
Een startavond voor het project warmtenet Klapwijk
Een grote deel van het bestuur van Belangenvereniging Warm Klapwijk (BWK) stond klaar bij de

zij-ingang van het gemeentehuis. Daar wordt gelijk al met een paar mensen van HVC kennis gemaakt.

Een ontspannen sfeer ontstaat met goed geïnformeerde personen van HVC, Gemeente en BWK. Wij

hadden al wat punten voorbereid en die kwamen gedurende de discussie die de presentatie volgde

wel aan de orde. HVC kan de vragen behoorlijk beantwoorden. We zijn nog in een vroeg stadium,

maar toch gaat de uitwerking en vorming van een meer gedetailleerd project al snel van start nu. HVC

kijkt uit naar de schouwing van 13 woningen, die hebben aangeboden ‘achter de deur’ te kijken om

te inventariseren wat er bij de aanleg van een warmtenet binnen en buiten moet gebeuren. Dat gaat

in juni van start. HVC gaf aan risicomijdend te willen ontwerpen, garanties voor watertemperaturen

bij de deur te kunnen leveren, transparant te willen zijn en de kosten beperkt te houden. Zij zien zich

als vehicle voor gemeentes om vorm te geven aan de benodigde energietransitie. Het is een publiek

bedrijf, d.w.z heeft als aandeelhouders 48 gemeenten (waaronder Pijnacker-Nootdorp) en 7

waterschappen, heeft geen winstoogmerk en is voornamelijk actief in het westen van Nederland.

We volgen de voorbereide presentatie. Hoe zien we de onderlinge rollen en het proces. BWK wil

graag inzicht en overleg, waar dat kan, meedenken met zowel gemeente, die opdrachtgever is en HVC

die ontwerpt en uitvoert. Het wordt duidelijk, dat HVC tot en met de warmtemeting bij de ‘deur’

ontwerpt, maar installatie binnenshuis uitbesteedt aan een installateur. Onze vraag, hoe te

voorkomen dat bij storingen de een naar de ander wijst, bleef nog te vaag en daaraan zullen we nog

aandacht blijven schenken. HVC heeft een vaste beprijzing per aangesloten woning voor vastrecht en

warmteafname per GigaJoule. De variabele factor zal de kosten voor aansluiting zijn en daar geldt,

hoe meer mensen meedoen, des te lager de aansluitkosten. HVC en Gemeente zien de communicatie

als een belangrijk proces om zoveel mogelijk bewoners te bereiken. Hoe, blijft een beetje lastig,

omdat niet iedereen dezelfde informatie kanalen gebruikt, maar individuele gesprekken kunnen

daarvan een onderdeel zijn. Ook wij als belangenvereniging hebben communicatie opgetuigd, zoals

deze website, e-mail verkeer, de flyer, maar toch… . Het besteden van de subsidie is nog ‘in gesprek’.

We moeten ook denken aan de individuele subsidie, die mensen kunnen aanvragen voor maatregelen

in huis voor energietransitie.

Er is nu een algemene planning, waar werksessies onderdeel uitmaken. Deze is bedoeld te sturen

tijdens de komende fase van uitwerken en vormgeven aan een warmtenet en biedt BWK als

vertegenwoordiger van de bewoners de mogelijkheid om onze inzichten en wensen kenbaar,

bespreekbaar en waar mogelijk implementeerbaar te maken. De eerste staat al in augustus gepland.

Samen met alle initiatieven, vragen en antwoorden gaan we een volgende fase in, we blijven u op de

hoogte houden en check af en toe onze website voor nieuws, een fijne vakantie gewenst.


