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De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 mei 2021
Vaststellen Transitievisie Warmte 2021;

inzake

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

besluit:

De commissie complimenteert het college met de gedegen stukken. Een aantal fracties vindt het
echter nog te weinig ambitieus en concreet, met name op het punt van energiebesparing (D66,
GroenLinks, CDA) en vindt dat de warmtestrategie evenwichtiger moet (GroenLinks). Andere
fracties kunnen zich wel in de ambities vinden (Beter voor Dordt, VVD).
Diverse fracties spreken hun zorgen uit over de risico's bij de verdere uitrol van het warmtenet.
Waar komt in de toekomst de warmte vandaan en wat gaat dat kosten? Concrete acties rondom de
toepassing van geothermie worden gemist. De commissie heeft nog geen zicht op hoe de beperkte
ambitie voor energiebesparing te bereiken en hoe die wordt gemonitord. Diverse fracties wijzen
ook op de extra energiebronnen die nodig zijn om het gat tussen opwekking en gebruik te dichten
waarbij het Rijk meer regie moet nemen, zoals op kernenergie. Verder zijn er vragen over of er
voldoende ambtelijke capaciteit is, hoe wij inwoners en ondernemers warm krijgen om met ons de
uitdaging aan te gaan, of de gemeente bereid is investeringen van woningcorporaties voor te
financieren en hoe men de teksten over het zoekgebied voor windturbines ten westen van de A16
moet duiden.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat de RES beoogt 35 Twh aan energie te besparen. Ons bod
is 1% van de landelijke opgave. Dit past bij onze oppervlakte en bevolkingssamenstelling. Het
klimaatprobleem gaan we er echter niet mee oplossen. Daar is meer voor nodig waarvoor
landelijke inzet nodig is. Maar iedereen kan bij zichzelf beginnen. Het warmtenet is niet van ons
maar van HVC, van hen is ook de businesscase. Warmtenet is op dit moment de best beschikbare
en meest betaalbare oplossing. Er blijft voorlopig genoeg afval om te verbranden. Er is ook
voldoende geothermie beschikbaar om het warmtenet in de toekomst te voeden. HVC heeft er een
opsporingsvergunning voor. Maar er is meer industrie. Het is denkbaar dat de leidingen in de verre
toekomst bijvoorbeeld tot aan Rotterdam lopen. De wethouder doet de suggestie een keer als
commissie met HVC het gesprek te voeren over de toekomst van het warmtenet.
Er is genoeg ambtelijke capaciteit voor de complete duurzaamheidsopgave. Hoe inwoners te
betrekken bij de transitie is een van de meest wezenlijke vragen. Veel mensen hebben een
concrete aanleiding nodig om er over na te gaan denken. Daarmee bereiken we niet iedereen. Maar
steeds meer mensen weten de overheid wel te vinden op die momenten. De raad van Dordrecht
gaat over hoeveel windturbines er komen. Er zit nog een beetje ruimte in de Structuurvisie Wind.
Maar er zijn dan wel veel omgevingsbelemmeringen te verwachten. In de RES is rekening
gehouden met het bestaande kader uit de Structuurvisie Wind. Het monitoren van energieproductie

is makkelijker dan energiebesparing. De woningcorporaties voorfinancieren is aan de raad, maar
daar is wel veel geld voor nodig.
De commissie besluit beide raadsvoorstellen (RES en Transitievisie Warmte) als bespreekstuk naar
de raad te sturen met het advies beide gecombineerd te agenderen met een spreektijd van 5
minuten per fractie. Het is aan de fracties om binnen die 5 minuten alleen in te gaan op eventuele
moties en amendementen of een bredere insteek te kiezen.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 8 juni 2021.

