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Geachte leden van de raad,

Het presidium heeft op 14 oktober 2020 de agenda vastgesteld voor de raad van
de maand november. Hierbij informeren wij u over de informatieve avond van de
raad op 22 oktober 2020.
Doel van de avond
Tijdens deze avond willen we met u in dialoog over de uitkomsten van de
haalbaarheidsstudies voor het LEAN-project en de warmtebuffer en willen we
informeren over de uitkomsten van de Nieuwegeinse Warmteweken.
Deze warmteweken zijn van 28 september tot 16 oktober. In (online)
bijeenkomsten is met de inwoners van Nieuwegein gesproken over de
verduurzaming van de warmtevoorziening, Naast de transitievisie warmte
stonden ook de verduurzaming van de stadsverwarming door de plaatsing van
een Buffer door Eneco en het LEAN-onderzoek naar aardwarmte op het
programma.
Vorm van de avond
De resultaten zullen op interactieve wijze worden gepresenteerd, waarna we met
u in dialoog gaan. Vertegenwoordigers van Warmtebron en Eneco zullen aanwezig
zijn.
Aanleiding
Een van pijlers van de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 is
verduurzaming van warmtevoorziening. De verduurzaming van de
stadsverwarming is hier onderdeel van.
Wat vooraf ging
In februari hebben wij met u een eerste gesprek gevoerd over de verduurzaming
van de warmtevoorziening in onze stad. In de periode erna zijn er twee
uitgebreide onderzoeken uitgevoerd onder inwoners naar hun opvattingen over de
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verduurzamingsagenda. Daarnaast zijn er door Warmtebron (aardwarmte) en
Eneco (plaatsen buffer) haalbaarheidsstudies uitgevoerd. In juli bent u hierover
geïnformeerd (2020-299).
Hoe ziet het vervolgproces er uit


LEAN aardwarmte: december 2020 besluitvorming over het
voorwaardelijk beschikbaar stellen van een locatie voor het project;



Buffer Eneco: Q1 2021 besluitvorming over het voorwaardelijk
beschikbaar stellen van een locatie voor het project.

Raakvlakken met andere onderwerpen (indien van toepassing)
Er zijn raakvlakken met de transitievisie warmte. De voorbereidingen voor het
opstellen van deze visie zijn begonnen. Wij zullen u hierover verder in Q1 2021
informeren.

Met vriendelijke groet,
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