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1. Samenvatting 

In dit document brengen we de mogelijkheden voor collectieve warmte kaart. Dit voor de gebouwen in 

Noordoost-Castricum die van het aardgas af kunnen. Dit met als oplossing een duurzame collectieve 

warmteoplossing die lagere eindgebruikers- of maatschappelijke kosten heeft dan alternatieve oplossingen. 

In Noordoost-Castricum  is er in potentie de benodigde schaal om een collectieve warmte oplossing te 

realiseren, vanwege de 430 woningen en de utiliteitsbouw zoals verschillende scholen en een gedeelte van het 

sportpark Noord-End. De verwachting is dat de kosten van de warmteoplossing echter aan de hoge kant blijven 

voor de gebouweigenaren in het gebied. Dit ‘probleem’ is niet alleen die van warmtenetten. Dat geld immers 

ook voor andere aardgasvrije alternatieven zoals all-electric (bijv. warmtepompen) 

Duurzame collectieve warmte wordt goedkoper naarmate er een grotere schaal wordt behaald. Nu zijn er ook 

plannen voor de nieuwbouw van een zwembad en IKC die de warmtevraag in dit gebied vermenigvuldigd tot 

een warmtevraag die gelijk staat aan 1.200 standaard huishoudens (zg. woningequivalenten). De projectgroep 

ziet een unieke kans ontstaan wanneer samenloop wordt georganiseerd bij het realiseren van het duurzame 

collectieve warmtenet.  

Het organiseren van samenloop is daarmee de katalysator van deze startkans. Zonder samenloop is er geen 

concrete aanleiding om nu te starten met het aardgasvrij maken van het vastgoed. Dan ligt het meer voor de 

hand om aan te sluiten op de meest waarschijnlijke planning van Kennemer Wonen voor hun vastgoed in dit 

gebied in de richting van 2026-2030. Het organiseren van samenloop maakt het volgende mogelijk: 

 De collectieve oplossing kan worden ontwikkeld op een grotere schaal. Er kunnen dan meer gebouwen 

met minder techniek van warmte worden voorzien. Het wordt daarmee goedkoper voor alle potentiële 

afnemers.  

 De best beschikbare techniek voor zowel een zwembad en het IKC is Warmte-Koude-Opslag (WKO). 

Door het gezamenlijk organiseren daarvan wordt voorkomen dat zij elkaar in de ondergrond negatief 

beïnvloeden (interfereren) en kostenvoordeel kunnen realiseren door het benutten van eenzelfde bron. 

 Het vastgoed kan in een keer aardgasvrij worden gemaakt zodat er kosten hoeven te worden gemaakt 

voor tussentijdse maatregelen. 

Het is belangrijk om in dit traject alle partijen mee te krijgen. Naast Kennemer Wonen, verantwoordelijk voor 

60% van de woningvoorraad in Noord-End, zullen particuliere woningeigenaren, het sportcomplex en de 

scholen actief worden betrokken voor de transitie naar aardgasvrij. De stap naar aardgasloos zullen de partijen 

alleen (kunnen) maken wanneer er een (relatief) interessante business case is  qua investeringen en voor  

gebruikers en huurders (qua woonlasten). 

Daarvoor is het nodig samenloop te organiseren. Dit vraagt volgende beslispunten: 

1. De gemeente spreek de intentie uit om zorg te dragen voor een samenloop in planontwikkeling van het 

IKC en het zwembad zodat de realisatie niet meer dan 2 jaar uit elkaar loopt.  

2. Er wordt een samenhangend energieconcept ontwikkeld voor het kansrijk vastgoed in de directe 

nabijheid het projectgebied (figuur 1) gebaseerd op de beste beschikbare techniek, namelijk collectieve 

warmte op basis van Warmte-Koude-Opslag (WKO) in combinatie met aquathermie. 

Op basis van dit energieconcept zal door de projectgroep een businesscase worden opgesteld voor de 

kansrijke gebouwen. Het uitgangspunt van de businesscase is daarbij dat deze niet afhankelijk is van de 

particulieren gebouweigenaren in Noord-End. Er wordt conform de uitgangspunten van de Visie Aardgasvrije 

Wijken wel ingezet op, mits voldoende animo/schaal, het kunnen aansluiten van particulier gebouweigenaren 

op het initiatief.   



 

 5 

2. Inleiding 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Daarom heeft de 

gemeente Castricum in 2020 de Visie Aardgasvrije Wijken vastgesteld. In deze visie is het gebied rond de wijk 

Noord-End aangewezen als mogelijk kansrijke wijk van Castricum om vervolgstappen te zetten naar een 

duurzame collectieve warmtevoorziening. 

In dit basisdocument brengen we de mogelijkheden voor collectieve warmte in kaart en maken we de 

vervolgstappen concreet. Dat doen we aan de hand van data-analyse, technisch-financiële verkenningen en 

gesprekken met verschillende belanghebbenden. In dit document gaan we verder in op de gebouwen en 

bewoners in de wijk.  

2.1. Opdracht vanuit de vastgestelde Visie en het BUCH-brede programma Klimaat  

De vastgestelde Visie Aardgasvrije Wijken voor Castricum geeft inzicht in de totale opgave, de kansrijke 

oplossingen en een logische volgorde en tempo voor het aardgasvrij maken van de eerste wijken of buurten in 

Castricum. De visie duidt verschillende type wijken aan: 

A. Mogelijk kansrijke wijken voor collectieve, aardgasvrije warmte-oplossingen voor 2030 (cv-installaties 

gebruik makend van warmtenet infrastructuur); op onderstaande afbeelding de groene gebieden. 

B. Mogelijk kansrijke wijken voor individuele, aardgasvrije warmte-oplossingen voor 2030 (warmtepompen 

met all-electric infrastructuur); op onderstaande afbeelding de blauwe gebieden. 

C. Wijken die pas op langere termijn collectief dan wel individueel aardgasvrij worden, maar waar daarop 

vooruitlopend op kortere termijn wel al individuele aardgasvrij-ready maatregelen, zoals isolatie kunnen 

worden genomen; op onderstaande afbeelding grijze gebieden. 

Ook zijn er een aantal vertrekpunten bepaald voor het vervolg, namelijk: 

 We zetten draagvlak voor oplossingen centraal; 

 We faciliteren en stimuleren lokale initiatieven; 

 We kiezen voor haalbare en betaalbare oplossingen; 

 We versnellen en sturen actief bij; 

 We benaderen de aardgasvrije opgave zoveel mogelijk integraal. 

2.2.  De opstap naar een wijkuitvoeringsplan 

Voor het opstellen van dit basisdocument duurzame warmte zijn geografische grenzen meegegeven. De 

afbakening van het plangebied als beschreven in de warmtevisie is op basis van het potentiegebied voor 

collectieve warmte. Dit gebied ligt tussen de CBS-buurten Noord-End, Molendijk en overlapt het sportpark 

Noord-End (het oranje gearceerde deel van figuur 1).  
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Figuur 1. Het potentiegebied collectieve warmte inclusief het kansrijke vastgoed.  

In de Visie Aardgasvrije Wijken is beschreven dat het plangebied ongeveer 430 grondgebonden woningen en 

twee appartementsgebouwen omvat. Circa 60% van het vastgoed is in bezit van woningcorporatie Kennemer 

Wonen; de overige 40% zijn particuliere woningen. In Noordoost-Castricum staan naast woningen ook een 

aantal voorzieningen zoals sport(verenigingen), sporthal, multisportpark, skatepark en maatschappelijk 

vastgoed in de vorm van een middelbare school.  

De warmtevraag in het gebied komt voort uit met name grondgebonden woningen en is redelijk geconcentreerd 

(44 woningequivalenten per ha.) Het meeste vastgoed heeft een aantal isolatiemaatregelen getroffen ongeveer 

op het niveau van energielabel C. Het vastgoed moet nog flink worden geïsoleerd alvorens het geschikt is voor 

warmteoplossingen die duurzame warmte kunnen leveren op een lage temperatuur (zoals kleinschalige 

warmtepompen). Voor deze gebouwen liggen daarom  warmteoplossingen voor de hand die werken op hogere 

temperaturen. Dit om de kosten van de isolatieopgave te beperken. In de Visie Aardgasvrij Wijken is daarom 

collectieve warmte op een middentemperatuur (dwz. 70 gr. C.) als voorkeursoplossing meegegeven. Daarbij 

wordt warmte van de bodem (op gemiddeld 10 gr. C.) gewonnen en opgewaardeerd naar een 

middentemperatuur met behulp van grootschalige warmtepompen. Deze temperatuur is hoog genoeg om de 

isolatieopgave betaalbaar te houden en laag genoeg om duurzame lokale bronnen te kunnen benutten.  

2.3. Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte  

In juli 2019 ondertekenden de gemeente Castricum, Kennemer Wonen, CALorie en HVC een 

samenwerkingsovereenkomst ‘Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte gebouwde omgeving woonkern 

Castricum.’ Door een gezamenlijke werkgroep is half 2020 een haalbaarheidsonderzoek opgeleverd naar 

kansen voor collectieve warmte voor heel Castricum. Deze is beschikbaar gesteld aan de opstellers van de 

Visie Aardgasvrije Wijken en dit basis document. Deze haalbaarheidsstudie onderschrijft de conclusie dat: 

 Het gebied rond Noord-End op korte termijn het meest kansrijk lijkt. 

 De oostzijde van Castricum potentie lijkt te hebben voor warmte uit oppervlaktewater en/of drinkwater. 

 Deze inzichten en resultaten van het onderzoek worden ook meegenomen in dit basis document. 
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 Een warmtenet mogelijk is als de partijen het willen. 

 Dat in Castricum een warmtenet op basis van aquathermie op korte termijn mogelijk wel financieel 

haalbaar is en/of de moeite waard is om nader te onderzoeken. 

2.4. Juridische blik op een uitvoeringsplan 

De juridische middelen om uitvoering te geven aan de opdracht voor een aardgasvrije gebouwde omgeving zijn 

op dit moment nog beperkt. De opgave komt met name voort uit de Energieagenda van december 2016 en 

later het Nationale Klimaatakkoord uit 2019. Het Wijkuitvoeringsplan (WUP) aardgasvrij wordt genoemd in het 

Klimaatakkoord en heeft een plek gekregen in de Omgevingswet.  

Een WUP sluit aan bij de eigenschappen van een zogenaamd vrijwillig programma onder de Omgevingswet. 

De Omgevingswet zal op 1 juli 2022 in werking treden. Een integrale blik op de leefomgeving staat onder de 

Omgevingswet centraal. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zijn daarin 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de leefomgeving. Vanuit het gedachtegoed van de wet 

werkt de gemeente ook nu al samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en kijkt ze wat 

nodig is om de ambities in de leefomgeving te realiseren. Het vaststellen van het ‘Wijkuitvoeringsplan (WUP) 

aardgasvrij’ is in de omgevingswet benoemd als een collegebevoegdheid. Omdat het WUP een grote impact 

heeft, wil de gemeente echter dat de gemeenteraad de plannen vaststelt. In hoofdstuk 7 gaan we nader in op 

thema regie en organisatie. 

2.5. Betrokken partijen 

Bij het opstellen van dit document is samengewerkt met een door de gemeente Castricum betrokken 

projectgroep bestaande uit:  

 Gemeente Castricum: voert regie over de warmtetransitie binnen de gemeente, 

 Liander: vertegenwoordigt het belang van de elektriciteit infrastructuur, 

 Stedin: vertegenwoordigt het belang van de aardgas infrastructuur, 

 Energie coöperatie CALorie Energie: vertegenwoordigt het belang van de (particuliere) 

woningeigenaar, 

 Woningcorporatie Kennemer Wonen: vertegenwoordigt het belang van haar huurders, 

 HVC Warmte: maatschappelijke partner voor de gemeente (die aandeelhouders is) en die duurzame 

warmte toekomstbestendig kan realiseren. 
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3. De warmteketen  

Een collectieve warmte oplossing zoals een warmtenet is de voorkeursoplossing uit de Visie Aardgasvrije 

wijken voor een groot deel van het vastgoed in het plangebied. Deze keuze is niet alleen ingegeven vanuit de 

laagste maatschappelijke kosten en/of betaalbaarheid voor de gebouweigenaren, maar ook door criteria als:  

 Concentratie van bezit (woningcorporatie of in handen van andere grote eigenaren); 

 De mogelijkheid om werkzaamheden te combineren met de transitie naar aardgasvrij; 

 ‘Energie’ in de wijk om aan de slag te gaan. 

Een warmtenet is een energie-infrastructuur waarmee warmte van de bron naar een afnemer wordt 

getransporteerd. Er stroomt warm water via geïsoleerde leidingen van de warmtebron naar de afnemer. De 

afnemer gebruikt de energie (warmte) in de binnen installatie van de woning (verwarmingsinstallatie) en het 

afgekoelde water stroomt terug naar de warmtebron waar het opnieuw wordt opgewarmd. 

Een ‘voorkeurswarmteoplossing’ betekent nog niet dat een warmtenet ook de oplossing is voor al het vastgoed. 

Binnen Noordoost-Castricum is er een mix aan technieken nodig om alle gebouwen van de juiste oplossing te 

voorzien.  

In dit hoofdstuk lichten we de organisatorische aspecten van een warmtenet verder toe.  

3.1. Verschillende rollen in de warmteketen 

Figuur 2 geeft schematisch weer welke partijen een rol spelen bij de ontwikkeling en exploitatie van een 

warmtenet (de ‘warmteketen’) en wat hun onderlinge relatie is. Het kan zijn dat meerdere rollen in de 

warmteketen zijn verenigd in één organisatie. We spreken dan van een keten-geïntegreerd warmtebedrijf. Het 

kan ook zijn dat de rollen over verschillende organisaties zijn verdeeld. Dat wordt hieronder verder toegelicht. 

 

Figuur 2. Rollen in de warmteketen 
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Bronhouder 

De bronhouder is de eigenaar van de bron van warmte. Zie ook hoofdstuk 5 over de mogelijke bronnen voor 

het gebied. De bronhouder is verantwoordelijk voor de exploitatie van de warmtebron. Opties zijn lokale 

bronnen zoals aquathermie en bodemenergie. 

Netwerkbedrijf (warmte) 

Om de warmte naar de afnemers te transporteren, is een transport- en distributienet nodig. Als er gekozen is 

voor een scheiding van rollen in de warmteketen kan het netwerk worden beheerd door een netwerkbedrijf. Dit 

netwerkbedrijf zal moeten investeren in de aanleg van zowel het netwerk als de warmte-afleversets en heeft 

ook jaarlijks onderhoud aan deze installaties. Om de investeringen te bepalen, is het belangrijk te beseffen dat 

de diameters van de leidingen dusdanig gekozen worden dat die het totaal benodigd piekvermogen moeten 

kunnen transporteren. Het netwerkbedrijf zal daartoe een overeenkomst afsluiten met de warmteleverancier. In 

die overeenkomst worden prestaties afgesproken en tevens welke transportvergoeding daar tegenover staat. 

Die transportvergoeding vertegenwoordigt inkomsten voor het netwerkbedrijf en kosten voor de 

warmteleverancier. 

Warmteleverancier 

De warmteleverancier is de partij die de warmteleveringsovereenkomst sluit met de eindklant, de afnemer. De 

warmteleverancier gaat dus de contractuele verplichting aan om betrouwbare en betaalbare warmte te leveren, 

minimaal binnen de contouren van de warmtewet en daarmee de toekomstige Wet Collectieve Warmtelevering. 

In die hoedanigheid moet de warmteleverancier ook een vergunning hebben. Die vergunning wordt verleend 

door de ACM. 

De situatie kan zich voordoen dat een woningcorporatie of VvE de warmte levert aan de eindklant. Deze zijn 

niet altijd onderhevig aan de warmtewet. Bijvoorbeeld in het geval van een woningcorporatie wordt de 

warmtelevering dan geregeld in de huurovereenkomst. De warmteleverancier levert in dat geval de warmte via 

een grootverbruikaansluiting aan de woningcorporatie of VvE en die leveren deze door aan de eindklant. Een 

warmteleverancier beheert in principe geen installaties en heeft dus geen investeringen. Wel ontvangt deze 

een eenmalige aansluitbijdrage die de eindklant betaalt om aangesloten te worden op het netwerk, bekend als 

Bijdrage Aansluitkosten (BAK). Verder zijn er operationele inkomsten en kosten voor de warmteleverancier. De 

inkomsten bestaan uit de periodieke bedragen die de eindklant betaalt, een vast bedrag per maand of per jaar 

voor huur van de afleverset, het vastrecht en het meettarief, en daarnaast de bedragen die betaald moeten 

worden per eenheid afgenomen warmte, de variabele warmtekosten. Voor de laatste geldt dat als er geen 

warmte wordt afgenomen er ook niks betaald hoeft te worden. 

Afnemers 

De gebruiker van de woning of het pand is de eindklant of afnemer van warmte. Stroom en gas kunnen overal 

óp het net worden gebracht en overal ván het net worden gehaald. Er is voor deze vormen van energie geen 

fysieke noodzaak om vraag en aanbod te clusteren. Bij warmte treedt tijdens transport echter relatief veel 

warmteverlies op en bestaat er een fysieke en financiële noodzaak om vraag en aanbod bij elkaar te houden.  

Binnen het gebied zijn er verschillende groepen van afnemers (vraag) te onderscheiden (zie ook hoofdstuk 3): 

• (Bewoners van) corporatiewoningen 

Deze woningen zijn (voornamelijk) in het bezit van Kennemer Wonen. 

• (Bewoners van) particuliere, grondgebonden woningen 

Iets minder dan de helft van de woningen is in particulier bezit. Dit zijn ongeveer 200 woningen van het 

totaal van circa 430 woningen. Deze groep vraagt aandacht bij de ontwikkeling van een warmtenet omdat 
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iedere gebouweigenaar vrije keuze heeft en de huidige praktijk laat zien dat deze groep niet in grote 

aantallen gelijktijdig de keuze maakt voor collectieve warmte.  

• (Leden van) VvE’s 

Een aantal appartementsgebouwen aan de rand is in ‘particulier’ bezit (Margaret Krophollerlaan). Deze 

woningeigenaren zijn lid van een vereniging van eigenaren (VvE). 

• Utiliteit 

Tot slot is er een behoorlijke hoeveelheid utiliteit in het gebied in de vorm van sportvoorzieningen en 

maatschappelijk vastgoed. Dit is 7,5% van het totale gebied, 7 panden in totaal. Dit zijn verschillende 

bedrijven, meerdere scholen (basis en middelbaar), huisartsenpraktijk, dierenkliniek, sportcentra en horeca. 

De totale warmtevraag van de genoemde doelgroepen wordt beschreven in hoofdstuk 3.  

3.2. Samenvatting 

De gemeente Castricum heeft bij het opstellen van de Visie Aardgasvrije Wijken in feite al partijen betrokken 

waarmee in potentie de warmteketen kan worden georganiseerd (hoofdstuk 6 en 7). Op welke manier de 

keten kan worden vorm gegeven voor het kansrijke deel van het vastgoed en op welke manier het vastgoed 

wat geen baat heeft bij collectieve warmte aardgasvrij kan worden gemaakt is onderwerp van gesprek met 

de betrokken partijen.  

  



 

 11 

4. De wijk in (warmte)beeld 

Om een juiste aanpak voor de uitrol van een mogelijk warmtenet te ontwerpen, is het belangrijk de wijk goed in 

beeld te krijgen. In dit hoofdstuk brengen we met zowel kwantitatieve als kwalitatieve data globaal in beeld wie 

er in de buurt wonen, wat er aan vastgoed in de wijk staat en welke kansen er zijn in de wijk. Zie voor meer 

details over de buurt ook bijlage 1. 

4.1. Algemene schets van de wijk 

Het plangebied overlapt de wijk Noord-End binnen 

de Gemeente Castricum. Het gebied ligt aan de 

oostelijke zijde aan de N203. In Noord-End is het 

belangrijkste sportveldencomplex van het dorp 

Castricum gevestigd, wat ook vernoemd is naar de 

buurt(schap). Sportpark Noord-End herbergt onder 

meer de voetbalvereniging FC Castricum en 

Korfbalvereniging Helios. 

Noord-End is een van de vele kleine kernen die in 

de gemeente Castricum is opgegaan. Het gebied 

omvat echter geen gebouwen uit die periode. Alle 

gebouwen zijn gebouwd na 1960.  

In en direct naast het gebied zijn ook enkele 

voorzieningen gelegen, namelijk: 

 Sporthal de Bloemen en multisportcomplex 

Berg en Bal 

 Jac. P. Thijsse College Castricum (school) 

 Openbare basisschool De Kustlijn en een 

naastgelegen Peuterspeelzaal 

 Carwash en tankstation  

 Basisschool Visser 't Hooft 

Figuur 3 - Overzicht van het gebied 
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In het gebied bestaan plannen voor de nieuwbouw van een zwembad1 en Integraal Kindcentrum (IKC-Oost)2. 

De plannen zijn nog in ontwikkeling, maar hebben veel impact op de warmtevraag in het gebied. Het betreft 

een complex met binnenzwembaden, dat toonaangevend zal zijn voor het energiegebruik in de buurt en een 

IKC van minimaal vergelijkbare omvang als de bestaande openbare basisschool De Kustlijn en de 

naastgelegen peuterspeelzaal.  

 

  

                                                   

1 Zwembad wordt (later) mogelijk uitgebreid met een sporthal. 

2 De locatie voor een nieuw te bouwen IKC ligt waarschijnlijk (net) buiten dit potentiegebied, namelijk op de locatie van basisschool Visser ’t Hooft of locatie 

basisschool Kustlijn. 
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4.2. Vastgoed en demografie 

Bouwperioden 

Het overgrote deel van de woningen zijn eengezinswoningen gebouwd tussen 1950 en 1980. In het gebied 

staan in totaal 430 woningen. Hiervan is ongeveer 60% in bezit van woningcorporatie Kennemer Wonen (circa 

250 woningen). De woningen zijn voornamelijk rijwoningen en meergezinswoningen (appartementsgebouwen). 

Naast woningen is er ca 5.700 m2 utiliteitsoppervlak. Dit utiliteitsoppervlak bestaat voor een groot deel uit 

sportvoorzieningen, kantoren en onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

Inwoners  

In het gebied bevinden zich bijna 450 huishoudens. De omvang van een huishouden is gemiddeld 2.1 

inwoners. Dit is iets lager dan het gemeentelijke gemiddelde van 2.2 inwoners. Dit is te verklaren doordat de 

populatie in Noord-End meer inwoners van 65 of ouder kent. Het merendeel (50%) is 50-plusser en er zijn 

relatief weinig kinderen. Qua inkomen is er relatief veel boven modaal (60%). Dit is opvallend gezien het 

percentage sociale huurwoningen. Particuliere woningen in de buurt zijn gemiddeld geprijsd. 

 

 

  

Figuur 4 – Relevante kenmerken demografie, inkomen en huizenprijzen 
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4.3. Analyse op basis van kwantitatieve data 

Het eerste deel van de analyse doen we op basis van kwantitatieve data. Alle data is openbaar, met 

uitzondering van informatie die kunnen helpen om de communicatieaanpak te bepalen. Deze gegevens zijn 

verkregen via 4Orange en in de bijlagen opgenomen.3 

Energielabels 

Veruit het grootste gedeelte van de woningen in de 

buurt hebben een (geschat) energielabel van C of 

hoger. De sportvoorzieningen zijn nog beperkt 

geïsoleerd.  

Vastgoedkenmerken  

Het vastgoed is kansrijk voor de toepassing van 

een warmtenet. De bebouwing kent een 

behoorlijke woningdichtheid voor grondgebonden 

woningen. Bovendien is er een grote warmtevraag 

aanwezig door de maatschappelijke voorzieningen. 

Hierdoor is een warmtenet een logische oplossing 

om deze gebouwen te verwarmen. Bij het 

toepassen van een warmtenet op midden 

temperatuur (circa 70 graden) is de isolatieopgave 

kleiner dan bij een all-electric oplossing (op lage 

temperatuur). Hoe lager de temperatuur van invoer 

is, hoe belangrijker het is om al deze warmte vast 

te houden in de woning. Om deze reden moet een 

woning daarom beter geïsoleerd zijn bij lage 

temperatuur. Vaak zijn woningen vanaf label C al 

geschikt voor middentemperatuur. 

                                                   

3 https://www.4orange.nl/ 

Figuur 5 - Overzicht van voorlopige en definitieve Energielabels 
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Figuur 6 - Verdieping op de berekening van de onrendabele top conform de uitgangspunten van de Warmtevisie 

In de Visie Aardgasvrije Wijken is een berekening gemaakt van de warmteoplossing met de laagste 

maatschappelijke kosten. Deze kosten omvatten meer dan alleen de kosten voor de gebouweigenaar. Om een 

indruk te krijgen van de kosten naar een aardgasvrije oplossing voor de individuele gebouweigenaar is 

uitsplitsing gemaakt. De indicatieve kosten voor een overstap naar warmtenet vallen in de bandbreedte 

€21.000,- tot €35.000,-. Uit de Visie Aardgasvrije Wijken blijkt dat het de kosten voor het eerstvolgende 

alternatief, all-electric, gemiddeld voor de buurt ongeveer 20% duurder is. Let op: deze kosten zijn gebaseerd 

op kengetallen en niet op basis van (veld)onderzoek naar het huidige isolatieniveau van de woningen in Noord-

End. Per woning kunnen de verschillen significant zijn. Als de woning door de woningeigenaar al verregaand is 

aangepakt zijn wellicht andere oplossingen goedkoper.  

4.4. Fysieke infrastructuur 

Naast vastgoedkenmerken en demografische aspecten is ook de fysieke infrastructuur iets om rekening mee te 

houden. Denk daarbij aan de staat van het gas- en elektriciteitsnetwerk, gepland onderhoud aan de riolering en 

natuurlijke vervangingsmomenten van cv-installaties. 

Gasnetwerk 

Het gasnet is nog in orde en het moment van technisch afschrijven ligt nog tiental(len) jaren in de toekomst. 

Mogelijk zijn er beperkte onderdelen aan vervanging toe. Voor de afdelingen die het beheer van de openbare 

ruimte verzorgen, is het belangrijk dat in het straatprofiel wordt getoetst of de aanleg van een warmtenet in de 

toekomst in deze buurt ruimtelijk ook mogelijk is. Daarnaast zou het combineren met grondwerkzaamheden 

voor het vervangen van kleine delen gasnetwerk voordelig kunnen zijn. Hiermee wordt overlast voor de 

bewoners beperkt. 

Stedin heeft het beheer over het gasnet in Castricum. De verantwoordelijkheid voor het elektriciteitsnetwerk ligt 

bij Liander. In Noord-Holland wordt in gezamenlijkheid opgetrokken. Liander heeft hierin vaak de lead. 

Aanpassingen hebben immers impact op elkaars netten. Het openingsbod4 van Stedin is in lijn met de 

                                                   

4 https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod  

https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod
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startkans collectieve warmte Noordoost-Castricum. Aan de westkant van het gebied is een beperkte 

vervangingsopgave voor 2028. 

Elektriciteitsnet 

Het ligt voor de hand dat de wijk stapsgewijs over zal gaan op duurzame warmte. In de wijk zal naast 

collectieve warmte een mix van oplossingen ontstaan door gebouweigenaren die andere keuzes maken. Een 

deel zal bestaan uit all-electric oplossingen die worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Niet elke 

woning heeft immers baat bij collectieve warmte en woningeigenaren kunnen zelfstandig keuzes maken. Door 

de toenemende vraag (zowel voor warmte, elektrisch rijden en de toenemende decentrale opwek van met 

name zonnepanelen) wordt het huidige elektriciteitsnetwerk in toenemende mate (over)belast. De gemeente wil 

sturen op een oplossing met de laagste kosten. Straten met dubbele infrastructuren dienen voorkomen te 

worden.  

Netbeheerder Liander heeft aangegeven bij voorkeur in stapjes de transitie naar een zwaarder 

elektriciteitsnetwerk te maken om de toenemende vraag te faciliteren. Het elektriciteitsnetwerk in het gehele 

gebied is geschikt om te starten. Er zijn geen plekken waar het elektriciteitsnetwerk eerst verzwaard moet 

worden. Het is belangrijk dat Liander wordt aangehaakt binnen het proces om de capaciteit goed te monitoren 

en tijdig te kunnen ingrijpen om de transitie niet te vertragen. 

Riolering 

Er moeten naast de gesprekken met netbeheerders, ook gesprekken gevoerd worden over de andere 

aanwezige ondergrondse infrastructuur, zoals riolering. Uit gesprekken blijkt dat het hier vooralsnog niet zinvol 

is om samenloop te organiseren.  

Natuurlijke momenten 

De woningen binnen het plangebied hebben overwegend label C, B en A. Deze labels bieden een goed 

uitgangspunt voor de overstap naar een midden temperatuur (MT)-collectieve warmteoplossing. Wel rest er 

nog steeds een isolatieopgave om al deze woningen op een MT-warmtenet aan te sluiten (minimaal label B). 

De woningen van Kennemer Wonen hebben reeds een goed energielabel (A). Dit kan deels te maken hebben 

met eerdere investeringen in verduurzaming, waaronder zonnepanelen. Er zijn gezien het goede energielabel 

bij KennemerWonen nu geen concrete plannen voor het verder verduurzamen van de woningen. 

4.5. Overige informatie 

Andere ontwikkelingen in of om de wijk 

Er speelt nog meer in de wijk. Deze kwalitatieve kennis kan slim gecombineerd worden met de kwantitatieve 

analyse: 

 Er lopen continu programma’s voor energiebesparing voor woningen met alle bouwjaren. Brochures en 

webinars hierover staan online beschikbaar op de website van Duurzaam Bouwloket. Daarnaast is er 

jaarlijks een Nationale Duurzame huizenroute; 

 Kennemer Wonen heeft gezien de relatief goede energielabels nog geen concrete plannen voor het 

verder verduurzamen van de woningen; 

 Plannen voor nieuw zwembad op het sportpark, op een van de velden van F.C. Castricum. Het 

zwembad wordt volledig aardgasvrij. Er is een architect geselecteerd en er wordt een quickscan 

uitgevoerd naar een alternatief plan van een initiatiefgroep. De geselecteerde architect staat open voor 

een energiebron uit de bodem. Er wordt een quickscan uitgevoerd om de plannen van de initiatiefgroep 

en de kaders van de gemeenteraad naast elkaar te leggen.   

 Naar inzien van energie coöperatie CALorie weten de bewoners vrijwel niks over dat zij de 

aangewezen wijk zijn om een start te maken met aardgasvrij. Dat kan een eerste haakje zijn om in 

gesprek te gaan. Er zijn ook wijkbijeenkomsten geweest (4-5 jaar geleden, en afgelopen zomer een 
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ledenbijeenkomst) georganiseerd oor CALorie.  Het animo was zeer beperkt, naar inzien CALorie 

betrof het slechte timing (laatste mooie zomeravond van het jaar). 

 De straat De Bloemen heeft een renovatie doorgemaakt waarbij vooral is ingezet om groenpartijen 

langs de woningen te maken. De riolering is daarbij niet aangepakt.   

 De wijk kent weinig uitdaging op sociaal vlak. 

 Ook de wateroverlast eind 2021 in de regio had geen impact op de wijk. Probleem zat meer in Bergen 

en het buitengebied. Niet in deze wijk. 

Bestaande netwerken/ potentiële koplopers in de wijk 

Om mensen in beweging te krijgen, helpen bestaande netwerken. Ze vormen de aanknopingspunten in de 

startgebieden; de plekken waar je als gemeente voet aan de grond kunt krijgen. De meest relevante netwerken 

en sleutelfiguren in de wijk zijn in onderstaande kaart geplot. Daarbovenop komen de bestaande 

contacten/ingangen van het energieloket en de energiecoöperatie, als die er zijn. 

4.6. Samenvatting 

Met de projectgroep is binnen en rond de grenzen van de wijk gezocht naar aanknopingspunten om de 

startkans te concretiseren. Deze inventarisatie is tijdens een plenaire digitale werksessie doorgesproken en 

verrijkt met lokale kennis. Deze kennis is samengevat in het onderstaande overzicht met mogelijk  

aanknopingspunten: 

 

Figuur 7 - Geografisch overzicht aanknopingspunten en ingeschatte warmtevraag in Woningequivalenten (WEQ) 
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Op basis van de inventarisatie naar de aanknopingspunten zijn enkele eerste bevindingen te maken, namelijk: 

 Er is in principe voldoende geconcentreerde warmtevraag in de aanwezig om een start te maken met 

collectieve warmte. Landelijk zijn er voorbeelden bekend van succesvolle projecten op basis van 

hernieuwbare gassen en biomassa (300-500 woningen), aquathermie (400+ woningen) en 

bodemenergie (50-150 woningen). Voor het realiseren van dergelijke projecten, die qua schaal zich 

aan de ondergrens van de bandbreedte bevinden is veelal een katalysator nodig zoals substantiële 

hoeveelheid subsidie, een nieuwbouwontwikkeling, aanwezigheid van goedkope (rest)warmte, een 

koppeling met andere opgaven of extra hoge stedelijkheid (dichtheid).  

 Het betreft vastgoed met een isolatieopgave. Een warmteoplossing met een hogere aanvoer 

temperatuur kan de (kosten van de) isolatieopgave beperken.  

 De meest waarschijnlijke warmteoplossing als uitgewerkt in de Visie Aardgasvrije Wijken en het 

Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte kern Castricum betreft bodemenergie middels warmte-

koudeopslag, gecombineerd met warmte uit oppervlaktewater (TEO). 

 De woningbouwcorporatie heeft voor haar vastgoed in Noord-End plannen om de woningen te 

verbeteren, echter pas rond het jaar 2026. Zij is op dit moment de impact van de implementatie van de 

Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie aan het bepalen. De Standaard is er op gericht om 

voor elke woning een warmtevraag niveau voor te schrijven. Middels maatregelen die voldoen aan een 

minimale streefwaarden wordt de standaard bereikt.  

o Een woning die voldoet aan de standaard is ongeacht de precieze warmteoplossing geschikt 

voor aardgasvrij verwarmen. Het te bereiken isolatieniveau om te voldoen aan de standaard is 

volgens huidige maatstaven hoog. De corporatie heeft op dit moment geen noodzaak om nu 

een start te maken met aardgasvrij. Eerst isoleren ligt meer voor de hand. De corporatie kan 

met collectieve warmte echter kosten besparen met warmteoplossingen die de isolatie opgave 

beperken. Collectieve warmte kan een dergelijke warmteoplossing zijn. 

 Grote industriële warmtepompen kunnen met een goed rendement hoge temperatuurniveaus halen, dit 

in tegenstelling tot kleinere huishoudelijke warmtepompen. 

 De gemeente is gestart met de voorbereiding voor het realiseren van een zwembad van de nodige 

omvang. Het zwembad wordt voorzien van een wedstrijdbad van 25 meter en een recreatief deel. De 

best beschikbare techniek voor een aardgasvrij zwembad is bodemenergie middels warmte-

koudeopslag (WKO). Het ligt voor de hand dat marktpartijen voor deze techniek kiezen, maar e.e.a. is 

afhankelijk van de gestelde prestatie-eisen. 

 De gemeente is voornemens een Integraal Kind Centrum (IKC-) complex te financieren, dat wordt 

gerealiseerd door de schoolbesturen.. De best beschikbare techniek voor dergelijke gebruiksfuncties is 

bodemenergie middels WKO. 

 WKO’s maken gebruik van zogenaamde aquifers (poreus materiaal met water in de bodem) waarin de 

warmte/koude uit de zomer/winter wordt opgeslagen. In de ondergrond ontstaat een zone die de 

oppervlakte van het gebouw ruimschoots kan overschrijden. Zones van meerdere gebouwen die niet 

slim zijn georganiseerd (warmte bij warmte en vice versa) kunnen elkaar negatief beïnvloeden 

waardoor het positieve effect van WKO teniet kan worden gedaan. Het kan helpen hiervoor als 

gemeente een bodemenergieplan op te (laten) stellen om het risico op bodeminterferentie te beperken. 

 Collectieve warmte wordt over het algemeen goedkoper naarmate de schaal cq. warmtevraag 

toeneemt.  
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5. Bronperspectief 

In de vorige hoofdstukken hebben we toegelicht dat een warmtenet een voor de hand liggend alternatief is voor 

verwarmen met aardgas in het plangebied. Hierbij is het belangrijk dat er ook zicht is op een bron van 

duurzame warmte om het net te voeden. Op dit moment is nog geen keuze gemaakt voor een bron van 

warmte.  

 De totale warmtevraag aan kansrijk vastgoed bedraagt ca 1.100 WEQ5, daarbij het toekomstige 

zwembad en IKC meegerekend. Dit geeft een indruk van de orde van grootte van de bron waar we 

naar op zoek zijn. Het gaat om ca 30 TJ/jaar aan warmtevraag.  

 Veruit de meeste woningen zijn gemiddeld tot bovengemiddeld geïsoleerd. Deze woningen zijn al 

geschikt om aan te sluiten op een middentemperatuur ca 70 graden Celsius.6.  

Voor het invullen van de warmtevraag is er vanuit de warmtevisie ingezet op lokale warmte. Er zijn echter meer 

mogelijkheden, die we in dit hoofdstuk nader duiden.  

5.1. Aquathermie (en WKO) 

Aquathermie is een veelbelovende bron van duurzame warmte, die op verschillende schaalniveaus kan worden 

toegepast. Warmte uit oppervlaktewater in Noordoost-Castricum vormt in potentie een grote bron van warmte. 

Door gebruik te maken van een warmtepomp, kan warmte worden ingezet om gebouwen te verwarmen. Om de 

warmte te kunnen produceren naar het gewenste temperatuurniveau voor het warmtenet zelf, zijn 

investeringen nodig in een warmtepomp, inclusief de locatie en bijbehorende hulpsystemen. Aandachtspunt is 

dat MT-warmtenetten waar de warmtevraag dominant is bij voorkeur gecombineerd worden met een warmte-

koudeopslag (WKO).7 Voor beide blijken de voorwaarden op basis van boekenonderzoek aanwezig. De 

ondergrond bied potentieel en er is oppervlaktewater van voldoende omvang in de nabijheid.  

 

                                                   

5 Woningequivalent, de warmtevraag van een gemiddelde woning per jaar.  

6 STOWA, Configuraties voor aquathermie, de afwegingen boven water. 2020 

7 IF-technology, Kentallen aquathermie, 24 april 2019 
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5.2. Aansluiten bij regionale ontwikkelingen 

In de HAL-regio (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) ligt een warmtenet waarin warmte uit met name de 

afvalcentrale wordt benut. Dit in combinatie met enkele hulp-, piek en tijdelijke centrales. De warmte wordt daar 

gedistribueerd en geleverd door warmtebedrijf HVC. Momenteel loopt dit net tot aan De Boekelermeer. HVC 

onderzoekt de mogelijkheden om het warmtenetwerk door te ‘trekken’ naar het zuiden. Castricum is daarmee 

een interessante ‘stepping stone’ in deze route naar het zuiden.  

Het is ondanks dit prille stadium naar een regionaal warmtenet voor Castricum verstandig om als gemeente 

goed aangesloten te zijn bij gesprekken over de uitbreidingen, koppelingen en optimaliseringen van het 

bestaande warmtenet. Deze gesprekken worden voornamelijk gevoerd onder begeleiding van de Provincie 

Noord-Holland in samenwerking met de RES en uiteraard de HAL-gemeenten. 

5.3. Biomassa 

Verbranden van vaste biomassa is wereldwijd een veel toegepaste manier om warmte op te wekken. Nieuwe 

biomassacentrales leveren echter steeds meer maatschappelijke weerstand op. Er zijn twijfels bij de herkomst 

en duurzaamheid van de gebruikte biomassa. Ook zijn er zorgen over de effecten van de verbranding op de 

lokale luchtkwaliteit. Het gebruik van biomassa voor verbranding is voor Castricum géén gewenste en ook 

géén geadviseerde oplossing. Inzet op het benutten van lokale biomassa door processen als vergisten liggen 

dan meer voor de hand. Daarmee ontstaan de benodigde hernieuwbare gassen voor gebouwen met de 

hoogste transformatiekosten en piekvoorzieningen van warmteoplossingen zoals warmtenetten.  

5.4. Conclusie 

Het gebied kent lokale troefkaarten en een warmtenet op korte termijn kan ook starten met lokale bronnen, 

zoals aquathermie. Deze troefkaarten zijn: 

 Genoeg (laagwaardige) duurzame warmte voor handen;  

 Redelijke hoge dichtheid en geconcentreerde warmtevraag;  

 Meeste woningen al op label C of beter; 

 Ontwikkeling nieuw zwembad en IKC; 

 Bestaande programma’s voor energiebesparing 

 Een elektriciteitsnet waar, ondanks de congestieproblematiek in de regio, niet al te veel belemmeringen 

zijn voor de kleinverbruikers in het gebied. Door deze lokale troefkaart ligt het voor de hand om 

collectieve warmte verder te brengen door de warmtevraag te organiseren met de 

woningbouwcorporatie(s) en de nieuwbouwontwikkelingen. Ook is het nodig om de belemmeringen van 

de (aquathermie)bron verder in kaart te brengen. Bepaal of het mogelijk is om een combinatie met 

WKO te maken in de nabijheid van de warmtevraag.  

Parallel daaraan met de HAL regio de plannen richting collectieve warmte naar het zuiden verder te verfijnen. 

Hiermee kan worden bepaald in hoeverre deze lokale kans op een later moment (nu of over > 15 jaar) een 

verbinding kan vormen met de genoemde regionale kansen.  
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6. Ronde langs de velden 

In een ronde één-op-één-gesprekken hebben we verschillende stakeholders in de wijk gesproken. Het gaat om 

pandeigenaren (woningcorporatie Kennemer Wonen), netbeheerder Stedin, medewerkers van de gemeente 

zelf, energiecoöperatie CALorie en het warmtebedrijf HVC dat in de regio actief is.  

De uitspraken in dit hoofdstuk zijn per mail geverifieerd met de betreffende partijen.  

Gemeente 

De gemeente Castricum geeft aan graag in breder verband samen te werken. Deze wens is ook in de 

Warmtevisie vastgelegd. Deze startkans is een eerste mogelijkheid waar een start gemaakt kan worden met de 

ontwikkeling van een lokaal warmtenet.  

Woningbouwcorporatie 

Een warmtenet in de bestaande gebouwde omgeving ontstaat niet vanzelf. Om de benodigde schaal te 

bereiken is een ‘startmotor’ nodig. Dit kan bijvoorbeeld aantal complexen van een woningcorporatie zijn en 

ontwikkelingen zoals het zwembad. Op deze manier is vanaf de start de nodige schaal aanwezig om de 

ontwikkeling op gang te krijgen. 

Woningcorporaties zijn in het Klimaatakkoord aangewezen als een mogelijke startmotor. Kennemer Wonen 

heeft geen concrete plannen voor het aardgasvrij maken van de woningen in Noord-End.  Kennemer Wonen 

kiest er vooralsnog voor om de stap naar aardgasvrij te maken wanneer zich kansen voordoen voor een 

aantrekkelijke business case. Veelal is dit nu nog niet het geval. 

De woningcorporaties geven aan dat het voor hen belangrijk is dat de gemeenten zich goed op het onderwerp 

warmtetransitie organiseren. De ontwikkeling van een warmtenet gaat gepaard met grote investeringen en is 

een ontwikkeling van de lange adem. De corporaties trekken hierbij graag samen met de gemeenten op, 

waarbij de gemeenten ook zorg dragen dat de woningen in particulier bezit kunnen aansluiten bij de plannen. 

Warmtebedrijf HVC 

HVC is betrokken geweest bij meerdere onderzoeken naar collectieve warmte op de schaal van heel 

Castricum. In deze onderzoeken werd vanuit de vraag geredeneerd en er zijn meerdere logische gebieden 

gezien om een start te maken met collectieve duurzame warmte.  

Het beeld wordt gedeeld dat er een kans is voor een nieuwe bron en dan een klein lokaal net. In feite zijn alle 

ingrediënten aanwezig. Vooral het organiseren van maatschappelijk draagvlak en voldoende schaal lijkt de 

voorwaarde voor succes. Een project met alleen de corporatiewoningen zijn te beperkt. Let ook op elektrische 

grootverbruik aansluiting die nodig is bij bodemenergie. Dat kan het project in het kader van de afgeroepen 

congestie vertragen / belemmeren.  

 CALorie 

CALorie is een betrokken coöperatie met een rijke historie aan energie initiatieven en actieve deelname aan de 

in dit document genoemde onderzoeken. Participatie organiseren samen met de energiecorporatie is waar 

CALorie graag werk mee maakt. En dan niet de participatie die alleen gaat over het informeren concreet 

mensen laten deelnemen in het vormgeven van de aanpak.  

Uiteindelijk is het de spreekwoordelijke buur die het aan de man kan brengen. Daarbij moet mensen niet 

worden gedwongen tot een keuze maar zorg voor vraag met een goede business case. Anders zijn de mensen 

er sowieso tegen.  
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Kleine warmtevraag gebieden aan elkaar rijgen icm. met buurtinitiatieven lijkt kansrijk. Als deze initiatieven het 

goed doen, dan vertelt iedereen het aan z’n buren. Net zoals met zonnepanelen. Het is een kwestie van 

wennen. Mensen bewust maken van wat ze nu hebben, meeste mensen hebben geen idee wat ze nu uitgeven. 

CALorie is van mening dat de politiek in de gemeente Castricum de rol van regiehouder en aanjager meer op 

zich moet nemen, als ze wenst dat een succesvol collectief warmtesysteem vormgegeven wordt in de 

gemeente. Mocht er een grootschaliger warmtenet opgezet worden, dan is CALorie voorstander dat er 

Warmteschappen8 worden opgericht, waar analoog aan hoogheemraadschappen overheden, bedrijven en 

burgers gezamenlijk sturen en de lusten en de lasten delen. 

Stedin 

Zowel Stedin als Liander zijn actief in binnen de gemeente Castricum. Voor Castricum is gesproken met Stedin 

die het beheer voert over de gasinfrastructuur. Zij geeft aan dat isoleren en de hybride route een kansrijke 

richting is. Dan ‘maar’ de gasinfrastructuur een tijdje laten liggen. Met deze aanpakken is het lastig om een 

hele wijk in een keer van het aardgas af te krijgen.  

Laat vooral ook zien wat koplopers doen die bijvoorbeeld als een hybride ketel hebben. Qua werk met werk 

maken zijn er vooralsnog geen koppelkansen. In beperkte mate is er sprake van brosse leidingen. Voor heel 

Castrium is er 24,5 KM gepland en in 2028 gereed. Dit wordt vanuit Nutsoverleg georganiseerd. In het 

besproken gebied zijn er een paar locaties waar brosse leidingen liggen. Via het Nutsoverleg kan dit afgestemd 

worden.   

                                                   

8 Download hier het rapport van EnergieSamen over warmteschappen: 

https://energiesamen.nu/media/uploads/Warmteschappen%20rapport%20202011_samenvatting.pdf  

https://energiesamen.nu/media/uploads/Warmteschappen%20rapport%20202011_samenvatting.pdf
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7. Regie en Organisatie 

7.1. Organisatie en rolverdelingen 

De gemeente is opdrachtgever en verantwoordelijk voor beleidsmatige koppeling met andere thema’s binnen 

het programma Duurzaamheid. De woningcorporaties hebben de rol van de startmotor. Liander en Stedin zijn 

als netbeheerder aangehaakt voor wat betreft de verantwoordelijk voor ondergrondse infrastructuur van gas en 

elektra. Hieronder wordt deze organisatie verder uitgewerkt. 

Gemeente: regisseur 

De gemeente Castricum zal in het proces van de warmtetransitie voor deze startkans de rol van regisseur 

vervullen. De regisseur stuurt erop om partijen een bijdrage aan de energietransitie te laten leveren en tot 

resultaten te komen. De regisseur mengt zich in de uitvoering door activiteiten af te stemmen en partijen te 

ondersteunen bij hun bijdragen. 

Woningcorporatie: startmotor 

De woningcorporatie wordt gezien als belangrijke partner met de inbreng van een groot volume. Bij de aanleg 

van een warmtenet draagt het grote volume corporatiebezit bij aan met maken van massa die nodig is om een 

warmtenet van de grond te krijgen.  

CALorie 

Een mogelijk rol in de uiteindelijke warmteketen wordt niet uitgesloten. Daar denkt binnen CALorie niet 

iedereen hetzelfde over. Naar inzien van CALorie weten de bewoners vrijwel niks over dat zij de aangewezen 

wijk zijn om een start te maken met aardgasvrij. Dat kan een eerste haakje zijn om in gesprek te gaan.  

Warmtebedrijf HVC 

HVC wil de rol als integraal warmtebedrijf graag vervullen als de gemeente, als aandeelhouder, daar ook om 

vraagt.  

Netbeheerder 

Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de elektriciteits-infrastructuur in het gebied, Stedin voor de gas-

infrastructuur. Op termijn is deze infrastructuur niet meer afdoende om de toenemende vraag en aanbod van 

elektriciteit te verwerken. De infrastructuur moet dus worden verzwaard. Door de elektrificatie als gevolg van de 

energietransitie (breder dan de warmtetransitie) heeft de netbeheerder in haar verzorgingsgebied een enorme 

opgave. Dit heeft als gevolg dat het minimaal drie jaar duurt voordat een aanvraag is omgezet tot het 

daadwerkelijk verzwaren van de infrastructuur. Het is dus belangrijk om de netbeheerder tijdig te informeren en 

waar zinvol aan te haken, zodat zij dit kunnen opnemen is hun plannen. 

7.2. Voorstel organisatievorm 

Organisatiestructuur 

De interne organisatie die benodigd is voor de uitvoering van de warmtetransitie zal worden vormgegeven in 

het team Energietransitie. De gemeente zal met regelmaat overleg hebben met de woningbouwcorporatie, 

netbeheerders en de particuliere ‘koplopers’ groep. Het is noodzakelijk voor de aanpak dat deze partijen in één 

overleg aanschuiven. 
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Bestuurlijk overleg = stuurgroep 

Besluitvorming vindt plaats in een bestuurlijk overleg dat als stuurgroep optreedt. Deze stuurgroep bestaat uit  

de wethouder, de bestuurder van de woningbouwcorporatie en de netbeheerder en het warmtebedrijf. 

Wanneer er college- of raadsbesluiten worden ingebracht, bijvoorbeeld voor de besluitvorming over 

wijkplannen, worden deze eerst voor akkoord bij de stuurgroep neergelegd.  

Projectgroep  

Deze projectgroep wordt specifiek ingericht voor deze startkans en komt bij voorkeur één keer per maand bij 

elkaar om de project specifieke informatie met elkaar te bespreken. 

Deelnemers zijn: 

- Thematrekker Warmte (voorzitter) 

- Afgevaardigde Stedin / Liander 

- Afgevaardigde Woningcorporatie 

- Afgevaardigde warmtebedrijf HVC 

- Communicatieadviseur 

- Participatieadviseur 

- Energie coöperatie CALorie 

 

7.3. Mogelijke vervolgstappen Regie en Organisatie voor de gemeente Castricum 

1. Afspraken maken met de stakeholders over de voorgestelde rolverdeling 

2. Proces eventueel bijstellen en maken van extra afspraken 
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8. Conclusie 

8.1. Algemeen  

In navolging van de Visie Aardgasvrije Wijken van de gemeente zijn de mogelijkheden voor een collectieve 

duurzame warmte nader onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat een warmtenet voor deze wijk ook na 

deze nadere verkenningen een logische keuze lijkt. Collectieve warmte kan voor Castricum een oplossing zijn 

waarmee concrete stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving kunnen worden gezet. Dit is in lijn met 

de conclusies uit het “Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte gebouwde omgeving woonkern Castricum” 

uit 2020.  

Lokale duurzame warmte kan beter met een collectieve oplossing (op basis van grote industriële 

warmtepompen) naar een temperatuurniveau worden gebracht dan met kleinschalige warmtepompen. Met een 

dergelijk temperatuurniveau kan worden volstaan met een beperkter totaalpakket bestaande uit oa. een kleiner 

isolatiepakket en aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem. Deze combinatie zorgt voor lagere 

maatschappelijke kosten en lagere totale kosten voor de gebouweigenaar. De woningen naar een 

isolatieniveau brengen waarmee de woningen ook met lage temperatuur kunnen worden gebracht kost tijd, is 

kostbaar en biedt een lager financieel rendement voor deze vastgoedeigenaren.  

8.2. Organiseren samenloop 

Het gebied omvat kansrijk vastgoed voor collectieve warmte dat in omvang beperkt is bezien vanuit de 

warmtevraag. Deze beperkte omvang maakt dat collectieve warmte niet goedkoop georganiseerd kan worden 

omdat, door de bank genomen, collectieve warmte goedkoper wordt naarmate de schaal toeneemt. Het 

kansrijke vastgoed betreft ook vooral het vastgoed van Kennemer Wonen. Kennemer Wonen geeft aan de stap 

naar aardgasloos te willen maken wanneer er een (relatief) interessante business case is voor Kennemer 

Wonen (qua investeringen) en voor haar huurders (qua woonlasten). Daarnaast willen zij zekerheden omtrent 

levering van de warmte en duurzaamheid. Koppelkansen zoals deze kunnen een rol spelen. Een harde ja of 

nee kan niet worden gegeven. Dit wordt per casus bekeken op basis van de kansen die zich voordoen en 

wordt afgezet tegen de andere investeringsbehoeften.  

Wat de kans versterkt is de omvang van de warmtevraag. Wat deze significant beïnvloedt zijn de 

nieuwbouwplannen voor een nieuw zwembad en integraal kindcentrum. Deze vermenigvuldigen de schaal 

waardoor de warmteoplossing goedkoper gerealiseerd kan worden. Het organiseren van samenloop met het 

zwembad en het IKC brengt twee voordelen, namelijk: 

- De collectieve oplossing kan worden gedimensioneerd op een grotere schaal en wordt daarmee 

goedkoper voor alle afnemers.  

- De best beschikbare techniek voor zowel een zwembad en het IKC is een WKO. Door het gezamenlijk 

organiseren daarvan wordt voorkomen dat zij elkaar negatief beïnvloeden en kostenvoordeel kunnen 

realiseren door het benutten van eenzelfde bron. 

 

Het organiseren van samenloop is daarmee de voorwaarde van deze startkans. Zonder samenloop is er geen 

concrete aanleiding om op dit moment een start te maken met aardgasvrij worden. Dan ligt het meer voor de 

hand om aan de sluiten op de planning van Kennemer Wonen waarbij primair ingezet wordt op besparen door 

goed isoleren en op een later moment woningen aardgasvrij kunnen worden gemaakt (middels een techniek 

die op dat moment voor de hand ligt, waarschijnlijk een meer individuele warmteoplossing).  

 

De samenloop bestaat uit het samenvoegen van de planontwikkeling van het IKC en het zwembad zodat de 

realisatie niet meer dan 2 jaar uit elkaar loopt. Een logische vervolgstap is dat er een integraal energieconcept 

wordt ontwikkeld voor het gehele plan gebied gebaseerd op de beste beschikbare techniek, dwz. collectieve 

warmte op basis van WKO en aquathermie. Op basis van dit energieconcept kan door de projectgroep een 

businesscase opgesteld voor het kansrijke vastgoed. Deze businesscase is niet afhankelijk van de particuliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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gebouweigenaren in Noord-End. Er wordt conform de uitgangspunten ingezet op, mits voldoende 

animo/schaal, het kunnen aansluiten van particulieren gebouweigenaren op het initiatief.  
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Bijlage 1  Kwalitatieve informatie  
Inwoners die intrinsiek gemotiveerd zijn voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen overwegen naar 

verwachting eerder een overstap naar een aardgasvrij alternatief. Op het niveau van de straat (een zg. 

postcode6-gebied) is een duurzaamheidsprofiel beschikbaar gesteld. Dit duurzaamheidsprofiel geeft inzicht in 

hoe inwoners (waarschijnlijk) ten opzichte van duurzaamheid staan.  

Op de kaart de profielen per deelgebied 

weergegeven.  

 Duurzame producten koper Dit profiel 

koopt voornamelijk duurzame producten (en 

heeft hier ook het geld voor) met het oog op 

gezondheid. Verder minder met 

duurzaamheid bezig.  

 Idealist Dit profiel scoort hoog op allerlei 

soorten van duurzaamheid (duurzame 

producten, kringloopwinkel-bezoek, 

donaties aan goede duurzame doelen en 

heeft vaak groene stroom).  

 Opportunist  Dit profiel is alleen 

geïnteresseerd in duurzaamheid als het 

uitkomt (een bezoek aan een 

kringloopwinkel en zonnepanelen zijn 

interessant omdat het goedkoop is). Dit type 

hecht verder weinig waarde aan 

duurzaamheid. 

 Salon duurzaamheidsactivist Dit type 

vindt duurzaamheid belangrijk. Hij of zij past 

het gedrag niet aan, maar doneert wel om anderen hun gedrag te laten veranderen. 

 

 Sceptisch en kritisch Dit type is helemaal niet bezig met duurzaamheid en wordt soms moe van de vele 

aandacht die aan duurzaamheid besteed wordt. 

 

 Twijfelaar Dit type vindt duurzaamheid soms wel en soms niet belangrijk. Twijfelt over het belang van een 

gedragsaanpassing. 

Wat opvalt is dat vrijwel het gehele gebied binnen de categorieën Idealist valt, met uitzondering van kleine 

gebieden in het westen. Westelijk deel overwegend ‘twijfelaars’. Het zijn overwegend bewoners met interesse 

in duurzaamheid, vanuit een idealistisch perspectief. 
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Communicatieprofielen 

Onderstaande communicatieprofielen kunnen gebruikt worden om te bepalen welke communicatiemiddelen het 

meest geschikt zijn voor welke groep bewoners in het gebied.  

 Traditioneel en goedgemanierd  

Deze groep bestaat voornamelijk uit ouderen die 

vrijwel geen gebruik maken van de hedendaagse 

vormen van online communicatie (sociale-media, 

online) en slechts beperkt gebruik maken van e-

mail. De personen binnen dit 

communicatieprofiel worden dan ook het liefst via 

de traditionele vorm van communicatie benaderd 

en zijn vaker te vinden bij (buurt)bijeenkomsten. 

Denk hierbij aan de post en langs de deur gaan. 

Ook hecht deze groep grote waarde aan een 

beleefde benadering en een goed onderbouwd 

en helder verhaal. 

 

 Vernieuwend en enthousiast  

Deze groep bestaat met name uit personen die 

graag bezig zijn met nieuwste ontwikkelingen 

(early-adopters). Zij zijn dan ook met name via 

de modernere vormen van communicatie te 

benaderen zoals Facebook, Instagram, Twitter 

en mobile. De personen binnen dit profiel vinden het dan ook leuk om op een verfrissende manier kennis te 

maken met nieuwe technologieën, om zo de meerwaarde ervan te begrijpen. 

 

 Gemakkelijk en technisch  

Deze groep bestaat uit personen die de markt volgen op het gebied van technologische ontwikkelingen, 

maar wel als deze tegen genormaliseerde prijzen beschikbaar zijn voor het grote publiek. Zij zijn niet de 

early adopters van nieuwe technologie maar adopteren deze graag zodra de eerste successen en 

resultaten hiervan worden gedeeld in het nieuws. Voor hen is dit namelijk een manier om het leven 

gemakkelijker te maken, en dit gemak moet dan ook al zijn bewezen. Het benaderen van deze groep doe 

je dan ook het makkelijkst via email en telefoon. Zij kunnen dan ook wel technisch meekomen, maar doen 

dit alleen als het een bewezen nut heeft. 

 

 Gegoed en meegaand  

Deze groep is de groep die zowel on- als offline te vinden is. De zogeheten omnichannel groep is snel 

afgeleid en is gevoelig voor korte, daadkrachtige content en visuals. Belangrijk bij deze groep is dat de 

boodschap via meerdere kanalen wordt aangeboden op het juiste moment en met de juiste 

gepersonaliseerde boodschap. Zij zijn dan ook het best te benaderen via email, Facebook en Instagram. 

Het gebruik van deze kanalen komt met name voort uit een streven om niets te missen op de anderen in 

hun grote sociale netwerk. Zij zijn kapitaalkrachtig genoeg om over de nieuwste technologie (smartphone, 

TV met uitgesteld kijken en smartwatch) te beschikken en zijn vaak ‘Always on’. 

 

 Sociaal en conventioneel  

Deze groep bestaat met name uit ouderen, die een actief (lokaal) sociaal leven genieten. Zij communiceren 

het meest ‘face-to-face’, per post, via email en telefoon. Dit zijn ook de kanalen waarmee ze bij voorkeur 

benaderd worden. Ook zijn zij vaak een actief in de buurt, waardoor ze een groot gedeelte van de lokale 
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gemeenschap in hun sociale netwerk hebben. 

 

 Hedonistisch en effectief  

De personen binnen dit profiel houden van efficiënte communicatie. Zij verkiezen dan ook communicatie 

kanalen die tot directe 1-op-1 communicatie leiden, zoals de telefoon en email en WhatsApp. Ook is deze 

groep uit op het behalen van een zo hoog mogelijk voordeel voor zichzelf, tegen zo laag mogelijke kosten. 

Communicatie met deze groep geschiedt dan ook het best met de nadruk op wat het oplevert. Ook doet 

men er goed aan om moeilijke woorden en zinnen te vermijden. 

De communicatieprofielen laten vooral een verscheidenheid zien. Dit betekent maatwerk in de uitwerking en 

een voorkeur voor meer palet aan middelen of een keuze voor een meer analoge aanpak.  


