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Duurzame warmte voor de toekomst



• HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen
• Opgericht in 1991 door Noord-Hollandse gemeenten vanwege acute milieuproblemen 
• Inmiddels actief in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland
• Sterk op collectiviteit gebouwd; zonder winstoogmerk
• We ondersteunen onze aandeelhouders bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de 

verduurzaming van het afvalbeheer
• Wij maken duurzame energie uit zon, wind, aardwarmte, aquathermie, gft en niet-

herbruikbaar afvalhout
• We zamelen huishoudelijk afval gescheiden in en sorteren en verwerken dit
• Wij verwerken slib en halen hier energie en waardevolle materialen uit

Zo zetten we samen stappen naar een circulaire economie en een duurzame 
energievoorziening.

Een duurzaam publiek bedrijf voor energie en hergebruik. 

wij zijn HVC.



Hoe kan het warmtenet verder groeien?



VvE’s & Particulier

Uitgangspunten voor de startanalyse

90% meergezins woningcorporatie*
70% eensgezins woningcorporatie*

Corporatie bezit
50% groot (meer dan 50 WEQs)*
30% middel (tussen 10 en 50 WEQs)* 
20% klein (minder dan 10 WEQs)*

Maatschappelijk vastgoed/ overige 
utiliteit

50% VvE's*
30% Particulieren, grondgebonden woning**

• Bij de startanalyse is rekening gehouden met de warmtewijken uit de Warmtetransitievisie (TVW) van de 
gemeente Papendrecht, en de gemaakte analyses voor de SAH- en Groeifondsaanvraag voor de Drechtsteden;

• Analyse krijgt vervolg door gezamenlijke sessie met woningcorporaties en gemeenten
• De groeianalyses op volgende slides zijn een inschatting op buurtniveau, waarbij onderstaande percentages 

gelden als uitgangspunt voor het geselecteerde vastgoed ter beeldvorming.  

Type vastgoed Gehanteerd 
aansluitpercentage

* Volledige 100% van vastgoed weergegeven op volgende pagina’s
** Geen grondgebonden woningen weergegeven op volgende pagina’s



Startpunt nu : slide volgt nog

Papendrecht Tranche 1: tot - 2025  

Totaal weq’s

771



Papendrecht Tranche 2: 2025-2030  

Utiliteit Klein

Utiliteit Middel 

VvE

Aangesloten/

potentiëelUtiliteit Groot

Toename weq’s Totaal weq’s

1932 2603



Papendrecht Tranche 3: 2030-2035

Utiliteit Klein

Utiliteit Middel 

VvE
Toename weq’s Totaal weq’s

2819 5421



Papendrecht Tranche 4: 2035-2040

Utiliteit Klein

Utiliteit Middel 

VvE
Toename weq’s Totaal weq’s

853 6274



Papendrecht Tranche 5: 2040-2045

Utiliteit Klein

Utiliteit Middel 

VvE
Toename weq’s Totaal weq’s

757 7030



Papendrecht Tranche 6: 2045-2050

Lgenda
Aangesloten

Utiliteit Klein

Utiliteit Middel 

VvE
Toename weq’s Totaal weq’s

1087 8117



Regionale bronnenstrategie
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Plan A Plan A:

•  Cluster Dordrecht op restwarmte;
•  Cluster Sliedrecht/Papendrecht op 

aardwarmte;
•  Cluster HIA/Zwijndrecht op aquathermie 

NB er wordt al gewerkt aan een verbinding 
tussen cluster Dordrecht en 
Papendrecht/Sliedrecht via boring onder de 
Merwede

Bronnenstrategie – variantenstudie

Conform de maximale inzet van lokale energie
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Plan B

Conform Regionale Energie Strategie en Warmte Transitie Visie inzet van:
1) Restwarmte 2) Aardwarmte en 3) Aquathermie

Plan B:

•  Cluster Dordrecht op restwarmte;
•  Cluster Sliedrecht/Papendrecht op aardwarmte;
•  Cluster HIA/Zwijndrecht via verbinding met 
          Papendrecht/Sliedrecht ook op aardwarmte

Vereist additionele verbinding tussen Papendrecht en 
Zwijndrecht óf tussen Dordrecht en Zwijndrecht

Bronnenstrategie – variantenstudie



Start Constantijn Huygenslaan



TTijdelijke warmtecentrale (TWC)

Const. Huygenslaan

TWC



Tijdelijke warmtecentrale

Inpassing in omgeving



Wat is nodig voor dit groeipad?

Iedereen moet meekunnen in de transitie:
• Gemeente (heeft TransitieVisieWarmte opgesteld)
• Inwoners (moeten handelingsperspectief hebben)
• Woningcorporatie (heeft als startmotor eerste, forse stap gezet)
• HVC (adviserend en uitvoerend)

Vraagt om: 
• Samenwerking/commitment: Blijvende intensieve en actieve samenwerking tussen 

gemeente, warmtebedrijf en woningcorporaties;
• Instrumentarium: Financiële en juridische instrumenten op orde, om b.v. eind van 

aardgaslevering te kunnen bepalen en betaalbare transitie mogelijk te maken; 
• Communicatie: Uitdragen hoofdboodschap energietransitie; als kapstok voor 

projectcommunicatie voor transitie naar toekomstige warmtevoorziening (warmtenet of all-
electric); 

• Draagvlakontwikkeling: Aandacht voor draagvlak inwoners/ klanttevredenheid 
bestaande warmteklanten

• Uitvoeringskracht: Voldoende uitvoeringskracht bij alle organisaties, en voldoende 
handjes voor infra en gebouwgebonden- en installatietechnische maatregelen;

• ..

Aandachtspunten



vragen of 
opmerkingen?
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