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de grote verbouwing
Er wordt voor 2030 met name gestart 

met aanpakken richting met een 

duidelijk omkaderd gebied, 

schaalniveau van de wijk is waar 

wordt gestart

!



In een wijkuitvoeringsplan 
stelt de raad vast wanneer 
een wijk van het aardgas af 
gaat en met welke oplossing

WAAR / NIET WAAR
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Voorlopig vormvrij



‘instrumenten’ die UP benutten
Daarvoor kan worden gekeken 
naar komende veranderingen 
voorzien in:

1. Omgevingswet 
2. Warmtewet
3. Gaswet

Leestip: Toelichting geeft een 
mooi overzicht van komende 
verandering



Omgevingswet wordt belangrijk
• (Omgevings)programma

• Uitvoeringsplan als programma onder de omgevingswet
• Startwijken collectieve warmteoplossing

• Maar ook collectieve aanpak wijken isolatie en energiebesparing

• Participatie voor verstevigen draagvlak voorwaardelijk

• Omgevingsplan
• Alle regels voor de leefomgeving

• Resultaat wordt opgenomen in het Digitaal stelsel

• Vaststelling raad



Wat kun je dan straks vastleggen?
• Wel veel eigenlijk:

• Vaststelling warmtekavel door wijzigen van omgevingsplan (Wcw)
• Welk duurzaam alternatief wordt gekozen voor de wijk waaruit vloeit voort dat de 

netbeheerder de aansluiting en het transport van aardgas beëindigt inclusief redelijk 
termijn (Gaswet)

• Energiebesparingsonderzoek (Maatwerk)
• Geluidsnormen warmtepompen 
• Beeldkwaliteitsplan 
• Alternatieven laagst maatschappelijk oplossing
• Benutten bodem voor energiesystemen 

(opslag, ruimte en WKO)

En ‘vele’ andere ..

Bron: Toelichting Wcw



Praktijk: Castricum
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Samenloop zwembad + IKC 

organiseren (met als

aanleiding invloedsfeer

duurzame bron) kan nu de 

katalisator zijn. 

Vastgoed voorsorten op 

duurzame verwarming

(collectief of anders), echter

pas +/- 2030

A

B

Waarom deze wijk? Inbedden

in gemeentebrede

isolatieaanpak, geen

locatiespecifiek aanpak

C



Wat is de rol van de raad?

Vaststellen 

omgevingsplan

Vragen stellen 

aan college 

over: risico’s, 

draagvlak

Samenwerkings

overeenkomst

Actualisatie TVW

Participatiebeleid

Financiële 

kaders

Monitoren voortgang

De wijk in


