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Betreft Raadsinformatiebrief 066-22 Project verwarmde kussens op terrassen horeca.

Geachte leden van de raad,

Vanuit Programma Duurzaamheid zijn we continu op zoek naar energiezuinige
oplossingen, zo ook voor het gebruik van heaters op de terrassen van de horeca. Via
heaters lekt een groot deel van de warmte weg; er wordt ‘gestookt voor de mussen’. Dit
gaat gepaard met een forse uitstoot van CO2. Daarom willen we – in navolging van
andere gemeenten – samen met het bedrijf Sit & Heat een project opstarten.
We bieden samen met Sit & Heat een alternatief product aan voor heaters: duurzaam
verwarmde kussens. De duurzaam verwarmde kussens zorgen ervoor dat
horecagelegenheden hun gasten bij koud weer een comfortabele beleving kunnen
bieden, zonder heaters te gebruiken. De kussens verbruiken 95% minder energie dan
traditionele terrasverwarming. Als alle gas en/of elektronische heaters vervangen worden
door de duurzame kussens, levert dit een substantiële CO2-besparing op.

Het project
Vanuit de gemeente Waalwijk willen wij de horecagelegenheden stimuleren om na te
denken over duurzaamheid in hun onderneming, maar hen ook ‘belonen/helpen’ bij de
afname van duurzaam verwarmde kussens. Hiervoor wordt een project opgezet. In dit
project is plaats voor maximaal 10 horecagelegenheden. Van deze 10
horecagelegenheden dienen er minimaal 2 ambassadeurs aangesteld te worden die
samen met de producent tijdens en na het project zorgdragen voor het verduurzamen
van de terrassen. Na deelname moeten de ondernemers ervaren hebben wat ze kunnen
besparen, wat ze kunnen doen om te verduurzamen en ook de intentie hebben om
verder te verduurzamen op hun terras.

Het doel
Het doel is dat na het eerste project 7 horecaondernemers in de gemeente Waalwijk hun
terrassen volledig verduurzaamd hebben. Voor het vervolg is het doel dat alle
horecaondernemers op de hoogte zijn van de duurzame alternatieven met betrekking tot
terrasverwarming en dat 5 horecaondernemers in 2023 hun terrassen (deels) gaan
verduurzamen.

Financiering
In het project betaalt de gemeente voor 10 locaties en max 15 kussens per locatie de
helft van de kosten. Dit is een totale bijdrage van 15.000 euro. Als het bevalt kan de
horecaondernemer (zelf) het volledige terras voorzien van de duurzame kussens. Met de
huidige energieprijzen is dit redelijk snel rendabel voor een horecaondernemer. Zo snijdt
het mes aan twee kanten; er is sprake van een forse CO2-besparing én het is



aantrekkelijk voor de horecaondernemer.

Het proces
In samenspraak met de gemeente Waalwijk en de warmtecoaches van de producent
worden de horecaondernemers benaderd. Allereerst voert de leverancier een 0-meting
uit bij de deelnemende horecagelegenheden. Op basis van deze gegevens kunnen we het
project aan het eind evalueren. Vervolgens gaan de warmtecoaches met de ondernemer
naar het huidige terras (en het huidige verbruik) kijken en geven inzicht in de
energiebesparing door middel van warmtekussens.

Op basis van de wensen van de horecagelegenheid zorgt de leverancier ervoor dat er
een offerte bij de ondernemer komt (mogelijk met een financieringsvoorstel). In dit
voorstel wordt de projectbijdrage van €1.500, betaald door de gemeente Waalwijk,
meegenomen. Bij akkoord van de offerte neemt de leverancier de order in productie en
worden de kussens naar wens van de ondernemer gemaakt in een sociaal atelier.

Het tijdspad
In samenspraak met Sit & Heat is het volgende tijdspad vastgelegd.

- September 2022 – start voorlichting en werving ondernemers
- Oktober/november 2022 – uitleveren kussens ondernemers
- November/december 2022 – uitlichten positieve verhalen ondernemers en gasten
- Mei t/m juni 2023 – communiceren resultaten
- Vanaf juli 2023 – werving nieuwe ondernemers

De voorwaarden
1. Er mogen maximaal 10 horecagelegenheden deelnemen;
2. De gemeente Waalwijk geeft een eenmalige projectbijdrage van €15.000 (op basis

van €1.500 per horecagelegenheid/terras bij een maximaal aantal van 10 
horecagelegenheden);

3. De uitvoering van het project ligt bij de leverancier.
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