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Beantwoording technische vragen kiezen voor geothermie 

1. Welke garanties kunnen worden geven over blijvende betaalbaarheid van dit systeem, gelet 

op de huidige ontwikkelingen rond de energierekening van huishoudens? 

Antwoord 

Het college kan geen garanties geven. Onder de huidige wetgeving is de prijs van warmte 

gereguleerd door de ACM. De verwachting is dat er onder nieuwe wetgeving een ontkoppeling 

zal plaatsvinden tussen de prijs van warmte en de gasprijs.   

2. In het raadsvoorstel staat ook (onder Argumenten, punt 1.1), dat ‘een betrouwbaar en 

betaalbaar alternatief voor de huidige gasgestookte systemen’ wordt geboden. Impliceert 

deze zin dat de kosten van verwarming door geothermie niet worden gekoppeld aan de prijs 

van gas of olie? 

Antwoord 

• Nee, dat impliceert het niet. De levering van warmte valt onder de warmtewet en daarin is 

een koppeling opgenomen tussen de prijs van warmte en de gasprijs. De ACM bepaalt op 

basis van deze koppeling jaarlijks het maximum tarief dat aanbieders van warmte aan 

gebruikers in rekening mogen brengen. HVC hanteert in 2022 een tarief dat 27% lager is dan 

het door ACM gegeven maximum.  

 
3. In de bijlage ‘Kiezen voor Geothermie’ wordt onderaan pagina 5 benoemd dat 

‘leveringszekerheid geborgd is en prijsvorming minder afhankelijk is van internationale 

ontwikkelingen’. Welke ontwikkelingen kunnen dan wél van invloed zijn op de prijsvorming, 

zowel internationaal als nationaal? 

Antwoord 

• Met name de regelgeving, fiscaliteit en stimuleringsmaatregelen van het Rijk zullen uiteindelijk 

mede bepalend zijn voor de prijsvorming. In de warmtewet is de prijsvorming zoals 

beschreven gekoppeld aan de gasprijs. In de opvolger van de warmtewet, de wet collectieve 

warmtevoorziening of warmtewet 2.0 zal naar verwachting met een kostprijs plus model voor 

de prijsvorming gewerkt worden waarbij het uitgangspunt is dat de tariefstelling transparanter 

wordt. 

 

4. A. Wat gebeurt er als de benodigde schaalgrootte niet wordt gehaald? Betekent dat een ‘No 

go’ in het proces en moeten we dan op zoek naar een andere warmteleverancier c.q. 

warmtebron? 

B. Indien de vorige vraag met ‘neen’ wordt beantwoord: heeft het tegenvallende aantal 

aangesloten woningen dan invloed op de kosten voor de wél aangesloten woningen?   

C. Is het al of niet aansluiten van het Papendrechtse warmtenet van zodanig belang  dat dit 

een afbreukrisico vormt? 

Antwoord 

• Vooruitlopend op de boring voor geothermie zal het warmtenet verduurzaamd worden door 

aansluiting op de restwarmte van de Slibverbrandingsinstallatie. 

• De prijsstelling van warmte is nu nog gereguleerd in de warmtewet en straks onder de Wet 

collectieve warmtevoorziening. 



• Er is een bepaald gecontracteerd volume nodig voordat HVC besluit naar aardwarmte te 

boren. Of dat aansluitingen in Sliedrecht of Papendrecht zijn is minder belangrijk. Natuurlijk is 

de verwachting wel dat het minimum volume en het te verwachten volume eerder binnen de 

normen voor een gezonde bedrijfsvoering komen indien het warmtenet ook in Papendrecht 

wordt ontwikkeld en verbonden wordt met de backbone die in Sliedrecht wordt aangelegd. 

 

5. Wat is de exploitatieperiode van de aardwarmtelocatie waarmee rekening wordt gehouden? 

Algemeen wordt aangenomen dat de levensduur van een locatie 30 tot 40 jaar is. Is er bij 

deze periode -naar de gangbare maatstaven- sprake van een duurzame voorziening? 

Antwoord 

• Een doublet koelt in de gebruiksperiode af. Dat zou kunnen betekenen dat er na bijvoorbeeld 

20 jaar een nieuw doublet moet worden aangeboord om voldoende warmte te leveren, 

waarna de eerste bron weer kan opwarmen. Een aardwarmtebron blijft op deze wijze een 

duurzame warmtebron. 


