per jaar. Een 
groot aandeel van de totale energievraag is aardgas voor de gebouwde omgeving, 
zo’n 50% van het totaal. 

4.  ROU
TEKAART 

2040
Een energieneutraal Hoorn betekent dat we binnen de gemeente in 2040 net zoveel duurzame energie opwekken als dat we in totaal gebruiken.

1 Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
2 Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
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2. Energievraag en aanbod 2040
De huidige energievraag zal drastisch veranderen doordat we enkel nog duurzame 
bronnen gaan gebruiken. In 2040 gebruiken we dus geen fossiele brandstoffen meer 
zoals benzine, aardgas en grijze stroom. We gaan allereerst een flinke besparing 
realiseren van ongeveer 23%. Dit doen we door het isoleren van huizen, efficiënter 
energiegebruik, energiemanagement en nieuwe apparaten. 

Daarnaast gaan we fossiele brandstoffen vervangen door schone brandstoffen. 
Voertuigen en schepen gaan zich verplaatsen met elektriciteit, hernieuwbaar gas 
(zoals waterstof) en biobrandstof. In de gebouwde omgeving wordt geen aardgas 
meer gebruikt. Zon en wind zijn de voornaamste bronnen van elektriciteit. Op al 
onze daken liggen zonnepanelen. Verwarming vindt plaats met een collectief 
warmtenet of met elektriciteit individueel per woning. Hierdoor zal de vraag naar 
elektriciteit stijgen. 

De industrie blijft voor een kleine deel afhankelijk van aardgas voor proces-
warmte en piekvraag en zal daarnaast duurzaam waterstofgas, synthetisch gas en 
ammoniak gebruiken. 

3. Energieaanbod 2040
Aan de rechterkant van de Energiemix staat een uitsplitsing van het 
energieaanbod in 2040. Dit is de verwachte eindsituatie. 

Duurzame warmte
Centraal in de Energiemix staan de duurzame warmteoplossingen. De verwachting 
is dat ongeveer 80% van de gebouwde omgeving in Hoorn met een collectieve 
warmteoplossing verwarmd gaat worden. De overige 20% zal met individuele 
oplossingen verwarmd worden. Deze verdeling is gebaseerd op de lokale 
omstandigheden in de bodem waaruit blijkt dat er een (zeer) goede potentie voor 
geothermie is, de aanwezigheid van de grote hoeveelheid oppervlaktewater dat 
kan dienen als warmtebron en de type bebouwing in Hoorn. Het alternatief is 
individuele verwarming met lage temperatuur. Dit vraagt om een nog grotere 
isolatiestap, een grotere verandering in afgiftesystemen zoals vloerverwarming 
en het gebruik van individuele warmtepompen, WKO’s3 en zonneboilers. 

Biomassa en hernieuwbaar gas
In Hoorn is weinig biomassa beschikbaar. De industrie in Hoorn heeft beperkte 
behoefte aan hoge temperatuur proceswarmte. De hoge temperatuur warmte die 
toch nodig is voor industrie zal gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden met 
geothermie en hernieuwbaar gas, bijvoorbeeld waterstofgas. De productie van 
hernieuwbaar gas zoals waterstofgas is momenteel nog erg inefficiënt waardoor 
de verwachting is dat er gedeeltelijk nog aardgas benodigd blijft voor industriële 
processen waar zeer hoge temperatuur voor benodigd is. Aardgas kan tevens 
dienen als back-up voor een toekomstige warmtenet. 

Elektriciteit met zon, wind en innovaties
De elektriciteit wekken we lokaal op met zonnepanelen op daken en in velden en 
met windmolens. Naast het benutten van alle geschikte daken (wat gelijk staat 
aan 500.000 zonnepanelen in Hoorn) blijkt uit de analyse dat er binnen Hoorn 
ruimte is voor 10 hectare zonneveld. Om de resterende elektriciteitsvraag op te 
wekken zijn er bijvoorbeeld 26 windmolens van 3 MW nodig. Hiervan kunnen we 
er naar verwachting twee plaatsen binnen de gemeente Hoorn. Windmolens 

Terajoules
Terajoule (TJ) is een eenheid om energie in uit te drukken. Alle m3’s gas, 
liters benzine of kWh stroom zijn omgerekend naar TJ. Voor heel Hoorn is 
de verwachte energievraag in 2040 3.377 TJ. Dit is vergelijkbaar met de 
elektriciteitsbehoefte van 300.000 huishoudens of 1.700 voetbalvelden vol 
met zonnepanelen. 

3 Warmte Koude Opslag (WKO): een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.
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mogen namelijk niet te dicht bij woningen staan en in Hoorn rijkt de 
woningbouw tot aan de gemeentegrens. Om deze reden verwachten we dat 80% 
van alle benodigde energie in Hoorn met de huidige technieken binnen de 
gemeentegrens op te kunnen wekken. De overige 20% zal door toekomstige 
innovaties ingevuld moeten worden en energie die wordt opgewekt buiten de 
gemeentegrens, bijvoorbeeld met windmolens. 

4.2 Strategie en doelstellingen
Het doel is duidelijk, maar het is lastig om te bepalen in welke snelheid de 
transitie naar energieneutraal gaat verlopen. Het typerende van een transitie is 
dat het moeilijk te voorspellen is. Er is grote afhankelijkheid van ontwikkelingen 
op de markt, technieken en in de samenleving. Hoorn gaat echter niet afwachten 
en wil op korte termijn flinke stappen zetten. Op dit moment wekt Hoorn 2%4 
duurzame energie op. Om de overige 98% duurzame energie te realiseren voor 
2040 is een versnelling noodzakelijk. 

Met deze Routekaart worden we concreet waar en hoe we met elkaar aan de slag 
gaan. Deze Routekaart richt zich op de energie die we binnen de gemeente-
grenzen kunnen opwekken en de technieken die er nu voor handen zijn. Nu 
beginnen is het motto. De beweging die we met koplopers op gang brengen zal 
steeds groter worden, technieken worden goedkoper en meer personen sluiten 
zich aan. Inwoners, ondernemers en andere stakeholders worden enthousiast om 
hun steentje bij te dragen. Hiermee zijn we in staat om op te schalen zodat we in 
2040 een samenleving hebben waarbij het gebruik van energie voor een auto, 
verwarming, bedrijfspand, scooter of gymzaal geen belastend effect meer heeft 
op onze samenleving.

De gemeente Hoorn stelt zich proactief op, wil zorgvuldig stappen zetten en dit 
samen met de samenleving doen. De markt is onmisbaar als ondernemer en grote 
kapitale kracht voor projecten in deze Routekaart. Om in 2040 energieneutraal te 
zijn zullen alle partijen alle zeilen bij moeten zetten. Op het gebied van de 
energietransitie wil de gemeente Hoorn regionaal een trekkersrol vervullen en 
een vliegwiel voor de regio zijn door zelf te beginnen.

De impact van gasloos
Hoorn neemt afscheid van aardgas. In 2040 stoken en koken we in Hoorn 
niet meer op deze fossiele energiebron, maar gebruiken we duurzame 
alternatieven. Maar wat betekent het precies om geen aardgasaansluiting 
meer te hebben? Het is dan niet meer mogelijk om te koken op gas en 
water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit 
een centraal punt in Hoorn, of via een waterpomp in de woning. Onze 
woningen zullen flink geïsoleerd moeten worden en radiatoren worden 
vervangen door vloerverwarming. We koken elektrisch op een inductie-
plaat. De kosten voor gebruik van aardgas verdwijnen, maar daar komen 
kosten voor het warmtenet of extra elektriciteit voor terug. 

Collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat er ergens centraal warm water 
wordt geproduceerd, wat vervolgens door buizen in de grond wordt 
getransporteerd naar de gebouwen. Bijna alle straten gaan dus open om 
deze transitie te kunnen maken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn 
worden zoveel mogelijk gebiedsgericht opgepakt waarbij zoveel mogelijk 
werkzaamheden in de ondergrond gecombineerd worden om de 
maatschappelijke kosten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Individueel per gebouw verwarmen is ook mogelijk met bijvoorbeeld een 
warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat, in plaats van gas, flink meer 
elektriciteit nodig is. Hierdoor zullen er meer of dikkere kabels in de grond 
komen te liggen. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas 
maar een mix van collectieve en individuele oplossingen. 4  Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
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De opgave en de ambitie van Hoorn leidt tot de onderstaande doelstellingen.  
De doelstellingen zijn gebaseerd op een lineair scenario naar 2040. 

We kiezen om in te zetten op twee parallel lopende sporen, waarbij spoor 1 
ondersteunend is aan spoor 2, de concrete uitrol op wijkniveau: 

Spoor 1: Gemeente breed actieprogramma besparen en duurzaam 
opwekken 
Voor het organiseren van de benodigde besparing en schone elektra en warmte 
wordt gemeente breed een programma opgezet dat meters gaat maken tot en met 
2022 en stappen na 2022 voorbereidt. 

Spoor 2: Wijkaanpak 
Per wijk wordt een aanpak op maat ontwikkeld om de besparingsopgave, 
duurzame energie opwek en een duurzame warmtevoorzieningen te realiseren.

4.3 Spoor 1: gemeente breed actieprogramma
4.3.1 Energiebesparing

Doelstelling
De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. 
Energiebesparing is een absolute must om de doelstelling energieneutraal 2040 
te behalen en een versnelling in besparing is essentieel. Om de gebouwde 
omgeving van duurzame warmte te voorzien zal er flink geïsoleerd moeten 
worden. Ons doel is:
•  tot en met 2022 6000 woningen isoleren zodat er met <70 graden Celsius 

duurzaam verwarmd kan gaan worden;
•  in de periode 2018 t/m 2022 zijn bij 20% van de bedrijfspanden in Hoorn 

isolatiemaatregelen genomen;
•  in 2020 is het gemeentelijk vastgoed energielabel C, in 2030 energielabel A en 

in 2040 energieneutraal. 

Huidig 2022 2030 2040

Energiegebruik 3.719 TJ 3.642 TJ 3.518 TJ 3.377 TJ

Energiebesparing 
(t.o.v. huidig)

- 5% 13% 23%

-  186 TJ  483 TJ 842 TJ

Duurzame energie 2% 23% 57% 100%

64 TJ 841 TJ 2015 TJ 3.377 TJ

Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS)
De huidige regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat er per regio een plan wordt 
opgesteld om de energietransitie concreet uit te werken met een optimale mix van 
energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. In 2016-2017 hebben zeven regio’s 
in Nederland al een pilot gedraaid met het opstellen van regionale plannen in de pilot regionale 
energiestrategieën. De precieze invulling en planning van de REKS wordt bepaald in het 
klimaatakkoord dat momenteel gevormd wordt. De voorlopig planning is dat gemeenten eind 2019 
de basis van de strategie in een startnotitie vastgesteld hebben. Eind 2020 moet er een 
definitieve strategie voor 2030 met doorkijk naar 2050 liggen. In 2021 is de uiterlijke start van 
het uitvoeringsprogramma naar 2030. 

Besparingsaanpak
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Om deze doelen te bereiken stellen we een besparingsaanpak op voor 
woningeigenaren, huurders, bedrijven en het gemeentelijk vastgoed.

Energiebesparing bij woningeigenaren
De huidige gemeentelijke regelingen voor subsidie en de duurzaamheidslening 
zullen worden geëvalueerd om te bepalen hoe een vervolg hierop verstandig 
aangepakt kan worden. Daarnaast zetten we in op het beter onder de aandacht 
brengen van de bestaande informatie van Puur Hoorn en het Duurzaam Bouwloket 
(gemeentelijk energieloket) in wijkgerichte aanpakken. Meer over de wijkgerichte 
aanpak staat toegelicht bij Spoor 2: Wijk Actieprogramma. 

In samenwerking met regiogemeenten wordt reeds gewerkt aan een meerjarige 
aanpak besparen bestaande particuliere woningvoorraad. Binnen deze aanpak 
zullen we met wijk- en doelgroepenacties huiseigenaren voorzien van een 
stappenplan naar een aardgasloze, energiezuinige en comfortabele woning. De 
isolatieopgave koppelen we per wijk aan de toekomstige warmtevoorziening bij 
Spoor 2: Wijkgericht Actieprogramma. 

Door de wijk in te gaan komen we dichterbij de doelgroepen. Lokale 
energiecoöperaties zijn goed in staat om bewoners vanuit persoonlijk contact 
besparingsmaatregelen te laten treffen. De Zonnecoöperatie West-Friesland of 
het Zonne-initiatief Hoorn zijn daarvan mooie voorbeelden. Waar mogelijk gaan 
we dit soort initiatieven ondersteunen.

Energiebesparing huurders
Voor huurders zijn vooral de prestatieafspraken (PALT) met de woningcoöperaties 
van belang. Woningcorporaties bezitten in Hoorn ongeveer 1/3 van de woningen. 
Met name Intermaris heeft veel eigendom. Landelijk is de doelstelling voor de 
bestaande bouw energielabel B in 2020. Bezien vanuit de energietransitie (met 
name warmte) is dat echter niet altijd handig en in sommige gevallen zelfs 
tegenstrijdig. We gaan afspraken maken over welke energievoorziening in 2040 
het meest logisch en rendabel wordt geacht en welke acties we op de korte 
termijn moeten uitvoeren.

Hoorn 80 Energieleverend
Het bedrijventerrein Hoorn 80 is koploper binnen 
de gemeente. Hoorn 80 heeft de doelstelling om in 
2025 energieleverend te zijn. Met energiescans en 
collectieve inkoop van ledverlichting en zonnepa-
nelen zijn al fl inke stappen gezet. De volgende 
stappen zijn de warmte behoefte verduurzamen en 
fi nancieringsconstructies optuigen zoals ESCO’s.  

Isolatie van bestaande woningen 
De familie Blokdijk heeft in 2014 zelf het initiatief genomen om hun 
buren van de Kaarder en de Volder in de wijk Risdam te enthousiasmeren 
voor een gevelrenovatie. Dit om energie te besparen, voor meer comfort 
te zorgen en om de uitstraling van de woning te verbeteren. Samen met 
Duurzaam Bouwloket, makelaar Westfries Goed en de gemeente Hoorn 
organiseerden zij een informatieavond voor de buurt. Inmiddels zijn al 14 
woonblokken (126 woningen) voorzien van nieuwe gevelbeplating 
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Energiebesparing bij bedrijven
Hoorn kenmerkt zich door ondernemerschap en een sterk MKB. Bedrijven hebben 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing die in erkende 
maatregelenlijsten zijn vastgelegd. Dit is bekend bij vrijwel alle bedrijven. Deze 
dienen beter te worden gehandhaafd door de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD NHN). Ervaring leert echter dat een combinatie met 
een stimuleringsaanpak meer resultaat oplevert. Het gaat hierbij om goed 
energiebeheer (inregelen en onderhoud van installaties, productieprocessen, 
apparatuur) en maatregelen aan het gebouw. Vanuit de RUD NHN, de Energieke 
Regio, Energie coöperatie WF en de ondernemersverenigingen zal een 
gecombineerde aanpak opgesteld worden. Daarbij worden de lessen die opgedaan 
worden op Hoorn 80 de komende jaren toegepast op de andere bedrijventerreinen 
in Hoorn. Per bedrijventerrein wordt er een integrale aanpak opgesteld waarin 
energiebesparing, duurzame opwek, duurzame warmte en mobiliteit 
gecombineerd worden.  

Energiebesparing gemeentelijk vastgoed
De gemeente heeft ook eigen vastgoed wat moet worden aangepakt. Daarvoor 
geldt de doelstelling om in 2020 minimaal energielabel C te hebben, in 2030 
energielabel A en in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambities worden 
onderdeel van het duurzame beheer-en onderhoudsplan van het gemeentelijk 
vastgoed. De werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen dragen bij aan de 
ambitie energieneutraal in 2040 op basis van een reeds uitgevoerde audit van de 
gemeentelijke gebouwen. 

Energieke Regio
Het project Energieke Regio Westfriesland (ER) 
brengt lokale partijen in Hoorn samen om 
duurzamer te ondernemen. Bedrijven en 
organisaties die energie willen besparen of zelf 
willen opwekken met hun pand kunnen 
onafhankelijk advies krijgen. Met een nulmeting 
wordt er advies gegeven over energiebesparende 
aanpassingen zoals verwarming, koeling, 
ventilatie, verlichting, regeltechniek, 
bouwkosten, maar ook advies over fiscale 
voordelen en energiecontracten. Vervolgens kan 
het bedrijf met de verbeteringen aan de slag. 

Gemeente Hoorn doet aan duurzaam vastgoedbeheer
De in 2017 gerenoveerde gymzaal aan het Gerritsland illustreert de klimaat 
neutrale maatregelen die de gemeente neemt. Ledverlichting, HR++ glas 
en een dak vol met zonnepanelen. Een speciaal verwarmings- en 
ventilatiesysteem zorgt voor klimaatbeheer en terugwinning van warmte. 
De vernieuwde gymzaal aan het Gerritsland staat symbool voor het 
gebouwbeheer dat de gemeente Hoorn hanteert: duurzaam, innovatief en 
klaar voor de toekomst. De komende jaren volgt de rest van het vastgoed.
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De gemeente vervult met het aanpakken van het eigen vastgoed een  
voorbeeld functie. Daarom leggen we t/m 2022 alle geschikte daken van  
de gemeente vol met zonnepanelen. In 2018 start de gemeente met  
472 zonnepanelen. Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden vanaf 2018 Bijna 
Energie Neutraal (BENG) en aardgasvrij. Waar mogelijk werkt gemeentelijk 
vastgoed als katalysator voor de uitrol van een alternatieve energie 
infrastructuur (bijv. een warmtenet). We richten ons de komende vijf jaar  
(t/m 2022) op de volgende acties:

4.3.2 Duurzame elektriciteit van wind
De bebouwing in Hoorn is in de afgelopen jaren richting de gemeentegrenzen 
gegroeid. Dit maakt dat er momenteel, volgens de huidige regelgeving, weinig ruimte 
beschikbaar is voor windmolens. Op Hoorn 80 lijkt ruimte beschikbaar voor ongeveer 
twee windmolens. In samenspraak met stakeholders, waaronder de Provincie, zal 
bepaald moeten worden of hierop ingezet gaat worden. In de afweging kijken we 
kritisch naar de argumentatie van eventuele (planologische) belemmeringen. 
Windenergie kan veel bijdragen aan de doelstelling van Hoorn 80 om energieleverend 
te worden. Twee windmolens voorzien onvoldoende in de elektriciteitsbehoefte voor 
heel Hoorn. Daarom zal Hoorn regionaal moeten samenwerken. In Noord-Holland 
Noord verband wordt hiervoor gelobbyd en onderzoek gedaan naar ruimtelijke 
inpassingen, bijvoorbeeld langs de Westfrisiaweg.

We richten ons de komende vijf jaar (t/m 2022) op de volgende actie:

4.3.3 Duurzame elektriciteit van de zon
Doelstelling 
Zonnepanelen zijn op dit moment de meest toegankelijke vorm van duurzame 
energie. Er waren in 2015 naar schatting binnen Hoorn circa 15.0005 zonne-
panelen op daken geplaatst. De populariteit en de aantallen stijgen. In 2040 
hebben we er in totaal 500.000 op daken nodig. Dat levert dan bijna 15% van de 
vraag naar energie in Hoorn. Het Rijk heeft besloten de salderingsregeling6 tot 

Actie Actiehouder Stakeholders Planning

Besparingsaanpak opstellen voor 
woningeigenaren en huurders met 
een stappenplan per doelgroep.

Gemeente en 
RUD

Intermaris, 
vertegen-
woordiging 
bewoners en 
huurders

2018

Integrale verduurzamingsaanpak 
per bedrijventerrein opstellen op 
basis van de lessen op Hoorn 80, 
handhaving erkende maatregelen.

RUD, 
Energieke 
regio, ECWF

Bedrijven Q1 2019

Afspraken maken met woning-
bouwcorporaties over toekomsti-
ge energievoorziening, bijpassen-
de besparingsmaatregelen en 
acties.

Gemeente en 
Intermaris

2018

Ondersteuning voor de start van 
een lokale energie coöperatie 
voor particulieren

Energie 
coöperaties

doorlopend

Nieuwe gemeentelijke gebouwen 
worden BENG en aardgasvrij. 
Werkzaamheden aan gemeentelij-
ke gebouwen moeten bijdragen 
aan de ambitie energieneutraal in 
2040 en we leggen t/m 2022 alle 
geschikte daken van de gemeente 
vol met zonnepanelen.

Gemeente doorlopend

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Afspraken met Provincie maken 
over wel/geen windenenergie op 
Hoorn 80. Bij keuze vóór, de 
ontwikkeling van windmolens 
starten zodat deze in 2022 
gerealiseerd zijn.

Gemeente en 
ECWF

Provincie, 
bedrijven, 
bewoners

2019

5  Volgens https://klimaatmonitor.databank.nl
6   Salderingsregeling: regeling voor verrekenen van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte 

stroom tegen inkoopsprijs (inclusief energiebelasting).
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2020 in stand te houden en toegezegd dat ook daarna zonnepanelen aantrekke-
lijk blijven. Hierdoor verdienen particulieren momenteel zonnepanelen gemiddeld 
tussen 6 en 7 jaar terug. Tot en met 2022 willen we 150.000 extra zonnepanelen op 
daken realiseren. Dit zijn bijvoorbeeld 150 bedrijven met gemiddeld 320 panelen 
en 8.500 woningen met gemiddeld 12 panelen.

Naast zonnepanelen op daken kunnen we ook grootschalig energie uit de zon 
benutten door middel van zonnevelden. Binnen de gemeentegrenzen is er ruimte 
voor in totaal 10 hectare aan zonnevelden (excl. zon op water), waarvan we t/m 
2022 vijf hectare gerealiseerd willen hebben. Dat is mogelijk omdat een 
zonneveld een realisatietermijn heeft van één tot twee jaar. Bij de opschaling 
van zonnepanelen zal de netbeheerder betrokken moeten worden.

Doelgroepgerichte aanpak voor zon op dak
We gaan doelgroepen selecteren waarmee we in gesprek gaan om te komen tot 
een passende aanpak voor zon op daken met maatregelen per doelgroep. 
Mogelijke doelgroepen zijn overheidsgebouwen, woningcorporaties, particuliere 

koopwoningen, bedrijven, scholen, verenigingen etc. Er kan gedacht worden aan 
collectieve inkoop, betrouwbare informatievoorziening, alle woningeigenaren een 
persoonlijk aanbod doen voor PV-panelen op zijn of haar dak, actief op zoek gaan 
naar grote daken, subsidies en financieringsconstructies zoals ESCO’s (Energy 
Service Company)7. Daarbij benadert de gemeente de doelgroepen proactief in de 
wijk en bouwen we voort op de ervaringen die er al zijn in Hoorn, zoals op Hoorn 
80. Goede voorbeelden brengen we onder de aandacht en de gemeente geeft met 
zon op haar eigen vastgoed het goede voorbeeld. Het uitgangspunt is dat alle 
geschikte daken benut worden. 

Zonnevelden
De gemeente Hoorn gaat locaties aanwijzen voor zonnevelden. Denk aan 
braakliggende gronden, stadsranden, boven parkeerterreinen, op water, dijken, 
groenstroken en geluidsschermen. Samen met stakeholders zal de gemeente 
kaders ontwikkelen voor ruimtelijke inpassing. Ten slotte regelt de gemeente 
de vergunningen en subsidies en besteedt deze ontwikkellocaties aan voor 
realisatie en beheer. 

Opslag van energie
Vraag en aanbod van elektriciteit gaan bij duurzame opwekking uiteenlopen. Bijvoorbeeld 
omdat de zon in de zomer en midden op de dag veel meer energie levert dan in de winter en 
‘s avonds terwijl dan juist de energievraag het grootst is. Windenergie is ook onderhevig aan 
fluctuaties, maar biedt een stabieler aanbod van energie dan zon. Opslag van elektriciteit 
wordt steeds belangrijker en is een essentieel onderdeel van de transitie naar energie-
neutraliteit. Een deel van de opslag kan via het elektriciteitsnetwerk. Dit is echter nog 
onvoldoende. Smart grids kunnen zorgen voor een verlaging van de piekbelasting van het  
net door energieopslag en -verdeling. Op de korte termijn kan worden gedacht aan het 
opslaan van energie in auto’s en buurtbatterijen. In de wijk Kersenboogerd zijn bewoners 
positief over het plaatsen van een dergelijke buurtbatterij. Voor de langere termijn is het 
mogelijk om energie op te slaan door elektriciteit om te zetten in warmte en duurzaam gas. 
Dergelijke processen kosten veel stroom, maar maken het wel mogelijk die op een later 
moment te gebruiken.

Postcoderoos regeling
Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een 
productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze 
productie-installatie wonen. De regeling heet eigenlijk ‘Verlaagd Tarief bij 
collectieve opwek’. De verlaging van het tarief van de eerste schijf tot nihil 
wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden. Leden 
hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten 
van de verkochte stroom

SDE+ regeling
De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een regeling voor 
bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie (gaan) 
produceren. De regeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken in 
de categorieën biomassa, geothermie, water, zon en wind op land.

7   Een ESCO (Energie Service Company) is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert zonder dat de gebouweigenaar daar 
meer voor hoeft te betalen. Het Energie Platform Noord-Holland biedt een dergelijke constructie aan voor bedrijventerreinen. 
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Er wordt al over diverse locaties nagedacht; o.a. langs de Westfriese Parkweg, 
Westfrisiaweg en Zwaagdijk. De businesscase van zonnevelden heeft in 
combinatie met subsidie vijftien jaar nodig om voldoende rendement te leveren. 
Ook hier kan de lokale maatschappij profiteren door middel van financiële 
participaties via de postcoderoosregeling. 

De acties voor de komende vijf jaar (t/m 2022) zijn:

4.3.4 Duurzame warmte
Een groot deel van de opgave om in 2040 energieneutraal te worden is het 
vinden van betaalbare, betrouwbare en duurzame alternatieven voor aardgas, op 
dit moment ongeveer 50% van het totale energiegebruik in Hoorn. 

Nieuwbouw aardgasvrij 
Hoorn heeft beleid ontwikkeld voor aardgasvrije nieuwbouw. Dit sluit aan bij de 
gewijzigde wet VET (voortgang Energietransitie) waarbij vanaf 1 juli 2018 voor 

nieuwbouwwoningen geen gas aansluitplicht meer geldt. Projecten op 
grondgebied van de gemeente en de lopende projecten in fase 5 van Bangert en 
Oosterpolder worden aardgasvrij ontwikkeld. Bij projecten waar de gemeente 
minder invloed heeft gaat zij ontwikkelaars van aardgasvrij overtuigen. 

Duurzame alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving
De grootste opgave ligt echter in de bestaande bouw. De alternatieven voor 
aardgas zijn in onderstaand schema benoemd. Er zijn oplossingen met hoge of 
lage temperatuur verwarming en er zijn collectieve en individuele oplossingen. 

De ondergrond in Hoorn heeft een unieke en zeer goede potentie voor 
geothermie. Daarom lijkt een collectief warmtenet op geothermie kansrijk voor 
een groot deel van Hoorn. Bij hoge temperatuur warmte (waaronder geothermie) 
zijn er minder aanpassingen aan gebouwen nodig dan bij lage temperatuur 
verwarming. Dit heeft dus in huis minder impact voor bewoners. Voor geothermie 
dient er een warmtenet aangelegd te worden in de openbare ruimte. Uit het 

Bangert en Oosterpolder aardgasvrij
In de nieuwbouwwijk Bangert en 
Oosterpolder fase 5 in Hoorn, wordt geen 
aardgasnet meer aangelegd. De gemeente 
en Ontwikkelmaatschappij Hoorn (OMH) 
hebben afspraken gemaakt over de 
realisatie van minimaal “Bijna Energie 
Neutrale Woningen” (BENG) en waar 
mogelijk “Nul op de Meter woningen” 
(NOM). Ook wordt onderzocht op welke 
wijze de openbare ruimte zo duurzaam 
mogelijk ingericht kan worden. De bouw 
van fase 5 start begin 2019. 

Om in 2040 100% van de gebouwde omgeving van duurzame warmte te 
voorzien moeten in Hoorn per jaar 2.570 woningenequivalenten aardgasvrij 
worden gemaakt, uitgaande van een theoretisch lineaire transitie.

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

150.000 extra zonnepanelen 
realiseren op daken door 
doel groepenaanpak voor bijv. 
particulieren, woningcorporaties, 
gemeentelijke gebouwen en 
gebiedsgericht door bedrijven;

Gemeente Afhankelijk van 
doelgroepen

2019-2022

Vijf hectare zonneveld voorberei-
den en realiseren;

Gemeente 
met markt-
partij

omwonenden 2019-2020
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onderzoek van CE Delft uit 2017 blijkt dat geothermie de laagst maatschappelijke 
kosten heeft in Hoorn t.o.v. andere duurzame warmteoplossingen. Geothermie 
kan voor een groot deel bijdragen aan het vervangen van aardgas. Er zal 
onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid en veiligheid van 
geothermie in Hoorn. Met de kennis van nu gaan we ervan uit dat we in 2040 
43.000 van de totaal 57.8258 woningequivalenten  aangesloten hebben op een 
warmtenet. Bij een lineaire transitie naar 2040 betekent dit ongeveer 1.900 
woningequivalenten per jaar. Het doel is dat in de komende vijf jaar de 
uitvoering start voor het aanleggen van collectieve warmtenetten voor 4000 
woningequivalenten. 

Vervolgens zullen de warmtenetten gevoed moeten worden met een duurzame 
bron. Er zal een tijdelijke transitiebron nodig zijn (zoals aardgas of biomassa) 
totdat voldoende gebouwen aangesloten zijn op een warmtenet zodat de 
businesscase voor de duurzame bron haalbaar is. We streven om de warmtenetten 
voor 2028 te voeden met een duurzame bron, bijvoorbeeld geothermie. Om zelf 
de regie te houden op de toepassing van geothermie hebben de gemeente Hoorn 
en HVC hebben onlangs een opsporingsvergunning voor geothermie aangevraagd. 
Deze aanvraag wordt momenteel beoordeeld door het Ministerie van Economische 
Zaken. 

Alternatieven voor aardgas

Energielasten Isolatie
opgave

Groot

Lage temperatuur (LT) warmtenet (collectief)

Hoge temperatuur (HT) warmtenet (collectief)

All Electric (individueel)

Inductie
Speciale 

radiatoren
Warmte-

pomp

Techniek (€€€)

Afleverset Inductie

Techniek (€€)

Afleverset Inductie

Techniek (€€)

Aquathermie als kansrijke innovatie 
Langs de noordrand van Hoorn liggen meerdere waterleidingen met een 
forse diameter. Er is een mogelijkheid om hier warmte aan te onttrekken 
voor de verwarming en koeling van gebouwen. In combinatie met een WKO 
en warmtepomp biedt dit mogelijk een kansrijke bron voor een warmte net 
met duurzame warmte. De haalbaarheid hiervan gaat onderzocht worden. 

8 Een woningequivalent staat gelijk aan de energievraag van een woning. Deze eenheid 

wordt gebruikt om de energievraag van kantoren en industrie vergelijkbaar te maken met 

die van woningen.
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Ook aquathermie, oppervlaktewater, WKO’s met warmtepompen en combinaties 
hiervan kunnen kansrijk zijn als bron van warmtenetten. Dit is echter lagere 
temperatuurverwarming en vraagt om een forse isolatiestap en andere afgifte-
systemen. Investeringen in infrastructuur zijn (op termijn) vooral nodig om het 
elektriciteitsnet te verzwaren. Bestaande concepten zoals Nul-op-de-Meter zijn 
momenteel erg duur. De verwachting is dat er een mix aan alternatieve 
oplossingen voor aardgas zal ontstaan in Hoorn. Het is daarom nodig om in de 
komende periode ook te starten met het all electric maken van bestaande 
woningen. Het doel is 250 woningen tot en met 2022. 

De stappen naar duurzame warmte
Fors resultaat op duurzame warmte is tot en met 2022 een uitdaging, door 
landelijke wetgeving en de pioniersfase waarin oplossingen zich bevinden. We 
gaan echter wel voortvarend starten met het treffen van voorbereidingen voor de 
periode 2023-2030 en verder zodat we dan kunnen versnellen en opschalen. De 

gemeente pakt de regie. Dat doen we door samen met de woningcorporaties, HVC 
en de netbeheerder en andere nutsbedrijven het volgende stappenplan te volgen. 
Dit stappenplan sluit aan bij de landelijke en regionale afspraken. 

De inventarisatiefase is al grotendeels uitgevoerd door het opstellen van de 
Warmte-Transitie Atlas9. De volgende stap is om dit verder uit te werken tot een 
warmtestrategie en businesscase. In de warmtestrategie wordt een totaal-
overzicht opgesteld van de duurzame warmteoplossingen per wijk in heel Hoorn 
en brengen we focus en richting aan met o.a. een planning. Dat kan alleen maar 
samen met de belangrijkste stakeholders zoals de netbeheerder, energie-
bedrijven, grootverbruikers en woningcorporaties. De warmtestrategie stellen we 
op vooroplopend op het warmteplan, waarvan de Rijksoverheid heeft aangegeven 
dat dit er in 2021 per gemeente moet liggen. Het warmteplan heeft geen vaste 
opzet, en heeft ook geen juridische status. Het is belangrijk om bij het opstellen 
van een warmteplan en warmtestrategie aansluiting te zoeken met de regionale 
energiestrategie (in 2020 gereed). Op nationaal niveau moet nog juridisch 
worden geregeld dat gemeenten ook daadwerkelijk een warmteoptie kunnen 
voorschrijven voor een wijk of buurt op haar grondgebied, of kan regelen dat het 
aardgasnet in een wijk verdwijnt. 

De warmtestrategie, die in 2018 opgesteld wordt, wordt vervolgens uitgewerkt in 
wijktransitieplannen. In eerste instantie doen we dit alleen voor de meest 
kansrijke wijken, we kunnen immers niet alles tegelijk doen. Hierin worden ook 
de opslagmogelijkheden van warmte meegenomen. Eén van de opties is onder-
grondse opslag in tanks gevuld met water. De meest kansrijke gebieden10 zijn:
•  Grote Waal
•  Hoorn-Noord Venenlaankwartier
•  Kersenboogerd 
•  Risdam
•  Hoorn 80 en Westfrisia

9  Ruimtelijk analyse van de kansen en mogelijkheden in Hoorn voor duurzame elektriciteit en warmte. 
10 De meest kansrijke gebieden zijn bepaald met de Energie Transitie Atlas, zie bijlage 3



Routekaart energieneutraal Hoorn 204020

De komende vijf jaar (t/m 2022) gaan we aan de slag met de volgende acties: 4.3.5 Duurzame mobiliteit
Ongeveer een vijfde deel van het energiegebruik is afkomstig van de mobiliteit 
die plaatsvindt binnen Hoorn. Hoorn heeft een belangrijke regionale werk-
gelegen heidsfunctie die mobiliteit aantrekt. Het Rijk en de regio verkennen 
momenteel samen met belanghebbenden en betrokkenen de mogelijkheden om de 
bereikbaarheid te verbeteren tussen Hoorn en Amsterdam. Mogelijkheden die 
onderzocht worden zijn verbeterde ov-verbindingen, -fietsverbindingen, 
-gedragsveranderingen en het wegennet.

Het grootste deel van de motorvoertuigen rijdt op benzine, diesel en lpg. Daar 
gaat de komende jaren grote verandering optreden. Met name de ontwikkeling 
van elektrisch vervoer staat aan de vooravond van een doorbraak. Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht in Nederland 200.000 elektrische 
auto’s in 2020 en 1.000.000 in 2025. Deze ontwikkeling kan nog wel eens sneller 
gaan dan verwacht. Alleen al in 2018 worden acht volledig elektrische auto’s 
gelanceerd met een praktische actieradius van 250 - 400 kilometer en flink 
dalende prijzen. Hierdoor vormen ze op korte termijn serieuze concurrentie voor 
brandstofauto’s, zeker gezien de lage gebruikskosten. 

Laadinfrastructuur uitbreiden
De groei van elektrische auto’s betekent dat de oplaadinfrastructuur mee moet 
groeien. Hoorn plaatst samen met de MRA-E (Metropoolregio Amsterdam 
Elektrisch) laadpalen. Momenteel staan er circa 20 openbare laadpalen in Hoorn. 
MRA-E heeft diverse tools beschikbaar gesteld zoals flyers en infographics met 
uitleg voor inwoners en gemeenten om het aantal laadpalen te laten groeien. De 
groei van elektrische auto’s en de groei van laadinfrastructuur zijn gerelateerd 
aan elkaar. Daarom stelt Hoorn een gemeentelijke strategische plankaart op voor 
elektrisch laden in de openbare ruimte en realiseert zij voldoende laadpalen 
zodat het aantal elektrische auto’s verder kan groeien. De ECWF is hier reeds mee 
bezig voor bedrijventerreinen in Hoorn. De netbeheerder zal betrokken worden 
bij de planvorming. 

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Alle nieuwbouwprojecten die 
vanaf 2018 starten zijn aardgas-
vrij, lopende projecten indien 
mogelijk.

Gemeente Projectontwik-
kelaars, bouwers 
en corporaties

2018

Opstellen van een gezamenlijke 
warmtestrategie en uitwerking 
van businesscases duurzame 
warmte.

Gemeente, 
Intermaris

HVC, Alliander 2018-Q1 
2019

Opstellen van energie transitie-
plannen voor Grote Waal, Kersen-
boogerd, Hoorn-Noord Venenlaan-
kwartier, Risdam en Hoorn 80 en 
Westfrisia (zie Spoor 2).

Gemeente, 
Intermaris, 
Energieke 
regio/ECWF

HVC, Alliander,  
RUD

2018-2022

Onderzoek naar de haalbaarheid 
en veiligheid van geothermie. 
Start vervolgens de voorbereiding 
van een geothermiebron zodat 
deze in 2028 gerealiseerd kan zijn.

Gemeente en 
ontwikkelaar

Grote afnemers 
van warmte, 
bewoners

2018-2022

Starten met de realisatie van 
warmtenetten voor 4000 
woningequivalenten.

Gemeente en 
ontwikkelaar

Grote afnemers 
van warmte

2022

250 bestaande woningen 
ombouwen naar all- electric.

Intermaris, 
gemeente

Alliander, 
bewoners

2019-2022

Onderzoek naar haalbaarheid 
toepassing aquathermie en 
energie uit oppervlaktewater 

PWN, 
Hoogheem-
raadschap  
en de 
gemeente 

Provincie 2018-Q1 
2019

Jaarlijks overleg met alle 
netbeheerders om de werkzaam-
heden in de ondergrond slim te 
organiseren 

Als onderdeel van de benadering: 
‘proactieve regie in de ondergrond.’

Gemeente Netbeheerders Jaarlijks 
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Deelauto’s
Auto’s staan in Nederland gemiddeld 95% van de tijd stil. Dit is totaal geen 
effi ciënt gebruik van materialen en ruimte. Door meer gebruik te maken van 
deelauto’s en Mobility as a Service11 gaan we effi ciënter om met de spullen die 
we hebben en verduurzamen we tegelijkertijd onze mobiliteit. Daarnaast ligt er 
een grote kans om meteen met elektrische deelauto’s te werken. We gaan hier 
parkeerplaatsen voor reserveren en zoeken naar stimulering vanuit VvE’s, 
projectontwikkelaars en Intermaris. 

Duurzame vervoersalternatieven 
Naast het effi ciënter gebruiken van voertuigen en het verduurzamen ervan, blijft 
de fi ets natuurlijk het meest duurzame alternatief. Veel verplaatsingen kunnen 
we eenvoudig met de fi ets afl eggen. Ook zijn er diverse ontwikkelingen zoals 
elektrische bakfi etsen en speed pedelecs waarmee langere afstanden afgelegd 
kunnen worden en spullen vervoerd kunnen worden. Deze voertuigen zijn steeds 
vaker een alternatief voor de auto of bestelbus. Daarom willen we het gebruik 
van de (elektrische) fi ets stimuleren. Dit vraagt om goede infrastructuur zoals 

fi etssnelwegen, oplaadpunten en voldoende parkeerplekken. Ook is de inpassing 
van deze infrastructuur een kans bij nieuwbouw en renovaties. Ruimte voor de 
fi ets is het uitgangspunt.

Duurzame mobiliteit bij bedrijven
Ook bedrijven kunnen inzetten op duurzame mobiliteit. Er zijn veel nieuwe 
concepten op de markt waarmee zij hun mobiliteitsmanagement kunnen 
verduurzamen. Dit wordt gecombineerd met de gebiedsgerichte aanpak van 
zonnepanelen en andere duurzame maatregelen voor bedrijventerreinen. Zo 
hoeven bedrijven niet elke keer aan een ander overleg deel te nemen, maar 
worden de projecten in gezamenlijkheid opgestart. 

De komende vijf jaar (t/m 2022) gaan we aan de slag met de volgende acties:

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Stimuleren fi etsgebruik Gemeente Fietsbond 2019-2022

Voorzien in een dekkende 
oplaadinfrastructuur;

Gemeente 
met markt-
partijen

Alliander 2018-2022

Gemeente Hoorn faciliteert 
elektrische deelauto’s maximaal 
met beleidsvorming met o.a. 
strategische plankaart laadinfra.

Gemeente Aanbieders 
deelauto’s 

2019

Gemeente Hoorn neemt elektri-
sche deelmobiliteit mee bij 
planontwikkeling en parkeernor-
mering en stimuleert anderen 
daartoe;

Gemeente 2018-2022

Mobiliteitsmanagement bedrijven 
verduurzamen in bedrijvenaan-
pak.

RUD, 
Energieke 
regio, 
Energie 
coöperatie 
WF

Bedrijven Q1 2019

Plankaart Openbaar Laden in Haarlem
De Plankaart Openbaar Laden prognosticeert de laadbehoefte per gebied en 
doet een voorstel voor de hoeveelheid openbare laadlocaties. Dit wordt op 
het niveau van een parkeervak gedaan, rekening houdend met de ruimte-
lijke geschiktheid. Op basis van de plankaart kan een verzamel verkeers-
besluit worden genomen en het aanvraagproces worden ingekort. 

11  Werkwijze waarbij de gebruiker betaald voor gebruik van mobiliteit in plaats van bezit 

van een auto.
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4.4 Spoor 2: wijk actieprogramma
De vertaling naar concrete actie gebeurt uiteindelijk in de wijken van Hoorn. 
Hoorn wil met de gemeenschap in de wijken aan de slag. Daarom gaan we ons 
richten op een aantal kansrijke wijken. We kunnen nou eenmaal niet overal 
tegelijk starten. Op basis van de Energie Transitie Atlas, de input van lokale 
stakeholders en geplande herstructeringsopgaves zijn de kansrijke wijken 
geselecteerd. De wijze van selectie staat toegelicht in bijlage 3.
•  Grote Waal
•  Hoorn-Noord Venenlaankwartier
•  Kersenboogerd 
•  Risdam
•  Hoorn 80 en Westfrisia

Per wijk ontwikkelen we in samenspraak met in de wijk actieve stakeholders een 
energie transitieplan. Voor het Venenlaankwartier is dit al in gang gezet. De 
energietransitie wordt een vast onderdeel van de huidige wijkagenda’s die een 
breder spectrum van onderwerpen bevatten. De bestaande wijkaanpakken 
evalueren we en verbeteren we waar mogelijk. 

De energie transitieplannen zijn geladen met middelen die gemeente breed 
ontwikkeld worden (spoor 1) zoals de doelgroepenaanpak voor energiebesparing 
en opwek met zon. Maar ook de warmtestrategie die voor heel Hoorn ontwikkeld 
wordt gaat de wijken helpen om vast te stellen wat het beste duurzame alter-
natief voor aardgas is en welke maatregelen voorbereid en getroffen gaan 
worden. Denk daarbij aan isolatie, verzwaring elektriciteitsnetwerk of de aanleg 
van een warmtenet. Het lokale MKB in de installatie en bouwsector wordt hierbij 
betrokken. De aanbodzijde van duurzame maatregelen dient namelijk ook verder 
ontwikkeld worden. 

Vanuit de gemeente, netbeheerder en woningcorporatie stellen we vast wanneer 
het aardgas gaat verdwijnen. Op deze wijze is het ook duidelijk voor wanneer 
stappen gezet moeten zijn. De plannen bevatten stappen en middelen om te 
prikkelen, motiveren, stimuleren en activeren.  

Bij het opstellen van de energie transitieplannen per wijk bouwen we voort op de 
wijkinitiatieven en reeds opgedane kennis in bijvoorbeeld Hoorn-Noord Venen-
laankwartier en bewonersinitiatieven in de Schoutenstraat en Blokker. We 
bepalen de stakeholders en hoe we hen gaan betrekken en stellen (maatwerk) 
bouwstenen op gericht op o.a. besparing, duurzame opwek met zon, duurzame 
warmte en informatie en participatie. Een mogelijkheid is om per doelgroep 
maatwerk stappenplannen beschikbaar te stellen hoe het huis of gebouw zo aan 
te passen dat dit comfortabel voorzien kan worden van duurzame warmte en 
-elektra. Per wijk zal uitgewerkt moeten worden wat de benodigde middelen, 
zoals tijd, geld en capaciteit zijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat 
wonen en de energievoorziening betaalbaar blijft.

De acties voor de komende vijf jaar (t/m 2022) zijn:

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Opstellen en uitvoeren van de 
energie transitieplannen voor de 
kansrijke wijken

Gemeente, 
Intermaris, 
Energieke 
regio/ECWF

HVC, Alliander,  
RUD

2018-2022

Aanbod voor duurzame oplossin-
gen stimuleren bij lokaal MKB in 
de bouw en installatiebranche

Gemeente, 
Energieke 
regio, 
Energie 
coöperatie 
WF

RUD, bouw -en 
installatiebe-
drijven

2018-2022



23

5.1 Bewust van de opgave en noodzaak
In Hoorn ontstaan steeds meer duurzame initiatieven en steeds meer mensen 
zijn zich bewust van het belang van een duurzame samenleving. Deze initia-
tieven worden momenteel nog door een kleine groep mensen genomen,  
dit gaan we laten groeien. Dit gaan we ten eerste doen door te blijven vertellen 
waarom duurzame energie belangrijk is, waarom we van het aardgas af gaan  
en elektrisch gaan rijden. We bouwen voort op de bewustwordingscampagne  
van Puur Hoorn. Binnen de campagne zetten we diverse acties op zoals 
energiecoaches, lesprogramma’s op scholen, duurzame ondernemersborrels,  
een (pop-up) duurzaamheidswinkel en duurzame huizenroutes waarin we goede 
voorbeelden uitlichten. 

Het is belangrijk dat er betrouwbare onafhankelijke informatie beschikbaar is en dat 
dit bij bewoners landt. Dit betreft informatie over wat hen te wachten staat zoals 
elektrisch koken, de isolatieopgave, warmtepompen en warmtenetten.  
Maar ook de kosten en mogelijke financieringsconstructies. Puur Hoorn bevat al veel 
informatie. De Puur Hoorn website wordt uitgebreid met informatie over aardgas vrije 
woningen. De bewustwording en informatie brengen we dichterbij de samenleving 
door dit in de wijken aan te bieden. In de communicatie met stakeholders worden er 
koppelingen gezocht met bestaande kanalen en initiatieven.

5.2 Rol van de gemeente
De tijd voor intenties is voorbij en we accepteren de consequenties van onze ambitie 
om energieneutraal te zijn. De gemeente is verbinder tussen beleid en uitvoering, 
bewaker van het maatschappelijk belang en een partij die een lange adem kan 
hebben. De Rijksoverheid heeft de regie voor de energietransitie voor een groot deel 
bij gemeenten neergelegd. Bovendien overstijgt de opgave individuele organisaties 
en spelers in het veld. Financieel, organisatorisch en technisch is samenwerking 
noodzakelijk om eerste stappen te zetten maar vooral om de grote stappen die nog 
nodig zullen zijn voor te bereiden en straks te realiseren. Daarom is het wenselijk dat 
de gemeente een regisserende rol inneemt. De gemeente zal partijen verbinden, 
bewustwording creëren, ruimtelijke en planologische kaders stellen volgens de 
filosofie van de omgevingswet, projecten mogelijk maken en zorgen dat het tempo 
verhoogd wordt. In de eigen bedrijfsvoering wordt reeds bij alle beleidsstukken en 
besluitvormingsstukken benoemd wat er bijgedragen wordt aan een duurzame stad. 
Daarnaast heeft de gemeente het Manifest Verantwoord Inkopen ondertekend. De 
gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door aanvullend op eerdergenoemde acties 
in deze Routekaart de volgende acties te ondernemen.

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Structurele bewustwordingscam-
pagne medewerkers gemeenten, 
bestuurders en in de wijken voor 
bewoners en ondernemers;

Gemeente 2019 en 
doorlopend

Puur Hoorn website uitbreiden 
met informatie over aardgasvrij

Gemeente Q3/4 2018

5.  SAM
ENW

ERKING  
EN ORGANISATIE 

Deze Routekaart laat zien dat de opgave om energieneutraal te worden omvangrijk 
is en dat een versnelling nodig is om dit te realiseren voor 2040. De transitie raakt 
iedereen en daarom is het belangrijk dat de gemeente, ondernemers, verenigingen, 
maatschap pelijke organisaties en bewoners allemaal meedoen. Dit hoofdstuk gaat in 
op de vorm die we daarvoor willen gebruiken en welke samenwerking en middelen 
daarvoor nodig zijn. 

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Vanuit de filosofie van de 
Omgevingswet werken om 
duurzaamheidsprojecten mogelijk 
te maken

Gemeente 2018-2022

Regionaal vervult de gemeente 
Hoorn een voorbeeldrol en 
inspireert zij omliggende 
gemeenten. In regionaal verband 
neemt de gemeente het initiatief 
voor grootschalige opwekking van 
wind en zon. 

Gemeente Omliggende 
gemeenten

2019-2022
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5.3  Programmatisch sturen met een Publiek 
Private Samenwerking

Dat de gemeente de regie pakt betekent niet dat de gemeente alles zelf kan. 
Zoals in de inleiding van deze Routekaart beschreven staat realiseren alle 
partijen in Hoorn de energietransitie gezamenlijk. Bewoners, overheden, 
bedrijven en instellingen. De grote ontwikkel- en investeringskracht zit vooral 
bij lokale vastgoedbezitters, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, onder-
nemers, individuele bewoners en andere partijen. Om deze investeringskracht te 
kunnen gaan benutten is het belangrijk dat er bereidheid ontstaat om ook 
daadwerkelijk binnen de gemeente te investeren in duurzaamheidsprojecten. 

De gemeente Hoorn zoekt een geschikte samenwerkingsvorm om verder te komen 
en tot realisatie van deze Routekaart te komen. Zij denkt daarbij aan een publiek-
private samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld een gezamenlijke programma-
organisatie zijn in samenwerking met een vertegenwoordiging van ondernemers en 
lokale organisaties. We vinden het belangrijk hierin de verbinding te zoeken met 
bestaande initiatieven en acties.

De eerste stap die de gemeente hierin zet is het sluiten van een intentieovereen-
komst met stakeholders over de benodigde stappen in deze Routekaart. 

De acties voor de komende vijf jaar (t/m 2022) zijn:

5.4 Capaciteit en middelen
Met alleen ambities en plannen komen we er niet. Om de genoemde projecten te 
ontwikkelen en organiseren zijn investeringen nodig. Van de overheid wordt 
verwacht om te laten zien dat zij duurzaamheid serieus neemt. Hieronder staat een 
grove raming van de capaciteit en middelen die de gemeente de komende vijf jaar 
nodig denkt te hebben. Deze bedragen zijn benodigd als procesgeld voor 
communicatiemiddelen, inhuur van expertise en bijeenkomsten et cetera en staan 
nog los van de enorme investeringen in projecten die nodig zijn. We roepen lokale 
stakeholders, maar ook de regio, provincie en rijk op om mee te gaan investeren. 
De totale investering is namelijk veel groter dan het procesgeld dat nodig is. 

Mogelijke werking van de PPS
De PPS is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van de acties uit deze Routekaart en 
het verbinden van het netwerk. Binnen de PPS worden concrete (prestatie) afspraken gemaakt die 
worden nagekomen zodat we echt stappen gaan maken. De PPS bestaat uit een stuurgroep met 
themagroepen waar kartrekkers namens ondernemers, inwoners, woningcorporaties en gemeenten 
aangesloten zijn die zorgen voor uitvoering van de acties. Deelname aan de PPS is niet 
vrijblijvend, maar verlangt actie. De PPS breidt actief haar netwerk uit met evenementen en laat 
anderen participeren zodat de samenleving in beweging komt. De PPS zal beschikken over een 
meerjarig (revolverend) investeringsfonds voor duurzame maatregelen. Hiervoor is medewerking 
van de Provincie nodig en van partijen met een lange termijnvisie zoals pensioenfondsen. 

Actie Actiehouder Stakeholders Planning 

Sluiten van een intentieovereen-
komst voor de uitvoering van 
deze Routekaart

Gemeente Stakeholders die 
bij de totstand-
koming van de 
Routekaart 
betrokken waren

Q4 2018

Onderzoek naar vorm en draag-
vlak voor PPS met meerjarig 
investeringsfonds en zo mogelijk 
realisatie ervan

Gemeente Stakeholders die 
bij de totstand-
koming van de 
Routekaart 
betrokken waren

2019

Jaar FTE FTE kosten

2018 3 € 225.000

2019 3 € 225.000

2020 4 € 300.000

2021 5 € 375.000

2022 5 € 375.000

Totaal € 1.500.000
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*dit is exclusief voortzetting Puur Hoorn programma, subsidies, leningen en contract 
energieloket (duurzaam bouwloket) 

Energietransitie Raming voor  
2018 t/m 2022

Energiebesparing € 460.000

Besparingaanpak woningeigenaren en huurders € 420.000

Integrale verduurzamingsaanpak per bedrijventerrein € 150.000

Energiebesparingsaanpak woningeigenaren en huurders € 240.000

Energieafspraken met woningcorporaties € 5.000

Lokale energiecoöperaties stimuleren € 10.000

Bijeenkomsten voor duurzame oplossingen stimuleren bij 
lokaal MKB in de bouw en installatiebranche 

€ 15.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed en installaties € 40.000

Duurzame meerjaren onderhoudsplannen € 15.000

Nieuwbouw gemeentelijk vastgoed aardgasloos en BENG € 25.000

Duurzame energie € 1.060.000

Windenergie € 10.000

Afspraken maken windmolens Hoorn 80 € 10.000

Zonne-energie € 200.000

Doelgroepenselectie en aanpak zon op dak (150.000 stuks) € 125.000

Proces/projectbegeleiding ontwikkeling zonnevelden € 75.000

Warmte € 805.000

Opstellen warmtestrategie gemeentebreed € 30.000

Opstellen energietransitieplannen Grote Waal, Kersen-
boogerd, Hoorn-Noord, Venenlaankwartier, Risdam en Hoorn 
80 en Westfrisia. 

€ 250.000

Procesbegeleiding bij uitvoering wijk energietransitieplan-
nen Grote Waal, Kersenboogerd, Hoorn-Noord Venenlaan-
kwartier, Risdam en Hoorn 80 en Westfrisia. 

€ 300.000

Procesbegeleiding 250 bestaande woningen all electric; € 60.000

Procesbegeleiding aanleg collectieve warmtenetten voor 
4000 woningequivalenten. 

€ 100.000

Onderzoek naar geothermie en start voorbereiding € 40.000

Onderzoek naar haalbaarheid toepassing aquathermie en 
energie uit oppervlaktewater 

€ 15.000

Jaarlijks overleg ondergrond met alle netbeheerders € 10.000

Duurzame mobiliteit € 45.000

Stimuleren fietsgebruik € 15.000

Dekkende laadinfra realiseren € 5.000

Beleidontwikkeling op faciliteren elektrische deelauto’s € 10.000

Mobiliteitsmanagement bedrijven € 15.000

Samenwerking en organisatie € 293.000

Onderzoek naar vorm van PPS met meerjarig investerings-
fonds en realisatie ervan

€ 150.000

Sluiten van een intentieovereenkomst voor de uitvoering 
van deze Routekaart

€ 3.000

Structurele bewustwordingscampagne; € 140.000

Totaal* € 1.813.000
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Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
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De Energie Transitie Atlas van Over Morgen biedt inzicht in de opgaven waar 
overheidsorganisaties, energiebedrijven en woningcorporaties nu voor staan. De 
atlas richt zich op concrete vragen, zoals welke wijk we als eerste van het 
aardgas af kunnen halen, en op welke manier? Of de vraag waar we de minste 
belemmeringen tegenkomen voor windenergie op land. De Energie Transitie Atlas 
van Over Morgen is modulair. 

De Atlas van gemeente Hoorn bestaat uit de volgende modules: 
•  Huidige situatie geeft o.a. inzicht in de ruimtelijke plannen, bouwperiodes, 

gebouwtypes, woningcorporatiebezit, leeftijd gasnet, het huidige 
energieverbruik en energie labels. 

•  Warmte Transitie Atlas geeft inzicht in de verduurzaming van de warmtevraag 
en -aanbod. De atlas geeft antwoord op de vraag hoe we van het aardgas 
afkunnen door de potentie van zowel All Electric als collectieve systemen te 
bepalen; 

•  De Zonnewijzer is een atlas die voor verschillende doelgroepen de potentie 
van zon-PV op gebouwniveau inzichtelijk maakt, bijvoorbeeld om 
stimuleringsbeleid voor zon-PV vorm te geven. Ook wijst de Zonnewijzer 
potentiële locaties voor zonnevelden aan; 

•  De Windpotentietool geeft inzicht in de potentie (aantallen windturbines) en 
ruimtelijke belemmeringen voor wind op land in de gemeente. Het is een 
eerste scan bij het zoeken naar locaties voor windenergie op land; 

Op basis van de onderstaande variabelen zijn kansrijke plekken geselecteerd  
om te beginnen met de warmtetransitie:
•  gebouwtype
•  bouwjaar
•  dichtheid
•  eigendom
•  gasverbruik
•  blokverwarming
•  planningen van netbeheerder, gemeente en corporatie

Hieruit volgende de volgende wijken:
•  Grote Waal
•  Hoorn-Noord Venenlaankwartier
•  Kersenboogerd 
•  Risdam
•  Hoorn 80 en Westfrisia
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Spoor 1: gemeente breed actieprogramma

Actie Actiehouder Stakeholders Planning

Besparen

Besparingsaanpak opstellen 
voor woningeigenaren en 
huurders met een stappen-
plan per doelgroep.

Gemeente en RUD Intermaris, vertegen-
woordiging bewoners 
en huurders

2018

Integrale verduurzamings-
aanpak per bedrijventerrein 
opstellen op basis van de 
lessen op Hoorn 80, 
handhaving erkende 
maatregelen.

RUD, Energieke regio, 
ECWF

Bedrijven Q1 2019

Afspraken maken met 
woningbouwcorporaties over 
toekomstige energievoorzie-
ning, bijpassende bespa-
ringsmaatregelen en acties.

Gemeente en 
Intermaris

2018

Ondersteuning voor de start 
van een lokale energie 
coöperatie voor particulieren

Energie coöperaties doorlopend

Nieuwe gemeentelijke 
gebouwen maken we BENG en 
aardgasvrij. We borgen dat 
werkzaamheden aan 
gemeentelijke gebouwen 
bijdragen aan de ambitie 

energieneutraal in 2040 en 
leggen alle geschikte daken 
van de gemeente vol met 
zonnepanelen.

Gemeente doorlopend

Duurzame opwek van 
energie

Afspraken met Provincie 
maken over wel/geen 
windenenergie op Hoorn 80. 
Bij keuze vóór, de ontwikke-
ling van windmolens starten 
zodat deze in 2022 gereali-
seerd zijn.

Gemeente en ECWF Provincie,  bedrijven, 
bewoners

2019

150.000 extra zonnepanelen 
realiseren op daken door 
doelgroepenaanpak voor bijv. 
particulieren, woningcorpo-
raties, gemeentelijke 
gebouwen en gebiedsgericht 
door bedrijven;

Gemeente Afhankelijk van 
doelgroepen

2019-2022

Vijf hectare zonneveld 
voorbereiden en realiseren;

Gemeente met 
marktpartij

omwonenden 2019-2020

Duurzame warmte

Alle nieuwbouwprojecten die 
vanaf 2018 starten zijn 
aardgasvrij, lopende 
projecten indien mogelijk.

Gemeente Projectontwikke-
laars, bouwers en 
corporaties

2018

Opstellen van een gezamen-
lijke warmtestrategie en 
uitwerking van businessca-
ses duurzame warmte.

Gemeente, Interma-
ris

HVC, Alliander 2018-Q1 
2019

Opstellen van energie 
transitieplannen voor Grote 
Waal, Kersenboogerd, 
Hoorn-Noord Venenlaankwar-
tier, Risdam en Hoorn 80 en 
Westfrisia (zie Spoor 2).

Gemeente, Interma-
ris, Energieke regio/
ECWF

HVC, Alliander,  RUD 2018-2022

Onderzoek naar de haalbaar-
heid en veiligheid van 
geothermie. Start vervolgens 
de voorbereiding van een 
geothermiebron zodat deze 
in 2028 gerealiseerd kan 
zijn.

Gemeente en 
ontwikkelaar

Grote afnemers van 
warmte, bewoners

2018-2022

Starten met de realisatie van 
warmtenetten voor 4000 
woningequivalenten.

Gemeente en 
ontwikkelaar

Grote afnemers van 
warmte

2022

250 bestaande woningen 
ombouwen naar all- electric.

Intermaris, gemeente Alliander, bewoners 2019-2022

Onderzoek naar haalbaarheid 
toepassing aquathermie en 
energie uit oppervlaktewater 

PWN, Hoogheemraad-
schap  en de 
gemeente 

Provincie 2018-Q1 
2019
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Routekaart energieneutraal Hoorn 204038

Jaarlijks overleg met alle 
netbeheerders om de 
werkzaamheden in de 
ondergrond slim te organise-
ren 

Als onderdeel van de 
benadering: ‘proactieve regie 
in de ondergrond.’

Gemeente Netbeheerders Jaarlijks 

Duurzame mobiliteit

Stimuleren fietsgebruik Gemeente Fietsbond 2019-2022

Voorzien in een dekkende 
oplaadinfrastructuur;

Gemeente met 
marktpartijen

Alliander 2018-2022

Gemeente Hoorn faciliteert 
elektrische deelauto’s 
maximaal met beleidsvor-
ming met o.a. strategische 
plankaart laadinfra.

Gemeente Aanbieders deelau-
to’s 

2019

Gemeente Hoorn neemt 
elektrische deelmobiliteit 
mee bij planontwikkeling en 
parkeernormering en 
stimuleert anderen daartoe;

Gemeente 2018-2022

Mobiliteitsmanagement 
bedrijven verduurzamen in 
bedrijvenaanpak.

RUD, Energieke regio, 
Energie coöperatie 
WF

Bedrijven Q1 2019

Spoor 2: wijk actieprogramma

Actie Actiehouder Stakeholders Planning

Opstellen en uitvoeren van 
de energie transitieplannen 
voor de kansrijke wijken

Gemeente, Interma-
ris, Energieke regio/
ECWF

HVC, Alliander,  RUD 2018-2022

Aanbod voor duurzame 
oplossingen stimuleren bij 
lokaal MKB in de bouw en 
installatiebranche

Gemeente, Energieke 
regio, Energie 
coöperatie WF

RUD, bouw -en 
installatiebedrijven

2018-2022

Samenwerking en organisatie

Actie Actiehouder Stakeholders Planning

Structurele bewustwordings-
campagne medewerkers 
gemeenten, bestuurders en 
in de wijken voor bewoners 
en ondernemers;

Gemeente 2019 en 
doorlopend

Puur Hoorn website 
uitbreiden met informatie 
over aardgasvrij

Gemeente Q3/4 2018

Vanuit de filosofie van de 
Omgevingswet werken om 
duurzaamheidsprojecten 
mogelijk te maken

Gemeente 2018-2022

Regionaal vervult de 
gemeente Hoorn een 
voorbeeldrol en inspireert zij 
omliggende gemeenten. In 
regionaal verband neemt de 
gemeente het initiatief voor 
grootschalige opwekking van 
wind en zon. 

Gemeente Omliggende 
gemeenten

2019-2022

Sluiten van een intentieover-
eenkomst voor de uitvoering 
van deze Routekaart

Gemeente Stakeholders die bij 
de totstandkoming 
van de Routekaart 
betrokken waren

Q4 2018

Onderzoek naar vorm en 
draagvlak voor PPS met 
meerjarig investeringsfonds 
en zo mogelijk realisatie 
ervan

Gemeente Stakeholders die bij 
de totstandkoming 
van de Routekaart 
betrokken waren

2019






