
Gespreksnotitie commissie 

Verzoek voor de commissievergadering Samen Wonen 12 januari 2022 

Verzoek van Tjalke Alkema, ChristenUnie en Melindy Dirks, PvdA/GroenLinks 

Onderwerp 

Onderzoek en planning van de uitvoering van de warmtevisie in de wijk Bolnes 

Aanleiding 

De urgentie van het verduurzamen van gebouwen en de gesprekken met een betrokken inwoner 
uit Bolnes gaven aanleiding om vragen te stellen in de begroting raad. De antwoorden van de 
portefeuillehouder over dit onderwerp tijdens de begrotingsraad gaven bij ons enige onrust over 
het proces van deze energietransitie voor de wijk Bolnes en de focus en snelheid daarvan. 

Doel bespreking beraad 

Duidelijk krijgen welke mijlpalen er zijn vastgesteld en waar we nu staan in het proces. Welk 
proces er gelopen wordt. Welke afwegingen er op dit moment gemaakt worden, hoever het staat 
met de strategie van collectieve warmtevoorziening. Hoe en wanneer de inwoners van de wijk 
Bolnes betrokken worden. Of en hoe de portefeuillehouder betrokkenheid en draagvlak wil creëren 
in dit proces en hoe de commissie hier tegenover staat. 

Omschrijving 

Voor ons geldt dat we voor het aardgasvrij-ready maken van Bolnes een door inwoners gedragen 
proces en uitkomst willen zodat het draagvlak voldoende is om deze energietransitie vorm te 
geven in deze wijk. Daarnaast is snelheid en focus geboden om inwoners te helpen nu en straks 
te verduurzamen zodat Ridderkerk echt toekomstbestendig wordt. Versneld isoleren en 
aardgasvrij-ready maken moet een prioriteit worden. De portefeuillehouder leek in de 
begrotingsraad voor te sorteren op een all electric oplossing nu Rotterdam niet meer voornemens 
is een warmtenet door te trekken naar Beverwaard, terwijl in de warmtevisie en plannen de wijk 
Bolnes vooral kansrijk wordt geacht voor een warmtenet en bewoners als alternatief Aquathermie 
aangedragen hebben. 

1. Wanneer krijgen we de volgende update van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage 

klimaatvisie en uitvoeringsprogramma? De laatste was de RIB van 12 november 2021. 

2. Kan er een toelichting worden gegeven waarom er nu voor all electric lijkt te worden gegaan? 

wat deze oplossing precies inhoudt en wat betekent dat voor de planning en de doelen voor 

2030(20% van bebouwing aardgasvrij)? 

3. In de RES staat voor onze regio een warmteoverschot en dus is het logisch om daar onze 

warmte vandaan te halen. Het huidige college staat niet positief tegenover windmolens en 

vraag wel om meer elektriciteit bij all electric oplossing. Is dit dan wel een logische keuze? Is 



met deze keuze het elektriciteitsnet van Ridderkerk er tegen bestand andere wijken in 

Ridderkerk in de toekomst ook all electric te maken?  

4. Op welke manier worden onze inwoners betrokken en wat kunnen onze inwoners en specifiek 

Bolnes nu al doen? 

5. Bewoners langs de Noord zijn al enige tijd actief met het ontwikkelen van een warmtenet op 

basis van aquathermie. Op welke wijze wordt dit initiatief ondersteund door de gemeente, en 

ziet de portefeuillehouder hier ook kansen? 

N.a.v. antwoorden portefeuille houder aan de commissie de volgende vragen 

1. Wat vindt de commissie van de antwoorden van de wethouder? 

2. Blijven we vasthouden aan de gestelde doelen in de warmtevisie? 

3. Hoe wil de commissie op de hoogte gehouden worden en met welke frequentie? 

Raadsinformatiebrief 12 november 2021 Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma.pdf 

met bijlagen: 

Samenvatting voortgangsrapportage voortgang uitvoeringsprogramma Klimaatvisie t/m 2025 

Voortgang Klimaatvisie oktober 2021 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-11-12-RIB-Klimaatvisie-en-uitvoeringsprogramma.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-11-12-RIB-Klimaatvisie-en-uitvoeringsprogramma-samenvatting1voortgang.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-11-12-RIB-Klimaatvisie-en-uitvoeringsprogramma-voortgangsrapportage.pdf
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