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Beste meneer Anema, 

U heeft diverse vragen gesteld over de Transitievisie Warmte en de Regionale 
Energiestrategie (RES). In deze brief leest u ons antwoord. 

Vraag 1 
In hoeverre heeft onze gemeente grip op de plannen zoals die uit het klimaat akkoord 
komen? 
Antwoord 
Vorig jaar heeft Royal HaskoningDHV voor ons uitgezocht wat er op ons afkomt vanuit het 
klimaatakkoord en de RES. Dit onderzoeksrapport hebben wij u in september vorig jaar 
toegestuurd, samen met een raadsinformatiebrief en een notitie "Aan de slag met de 
energietransitie in de gemeente Harlingen" (raadinformatiebrief 16 september 2020, 
zaaknummer 76941) 

Vraag 2 
Voorziet u problemen met de uitvoering van dit grote project? M.i. Zal dit een behoorlijk 
belasting op het ambtelijke apparaat geven. 
Antwoord 
In de hiervoor genoemde raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over het proces 
hoe het college de energietransitie in de gemeente Harlingen handen en voeten wil geven. 
Tevens hebben wij daar aangegeven wat de verwachte capaciteit is, die nodig is om alle 
processtappen te kunnen zetten. 

Vraag 3 
Heeft u hier, waar nodig, extra ambtenaren voor? 
Antwoord 
Wij hebben onvoldoende ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de taken. De meeste 
capaciteit vullen we dan ook in via het inschakelen van adviesbureaus. Voor wat betreft het 
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uitvoeren van de regie over het proces hebben wij voldoende ambtelijke capaciteit. 

Vraag 4 
Maakt u zich ook zorgen over wie dit uiteindelijk moet gaan betalen? 
Antwoord 
Wij delen deze zorgen als dit door de burger zou moeten worden betaald. Wij vinden dat het 
Rijk hier een belangrijke rol speelt en verwachten ook dat zij dit gaan oppakken. Als 
gemeente hebben we overigens al een bedrag van ca 2 ton ontvangen voor het uitvoeren 
van onze taken. Daarnaast bestaan er ook al regelingen voor burgers, echter dit is ruim 
onvoldoende om alle particuliere investeringen te kunnen financieren. 

Vraag 5 
Het draagvlak van, van het gas af, neemt af in Nederland. Gaat u het de bewoners van de 
gemeente Harlingen straks verplichting om van het gas af? 
Antwoord 
Als door wet-en regelgeving dit een verplichting wordt, hebben overheden en nutsbedrijven 
geen keus, als de betreffende wijk/dorp aan de beurt is 

Vraag 6 
Is het een idee om als gemeente twee jaar te stoppen met de RES en Warmte Transitie? De 
ontwikkelingen gaan snel en met wind en zonne-energie redden we het niet. Alles wat we 
gaan bouwen zal achteraf blijken niet nodig te zijn. Zo kun je over twee jaar meer concrete 
projecten opzetten die wel doe/treffend zijn. 
Antwoord 
Dit is geen optie. De Transitievisie Warmte moet eind dit jaar vastgesteld zijn en de deadline 
voor de RES 1.0 is 1 juli 2021. Overigens hebben wij er alle vertrouwen in dat we geen 
onnodige investeringen (laten) doen. We zijn ook al een heel eind op weg met om aan de 
doelstellingen voor 2030 te kunnen voldoen. 
Overigens is de Transitievisie die dit jaar wordt opgeleverd geen in beton gegoten document. 
Het is een dynamisch document. Nieuwe inzichten, nieuwe technieken zullen deel uitmaken 
van nieuwe versies. 

Vraag 7 
Kernenergie zal een onmisbare factor in de klimaatplannen worden. Hoe staat u hier 
tegenover? 
Antwoord 
Hier heeft het college nog geen standpunt over ingenomen. 

Vraag 8 
Als je kernenergie gebruikt kun je de helft van de zonnepanelen en windmolens verwijderen. 
Als we hier nu al op inzetten hoef je niet verder in zon en wind energie te investeren. In 
hoeverre kunt u de RES in dit gegeven bijsturen? 
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Antwoord 
Los van dat het college hier nog geen standpunt over heeft ingenomen, kernenergie biedt geen 
oplossing voor 2030, de termijn waar de RES 1.0 over gaat. 

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen voldoende hebben beantwoord. 

S. van den Broek 
Secretaris Burgemeester 
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