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4200 AC Gorinchem 
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11 december 2018    Wobke Gerritse

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail:

Letter op Support Warmtenet Gildenwijk Gorinchem.  (0344) 649 505

Geachte mevrouw Bos, 

Met deze Letter of Support wil Waterschap Rivierenland het project ‘Warmtenet Gildenwijk

Gorinchem’ van harte ondersteunen. Het doel van het initiatief is het samenwerken aan de

warmtetransitie om de bestaande woningen en gebouwen in de Gildenwijk te verduurzamen en te

komen tot realisatie van een warmtenet in Gorinchem. De samenwerkende partijen zijn Gemeente

Gorinchem, Provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Poort 6, en energiebedrijf HVC. 

 

Het waterschap ondersteunt dit initiatief, en werkt graag mee om te onderzoeken of haar assets

van afval- en oppervlaktewater ingezet kunnen worden als warmtebron voor het warmtenet in de

Gildenwijk. We zullen dit doen vanuit een faciliterende, niet-participerende rol, om als

samenwerkende overheden aan de gezamenlijke opgave naar een duurzame energietransitie toe te

werken, zoals verwoord in het Interbestuurlijk Programma (IBP, 2018). 

 

In het voortraject is gesproken om warmte te winnen uit specifiek het effluent van de RWZI

Schelluinen (leiding Bullekeslaan), of eventueel uit het oppervlaktewater van het Kanaal van

Steenenhoek of Merwedekanaal. De laatste is overigens in beheer bij de Provincie Zuid-Holland. 

 

Als partner in de energietransitie worden wij graag betrokken bij de ontwikkelingen en resultaten

van dit project. Wij zijn bereid om informatie en kennis, die van belang zijn voor het slagen van het

project, te delen. 

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en heemraden

van Waterschap Rivierenland,

http://www.waterschaprivierenland.nl/
http://www.waterschaprivierenland.nl


Ons kenmerk    
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen

beantwoorden.

J.J.M. Knoops MPM

lid van de directieraad

Bijlagen: geen

Afschrift: WSRL: Wobke Gerritse, Ellen Vonk, Ton Drost.

Gemeente Gorinchem, dhr. D. Rumpff, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

archief (zonder bijlage)


