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Betreft: Warmtevisie

Geachte Leden van de Raad,

Op 30 november aanstaande komt in de Commissie Raad en Advies Ruimte AW de
Warmtevisie aan de orde, waarna uw Raad op 14 december definitief besluit.

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren De Parel van Portland heeft bij de
Warmtevisie een aantalzwaarwegende bedenkingen en vezoekt de Commissie en uw Raad

derhalve om deze annotaties bij uw besluit te betrekken.

Onze bedenkingen zijn van zowel inhoudelijke als formele aard en komen - kort samengevat
- op het volgende neer.

In de eerste plaats wordt in de Warmtevisie een aantal startwijken benoemd, waarbij o.a. de
inzet is om de wijk Poortugaal-Centrum op het Warmtenet aan te sluitren en de wijk Portland
'All electric' te maken.
Voor dit voorstelwordt eigenlijk als enig argument de hoogte van de maatschappelijke
kosten aangevoerd. Wat in dit verband precies onder maatschappelijke kosten moet worden
verstaan en of daar de persoonlijke kosten van de inwoners worden meegerekend, is niet
duidelijk. Maar afgezlen van de kosten gaat het uiteraard ook om de kwaliteit van de
alternatieven voor het aardgas. Derhalve blijft de vraag overeind waarom Poortugaal-
Centrum wél op het warmtenet wordt aangesloten en Portland niet, en waarom de bewoners
van Portland de komende jaren een dure ineffectieve, geluidsoverlast gevende en dure
warmtepomp moeten gaan aanschaffen, in tegenstelling tot de bewoners van Poortugaal.
Naar onze mening wordt dit voorstel in de Warmtevisie onvoldoende onderbouwd.

De energietransitie en daarmee de warmtevisie is van strategisch belang voor de toekomst
van Albrandswaard, met ingrijpende gevolgen voor haar bewoners. Het kan o.i. daarom niet
zo ztln dat die burgers van de besluitvorming worden buitengesloten en dat zij niet in staat
worden gesteld hun mening over de Warmtevisie kenbaar te maken. En dit geldt zeker voor
de bewoners van de beoogde startwijken. De meesten van hebben immers van de
Warmtevisie geen enkele weet en hebben geen flauw benulwat hun boven het hoofd hangt.
Dat heeft wellicht te maken met een gebrek aan interesse, maar zeker ook met de inactieve
wijze en beperkte mate waarop de gemeente haar bewoners ter zake informeert.



Gegeven het belang van een deugdelijke en transparante besluitvorming verzoeken wij u
derhalve om de Warmtevisie op grond van de betreffende bepalingen van de Algemene wet
bestuursrecht ter inzage te leggen en actief de belanghebbenden in de gelegenheid te
stellen hun zienswijze naar voren te brengen.
Weliswaar wordt gesteld dat de Warmtevisie nader in wijkplannen moet worden uitgewerkt
en ingevuld, en dat de plannen en ideeën in de toekomst nog kunnen worden aangepast.
Niettemin vinden wij de plannen voor de startwijken reeds dermate concreet dat de inbreng
van de betreffende bewoners van belang is.

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid tot nader overleg. Daartoe kunt u desgewenst contact
opnemen met de secretaris, de heer P. Burggraaf, tel. 06-37199547 of per e-mail:
bestuur@deparelvanportland. nl.

Hoogachtend,

Namens het bestuur VvE De Parel van Portland,


