
 

Technische vragen GroenLinks en PvdA 5 januari 2023 

Datum  05-01-2023 

Fractie GroenLinks en PvdA 

Onderwerp Warmtetransitie 

 

Zoals in het presidium afgesproken, hierbij schriftelijke vragen namens GroenLinks en PvdA over de 

Informatienota 112, Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij. 

 

Vraag 1 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er voorbereidingen worden getroffen voor twee nieuwe 

pilots. Welke zijn dit? 

 

Vraag 2 

Wat is de stand van zaken op dit moment voor een warmtenet Enspijk? 

a. Welke collectieve structuur wordt nu uitgewerkt? 

b. Wie is straks de eigenaar?  

c. Wat is de rol van de gemeente? 

 

Vraag 3 

Fruitmasters: u stelt dat er in 2023 begonnen wordt met de aanleg van een warmteleiding. Nav de  

informatienota hierover de volgende vraag: 

a. Is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van dit warmtenet? Mogen wij 

die studie inzien?  

b. Heeft dit warmtenet meer potentie dan de toepassing die nu voorzien is voor fruitmasters en 

fruitvillage? Zo ja wat zijn de plannen daarmee? 

 

Vraag 4 

Er wordt gesproken over de helft van 66 buurten die niet geschikt zijn voor collectieve oplossingen. 

Wanneer krijgen deze mensen informatie dat ze niet kunnen rekenen op een collectieve oplossing? 

Welke buurten zijn dat? 

 

Vraag 5 

Dan blijven er 41 (delen van) buurten over waar wel een collectieve oplossing mogelijk is. 

a. Kunt u het plan met de 41 buurten dat hieraan ten grondslag ligt met de raad delen? 

b. Heeft de gemeente een bronnenstrategie opgesteld?  

c. Zo ja, mogen wij die inzien? 

d. Zo niet, waarom niet? 

e. Wanneer krijgen de inwoners informatie over het plan van de 41 buurten? 

 

Vraag 6 

U stelt dat Warmtenetten in handen van publieke partijen moeten komen: 
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a. Wat verstaat u onder publieke partijen? Wat is de visie van de gemeente tav de rol van de overheid 

en coöperaties bij warmtenetten? 

b. Wat zegt de wet collectieve warmte (warmtewet 2.0) over warmtenetten voor minder dan 1500 

woningen? Welke rol ziet het college voor de gemeente bij warmtenetten in onze vaak kleine 

kernen? 

 

Vraag 7 
Wat is afgesproken met het energieloket?  

a. Hoe gaan zij mogelijke warmtenetten in onze gemeente meenemen in hun advisering? (Of gaat 

het energieloket alleen in op individuele oplossingen?)  

b. Hoe gaat het college voorkomen dat teveel individuele oplossingen de haalbaarheid van een 

collectief warmtenet in de weg staat? 

c. Hoeveel (extra) budget gaat het energieloket krijgen om de warmtetransitie te ondersteunen?  

 

Vraag 8 

U stelt dat de processen in gemiddeld 2 wijken per jaar opgestart moeten worden en dat er geen 

aanleiding is om extra budget te vragen. Tegelijk zegt u dat een bureau al snel €70.000 kost en de 

uitvoering van het klimaatakkoord 17-19 fte. Waar gaat u het budget vandaan halen om dit proces te 

begeleiden? 

 

Vraag 9 

Participatie/ Communicatie 

a. Hoe gaat u bewoners die nu al iets willen begeleiden? 

b. Wat kan de gemeente betekenen voor Verenigingen Van Eigenaren op dit vlak? 
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