
Verduurzamen en aansluiten 
warmtenet

217 huurwoningen



Hoe ziet de avond eruit?

1. Team voorstellen

2. Plezierig wonen

3. Adressen

4. Voorlopig ontwerp

5. Planning

6. HVC warmtenet

7. Veel gestelde vragen (zoveel als mogelijk in presentatie verwerkt)



Team voorstellen

Arnold Schep 

projectleider Tablis Wonen
Ad Smits
Accountmanager HVC

Ed Jonkers

wooncoach Tablis Wonen

BM Van Houwelingen

(onder voorbehoud)



Plezierig wonen

• Aardgasvrije toekomst, 2050 Nederland aardgasvrij

• Samen met Drechtsteden corporaties 6000 gasloze huurwoningen in 

2025 (Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen)

• In Sliedrecht ; Aansluiten op het warmtenet

Wij gaan aan het werk in en aan uw woning zodat u straks woont 

in een fijn, comfortabel en energiezuinig thuis!



Adressen

Informatieavond 9 januari 2022

Complex 818; 70 woningen 

Stobbe 1 t/m 27 (oneven) en 34 t/m 62 (even), 

Hoepel 10 t/m 36 (even) 

Stormrand 2 t/m 54 (even)

Complex 926; 73 woningen

De Horst 44 t/m 116 (even en oneven)



Adressen

Informatieavond 11 januari 2022

Complex 809; 30 woningen

Karekietstraat 13 t/m 27 (oneven)

Vinkenstraat 1 t/m 15 (oneven) 

Complex 811; 10 woningen

Merelstraat 30 t/m 48 (even)

Complex 822; 14 woningen 

Ganzenstraat 1 t/m 17 (even en oneven)

Complex 910; 24 woningen 

Rietzangerstraat 1 t/m 11 (oneven) 

Merelstraat 2 t/m 12 (even)

Karekietstraat 1 t/m 11 (oneven)

Vinkenstraat 2 t/m 12 (even)

Complex 914; 10 woningen 

De Savornin Lohmanlaan 41 t/m 50 (oneven en even)



Voorlopig ontwerp

Complex  Aansluiten op het 

warmtenet (*) 

 Kruipruimte 

ophogen en 

voorzien van 

kalkkorrels 

 Schuine daken 

binnendaks 

isoleren (**) 

 Schuine daken 

buitendaks 

isoleren (**) 

 Aanbrengen 

spouwisolatie 

 Isoleren 

kruipruimte 

 Gevelopeningen 

voorzien van HR++ 

beglazing en 

nieuwe draaiende 

delen 

 Aanbrengen 

mechanische 

ventilatie (CO2 

gestuurd) 

Voorlopig ontwerp 818 V V V

926 V V V

811 V V V V V V V

822 V V V

809 V V V V

910 V V V V

914 V V V V

(*) Bestaande uit aansluiten op w armtenet, verzw aren radiatoren w aar nodig, aanleggen elektrische kookinstallatie, verw ijderen oude installatie, aanbrengen aparte groepen inclusief perilex w andcontactdoos.

(**) Inclusief vervangen oude niet geisoleerde dakvensters



Planning

Contracteren aannemer
Jan 2023

Planvorming
Jan - Apr 2023

Instemmingstraject
Apr - Juli 2023

Uitvoering
Sept - 2023

tot 
Ca. eind 2024



Bewonersbijeenkomst.

Warmtenet Sliedrecht oost

Ad Smits



toelichting warmtenet

1. Wie is HVC?

2. Hoe werkt een warmtenet?

3. Wat gaat er gebeuren?

4. Welke warmtebron wordt gebruikt?

5. Hoe zit het met de warmtetarieven?

6. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

10



1. wie is HVC?
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HVC
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Aandeelhouders, visie en missie

Opgericht in 1991 door gemeenten in regio Alkmaar voor het 

verbranden van huishoudelijk afval in plaats van storten.

Inmiddels zijn 50 gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder.

Kerntaken anno 2022: ‘gemeenten en waterschappen ondersteunen bij 

de verduurzaming van het afvalbeheer en de transitie ‘aardgasvrij’.’

Geen winstoogmerk of dividend, maar herinvesteren in verduurzaming.
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Drie pijlers

Grondstoffen Energie uit Afval Duurzame Energie

introductie HVC.



2. hoe werkt een warmtenet?
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zo werkt een warmtenet.

1. duurzame warmtebron

2. overdrachts- of reductiestation

3. warmte-unit in de meterkast

4. warmteleidingen (aanvoer en retour)



aanpassingen aan de woning.
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werkzaamheden in de straat.

17



3. wat gaat er gebeuren?
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globale planning

Aardwarmte

TEO/ 

WKO



4. welke warmtebron wordt
gebruikt?
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een greep uit de projecten.

Zon in de Boekelermeer

Biogas in MiddenmeerWarmtenet in DordrechtWind in de Kralingseveer

Aardwarmte in het Westland



de duurzame warmtebron.
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• Ontwikkeling is vraag-gedreven.

• Stap voor stap: in het begin wordt het water verwarmd 

door een tijdelijke voorziening op aardgas die net zo zuinig 

is als uw cv-ketel.

• Nadat voldoende woningen zijn aangesloten wordt een 

duurzame bron aangesloten: aardwarmte en warmte uit 

oppervlaktewater.

https://www.youtube.com/watch?v=bgSurPQuoXk


5. hoe zit het met de 
warmtetarieven?
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warmtetarieven.

• Warmtetarieven worden gereguleerd via de warmtewet en 

die beschermen de klant.

• De maximum warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld 

door de overheid.

• De kosten voor warmte zijn ongeveer gelijk aan de kosten 

voor gasverbruik en de cv-ketel.

• HVC is al jaren één van de goedkoopste 

warmteleveranciers van Nederland.
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Opbouw tarieven

voorbeeldpresentatie.25



6. waar kan ik terecht voor
meer informatie?
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verdere informatie.

www.hvcgroep.nl/warmte

27

http://www.hvcgroep.nl/warmte


Veelgestelde vragen

Hebben we inspraak?

Tablis Wonen moet voor dit project aan de huurders een redelijk plan voorstellen. 

Voor doorgang van het project is 70% instemming per complex nodig.

Verandert mijn huur?

We vragen geen huuraanpassing na gereedkomen werkzaamheden

Is er een sociaal plan?

Er is een algemeen sociaal plan (zie website). Een project specifiek sociaal plan wordt met huurderspanel + SLiMWonen opgesteld

Wat is dat huurderspanel?

Met het huurderspanel bespreken we de verder uitontwikkeling van plan, sociaal plan, informatieboekje etc. SLiMWonen is hierbij aanwezig. 

Hoe om te gaan met huurders die nu nog een (gunstig) lopend energiecontract hebben lopen? 

Dit nemen we mee in het project specifieke sociaal plan

Hoe zit het met elektrisch koken en mijn huidige pannenset? 

Het koken gaat na uitvoeren gasloos. U ontvangt in eigendom een pannenset.

Kan ik zelf pannen uitzoeken? 

Dit zijn zaken welke meenemen in de verdere uitwerking van het project specifiek sociaal plan.



Andere vragen?

Vragen?



Vragen en contact

Heeft u later nog vragen?

Ook dan beantwoorden we deze via een nieuwsbrief graag!

U kunt ons bereiken:

• Mijn Tablis Wonen

• sliedrechtoost@tabliswonen.nl

• (0184) 44 48 44

mailto:sliedrechtoost@tabliswonen.nl


Bedankt en nog een fijne avond!
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