
Van het gas af!
Oftewel de warmtetransitie

De lokale partijen van Heemskerk en Beverwijk komen met een plan



Klimaatakkoord Parijs
§ Van het gas af; nu afhankelijk van Rusland

§ Oplossing: zon en wind

§ Gevolg: instabiel electriciteitsnet met PIEKbelasting

§ Problemen! Kosten! 

§ Gemeentes maken per wijk een plan

§ Zonder betrekken inwoners

§ Elk huishouden gaat over eigen verwarming

§ Werkgroep WATERSTOF in de bebouwde omgeving
komt met een plan!



7 uitgangspunten
1. Minder energie verbruiken zonder comfort in te leveren 

2. Energie lokaal opwekken EN lokaal verbruiken

3. Energie betaalbaar houden

4. Geen gas meer uit Groningen

5. Verminderde afhankelijkheid Russisch gas

6. Verminderde afhankelijkheid van grondstoffen en dus van China

7. Voorkomen van verstoringen op het electriciteitsnet door piekbelastingen



Warmtenetten
- Houtpellets verbranden, opstoken van de bossen. Niet CO2 neutraal

- TATA is geen warmteleverancier, heeft eigen warmte nodig. Doet niet mee

- HVC, vuilverbranding: onzekere bron van warmte: steeds minder afval

- Conclusie: warmtenetten geen constante bron voor de toekomst



Het alternatief
§ Inzet op natuurlijke energiebronnen 
§ IJmond uniek!
§ Windmolenparken voor de kust leveren energie aan TATA: altijd een back-up
§ Grote dakoppervlakken aanwezig voor zonnepanelen, huizen en bedrijven
§ Mei-oktober electriciteitsproductie uit zon groter dan verbruik
§ Wintermaanden verbruiken we meer
§ Overschotten dus opslaan
§ Accu’s geen optie
§ Algemene inzet Europa: Waterstof



Opslag in Waterstof: hoe?
1. Overschot opslaan in centrale waterstofdepots per buurt of groep buurten

2. Elk huis krijgt een kleine waterstoftank; deze waterstof kan omgezet in elektra of als gas gebruiken

Voordelen:

- Gebruik van natuurlijke bron: zon

- Investeringskosten per huishouden gaat fors omlaag: van 25.000-30.000 (warmtenet) naar 8.000 euro

- Geen piekbelasting meer van het electriciteitsnet

- 50% eigenaarschap mogelijk en daarmee controle over de tarieven



Win-win situatie
§ Kosten electriciteitsnet verzwaren: 106 miljard versus 40 miljard om 5 miljoen huizen geschikt te 

maken voor waterstof
§ Subsidies moeten naar de bebouwde omgeving in plaats van alleen naar de grote bedrijven bv 

Vattenfall krijgt 660 miljoen euro om 86 windmolens te plaatsen in Kop van N-Holland. Stroom gaat 
naar de datacentra

§ PILOT waterstof IJmond:
§ Onderzoeksvragen op te stellen en door gebruik te maken van bestaande technieken, antwoorden te 

verkrijgen, innovaties te implementeren en wet- en regelgeving aan te passen. 
§ Stimulans aan innovaties, nieuwe technieken om waterstof te produceren met minder verlies om zo 

CO2 neutraal onze huizen te kunnen verwarmen en elektriciteit op te wekken



PILOT

§DOET U MEE?
§Stem lokaal!



Nadere uitwerking uitgangspunten



Uitgangspunt 1
§ Minder energie verbruiken zonder comfort in te leveren

Isolatie Let op gebruik



Uitgangspunt 2
§ Energie lokaal opwekken EN lokaal verbruiken

Zon op daken Zelf opslaan Per wijk



Uitgangspunt 3
§ Energie betaalbaar houden

Zelf opwekken en zelf gebruiken

50% eigenaar worden van een productie-eenheid

Controle over prijsvorming en tarief



Uitgangspunt 4
§ Geen gas meer uit Groningen

Betrouwbare overheid

Schade Groningen oplossen



Uitgangspunt 5
§ Verminderde afhankelijkheid Russisch gas

Stijgende gasprijzen

Speelbal in de geopolitieke ontwikkelingen



Uitgangspunt 6
§ Verminderde afhankelijkheid van delfstoffen

§ Verminderde afhankelijkheid van China



Uitgangspunt 7
§ Voorkomen van verstoringen op het electriciteitsnet door piekbelastingen

Kostenraming verzwaring elektriciteitsnet geschat 106 miljard euro

Daarom overcapaciteit lokaal opslaan!


