
Inspraakreactie Transitievisie Warmte 

 

Namens de buurten De Waard en het Waardeiland brengen wij als reactie op de Transitievisie 

Warmte het volgende onder uw aandacht. 

In grote lijnen onderschrijven wij de Transitievisie. 

Het stuk biedt ruimte tot verschillende invullingen/oplossingen voor de energietransitie te komen. 

Bovendien hecht de gemeente aan samenspraak met en draagvlak in de verschillende wijken en 

buurten en wil daarover in gesprek. 

Wij sluiten op voorhand geen oplossingen voor de energietransitie uit. Wij hebben zelf daarvoor een 

aantal scenario’s opgesteld, die wij op haalbaarheid willen toetsen. Uit en op te starten  onderzoek 

zal moeten blijken welke duurzame en niet dure oplossing voor De Waard en het Waardeiland het 

beste past met als toetsingscriteria de noodzakelijk technische voorzieningen, investeringen, 

betaalbaarheid en draagvlak onder bewoners, bedrijven en gebouweigenaren. De Waard en het 

Waardeiland willen, gezien de ligging van buurten  met water rondom, onderzoeken of collectieve 

oplossingen voor duurzame stroom-en warmteopwekking voor de twee buurten gezamenlijk  tot de 

mogelijkheden behoren. Zij richten daarvoor een stichting op. 

Rendabele Investeringen ook in het kader van de energietransitie kunnen alleen gedaan worden voor 

een langere termijn. Voor industrieterrein De Waard geldt dat de door de gemeente afgegeven 

tijdhorizon voor het voortbestaan  is bepaald op 2030. Dat is te kort voor het realiseren van de 

energietransitie op De Waard en staat ook een gezamenlijke aanpak van De Waard en het 

Waardeiland in de weg. 

Een succesvolle energietransitie voor de Waard en het Waardeiland gezamenlijk, waaraan we met 

kracht willen werken, is alleen maar mogelijk als De waard ook na 2030 blijft voortbestaan. 

Het is dan ook noodzakelijk dat u  over het voortbestaan van De Waard na 2030 op korte termijn 

duidelijkheid verschaft. 
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