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1.

Op pag. 6 noemt u een viertal wijken waar u kansen ziet voor elektrisch verwarmen.
Zijn deze woningen particulier bezit of gaat het om woningen van de woningstichting of
is het een mix?

antwoord

Deze wijken hebben allemaal in meer of mindere mate een mix van particulier en
corporatiebezit.

2.

Op pag. 16 vermeld u dat u uitgaat van de stand van de techniek van vandaag. Op figuur
4 van deze pagina missen wij de geothermie hotspot in polder het Grootslag of is dat
het paarse?

Antwoord

Het paars gearceerde gebied verwijst inderdaad naar de geothermie hotspot in Het
Grootslaggebied. We benoemden het WFO-terrein in Zwaagdijk Oost als kanswijk voor
een mogelijk warmtenet vanuit de geothermiebron op het glastuinbouwgebied Het
Grootslag.

3.

Op welke wijze en op welke termijn kunnen we riothermie benutten vanuit de
rioolwaterzuivering Wervershoof?

Antwoord

We onderzochten de mogelijkheid om het nieuwe zwembad in Wervershoof te
verwarmen met warmte uit de rioolwaterzuivering in Wervershoof. We namen in het
onderzoek ook een nabij gelegen wijk mee. Deze optie zag er kansrijk uit. Inmiddels
besloot de raad bij het vaststellen van de begroting voor renovatie van het zwembad op
de huidige locatie. Hierdoor is deze kans nu uit beeld geraakt.

4.

Op pag. 54 lezen we dat inwoners het o.a. belangrijk vinden dat ze zelf het
keuzemoment van de overstap kunnen bepalen. Is dat mogelijk?

Antwoord

Bewoners kunnen in principe zelf bepalen wanneer ze de overstap maken. Dit geldt
zeker voor de kansenwijken voor elektrisch verwarmen.
Voor een warmtenet is het voor de business case wel belangrijk dat genoeg

woningeigenaren of eigenaren van bedrijfsgebouwen aansluiten. In wijken waar we
kansen zien voor een warmtenet gaan we hierover in gesprek met bewoners en
eventuele ondernemers.
5.

Op pag. 53 geeft figuur 22 de uitkomsten aan van de technisch-financiele analyse met
warmteopties per buurt. Het valt ons op dat er ten noorden van Abbekerk geen
warmteoptie wordt aangegeven, slechts ‘voorlopig gasnet laten liggen”. Waarom is dat?

Antwoord

Voor dit gebied zien wij met de kennis van nu geen haalbare alternatieve warmteopties
om de woningen aardgasvrij te verwarmen. Eens in de vijf jaar herijken we de
Transitievisie Warmte. Dan bekijken we of nieuwe technologieën wel haalbaar zijn voor
de overstap naar duurzame warmte in dit gebied. Bewoners kunnen natuurlijk wel al
aan de slag met de Altijd Goed maatregelen waarmee ze energie kunnen besparen.

