
 
 
 

 

 

 gemeente  

Hardinxveld-Giessendam 
 
 

 Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

t. 14 0184 

e. info@hardinxveld-giessendam.nl 

i. www.hardinxveld-giessendam.nl 

  
Fractie Philippo 
t.a.v. dhr. Robert Philippo 
 
   

 

Onderwerp Ons kenmerk Uw brief Datum 

Artikel 12 vragen Enquȇte 
Aardgasvrij november 2020  

 14 november 2020 6 januari 2021 
   
Zaak Bijlage  

 - 

Geachte heer Philippo, 

 
In deze brief geven we u antwoord op de vragen die u ons heeft gesteld naar aanleiding van de enquête 
'Denk mee over duurzame warmte' zoals deze via het online platform denkmee.drechtsteden.nl/hg is 
gehouden tussen 9 en 22 november 2020. 
De enquête was onderdeel van de eerste fase van het communicatie- en participatie traject dat we 
gedurende het najaar van 2020 en voorjaar 2021 doorlopen in relatie tot het op- en vaststellen van de 
Transitie Visie Warmte 2.0 Hardinxveld-Giessendam. Het betreft hier, in tegenstelling tot de Regionale 
Energie Strategie [RES], een lokaal traject onder lokale regie. De Transitie Visie Warmte [TVW] zal te 
zijner tijd via de Regionale Structuur Warmte [RSW] vertaald worden naar de RES.  

Het is belangrijk de enquête te zien en interpreteren van uit het oogpunt van participatie en 
communicatie. De antwoorden die gegeven zijn laten zien waar vragen en zorgen leven bij inwoners 
zodat hier later in het traject voldoende aandacht voor kan zijn.   

U wijst met uw vragen en argumenten op de haalbaar- en met name betaalbaarheid van het aardgasvrij 
maken van woningen. Dit is een onderwerp dat van groot belang is; dat is ook terug te zien aan de 
maatschappelijke discussie die hier over gevoerd wordt. 
 

Vraag 1-1: 
U stelt deze vragen over de betaalbaarheid. Diverse organisaties (zie boven) geven aan wat de 
kostenramingen zijn. Hoe kan een inwoner hierop een antwoord geven als u niet toelicht wat de 
kostenramingen voor duurzaam verwarmen zijn? 
 
Antwoord: 
De vragen in de enquête zijn gericht op het naar boven halen hoe er specifiek in de samenleving van 
Hardinxveld-Giessendam gedacht wordt over de omschakeling naar duurzame warmtebronnen de 
komende decennia tot 2050. Om daarmee zorgen én kansen in beeld te krijgen. Naast inwoners die 
zich zorgen maken over nut & noodzaak maar ook haalbaarheid en betaalbaarheid zijn er ook die graag 
voorop lopen en bereid zijn hier extra investeringen voor te doen. De vragen in de enquête zijn er op 
gericht hier zicht op te krijgen. Maar bovenal geeft de enquête ons zicht op hoe en waarover meer 
informatie voor onze inwoners van belang is zodat we hier de komende tijd in kunnen voorzien. 
 
De kostenramingen zoals door u aangehaald betreffen algemene kostenramingen. Het is uiteindelijk 
echter van belang met kostenramingen te werken die specifiek van toepassing zijn op de gebouwde 
omgeving van Hardinxveld-Giessendam wanneer de warmteopties voldoende in beeld zijn. Die 
kostenramingen krijgen dan ook een plek in de fase waarin mogelijk keuzen voor startwijken worden 
gemaakt. Hier is nog nu geen sprake van: de Transitie Visie Warmte verwoordt de visie op de wijze en 
het tempo waarin de gemeente voorziet dat de omschakeling naar aardgasvrij realistisch en haalbaar 
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is, inclusief fasering. Op basis van deze visie zullen definitieve keuzes gemaakt worden voor een 
volgorde van uitvoering en realisatie in zogenaamde Wijk Uitvoeringsplannen. Huiseigenaren hebben 
in deze fase een belangrijke stem, ook omdat zij de situatie in hun woonomgeving goed kennen. Tevens 
wordt de visie minimaal elke vijf jaar herzien.  
 

Vraag 1-2: 
U stelt vragen over de betaalbaarheid. Het kabinet stelt dat de woonlasten niet omhoog gaan. Waarom 
moet een inwoner op deze vragen antwoorden terwijl u niet toelicht dat de overheid aangeeft dat de 
woonlasten niet omhoog gaan?  
 
Antwoord: 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 1. Met als toevoeging: 
Terecht wijst u op informatievoorziening naar onze inwoners als het gaat om dit onderwerp. Die moet 
goed en volledig zijn. Op basis van adequate informatie stellen we onze inwoners in staat bij te dragen 
in het participatief proces van de totstandkoming van de TVW. Het principe van woonlasten neutraal 
blijven, extra onderstreept door de motie Beckerman van 29 oktober jongstleden, nemen we daar in 
mee net als andere relevante informatie en context.  
 

Vraag 2-1: 
U stelt vragen over de kosten, terwijl u niet toelicht wat de kostenramingen zijn en de overheid aangeeft 
dat de woonlasten hierdoor niet omhoog gaan. Hoe kan een inwoner hierop een verstandig antwoord 

geven als deze hierover niet door u wordt geïnformeerd?  
 

 
Antwoord: 
Specifiek vraag 10 in de enquête gaat over zorgen die leven bij inwoners. Omdat wij de enquête zien 
als een vorm van 0-meting hebben we hier een breeds scala aan antwoorden opgenomen. Zoals ook 
verwoord in antwoord 1-1 dient de enquête vooral inzicht te geven in hoe er gedacht wordt over 
duurzaam verwarmen en leiden wij uit de antwoorden ook af in welke informatie wij verder willen en 
moeten voorzien. 
 

Vraag 3-1: 
U wilt de regionale energiestrategie in ons dorp implementeren. Hoe garandeert u onze inwoners dat 
hun woonlasten niet omhoog gaan?  
 
Antwoord: 
Het door het Rijk geformuleerde uitgangspunt van het garanderen van woonlastenneutraliteit gaat 
specifiek over het aardgasvrij maken van woningen en niet over de Regionale Energie Strategie in het 
algemeen en is hier dus ook niet op van toepassing. Van het principe van woonlastenneutraliteit 
toepassen op de regionale energie strategie is dus geen sprake. 
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