
We staan voor een gigantische klimaatopgave 
en dat roept ook in Heemskerk vragen op.  
Hoe gaan we van het gas af? Kunnen inwoners 
kiezen hoe en in welk tempo zij hun huis 
verduurzamen? Profiteren ze mee van de 
financiële voordelen die een verduurzaming 
oplevert?? 

Dit zijn onze ideeën!

1.
Verduurzaming van het bestaande gasnetwerk

Grootschalige warmtenetten verduurzamen 

woningen door geen aardgas te gebruiken, 

maar vragen om immense, maatschappelijke 

investeringen. Deze zijn pas over vele tientallen 

jaren terug te verdienen. Het verlies is voor de 

gemeente wanneer de investering zichzelf 

helemaal niet terugbetaalt. Hoge investeringen 

in een warmtenet zorgen bovendien voor hoge 

vastrechttarieven voor de bewoner.

Heemskerk CDA pleit daarom voor een 

verduurzaming van het bestaande gasnetwerk. 

Dat wordt geschikt gemaakt voor duurzaam gas 

en - op termijn - waterstofgas.

2.
Stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk

Een verzwaring en stabilisatie van het 

elektriciteitsnetwerk door middel van een netwerk 

van (buurt/thuis) batterijen, resulteert in een 

verbeterde energieopslag. Dit zorgt ervoor dat 

lokaal opgewekte energie ook lokaal kan worden 

verbruikt.

3.
Zelf besluiten over verduurzaming

Inwoners dwingen tot deelname aan een 

warmtenet is niet aantrekkelijk. Heemskerk CDA 

vindt dat Heemskerkers zoveel mogelijk zelf 

moeten bepalen wanneer en hoe zij hun woning 

verduurzamen.

4.
Zelf profiteren van verduurzaming

We willen ook dat bewoners zelf profiteren van 

hun investeringen. Subsidies en winsten kunnen 

niet alleen bij energiebedrijven terechtkomen. 

Een verbetering van het bestaande gas- en 

elektriciteitsnetwerk kan daarvoor zorgen.

Duurzaamheid

5.
Meer advies rondom verduurzaming

Bewoners krijgen, als het aan Heemskerk CDA ligt, 

meer advies rondom de verduurzaming van hun 

woning. EcoHeemskerk is hierin een belangrijke 

partner. 

We stimuleren het eveneens wanneer ervaringen 

omtrent verduurzaming tussen burgers worden 

gedeeld.

6.
Minder energie-ongelijkheid

Huurders hebben niet altijd veel keuze 

bij het verduurzamen van hun woning. 

De woningcorporatie kan niet alle huizen 

tegelijkertijd aanpakken. Het resultaat: huurders 

wiens woning het laatst aan de beurt is, betalen 

vaker en langer een hogere rekening.

Heemskerk CDA wil deze energie-ongelijkheid 

tegengaan door, samen met de corporatie, 

huurders voor te lichten over besparingen in het 

gebruik, een versnelling van de verduurzaming 

en eventueel een compensatie voor het tijdelijke 

kostennadeel.

Lokaal 
opgewekte

energie ook lokaal 
gebruiken
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