Intentieverklaring Warmtenet Balk
Aanleiding
Energie Coöperatie Gaasterland, gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, Plaatselijk
Belang Balk Vooruit, AVK Plastics BV en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke
onderkennen de wenselijkheid en noodzaak om op verantwoorde en betaalbare wijze een duurzame
warmtevoorziening in en voor Balk te realiseren. De ambitie is te komen tot een aardgasvrije en CO2neutrale warmtevoorziening. Zo willen partijen eveneens bijdragen aan het gemeentelijk programma
Fryske Marren Aardgasvrij.
Gezien de unieke ligging bij het Slotermeer en aan De Luts willen partijen daarbij allereerst de
mogelijkheden van aquathermie onderzoeken. Daarnaast is er de mogelijkheid van restwarmte
vanuit lokale industrie, zoals in ieder geval AVK Plastics, te benutten. Partijen wensen echter ook
andere (combinaties van) mogelijkheden te onderzoeken.

Intentieverklaring
Een haalbaarheidsonderzoek dient zowel procesmatig, financieel als technisch de haalbaarheid van
verschillende mogelijkheden inzichtelijk te maken en het meest reële scenario vast te stellen om de
ambitie te realiseren. Gemeente De Fryske Marren stelt het hiervoor benodigde budget ter
beschikking.
Partijen spreken ten behoeve van dit haalbaarheidsonderzoek de intentie uit:
• zich in te spannen voor actieve deelname aan de gezamenlijk werkgroep;
• de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek te begeleiden;
• zich in te spannen om in het proces van verdere uitwerking uit te gaan van eigen
kennisontwikkeling primair door partijen gezamenlijk . Daar waar nodig wordt professionele
(ondersteunende) expertise ingeschakeld;
• zich in te spannen voor gezamenlijke communicatie en draagvlakverwerving naar particuliere
eigenaren, huurders en andere belanghebbenden;
• zich in te spannen voor het verkrijgen van benodigde (externe) financiering voor mogelijke
vervolgstappen;
• optimaal gebruik te maken van en input te leveren aan andere projecten in Fryslân.
Energie Coöperatie Gaasterland verzorgt het secretariaat van de werkgroep. Energiewerkplaats
Fryslân verleent inhoudelijke ondersteuning.
Nadat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn zullen partijen ieder voor zich en
gezamenlijk besluiten over de wenselijkheid het project voort te zetten en de wijze waarop dat
eventuele vervolg invulling kan worden gegeven.
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