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Kennisnemen van: 
het proces hoe het college aan de slag gaat met de energietransitie in de gemeente 
Harlingen 

Beste raadsleden, 

Op basis van de diverse nationale en internationale klimaatafspraken moet iedereen aan de 
slag met de Energietransitie. De gemeenten vervullen hierin een belangrijke rol. Maar wat 
houdt dat in? In deze brief leest u hoe wij het proces willen insteken om deze 
energietransitie in de gemeente Harlingen handen en voeten te geven. 

Inventarisatie van de opgave 
Wat komt er op ons af vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie en wat 
vraagt dat van de gemeentelijke organisatie? Op basis van een grondige inventarisatie kan 
de gemeente haar inspanning bepalen op het thema energietransitie voor de komende 
jaren. We hebben Royal HaskoningDHV {RHDHV)gevraagd dit voor ons uit te zoeken. Ze 
hebben een notitie opgesteld waarin de doelstellingen van de energietransitie beschreven 
staan en de rol die van de gemeente Harlingen daarin wordt verwacht. Deze notitie geeft 
een overzicht van wat de gemeenten moet en kan doen om te voldoen aan de opgave om 
haar bijdrage te leveren aan de energietransitie. Deze notitie hebben we bij deze brief 
gevoegd. 

Aan de slag met de energietransitie in de gemeente Harlingen, de processtappen 
Op basis van de notitie van RHDHV hebben we gekeken hoe we nu als gemeente Harlingen 
aan de slag willen gaan. Het gaat hier om de processtappen zoals we die willen gaan nemen. 
We hebben eerst onze uitgangspositie bepaald om vandaaruit uitvoering te geven aan de in 
het rapport van RHDHV genoemde processtappen. Tot slot hebben we de capaciteit bepaald 
die nodig is om deze procestappen op deze manier uit te voeren. In de volgende tabel 
hebben we de processtappen neergezet. 



Plan van aanpak 0,1 fte 

RegionaleEnergieStrategie 0,2 fte 0,2 fte 

Transitievisie Warmte 0,5 fte 0,5 fte 

Wijkuitvoeringsplannen 0,5 fte 0,5 fte 

Energietransitie in utiliteitsbouw 0,2 fte 0,2 fte 0,2 fte 0,2 fte 

Mobiliteit 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte 0,1 fte 

Realisatie energieprojecten 0,5 fte 0,5 fte 

We starten met een plan van aanpak. Hierin zal participatie als belangrijk onderdeel in 
worden opgenomen. 
Wij hebben besloten als slimme volger aan de slag te gaan met de Energietransitie, zoals 
aangegeven in het document "Aan de slag met de energietransitie in de gemeente 
Harlingen". Dit procesdocument hebben wij ook bij deze brief gevoegd. 

Financiën 
De meeste capaciteit voor de Energietransitie zal worden ingevuld via het inschakelen van 
adviesbureaus. De kosten liggen tussen de € 80.000 en € 100.000 per jaar. De regievoering 
over het proces kunnen we opvangen binnen onze eigen formatie. 
Door het rijk is via de algemene middelen eenmalig een bedrag van€ 202.101,--beschikbaar 
gesteld voor de proceskosten van de energietransitie. Dit bedrag heeft u via de 
begrotingswijziging 'nog uit te voeren werken 2019' al geraamd hiervoor. Naast kosten voor het 
inschakelen van een adviesbureau zijn wij uitgegaan van een kostenpost van€ 5000,--per 
jaar ten behoeve van capaciteit voor communicatie. Dit zijn de belangrijkste proceskosten. 
Het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag is voor in ieder geval de komende twee jaar 
voldoende voor de dekking van deze proceskosten. 

Wij gaan er vanuit dat wij u voor nu voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de se etaris, de burgemeeS}se 

Bijlagen: 
1. Document "Aan de slag met de energietransitie in de gemeente Harlingen" (76945) 
2. Rapport RHDHV met een overzicht opgave uitvoering energietransitie (76944) 


