
 

 

Nummer: CONCEPT 

 
Agendapunten – Warm Heeg 
 
Locatie: Heeg 
  
Datum: 9 mei 2019 
  
Aanvang: 16:30 
  
Aanwezig: Erik Faber 

Michiel Schrier 
John van der Velden 
Jack van der Berg 
Lucie Gelderblom 
Sjoerd Ypma 
Klaas Hommes 
Wim IJkema 
Idske Koopmans  

  
Afwezig: Egbert Berenst 

Arjan van den Hoogen 
Peter Dijkstra 
Anne van Scheltinga 

  
Notulist(e): - 

 
Agenda: 
1. Welkom en opening 
2. Vaststellen van de agendapunten 
3. Mededelingen 
4. Update spoor communicatie project Warm Heeg 
5. Update spoor business case project Warm Heeg 
6. Planning 1e fase 
7. Financiering 2e fase  
8. W.v.t.t.k.  
9. Rondvraag 
10. Sluiting  
 

Agendapunt Opmerkingen/mededelingen Actie 

1. Welkom en 
opening 

De voorzitter, wethouder Erik Faber, opent de 
vergadering en heet iedereen welkom 

 

2. Vaststellen 
agendapunten 

Agendapunten worden vastgesteld   

3. Mededelingen Mededeling van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg 
door Lucie:  

- Sybrand Frietema is afwezig. Energie Werkplaats 
(EWP) Fryslân verkeert in zwaar weer. De 
ondersteuning van Sybrand voor het project Warm 
Heeg staat daardoor onder druk.  

 
Gedeputeerde Michiel Schrier reageert: 

- Het wordt als Provincie subsidie technisch steeds 
moeilijker om de EWP op de huidige manier te 

 



 

 

ondersteunen. De Provincie is op dit moment 
bezig om te onderzoeken hoe we initiatieven wel 
goed kunnen ondersteunen. Maar dat wordt niet 
1-op-1 op de huidige manier ingevuld via de EWP.  

 
Wethouder en voorzitter Erik Faber reageert: 

- Concluderend er moet een oplossing gevonden 
worden voor de ondersteuning van de 
Energiecoöperatie Duurzaam Heeg in het project 
Warm Heeg. Hoe wordt de ondersteuning verder 
ingevuld?  

4. Update spoor 
communicatie 
project Warm 
Heeg 

Drie punten worden behandeld door Lucie en Sjoerd: 
1. Voortgang van de activiteiten 
2. Voorlopige indicatie van het draagvlak 
3. Kosten 

 
1. Er is een tweede animatiefilm in de maak: over 

de zin en onzin van corporatieve bewegingen. In 
de Sylbode staat elke keer een A4 met 
informatie. In de meest recente uitgave staat een 
oproep wie als vrijwilliger wil deelnemen in 
diverse werkgroepen over techniek en draagvlak. 
Daarnaast is er een aanbod van een ondernemer 
om een beleefwinkel/wand in Heeg te realiseren 
voor TEO.   

 
2. De vraag die centraal staat: hoe toetsen we of er 

voldoende draagvlak is voor TEO in Heeg? Er zijn 
52 aanmeldingen voor de nieuwsbrief. 10 
vrijwilligers hebben zich aangemeld om op één of 
andere wijze te ondersteunen en helpen. Er zijn 
voor de business case circa 40 vragenlijsten 
verstuurd en ingevuld voor diverse type 
woningen. En ondernemers werken spontaan mee 
aan het project zie ook laatste punt hierboven. Er 
zijn wel kritische geluiden dat hoort er bij en die 
gaan met name over de techniek: of we niet 
moeten wachten op waterstof.  
 

3. Begroting en realisatie. Budget loopt in de pas en 
daar moet het binnen blijven.  
 

Opmerking  van wethouder Erik Faber: 
- Het leereffect van dit communicatietraject is zo 

waardevol voor ons als gemeente en anderen dat 
moeten we echt benutten en noteren. Daar 
moeten we een draaiboek van maken o.i.d.   

 

5. Update spoor 
business case 
project Warm 
Heeg 

Update van het spoor business case wordt gegeven door 
Wim.  
 
Aanleiding wordt geschetst voor iedereen en benoemd dat 
Inenergie als partij is geselecteerd voor de uitvoering van 
de verdiepende business case. Mede vanwege het 
perspectief van zowel de investeerder als de bewoner 
waar zij vanuit gaan. Daarnaast wordt een business case 

 



 

 

uitgewerkt die voldoet aan de volgende punten: 1. 100% 
duurzaam, 2. Scenario’s draagvlak en participatie, 3. 
Perspectief van investeerde en inwoner, 4. Technische 
TEO scenario’s.  
 
Inmiddels is de tussenbespreking van de business case 
geweest op 24 april 2019. Constatering van een magere 
voortgang.  De zorg is teruggelegd bij Inenergie en de 
deadline van de opdracht blijft op 31 mei 2019 staan. Op 
27 mei is de eindbespreking.  
 
Vanuit de gemeente proberen we zoveel mogelijk 
relevante informatie op te halen voor de business case. 
Zo is vanochtend nog contact geweest met Elkien. Het 
delen van informatie tussen partijen blijft een 
aandachtspunt.  
 
Opmerking van Wethouder Erik Faber: Het lijkt mij 
verstandig om eens te praten met Wethouder van Gent 
om te kijken of we dergelijke zaken ook onderdeel 
moeten/kunnen laten uitmaken van prestatieafspraken. 
 
Opmerking van Jack van der Berg: Maak de foto’s van de 
type woningen niet openbaar. Bij sommige foto’s ligt dat 
wat gevoelig!  

6. Planning Planning door Wim: de termijn voor de aanvraag van een 
subsidie voor de proeftuin aardgasvrije wijken is nog niet 
bekend. De Minister bekijkt na de ondertekening van het 
klimaatakkoord hoe een tweede ronde er uit komt te 
zien. Dat betekent iets voor de planning van fase 1.  
 
Conclusie: we gaan gewoon door en houden de bestaande 
deadline aan om tot een document te komen dat zou 
kunnen dienen als aanvraag. Daarin worden de twee 
sporen gecombineerd.  
 
Planning door Sjoerd: Op 19 juni is een bijeenkomst 
gepland aan het dorp om de uitkomsten van de business 
case te presenteren.  
 
Opmerking van Erik Faber:  

- Het is belangrijk dat de stuurgroep weet wat er 
op 19 juni verteld gaat worden en de inhoud kent 
van de business case.  

 
Opmerking van wethouder Erik Faber: 

- Het is belangrijk om te kijken welke onderdelen 
je in fase 2 van het project moet gaan uitzoeken 
en beschrijven. Belang daarbij is ook om een 
afrondingsdocument van fase 1 op te stellen. Als 
een faseovergang (LEAN-principe). Dat 
afrondingsdocument moet de verbinding leggen 
tussen enerzijds het communicatiespoor en 
anderzijds het inhoudelijke spoor middels de 

Opstellen 
afrondingsdocume
nt fase 1.  



 

 

business case. Belangrijk om goed te definiëren 
wat precies verstaan wordt onder fase 2. 

 
Opmerking van Jack van der Berg: 

- Één van de te beschrijven onderdelen is 
bijvoorbeeld het juridisch construct en de 
financiering. In de tweede fase moet je ook gaan 
bedenken wat voor entiteit hoort bij de 
Energiecoöperatie Duurzaam Heeg om warmte te 
kunnen leveren.  

 
Opmerking van Klaas Hommes: 

- Netwerkgesprekken organiseren is ook belangrijk 
voor fase 2. Daar kan de ondertekening van de 
green deal Aquathermie ook een rol in spelen. 
Deze wordt op 14 mei ondertekend.  

7. Financiering De Financiering wordt afgetrapt door Wim: 
- Er is een mogelijkheid tot financiering vanuit de 

ELENA-subsidie waar de Provincie Fryslân op dit 
moment een aanvraag voor voorbereidt. Daarvan 
kan 90% van de voorbereidende kosten worden 
gedekt en 10% elders. Dat biedt mogelijkheden. 

 
Opmerking van Sjoerd Ypma: 

- Hoe gaan we de overbruggingsperiode financieren 
tussen september (eind fase 1) en de 
subsidieaanvraag/aanvragen?  

- Het is van belang om daar de komende maanden 
naar te kijken hoe we fase 2 kunnen en gaan 
financieren. Gedeputeerde Michiel Schrier 
benadrukt dat hij niet voor niets zijn 
handtekening heeft gezet onder de 
intentieverklaring.  

 
Opmerking van Jack van der Berg: 

- We moeten wel goed kijken hoe we om gaan met 
de tempoverschillen enerzijds van de 
subsidieaanvragen en anderzijds van de 
communicatie richting het dorp.  

Onderzoeken hoe 
de tweede fase 
gefinancierd kan 
en gaat worden 
door kernteam. 

8. W.v.t.t.k. De rol van de green deal Aquathermie wordt uitgelegd 
door Klaas Hommes. Het is een samenwerking tussen de 
ministeries van BZK, EZK, de unie van waterschappen, 
Provincies en andere partijen. 14 mei is de ondertekening 
van de green deal. Gedeputeerde Michiel Schrier geeft 
daar een pitch en benoemd het project Warm Heeg. Wat 
kan Heeg daar dan uithalen? Veel kennis en een groot 
netwerk. Het vergroten van de kennisoverdracht.   
 
Opmerking van Erik Faber: 

- Ik ben van 8 tot en met 22 juni op vakantie. Ik wil 
graag weten wat er op 19 juni gezegd gaat 
worden. Dat kan dus alleen in de week voor 8 
juni. Afspraak wordt gemaakt dat de Provincie, 
gemeente en waterschappen hun eigen 
bestuurders op de hoogte brengen van de inhoud.  

Partijen brengen 
de eigen 
bestuurders op de 
hoogte van de 
inhoud van de 
bijeenkomst van 
19 juni voor het 
dorp.   
 
In overleg met het 
kernteam wordt 
gezocht naar een 
nieuwe datum 
voor de 
stuurgroepvergade
ring.  



 

 

 
Opmerking van John van der Velden: 

- Stuurgroepvergadering liever niet op 27 juni.  
 
Opmerking van Erik Faber: 

- In overleg met het kernteam wordt gezocht naar 
een andere datum.  

9. Rondvraag -   

10. Sluiting De vergadering wordt gesloten door de voorzitter  

 
 


