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Besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering Sliedrecht 

dinsdag 15 juni 2021 

 

1. Opening 

De voorzitter T.W. Pauw opent de vergadering. 

Er is een afmelding van de heer Van der Plas.  

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen 

De heer Willy Verbakel spreekt in als voorzitter van de Coöperatie  Drechtse Energie bij 

agendapunt 9. Transitievisie Warmte 2021 en agendapunt 10. Regionale Energiestrategie 

Drechtsteden 1.0. 

 

3. Vaststellen agenda 

 Vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering  8 juni  2021 

Besluitenlijst vastgesteld. 

 

5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

Er zijn geen aanmeldingen voor mondelinge vragen ontvangen. 

 

6. Ingekomen stukken 

Geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken. 

 

7. Mededelingen portefeuillehouders 

Geen mededelingen vanuit de portefeuillehouders aangekondigd. 

 

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

Geen mededelingen vanuit de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

aangekondigd. 
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9. FYS – Transitievisie Warmte 2021 

 Portefeuillehouder: Spek 

Woordvoering: De Munck – Gruppen – Safai Pour – M.J.H. Jongeneel – Paas – Bijderwieden - 

Prins 

 

Toezegging  

Spek  21019 

De wethouder komt voor de raad van 29 juni 21  terug op  de procedure om 

andere aanbieders dan HVC toe te laten op het warmtenet.  

Toezegging  

Spek  21020 

Wethouder geeft de procedure aan hoe hij tot een apart hoofdstuk voor 

bedrijven kan komen bij de transitievisie warmte zoals aangegeven door de 

SGP-ChristenUnie. 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 29 juni 2021 als debatstuk 

 
 

10. FYS – Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 

 Portefeuillehouder: Spek 

Woordvoering: De Munck – Gruppen – Spruijt – Prins – M.J.H. Jongeneel  

 

Toezegging 

Spek 21021 

De wethouder zegt toe dat de raad de kaders voor geothermie binnen een 

jaar vast kan stellen op basis waarvan de voorbereiding voor een 

bestemmingsplan wijziging die een geothermieput mogelijk maakt, 

gecontinueerd wordt.  

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 29 juni 2021 als debatstuk. 

 
11. FYS – Recreatievisie 

 Portefeuillehouder: Goverde 

Woordvoering:  De Munck – Torun – Den Besten - Bijderwieden 

 

Toezegging 

Goverde 

21022 

De wethouder kijkt nog eens kritisch naar de volledigheid van het  lijstje 

"activiteiten in Sliedrecht" en neemt de toegezegde suggesties van de raad 

aan het college mee in dit overzicht. Vervolgens wordt het vervat in het 

Uitvoeringsprogramma dat nog dit jaar wordt opgesteld.  

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 29 juni 2021  als debatstuk. 

 
 



3 
 

12. Sluiting 

  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur. 
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