Aan de leden van de commissie Beheer

Betreft: schriftelijke inspreekbijdrage voor de vergadering van de commissie Beheer op
donderdag 18 november, agendapunt 7: Warmtenet Schalkwijk

Geachte leden van de commissie,

Hierbij berichten wij u dat wij ons grote zorgen maken over de plannen om Warmtenet in
Meerwijk aan te leggen.
Wij zitten in de Klankbordgroep Warmtenet en wij hebben op 16 november 2021 een
presentatie gezien tijdens een vergadering van de klankbordgroep. Door de informatie op
deze avond hebben wij nog meer zorgen over dit project. De informatie was zo algemeen en
vaag, er was weinig mogelijkheid voor discussie (strak tijdschema in een vergadering via
Teams).
Wij zien veel overeenkomsten met de gang van zaken rond IVORIM. Wij hebben toen ook in
een klankbordgroep gezeten en er is niets gedaan met onze opmerkingen en voorstellen.
Onze zorgen over Warmtenet gaan over de grote kosten gemoeid zijn met dit project en wij
willen niet, als bewoners, opdraaien voor deze kosten. Er zijn toezeggingen gedaan dat de
bewoners niet meer zullen gaan betalen, maar deze toezeggingen zijn niet schriftelijk
vastgelegd. Wij willen graag weten voor welke termijn de kosten voor bewoners niet zullen
stijgen, wat de peildatum is en hoe de berekening van de huidige kosten plaatsvindt.
Wij maken ons ook grote zorgen over de warmte die uiteindelijk de huizen zal bereiken. Hoe
wordt vastgelegd dat wij dezelfde warmte in onze huizen zullen hebben? Bovendien hebben
wij hebben gezien dat het datacenter, waar de warmte vanaf komt ver weg ligt en dat
onderweg weer bij verwarmd moet worden met tussenstations. Waar worden die
tussenstations dan aangelegd? Zoals u weet is onze wijk behoorlijk volgebouwd.
Wij verzoeken u om onze zorgen serieus te nemen en geen besluiten te nemen die nadelig
kunnen zijn voor de bewoners.
Met vriendelijke groet,
Adriaan Bos, Jos Gebe, Henk Klootwijk, Wendy Knotter, Wouter Mol, Frans Raap,
Sjors Vellekoop, Jessica de Wal (allen leden van de klankbordgroep Warmtenet)

