
MEMO 

Voor: Gemeenteraad, Fractie SGP ChristenUnie, t.a.v. de heer G. van Urk 

Van: Wethouder Spek 

Datum: 14 juni 2022 

Betreft: Technische vragen – Kiezen voor Geothermie 

 

Beantwoording technische vragen kiezen voor geothermie 

1. Wat wordt er in het beslispunt 1 bedoeld met het woord “keuze”? 

Antwoord 

• Het college heeft geothermie beoordeeld op een aantal facetten en de conclusie getrokken 

dat geothermie wezenlijk bijdraagt aan een duurzaam energiesysteem. Daarmee kiest het 

college voor het ontwikkelen van geothermie als duurzame bron om het warmtenet te 

voeden. 

 

2. De gemeentelijke rol is beperkt tot adviserende, wat is de waarde van dat advies? 

Antwoord 

• Het advies dat aan de gemeente wordt gevraagd betreft met name de ruimtelijke inpassing 

van geothermie. Na invoering van de omgevingswet zal in het advies gesproken worden over 

een goede fysieke leefomgeving. Binnen deze kaders dient het Rijk rekening te houden met 

het advies dat een gemeente geeft. 

 

3. Waaruit blijkt dat Geothermie haalbaar en betaalbaar 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 

4. Is er een beoogde locatie in Sliedrecht? Zo ja, welke? 

Antwoord 

• Ja, De Driehoek is de beoogde locatie. 



 

5. Wat is de beheersmaatregel bij risico 1? En wat is het restrisico?  

Antwoord 

• Het college gaat er van uit dat hier een toelichting wordt gevraagd op kanttekening 1.1. Net 

als in Sliedrecht is het voor Papendrecht aansluiting op een aardwarmtebron als 

voorkeursbron in de RES vastgelegd. 

Door de warmtenetten in beide gemeenten te koppelen zal het benodigde volume eerder 

gerealiseerd worden. 

 

6. Wat is de reden om HVC de grond te laten verwerven? 

Antwoord 

• Dat is een financiële. Verkoop van de grond aan HVC levert de gemeente een opbrengst op. 

 

7. Op welke wijze kan de raad na besluit “keuze” nog richting geven? 

Antwoord 

• In de advisering kunnen ruimtelijke kaders meegegeven worden.  

 
8. Op welke wijze blijft het voor eventuele andere aanbieders mogelijk om restwarme te 

leveren in Sliedrecht? 

Antwoord 

• Met HVC is afgesproken dat het warmtenet in de Drechtsteden een open warmtenet is. 

Derden kunnen daarop onder voorwaarden hun warmte aanbieden. 


