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Inleiding

Deze notitie vormt de reactie op de ingekomen zienswijzen over het ontwerpbesluit voor 

de projectomgevingsvergunning voor het plaatsen van een warmtebuffer en het 

aanpassen van het bestaande hek op het perceel hoek A.C. Verhoefweg/Symfonielaan 

(kadastraal Jutphaas sectie G, nummers 879 & 4343) te Nieuwegein. Het betreft de 

locatie bij het bestaande warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein. 

Eneco heeft op 17 juni 2021 de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 

Aan die aanvraag is een uitgebreid traject voorafgegaan. De buffer speelt een 

belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet. Na het principebesluit van de 

gemeenteraad op 4 maart 2021 is met inbreng van direct omwonenden een 

landschappelijk plan opgesteld voor de landschappelijke inpassing van de buffer. De 

gemeente verkoopt een stuk grond aan Eneco waarop de buffer wordt gebouwd en 

heeft een overeenkomst gesloten over realisatie, beheer en onderhoud van het 

omringende groen. In het kader van de vergunningsprocedure is een ruimtelijke 

onderbouwing opgesteld waarin alle belangen worden afgewogen. Ook is het plan 

technisch getoetst. Het college heeft op 1 februari 2022 besloten om het ontwerpbesluit 

zes weken ter inzage te leggen. 

Het ontwerpbesluit is op de gebruikelijke wijze digitaal openbaar bekendgemaakt in het 

gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Op de website is een extra 

gebruiksvriendelijke mogelijkheid geboden om het besluit en alle bijlagen digitaal in te 

zien. Ook is een kort bericht in de Molenkruier geplaatst. Er is een buurtbericht 

toegezonden aan circa 1.100 adressen binnen het verspreidingsgebied dat ook bij de 

participatie gehanteerd is. De wijknetwerken van de omliggende wijken zijn in kennis 

gesteld. De gemeenteraad is met een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht.

Het ontwerpbesluit met alle bijbehorende bijlagen heeft ter inzage gelegen van 10 

februari tot en met 23 maart 2022. Gedurende deze periode kon een ieder een 

zienswijze indienen. Van deze gelegenheid is tijdens de periode door één persoon 

gebruik gemaakt. Op 31 december 2021 en 7 februari 2022 zijn voorafgaand aan de ter 

inzage periode per e-mail reacties ingediend door actiecomité BUZ. BUZ is schriftelijk 

geïnformeerd dat de mail van 31 december 2021 als zienswijze tegen het 

ontwerpbesluit zou worden meegenomen in de procedure. Toen was de tweede 

mailreactie nog niet in beeld. Het ligt voor de hand om ook die tweede reactie als 

zienswijze tegen het ontwerpbesluit te beschouwen hetgeen wij ook hebben gedaan.

In deze reactienota zijn de ingediende zienswijzen weergegeven en voorzien van een 

reactie. 
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Beantwoording zienswijzen

Zienswijze 1

1

1.1

Indiener: Actiecomité BUZ (Buffer Uit Zicht)

De noodzaak voor deze decentrale locatie is volgens Eneco gelegen in de 

verwachting dat het aantal aansluitingen op het warmtenet in Nieuwegein dat 

vanuit het WOS gevoed wordt zal verdubbelen en de bestaande 

transportcapaciteit van de aanvoerleiding van Utrecht naar de WOS daarbij dan 

onvoldoende is om de pieken in de warmtevraag op te vangen. Deze 

verwachting is nogal speculatief en nergens onderbouwd, omdat hiervoor twee 

essentiële documenten ontbreken:  

1. Er is geen onafhankelijk onderzoeksrapport bijgevoegd waaruit de 

toekomstige piekvraag blijkt, noch is dit door Eneco elders gepubliceerd.  

2. Er is geen document of plan van de gemeente Nieuwegein waaruit concreet 

blijkt dat het aantal aansluitingen op het warmtenet zal verdubbelen. 

Bovendien zijn of worden recente nieuwbouwprojecten ook niet op het 

warmtenet aangesloten.  

Zonder een concrete planning voor meer aansluitingen plus een onafhankelijke 

haalbaarheidsanalyse hierop is er geen basis om aan te nemen dat er 

daadwerkelijk een uitbreiding van het warmtenet naar een verdubbeling van 

het aantal aansluitingen tot stand komt. Tevens is het regulerend kader 

hiervoor met het terugtrekken van het wetsvoorstel voor een nieuwe 

‘Warmtewet’ (Wcv 2.0) verder uitgesteld.  

Hiermee wordt door Eneco niet aangetoond dat het plaatsen van een 

warmtebuffer op de voorgenomen locatie dichtbij woningen noodzakelijk zou 

zijn. Daarmee is de door bewoners geprefereerde centrale plaatsing van een 

warmtebuffer direct naast de warmtebron(nen) nog steeds een goed alternatief 

om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners van een 18 x 18 

meter grote tank vlak voor hun neus. 

Gelet op bovenstaande is er op dit moment geen realistische verwachting dat 

het aantal aansluitingen op het warmtenet in Nieuwegein zou verdubbelen en is 

een besluit over de plaatsing van een warmtebuffer naast de WOS aan de 

Symfonielaan voorbarig en gebaseerd op ongefundeerde speculatie. Zonder een 

deugdelijke onderbouwing is een gerede kans op rechtelijke erkenning van een 

bezwaar aanwezig.  

Reactie

De noodzaak van de warmtebuffer op een decentrale locatie wordt door BUZ in 

twijfel getrokken omdat er (nog) geen concrete plannen zijn voor het 

uitbreiden/verdubbelen van het aantal aansluitingen. 
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Zoals uit het ontwerpbesluit en de daaronder liggende stukken blijkt, is de 

warmtebuffer primair bedoeld voor het verduurzamen van het warmtenet door 

het opvangen van de piekvraag in de ochtend als veel mensen gaan douchen 

en de verwarming aan/hoger zetten. Nut en noodzaak van de buffer is dus 

reeds aangetoond door een afname van gasverbruik ten behoeve van het 

bestaande net. Het klopt overigens wel dat de buffer het daarnaast mogelijk 

maakt om meer woningen aan te sluiten op het warmtenet.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er nieuwe duurzame energiebronnen in 

Nieuwegein worden ontwikkeld die ook op het Nieuwegeinse deel van het net 

kunnen worden aangesloten. Dit kunnen bijvoorbeeld aquathermie of 

geothermie zijn. Voor dergelijke ontwikkelingen is de buffer 

randvoorwaardelijk.

BUZ geeft aan een voorkeur te hebben voor een centrale buffer. Dit is niet 

haalbaar vanwege onderstaande redenen:

• Er zit een beperking in de capaciteit van de transportleiding vanuit 

Utrecht. Met een centrale buffer los je deze transportbeperking niet op, 

waarmee het probleem van piekvermogen niet wordt opgelost. De 

pieken in de warmtevraag opvangen levert een belangrijke bijdrage aan 

de verduurzaming van het warmtenet.

• Een lokale buffer is noodzakelijk voor de optimale inzet van lokaal 

opgewekte duurzame Nieuwegeinse warmte in de toekomst. 

Zienswijze 2

2

2.1

Indiener: Actiecomité BUZ (Buffer Uit Zicht)

De regering van Nederland bedenkt dat we van het gas af moeten, de burgers 

betalen natuurlijk het gelag. Dan is er weer altijd, zoals in Nieuwegein een 

ambtenaar die het idee omarmt en voortvarend aan de slag gaat, de burger 

betaald het gelag. We hebben het hier over een aantal effecten die rechtstreeks 

en indirect de burger het gelag laat betalen, en wij argeloze burgers maar 

denken dat de gemeente er ook voor de bewoners is.

Reactie

Op nut en noodzaak van de warmtebuffer zijn wij reeds ingegaan in onze 

reactie op zienswijze 1.1. Het plaatsen van een buffer in Nieuwegein, en een 

aantal buffers in Utrecht, draagt bij aan de verduurzaming van het warmtenet 

zodat er ook minder gas gebruikt zal worden. Dit is van belang voor onze 

opgave om in 2040 energieneutraal te zijn. Verduurzaming leidt onvermijdelijk 

tot aanpassingen in de omgeving. De aangevraagde locatie is uit technisch en 

economisch oogpunt de enige reële optie om de buffer te plaatsen en de impact 

van de buffer voor de directe omgeving wordt door maatregelen zoveel als 

mogelijk geminimaliseerd De plaatsing van de warmtebuffer heeft geen directe 

invloed op de warmteprijs die Eneco rekent aan haar klanten. 
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2.2

2.3

Toen de grondboring niet doorging, kwam het bericht van gemeentewegen dat 

dit sowieso geen optie zou zijn omdat hier de warmtebuffer zou komen! Wel 

veel bewoners zeer ongerust gemaakt.

Reactie

BUZ doelt hier op de samenloop met de zoektocht naar een locatie voor

boringen naar aardwarmte (project Lean van Warmtebron Utrecht). Het idee 

voor de decentrale warmtebuffer is voor het eerst besproken in 2018 en verder 

verkend met Eneco in 2019. Vervolgens kwam ook het project Lean in beeld en 

gaandeweg kwam daarvoor dezelfde locatie bij het WOS Zuilenstein ter sprake 

als een van de vijf meest haalbare opties. Voor de warmtebuffer is die locatie, 

na onderzoek, de enige haalbare optie gebleken. Voor het project Lean is deze 

locatie uiteindelijk niet afgevallen vanwege de beoogde komst van de 

warmtebuffer. De beperkte ruimte, de vele kabels en leidingen en de nabije 

afstand tot woningen (i.v.m. de veiligheidscontour voor aardwarmte) maken 

deze locatie uiteindelijk ongeschikt voor aardwarmte. De gemeente erkent

achteraf bezien dat een betere planning en meer duidelijkheid in de 

communicatie hieromtrent onrust had kunnen wegnemen. 

Het betreft hier de communicatie in het voortraject vooruitlopend op het proces 

van betrekken van bewoners en andere stakeholders door Eneco over de 

inpassing van de warmtebuffer (het proces vanaf de warmteweken in oktober 

2020). Deze zienswijze heeft geen directe betrekking op ons ontwerpbesluit om 

een omgevingsvergunning te verlenen voor de warmtebuffer. In dat kader is 

ons niet gebleken van onzorgvuldigheid, onvolledigheid of onduidelijkheid.

Met ondersteuning van TU-Delft is Eneco er van overtuigd dat het technisch 

mogelijk is de buffer aan de overkant van de WOS te plaatsen, zie de tekst van 

Eneco onder aan deze zienswijze. Er is dus een acceptabel alternatief, en de 

buffer mag en kan volgens Eneco dus zeker wel op het industrieterrein 

geplaatst worden, waar een industrieel gebouw ook thuis hoort. Vreemd dat de 

gemeente dit niet toestaat omdat dit wel 16 parkeerplaatsen kost. Kennelijk is 

belang van 16 parkeerplaatsen belangrijker dan het belang van de 200 

bewoners die rechtsreeks geconfronteerd worden met de nadelen van de plek 

bij de WOS.

Reactie

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2021 heeft het college toegezegd 

om de mogelijkheden voor de exacte locatiekeuze van de warmtebuffer te 

toetsen, inclusief de ‘locatie McDonalds’ die BUZ in deze zienswijze bedoelt, en 

de resultaten aan de gemeenteraad terug te koppelen. Dat is gebeurd in een 

brief aan de raad van 17 juni 2021 (bijlage 11 bij het ontwerpbesluit). Bij die 

brief zit een afwegingsmatrix en een toelichting over de complicerende, risico-

en kostenverhogende en efficiency-verlagende aspecten die op die locatie van 

toepassing zijn. 
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2.4

2.5

Een van de negen genoemde criteria betreft de stedenbouwkundige inpassing. 

Daarbij is vermeld dat plaatsing in het groen sowieso onmogelijk is i.v.m. aan 

te houden veiligheidsafstanden t.o.v. leidingen en dat plaatsing op de 

parkeerplaats niet wenselijk is vanwege de hoge parkeerdruk. De afweging 

betreft uiteraard het geheel aan genoemde criteria.

Uit de externe toetsing door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie KWR 

komt naar voren dat op basis van de randvoorwaarden voor het doel van de 

warmtebuffer, en de technische en economische haalbaarheid, de conclusie 

getrokken kan worden dat de locatie bij WOS Zuilenstein de enige reële optie is 

van de beschouwde locaties. 

Nadelen als beperkt uitzicht, waarde daling van de woning en het gevoel volledig 

door de gemeente in de steek gelaten te worden en let wel deze bewoners hebben 

alle de petitie tegen de locatie van de buffer gesteund!

Reactie

Het plaatsen van een buffer in Nieuwegein, en een aantal buffers in Utrecht, 

draagt bij aan de verduurzaming van het warmtenet zodat er ook minder gas 

gebruikt zal worden. Dit is van belang voor onze opgave om in 2040 

energieneutraal te zijn. Verduurzaming leidt onvermijdelijk tot aanpassingen in 

de omgeving.. De aangevraagde locatie is uit technisch en economisch oogpunt 

de enige reële optie om de buffer te plaatsen, dat is door de onafhankelijke 

onderzoeksorganisatie KWR bevestigd, en de impact van de buffer voor de 

directe omwonenden wordt door landschappelijke maatregelen waar zij zelf 

input voor hebben kunnen leveren, zoveel als mogelijk geminimaliseerd.

Waardedaling van de woning is een onderwerp dat valt onder de noemer 

planschade. Eenieder die verwacht dat door een planologische besluit schade 

ontstaat die het maatschappelijk risico overstijgt, staat het vrij om via de 

formele procedure planschade aanhangig te maken. Dit kan door, binnen 5 jaar 

na het onherroepelijk worden van het schadeveroorzakende planbesluit, 

schriftelijk een aanvraag in te dienen bij het college van Burgemeester en 

Wethouders. Bij zo’n aanvraag wordt door de indiener aangegeven waarom hij 

vindt dat hij planschade heeft geleden. Als onderdeel van de procedure wordt 

dan onafhankelijk advies ingewonnen. 

Dan nog zijn er ander bezwaren tegen deze locatie, we bedoelen de plaats dicht 

bij de fietstunnel en de trambaan. We moeten er niet aan denken dat er iets 

met de buffer of de WOS gebeurt terwijl er fietsers langs komen of een volle 

tram langs rijd. Over de tram nog het volgende; deze gaat met klappen van 

bijna 90 dB door de bocht, deze dreunen zullen ongetwijfeld hun uitwerking 

hebben op de fundering van de buffer. U kunt niet zeggen dat we hier niet 

herhaaldelijk tegen gewaarschuwd hebben.
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2.6

Reactie

Zoals blijkt uit het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlagen, is uitvoerig 

aandacht besteed aan de omgevingsveiligheid. Zie hiervoor ook onze reactie op 

zienswijze 3.3. Eneco treft een fysieke maatregel (betonband bij de hekken) 

om waterloop richting de fietstunnel te voorkomen/ tegen te houden voor het 

hoogstonwaarschijnlijke geval dat er toch water uit de buffer loopt.

In Nederland bestaat geen directe wetgeving om schade of hinder door 

trillingen te voorkomen. Trillingen in gebouwen ten gevolge van een 

naastgelegen trambaan zijn bijvoorbeeld niet gespecificeerd in het Bouwbesluit 

en zijn in zoverre geen onderdeel van de constructieve uitgangspunten die in 

het kader van de aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend. De 

warmtebuffer komt echter t.o.v. de trambaan aan de andere zijde van het WOS 

gebouw te staan op een afstand van minimaal ca. 50 meter. De kleinste 

afstand van de trambaan tot het WOS is ca. 20 meter en de woningen aan het 

Jachthoornpad staan op meerdere plekken ook aanmerkelijk dichterbij de 

trambaan dan de warmtebuffer zal komen te staan. Er is ons niets bekend over 

schade aan het WOS of aan die woningen als gevolg van trillingen door de 

trambaan. Ook hebben wij nooit klachten ontvangen over voelbare trillingen. 

De fundering van de warmtebuffer wordt gedimensioneerd op de zware 

belastingen die het af te dragen heeft naar de grond. Bijlage 05 bij het 

ontwerpbesluit betreft een constructieve berekening die is gecontroleerd door 

onze vaste adviseur Pieters Bouwtechniek, een specialistisch bureau, en zonder 

verdere opmerkingen akkoord is bevonden. De kans dat de tram grondtrillingen 

veroorzaakt die van invloed zijn op de fundering van de warmtebuffer achten 

wij te verwaarlozen.

Dit zijn volgens ons dus zwaarwegende bezwaren die de plaats van de buffer bij 

WOS zeer ongeschikt maken en doen normaals een dringend beroep op ons 

gemeentebestuur om de locatie te heroverwegen en op hun besluit terug te 

komen en slecht een kleine handreiking te doen aan 200 bewoners in dit 

gedeelte van Nieuwen, wij horen er toch ook toe te doen?

Reactie

Wij hebben gedurende het gehele proces alle spelende belangen in beeld 

gebracht, mede op basis van meerdere sessies met omwonenden. De gemeente 

hecht  waarde aan de verduurzaming van het warmtenet middels de buffer. 

De aangevraagde locatie is uit technisch en economisch oogpunt de enige reële 

optie om de buffer te plaatsen en de impact van de buffer voor de directe 

omgeving wordt door maatregelen zoveel als mogelijk geminimaliseerd.
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Zienswijze 3

3

3.1

Indiener: omwonende

Het past niet in het beeld van de omgeving.

Reactie

De warmtebuffer is een cilindervormig bouwwerk met een hoogte en diameter 

van ca. 18 meter. In het geldende ruimtelijke kader (Beheersverordening 

Zuilenstein-Huis de Geer, 5 maart 2018) is een bouwwerk van een dergelijke 

omvang niet voorzien. De buffer wijkt nadrukkelijk af van de bestaande 

bebouwingsmogelijkheden op deze locatie en past als zodanig inderdaad niet in 

het bestaande beeld van de (directe) omgeving.

De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet. 

De gemeente hecht veel waarde aan dat belang. Eneco heeft de gemeente 

verzocht om af te wijken van het geldende ruimtelijke kader om de buffer 

mogelijk te maken. Uit de externe toetsing door de onafhankelijke 

onderzoeksorganisatie KWR (bijlage 11 bij het ontwerpbesluit) komt naar voren 

dat op basis van de randvoorwaarden voor het doel van de warmtebuffer en de 

technische en economische haalbaarheid, de conclusie getrokken kan worden 

dat de locatie bij WOS Zuilenstein de enige reële optie is van de beschouwde 

locaties. Dit wetende, was vervolgens de opgave om een bouwwerk van 

dergelijke omvang toch zo goed als mogelijk in te passen in de omgeving. 

De buffer wordt, overeenkomstig besluitvorming van de gemeenteraad, zo 

noordwestelijk mogelijk geplaatst en wordt landschappelijk ingepast op basis 

van een plan dat met input van omwonenden tot stand is gekomen. Vanuit die 

wetenschap is het plan beoordeeld door de deskundige externe 

adviescommissie MooiSticht op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De 

beoordeling is positief zoals blijkt uit het schriftelijke advies d.d. 06-07-2021 

(bijlage 12 bij het ontwerpbesluit). 

Bij een dergelijke afwijking van het bestaande ruimtelijke kader is een 

uitgebreide procedure (projectomgevingsvergunning) vereist met een goede 

ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing is een zorgvuldige 

inventarisatie en afweging van belangen, gericht op de aard en functie van het 

project, de mate van impact, de relatie met geldende planologische kader, het 

gemeentelijk-, rijks- en provinciaal beleid, de ruimtelijke en 

stedenbouwkundige effecten, milieuaspecten en de economische en 

maatschappelijke aanvaardbaarheid. In bijlage 4 bij het ontwerpbesluit is de 

ruimtelijke onderbouwing opgenomen, inclusief de rapporten die eraan ten 

grondslag liggen (bijlagen 4a t/m 4h). Wij onderschrijven de strekking, inhoud 

en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing.
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3.2

3.3

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar een ondergrondse warmte buffer.

Reactie

Uit het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlagen volgt dat onderzoek is 

gedaan naar alternatieve oplossingen zowel qua bouwwerk als qua locatie. 

Eneco heeft ook het plaatsen van een ondergrondse buffer onderzocht. Een 

dergelijke optie zou de ruimtelijke impact op de omgeving minimaliseren. 

Helaas zijn ondergrondse buffers geen bewezen technologie, wat op zichzelf al 

reden is voor Eneco om daar niet in te investeren. Toepassing hiervan zou 

mogelijk onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor de omgeving. 

Daarnaast zouden de investeringen voor het ondergronds plaatsen en 

onderhouden van de buffer zo hoog zijn, dat dit betekent dat het project niet 

gerealiseerd wordt. 

Uit de externe toetsing door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie KWR 

(bijlage 11 bij het ontwerpbesluit) komt naar voren dat op basis van de 

randvoorwaarden voor het doel van de warmtebuffer en de technische en 

economische haalbaarheid, de conclusie getrokken kan worden dat de locatie 

bij WOS Zuilenstein de enige reële optie is van de beschouwde locaties.

De veiligheid bij een incident is niet gewaarborgd voor de omgeving.

Reactie

Zoals blijkt uit het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlagen, is wel 

degelijk uitvoerig aandacht besteed aan de omgevingsveiligheid. Hoewel deze 

kans nagenoeg nihil is, komt bij het instantaan falen van de opslagtank 4 

miljoen liter heet water vrij, wat betekent dat ernstige gevolgen kunnen 

ontstaan voor personen die zich in de stromen bevinden. De warmtebuffer is 

echter ontworpen volgens de geldende veiligheidsnormen. Er is ruime ervaring 

met de bouw van veilige warmtebuffers zoals deze. Om eventuele leegloop van 

de buffer te voorkomen zijn zogenaamde mitigerende maatregelen opgenomen. 

Deze bestaan onder andere uit een aanrijdbeveiliging, een hek rondom de 

buffer met afdoende opklimbeveiliging, een overdrukventiel en het voorkomen 

van corrosie. Daarmee is het risico op leegloop nagenoeg gemitigeerd. Eneco 

treft daarnaast een fysieke maatregel (betonband bij de hekken) om waterloop 

richting de fietstunnel te voorkomen/ tegen te houden voor het 

hoogstonwaarschijnlijke geval dat er toch water uit de buffer loopt.
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3.4

3.5

Eneco is een onbetrouwbare partner.

Reactie

Het is onduidelijk waar deze stelling op gebaseerd is omdat het door de 

indiener niet nader onderbouwd wordt. Wij zien geen redenen om te twijfelen 

aan de betrouwbaarheid van Eneco. 

Informatie voorziening is éénzijdig geweest, de informatie sessies zijn gedoeld 

op het plaatsen van de warmte buffer, niet op mogelijke alternatieven.

Reactie

De sessies zijn georganiseerd in het kader van de vergunningaanvraag voor de 

warmtebuffer op deze locatie. Eneco is de voorbereiding van die 

vergunningaanvraag gestart nadat hen gebleken was dat er geen haalbare 

alternatieven waren. Tijdens het gehele proces heeft de focus daarom 

inderdaad gelegen op de plaatsing van de warmtebuffer op de locatie WOS 

Zuilenstein. Tijdens de sessies is de locatiekeuze toegelicht.

Uit het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlagen volgt o.a. het 

uitvoerige voortraject dat is doorlopen met veel inzet op communicatie en 

overleg-/participatiesessies met de omgeving over het ontwerp en de 

ruimtelijke inpassing. Een uitgebreider overzicht hiervan is opgenomen als 

bijlage bij het principebesluit dat de gemeenteraad dat op 4 maart 2021 heeft 

genomen (bijlage 10 bij het ontwerpbesluit). 

Tijdens deze gesprekken met inwoners is ook gesproken over het ‘waarom’ van 

deze buffer. Er is verteld dat de buffer een belangrijke bijdrage levert aan de 

verduurzaming van het warmtenet door opvangen van het piekgebruik. 

Tijdens die raadsvergadering heeft het college toegezegd om de mogelijkheden 

voor de exacte locatiekeuze van de warmtebuffer te toetsen, inclusief de 

‘locatie McDonalds’ en de resultaten aan de gemeenteraad terug te koppelen. 

Dat is gebeurd in een brief aan de raad van 17 juni 2021. Uit de externe 

toetsing door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie KWR komt naar voren 

dat op basis van de randvoorwaarden voor het doel van de warmtebuffer, en de 

technische en economische haalbaarheid, de conclusie getrokken kan worden 

dat de locatie bij WOS Zuilenstein de enige reële optie is van de beschouwde 

locaties. De betreffende brief en de daarbij behorende bijlagen zijn opgenomen 

in bijlage 11 van het ontwerpbesluit.
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Conclusie

De zienswijzen geven geen nieuwe inzichten in de impact van het plan om de 

warmtebuffer te plaatsen, de belangen die daarbij spelen en de zorgvuldigheid waarmee 

het proces is doorlopen, de locatie is gekozen, het plan is ontworpen en beoordeeld, de 

omgeving is betrokken en geïnformeerd en de afwegingen die ten grondslag liggen aan 

het ontwerpbesluit. De zienswijzen geven geen aanleiding om het definitieve plan/de 

definitieve projectomgevingsvergunning te wijzigen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. 




