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Aan
de heer B.C.M. Stam en de heer D. Boone
van fractie Beter Voor Dordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 15 november 2022
Ons kenmerk 2022-0183171
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen versnelde uitrol warmtenet HVC

Geachte heren Stam en Boone,

Bij brief van 29 september 2022, bij ons ingekomen op 29 september 2022, heeft
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake versnelde uitrol 
warmtenet HVC.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. In hoeverre er nagedacht en gesproken wordt over een versnelde 
verdere uitrol van het warmtenet. Niet alleen maar voor de 
nieuwbouwwijken, maar met name voor de bestaande wijken. Zo ja, 
kan het college de raad deelgenoot maken van de inhoud van deze 
gesprekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord In het politieke akkoord is de ambitie Klimaatneutraal 2040 
uitgesproken. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de snelheid waarmee 
woningen en andere gebouwen overgaan op een andere manier van 
verwarmen. Samen met HVC zijn we nu aan de mogelijkheden aan het 
onderzoeken en de strategie daarvoor aan het bepalen.  

Vraag 2. En heeft het college een idee wat dit per huishouden zou kosten? Zo ja,
kan het college een onderbouwde schatting delen? Zo nee, waarom 
niet?

Antwoord In de Transitievisie Warmte 2021 is de voorkeursoptie per wijk bepaald.
Dit is gebeurd door onder andere naar de maatschappelijke kosten te 
kijken. In tabel 5 en 6 in bijlage B staan de overzichten van de 
gemiddelde investeringskosten per woningtype voor isoleren, 
ventileren en elektrisch koken (tabel 5) en aardgasvrij (tabel 6). Per 
individuele woning kan dit natuurlijk verschillen, afhankelijk van welke 
maatregelen al getroffen zijn. Er is altijd sprake van maatwerk in de 
uitvoering. 

Vraag 3. Heeft het college een idee welk tempo realistisch is als het gaat om de 
verdere uitrol van het warmtenet? Kan het college een onderbouwd 
scenario schetsen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Zie antwoord vraag 1.
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Vraag 4. Wordt de overcapaciteit waar nu sprake van is op andere wijzen 
weggezet bij bijvoorbeeld bedrijven? En wat voor prijs wordt daar dan 
voor gerekend?
Bedrijven kunnen ook aangesloten worden op het warmtenet. 
Grootzakelijke klanten vallen onder een ander tarief, het 
grootverbruikerstarief, net zoals dit bij gas- en elektriciteitslevering het 
geval is. 

Vraag 5. Is het college in gesprek met HVC in hoeverre de hogere opbrengsten 
en ontstane ruimte op de balans kan en mag aanwenden voor 
investeringen buiten Dordrecht? Zo ja, wat is de boodschap richting 
HVC? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Uitgangspunt voor HVC is collectieve financiering. Via de 
gemeenschappelijke regeling (GR) Gevudo participeert Dordrecht in 
HVC. De GR zorgt voor gezamenlijke standpuntbepaling in de 
aandeelhoudersvergaderingen.  

Vraag 6. Kan het college aangeven alle van deze geambieerde 10.000 woningen
in Dordrecht binnen het warmteleveringsgebied vallen? En heeft HVC 
de capaciteit beschikbaar om deze woningen aan te sluiten? Zo niet, 
waarom niet?

Antwoord Niet alle te bouwen woningen komen binnen het leveringsgebied van 
HVC te staan. Bijvoorbeeld Amstelwijck valt buiten het leveringsgebied 
van HVC, maar deze woningen daarentegen wel aangesloten op het 
warmtenet. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt tussen 
ontwikkelaar en HVC.
Er is voldoende capaciteit om deze woningen aan te sluiten. 

Vraag 7. Kan het college aangeven hoeveel van deze 10.000 woningen in de 
komende zeven jaar daadwerkelijk op het warmtenet aangesloten 
worden en of dat technisch en infrastructureel mogelijk is? Zo niet, 
waarom niet?

Antwoord Van de eerste 4.000 woningen, waarvan de plannen al verder 
uitgewerkt zijn, wordt niet alles aangesloten op het warmtenet. 
Bijvoorbeeld in Leerpark worden de 333 tijdelijke woningen niet 
aangesloten. 
Voor de resterende 6.000 woningen volgen we de voorkeursvolgorde 
uit de Regionale Energiestrategie 1.0 en Transitievisie Warmte 2021. 
Het gebruik van 'al aanwezige warmte' heeft de voorkeur boven 'op te 
waarderen warmte' en 'nog te maken warmte'. We houden hierbij ook 
rekening met het leveringsgebied van HVC en het hebben van een 
rendabele business case voor de voorkeursoptie. In de meeste gevallen
geldt dat het warmtenet de voorkeur heeft. Technische en 
infrastructurele mogelijkheden worden op projectniveau en in relatie 
tot elkaar en de bestaande bebouwing onderzocht.    
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Vraag 8. Aangegeven wordt dat er 40.000 woningen aangesloten kunnen 
worden maar tegelijkertijd moet men alternatieven gaan zoeken omdat
er niet genoeg afval is in 2030. Kan het college aangeven of deze 
aantallen juist en realistisch zijn? Zo niet, waarom niet?

Antwoord In Dordrecht vormt de afvalverbrandingsinstallatie van HVC een 
duurzamere warmtebron. Deze verbrandingsinstallatie bestaat uit drie 
ovens, waarvan er één is uitgekoppeld met het warmtenet. Dit is 
voldoende voor het aantal genoemde woningen dat aangesloten kan 
worden. Tegelijkertijd wordt gezocht naar aanvullende duurzame 
bronnen en de koppeling van die bronnen op Drechtstedenniveau. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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