
Energie transitie Nieuwsbrief 
zomer 2021.  

Nederland moet in 2030 minimaal 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit 
is het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is 
gepresenteerd. Dit betekent dat uiterlijk in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af moeten 
zijn. Eind 2021 dient voor wijken die aardgas vrij worden duidelijk te zijn wat de alternatieve energiebron zal 
zijn. De gemeente Den Helder is verantwoordelijk om deze duidelijkheid te verschaffen. Uiterlijk 2050 is 
Nederland aardgas vrij (bron: VEH).  
 
Tot op heden is er geen of weinig communicatie richting de bewoners van onze wijk. Wel moedigt de 
gemeente het leggen van zonnepanelen aan, terwijl niet of nauwelijks duidelijk wordt gemaakt dat het 
elektranet van onze wijk een ontoereikende capaciteit heeft (bron: diverse waarnemingen in de wijk, 
Helderse Courant 12 mei 2021). Ook de aanschaf van elektrische auto’s wordt aangemoedigd, waardoor de 
belasting van ons wijk elektranet alleen maar toeneemt. Verder heeft de gemeente Den Helder naar verluidt 
vorig jaar een warmtenet als keuze voor aardgasvrije warmte afgewezen en gekozen voor groen waterstof als 
energiebron. De vraag waarom deze keuze en wat de consequenties zijn voor ons als bewoners van 
Zwanenbalg is nimmer gecommuniceerd. Het is om deze reden dat de BVZ wil opkomen voor onze wijk 
belangen.  
 
In de volgende tabel kunt u globaal zien wat de consequenties zijn van de keuze voor een bepaalde 
warmtebron. Deze tabel is tot stand gekomen op basis van een globale verkenning. Het toont u per 
energiebron de verwachte aanpassing en daarmee samenhangende benodigde investering voor uw woning. 
Ogenschijnlijk is de keuze voor waterstof de minst ingrijpende voor de bewoners. De verwachting is echter 
dat verwarmen op waterstof veel duurder zal zijn dan nu het geval is met aardgas. 
 
 

   Consequenties gemeentelijke keuze voor aardgasvrije warmtebron 
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infrastructuur 
realiseren warmtebron + 
aanleggen warmtenet 
leidingen door straat 

gasnet geschikt maken 
voor waterstof 
waterstoffabriek en extra 
windmolenparken 
realiseren 

elektriciteitsnet geschikt 
maken voor extra 
elektriciteitsgebruik van de 
warmtepompen 
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koken inductiekookplaat aanschaffen + extra groep in groepenkast 

warmte afgifte systeem 
woning geschikt maken voor 
lage temperatuur verwarming 

  

woning geschikt maken voor 
lage temperatuur verwarming 

warmte opwekker   

aanschaf waterstof cv-
ketel en zo nodig 
gasleidingen geschikt 
maken 

warmtepomp aanschaffen +  
groepenkast aanpassen 

huisaansluiting 

woningen aansluiten op 
warmtenetleiding door straat 
en warmtegebruiksmeter 
plaatsen 

gasmeter vervangen, 
gasleidingen in huis 
controleren op 
geschiktheid 

  

 
Vanuit dit belang stelt de BVZ voor om een gemeenschappelijke visie te vormen en vanuit de BVZ de 
wijkbelangen op de agenda van de gemeente te plaatsen. Immers Zwanenbalg verkeert in de unieke positie 
dat er een bewonersvereniging is en dat maakt dat wij voor de belangen van onze wijk kunnen opkomen. Dit 



kan echter alleen als u als bewoner een dergelijk initiatief steunt en expertise (juridisch, installatietechniek, 
bouwkundig, financieel, enz.) in brengt. Gezien de actualiteit is een response op deze oproep op korte termijn 
noodzakelijk.  
 
 
Waar bovenstaande het collectieve belang van de bewoners van Zwanenbalg betreft, wil BVZ ook een 
platform bieden om kennis en ervaringen te delen. De vereniging beschikt over een website, waardoor 
informatie snel beschikbaar gesteld kan worden. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een stappenplan die u 
als bewoner een handvat biedt voor het verduurzamen van de woning. Ook het verschaffen van informatie 
over hoe de opbrengstgrafieken van uw zonnepanelen gelezen moeten worden is een dergelijk voorbeeld.  
 
Onderstreept u dit collectieve belang en ondersteunt u de gedachte dat BVZ namens de wijk zich inricht om 
op te komen voor de belangen van Zwanenbalg dan nodigen wij u uit om ons dit te laten weten. Ook vragen 
wij u om ons te informeren dat u kennis/ervaring kunt inbrengen.  
 
U kunt dit door een e-mail te sturen naar bvzwanenbalg@gmail.com.  
Of schriftelijke reactie te versturen naar ZB1318. 
 
 
Nationaal Programma RES (Regionaal Energie Strategie). 
 

 
Bron: https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/1864687.aspx 
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