
MEMO 
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Datum: 14 juni 2022 

Betreft: Technische vragen – Kiezen voor Geothermie 

 

Beantwoording technische vragen kiezen voor geothermie 

1. Kunt u specificeren wat het college verstaat onder ‘betaalbaar’, aangezien betaalbaarheid een 

relatief begrip is dat voor elke doelgroep anders is?  

 

Antwoord 

• Het haalbaar en betaalbaar zijn van alternatieve warmteoplossingen is in eerste instantie een 

algehele afweging binnen de energietransitie. Het betreft een keuze in schaarste en 

beschikbaarheid. Door afscheid te nemen van fossiele energie zal met name de vraag naar en 

het aanbod van elektriciteit enorm groeien. Daardoor neemt de druk op de elektrische 

infrastructuur enorm toe. In Limburg en Noord-Brabant nu zelfs al op het bovenliggende 

hoogspanningsnet. 

Waar mogelijk wordt het dus steeds belangrijker andere energiebronnen te benutten. Een 

warmtenet, gevoed met duurzame bronnen levert veel energie en ontlast daarmee andere 

energiesystemen. 

Uit onderzoek blijkt dat de ondergrond in Sliedrecht uitermate geschikt is voor het benutten 

van aardwarmte. In potentie is er ruimte voor één of twee doubletten die ontwikkeld kunnen 

worden. Bij een gecontracteerd volume van 5 à 6000 woonequivalenten en een doorkijk naar 

10.000 is er ook voldoende afnamevolume gegarandeerd om dit op een betaalbare wijze te 

exploiteren. 

De prijsstelling van de warmte die door consumenten wordt betaald in het warmtenet is 

gereguleerd door de ACM. Daarnaast hanteert HVC het principe 'niet meer dan anders' in haar 

besluitvorming. Op dit moment zit HVC 27% onder het maximumtarief dat door de ACM voor 

2022 is vastgesteld 

2. Hoever zijn op dit moment de afspraken met Papendrecht en hoe zeker is het dat deze 

koppeling door kan gaan?  

Antwoord 

• Papendrecht is bezig het warmtenet te ontwikkelen. Het masterplan van Papendrecht voorziet 

op de lange termijn in 6.500 aansluitingen. De voorbereidingen voor de 'eerste kraal' zijn 

gestart. Daarnaast is er al een warmtenet met daarop ongeveer 1000 aansluitingen dat ook 

verduurzaamd gaat worden. Gesprekken over het tracé waar de warmtenetten van 

Papendrecht en Sliedrecht op elkaar worden aangesloten worden al gevoerd. 

 
3. Is het college van plan om mensen die al te maken hebben met het warmtenet uit te nodigen 

om te komen inspreken, zodat de raad ook kan horen wat de voors- en tegens van de 

inwoners zijn van het ombouwen tot een gasloze woning? Ook al zijn er nog geen ervaringen 

met geothermie, zijn wij toch benieuwd naar hun ervaringen.  

Antwoord 

• Inwoners van Sliedrecht zijn vrij om te komen inspreken. Terecht merkt u op dat daarmee 

geen ervaringen over geothermie gedeeld zullen worden. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd 



naar de ervaringen van de inwoners in Sliedrecht met de energietransitie en het warmtenet in 

het bijzonder. Daarom heeft I&O research onlangs een onderzoek in Sliedrecht gehouden 

waarin inwoners is gevraagd naar hun mening, verwachtingen en ervaringen met de 

energietransitie en het warmtenet. Het rapport wordt binnenkort opgeleverd. Daarnaast heeft 

Tablis Wonen onder haar huurders tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aandachts- en 

verbeterpunten die uit de onderzoeken naar voren komen zullen we, evenals de positieve 

ervaringen, gebruiken in de verdere uitrol van het warmtenet.    


