
 
 

 

Motie 
Reg. Nr. M  X.1 

Agendapunt: X.  Vreemd aan de agenda  

 
Onderwerp:  Warmte uit water gebruiken- Van het gas af voor de toekomstige wijk op het 
Bammens terrein 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 28 september 2021, 

constaterende dat:  
• het mogelijk is bij een nieuw te bouwen wijk een netwerk aan te leggen voor warmte uit water 

uit bronnen als oppervlaktewater en of een warmtenet;  
• op dit moment het project voor het Bammens terrein stil gelegd is vanwege gebrek aan 

ambtelijke capaciteit;   
• in het kader van RES de provincie en rijk juist gemotiveerd zijn om bij te springen vanwege de 

mogelijkheid om een gas-loze wijk als voorbeeld op deze plek; 
• het Bammens terrein ideaal ligt naast het Amsterdam Rijn kanaal, en in de toekomst een 

volledig nieuwe wijk wordt;  
• de landelijke en provinciale overheid duurzaam wonen wil stimuleren en hiervoor ook om 

financiering en subsidies kan worden gevraagd; 
• extra ambtenaren (planeconomen, projectleiders, etc.) voor een voorbeeld project zoals dit 

vanuit Rijk en Provincie bronnen kunnen worden gevraagd;  
 

overwegende dat:  
 

• de nieuwbouw op het Bammens terrein extra middelen vanuit het Rijk en Provincie kan krijgen 
als dit project wordt voorgelegd als een uniek gelegen duurzaam woningbouw project; 

• het niet beschikbaar zijn van ambtenaren om dit te doen kan worden opgeheven door 
capaciteit van het rijk en provincie te krijgen. Dat de gemeente dit kan doen door dit project als 
een voorbeeld project te positioneren vanwege de unieke ligging van het Bammens terrein;  

• de prioritering van de RO projecten in de huidige lijst dan verder ook gehandhaafd kan blijven 
en niet zal worden beïnvloed; 

• de landelijke overheid behoefte heeft aan projecten die laten zien dat het wel mogelijk is 
warmte uit oppervlakte water en uit warmte netten te winnen;  

• de behoefte om met gas woningen te verwarmen enorm kan worden verlaagd door 
warmtenetten en oppervlaktewater in te zetten; 

 
draagt het college op om: 
 

1. met rijk en provincie in gesprek te gaan om te laten zien dat het Bammens terrein aan de 
voorwaarden voldoet om een voorbeeld project te realiseren waar energie uit oppervlakte 
water en een waternet wordt gewonnen; 

2. met rijk en provincie in gesprek te gaan om de benodigde mensen en financiering te voorzien 
vanuit het rijk en de provincie voor de mogelijkheid van een energie neutrale wijk op de locatie 
van de huidige Bammens fabrieken;  

3. de prioritering van de RO projecten in de huidige lijst verder te handhaven; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag.         
  
D.J. van der Wal  
PvdA  

 

    


