
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: De Warmtetransitie in Papendrecht zichtbaar bij de Constantijn Huijgenslaan

Voorgestelde datum + locatie 23 november 2022, commissie Ruimte, raadzaal

Toelichting op het agendapunt:
In de door de raad op 1 juli 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW 2021) hebben we 
beschreven hoe Papendrecht, samen met stakeholders, de warmtevraag in de gebouwde omgeving zo 
duurzaam mogelijk kan invullen en in welk tempo dat zal verlopen. Het aardgasvrij maken van wijken is 
echter op grote schaal nog niet haalbaar en betaalbaar. Waar we wel kunnen starten is in buurten met 
de clusters van Woonkracht10 (verder WK10) waarvoor Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) is 
toegekend. Het cluster met drie wooncomplexen van WK10 aan de Constantijn Huijgenslaan (204 
woningen) is het eerste grote SAH-cluster in Papendrecht dat wordt aangesloten op een warmtenet 
van HVC. Ruim 80% van de huurders heeft ingestemd met het aansluiten op een warmtenet. Naar 
verwachting starten de aanlegwerkzaamheden voor het primaire leidingnet in de openbare ruimte 
begin 2023. 

Het doel van het agendapunt is tweeledig:
1. Het tijdig informeren van de raad over projecten in de openbare ruimte die langdurig overlast   

geven in de gemeente en in het bijzonder in het centrum.
2. Het informeren van de raad over de gezamenlijke aanpak van het project met vanuit de RES 

Drechtsteden gestelde leerdoelen met partners HVC, WK10 en Stedin¹.

¹) Belangrijkste vraag is 'hoe zorgen we bij dit project voor goede en tijdige informatie en zo min 
mogelijk overlast voor bewoners en omwonenden?' De regio Drechtsteden heeft ons verzocht de 
aanpak van het project, d.w.z. het omgevingsmanagement, te benaderen als een leermoment voor 
komende warmteprojecten in de regio Drechtsteden. 

In de commissie Ruimte van 23 november 2022 verzorgen de wethouder, de directeur Warmte van 
HVC en de bestuurder van WK10 een presentatie over het project.

Nadat de raad is geïnformeerd gaan we maandelijks op diverse manieren communiceren over het 
project. Begin 2023 wordt, samen met HVC en WK10, een informatieavond georganiseerd voor alle 
belangstellenden. Over belangrijke mijlpalen, zoals de eerste schop in de grond, informeren wij tijdig de
raad.  

Tijdsduur
Voor de drie elkaar opvolgende presentaties wordt 25-30 minuten gevraagd. Daarnaast zal voor vragen 
dezelfde tijd worden verwacht. Vanuit de gemeente, HVC en WK10 en de regio is hiervoor technische 
ondersteuning aanwezig.
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Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
Het kan eventueel doorschuiven naar een later moment, omdat de werkzaamheden pas begin 2023 
beginnen. Echter dit is niet wenselijk omdat HVC eind november de eerste vergunningsaanvragen zal 
indienen. Bij publicatie kan dit vragen oproepen. Mocht het doorschuiven dan wordt de raad 
geïnformeerd met een RIB.  
 
Openbaarheid
Ja

AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Eric Dieleman (warmteregisseur Drechtsteden, ambtelijke ondersteuning)
- Ton de Jong (team BOR, ambtelijke ondersteuning)
- Anita Groffen (team GROV, ambtelijke ondersteuning)

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- Marco van Soerland (directeur warmte HVC, geeft presentatie)
- Willy Heussen (manager bij HVC, ondersteuning directeur)
- Erwin Zwijnenburg (bestuurder WK10, geeft presentatie)
- naam nog niet bekend wegens vertrek medewerker (ondersteuning bestuurder)

Nee er worden geen insprekers verwacht. 

Agendering college gepland op: 1 november 2022, presentaties 15 november tijdens thema-middag.


