
 

 
Aanloopfase Warm Heeg 

Uitwerking acceptatieproces 
Energie coöperatie Duurzaam Heeg | 1 april 2019 

 

Inleiding 
Deze uitwerking is een aanvulling op de ‘Vervolgnotitie Warm Heeg’ van 4 januari 2019 waarin de 
uitgangspunten worden omschreven voor de samenwerking tussen de Energie coöperatie Duurzaam Heeg, 
de gemeente Súdwest-Fryslân, het Wetterskip en de provincie Fryslân, tijdens de aanloopfase van Warm 
Heeg (tot 1 juli 2019).  
In deze aanvullende uitwerking doen we een concreet voorstel voor de activiteiten die Energiecooperatie 
Duurzaam Heeg gaat uitvoeren om draagvlak in het dorp te creëren voor een collectief warmtenet op basis 
van TEO. Ook is in deze uitwerking een planning opgenomen. 
 

Samenwerkingspartners Warm Heeg 
• Energiecoöperatie Duurzaam Heeg 

• Plaatselijk Belang Heeg 

• Gemeente SWF 

• Wetterskip Fryslân (agendalid) 

• Provincie Fryslân (agendalid) 

 
Doel van de Aanloopfase met betrekking tot het acceptatieproces 
De Aanloopfase in zijn geheel kent vier doelen:  

1. Een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek via een verdiepingsslag op de business case; 
2. Een goede inschatting van de acceptatie in het dorp van de doelen van Warm Heeg; 
3. De voordracht van Heeg als een landelijke pilot aardgasvrije wijken voor 1 juli 2019; 
4. Verdere kennisontwikkeling voor de partners. 

 
De activiteiten die Energiecooperatie Duurzaam Heeg zal uitvoeren om draagvlak en acceptatie in het dorp 
te creëren voor een collectief warmtenet op basis van TEO, zijn van belang voor het behalen van de doelen 
2, 3 en 4. 
 

Aanpak en Strategie 
De basis voor draagvlak is vertrouwen in diegenen die het proces in het dorp trekken zijnde het bestuur van 
de Energiecooperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijke Belang Heeg en de trekkers in de uitvoering Sjoerd Ypma 
en Lucie Gelderblom. Voor dit vertrouwen zijn nodig: 

- Introductie in het dorp van de trekkende partijen en personen. 
- Voldoende kennis van de techniek, proces en projectorganisatie bij de trekkers 
- Laagdrempelige en voor iedereen beschikbare informatie over Warm Heeg 
- Transparantie van de aanpak en inzicht in de processtappen  
- Regelmatige en laagdrempelige communicatie over de voortgang  
- Loket voor beantwoorden van vragen  
- Serieus nemen van elke vraag of zorg 

 
Draagvlak voor en vertrouwen in Warm Heeg zullen we opbouwen door het uitvoeren van verschillende 
activiteiten. In de volgende paragraaf zullen we hiervan een overzicht geven. Daarbij merken we op dat het 
activiteitenplan flexibel is en dat we zullen meebewegen met de signalen en verzoeken die we uit het dorp 
krijgen en met, zodra die bekend zijn, de criteria die verbonden zijn aan de aanvraag aardgasvrije wijken. 



Ook zullen we enkele toetsings- en aanpassingsmomenten in het proces inbouwen waarbij we voortgang 
en planning voorleggen aan  

- de stuurgroep Warm Heeg 
- het bestuur van de Energie Cooperatie Duurzaam Heeg  
- het werkgroepen-overleg Duurzaam Heeg en Plaatselijk Belang Heeg 
- een klankbordgroep uit het dorp met brede en diverse samenstelling. 

 
Op basis van alle ervaringen in de Aanloopfase zullen we in de laatst maand (juni) een inschatting maken 
van het dan aanwezige draagvlak in het dorp. 
Daarbij zullen we in ieder geval meewegen: 

- De opkomst en reacties bij bijeenkomsten en presentaties. 
- Het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief. 
- Het aantal en de aard van spontaan binnengekomen reacties bij het bestuur en de uitvoerders. 
- De deelname aan speciale Warm Heeg -activiteiten 
- De inschattingen van het bestuur van Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, de leden van de 

werkgroepen van Duurzaam Heeg, het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg en de klankbordgroep 
Warm Heeg. 

- De resultaten van een beknopte enquête onder alle inwoners van Heeg 
 

Activiteiten en Planning 

 
 
Middelen  
Voor het uitvoeren van de activiteiten in het kader van het acceptatieproces in Heeg zijn de volgende 
middelen beschikbaar: 

 

Activiteiten januari 2019 t/m september 2019 januari februari maart april mei juni juli/aug

Bijeenkomsten voor het hele dorp

Eerste peiling draagvlak ✔(17)

Feestelijke start Warm Heeg, intentieverklaring ✔(7)

Jaarvergadering PBH x (17)

Presentatie verdiepingsslag en enquete resultaten x

Presentatie vervolg op Aanloopfase

Communicatie binnen het dorp 

Presentatie ✔ ✔

Ontwikkeling website ✔ ✔

Productie animatiefilmpje ✔ ✔

Publicatie in dorpskrant de Sylboade ✔ ✔ ✔ x x x

Verzenden nieuwsbrieven ✔ x x x

Spreekuur, lokale presentaties ✔Gouden BoaiumOVH en HP Heechspanning x

Actie warmtecamera ✔

Voorlichting beleefwinkel x x

Organisatie activiteiten (excursies, workshop, etc) excursie workshop

Enquete ontwikkeling uitvoering conclusies

Toetsing en tussenevaluatie

Samenstelling en overleggen klankbordgroep ✔ x x

Overleggen PBH en Duurzaam Heeg x x

Bestuursvergaderingen EC Duurzaam Heeg ✔ ✔ ✔(21) x x x

werkgroep Warm Heeg ✔✔✔✔ ✔✔✔✔

Overleggen kernteam ✔ ✔ ✔ x x x

Bijeenkomsten Stuurgroep Warm Heeg ✔(7) x x x

Bijdrage Kennisontwikkeling en Aanvraag aardgasvrije wijken

Overleggen andere partijen, Verwerven kennis ✔(22)

Bijdrage verdiepingsslag en SubsidieAanvraag ✔ x x

Energiecooperatie Duurzaam Heeg € 9.000,00

gemeente Sudwest-Fryslan € 14.000,00

Wetterskip € 15.000,00

Provincie Fryslan € 15.000,00

Totaal € 53.000,00



Deze middelen worden besteed aan ureninzet en materiaalkosten volgens de activiteitenplanning en naar 
inzicht van Energiecooperatie Heeg.  
 

Organisatie  
 
Stuurgroep 

Samenstelling: 
De heer J. Jack van den Berg (bestuurslid Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.) 
Mevrouw I. Koopmans (lid Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)  
De heer E.  Faber (wethouder Gemeente Súdwest-Fryslân) 
De heer E. Berenst, (lid Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân) 
De heer M. Schrier (gedeputeerde Provincie Fryslân) 
De heer J. van de Velden (voorzitter Plaatselijk Belang Heeg) 
 
Taken: 

- De stuurgroep is het aanspreekpunt voor het kernteam. 
- De stuurgroep ziet toe op de voortgang en de resultaten van de activiteiten. 

 

Frequentie vergaderingen:  

Door de stuurgroep bepaald op 7 maart: maandelijks in april t/m juni 2019 

 
Kernteam 

Samenstelling:  
De heer S. Ypma (Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.) 
Mevrouw L. Gelderblom (Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.) 
De heer W. IJkema (Gemeente Súdwest-Fryslân) 
…nog nader te bepalen…… (Gemeente Súdwest-Fryslân) 
Agendaleden: De heer A. van den Hoogen (Wetterskip Fryslân) 

De heer K. Hommes (Provincie Fryslân) 
 

Taken:  
- Het kernteam krijgt het mandaat van de stuurgroep om te komen tot resultaten in de aanloopfase 

en zorgt dat de samenwerkingspartners samenwerken en tot resultaat komen.  
- Het kernteam bereidt de overleggen met de stuurgroep voor.  
- De leden van het team verdelen onderling de taken en werkzaamheden en werken op 

gelijkwaardige basis aan de uitvoering van het project.  
 
Frequentie overleggen:  
Naar inzicht door het kernteam te bepalen. 
 
 

Invulling rollen  
 
Gemeente SWF 

- Regierol warmtetransitie  
- Organiseren van verdiepingsslag van de business case 
- Verantwoordelijk voor aanvraag Pilot Aardgasvrije Wijken 
- Faciliteren en organiseren van middelen 
- Inventariseren van koppelkansen en juridische knelpunten 

 



Coöperatie Duurzaam Heeg 
- Verantwoordelijk voor acceptatieproces 

- Verantwoordelijk voor communicatie 
 
Plaatselijk Belang Heeg 

- Stimuleert draagvlak  
- Bewaakt de lokale belangen  

 
Wetterskip 

- Positief aanjagen door onder andere het faciliteren van middelen en inzetten van kennis  
- Het aanbieden van kennis en een breed netwerk 
- Het anticiperen op Vergunningverlening waar het gaat om ingrepen in het watersysteem en de 

waterkwaliteit (ook temperatuur) 
 
Provincie 

- Positief aanjagen door onder andere het faciliteren van middelen en inzetten van kennis  
- Het aanbieden van kennis en een breed netwerk 
- Het verbinden met andere initiatieven en regionale ontwikkelingen 

 
Voor het overige denken de samenwerkingspartners met elkaar mee en leveren zij waar relevant input op 
elkaars werkzaamheden. Beide bewaken zij de voortgang van het proces en de besteding van de 
budgetten. 


