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Amendement: Warmte voor woningen 
Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, 

over het voorstel Besluit tot vaststelling van de ‘Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023’. 

 

 

Constaterende dat: 

In artikel 3 Subsidiabele activiteiten van het besluit de fysieke maatregel aquathermie in stedelijke 

gebied ontbreekt. 

Overwegende dat: 

a. In verband met de klimaatdoelstellingen de energietransitie van groot belang is.  

b. Nederland een grote opgave heeft om deze doelstellingen te bereiken. 

c. Hier zon, wind- en aquathermie-projecten bij nodig zijn. 

d. Thermische energie uit oppervlaktewater door zowel grootschalige als kleinschalige toepassing in 

potentie voor miljoenen woning-equivalenten in warmte kan voorzien. 

e. Aquathermie in stedelijke gebied van grote maatschappelijke betekenis kan zijn. 

f. Ons waterschap in de positie is hier een serieuze bijdrage aan te leveren. 

g. Aquathermie in voorkomende situaties over en weer onlosmakelijk is verbonden – en in 

samenhang beschouwd dient te worden - met het in artikel 3 van de Regeling vermelde vanwege 

de invloed op de kwaliteit en functioneren van een watersysteem. 

h. Het van belang is dat natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke 

personen, zoals bewonersinitiatieven, laagdrempelig toegang hebben tot kennis en 

mogelijkheden tot bewustzijn bevordering als verwoord in artikel 2 Doelstelling en reikwijdte van 

de Regeling. 

 

Besluit: 

1. Artikel 3, eerste lid van het Besluit tot vaststelling van de ‘Regeling stimuleringsbijdrage 

stedelijk gebied 2023’ aan te vullen door een nieuw punt g redactioneel in te passen ‘g. 

specifiek voor de categorieën aanvragers vermeld onder artikel 5 lid 1c en lid 1e: 

haalbaarheids- of flankerend wateronderzoek naar toepassingen van aquathermie’; en de 

huidige punten g. en h. van artikel 3 te hernummeren in respectievelijk h. en i.  

2. Artikel 2 van het Besluit tot vaststelling van de ‘Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 

2023’ aan te vullen met: ‘g. toepassing van Aquathermie in stedelijk gebied als alternatieve 

warmtebron bij de energietransitie.’ 

 

 

Toelichting: 

De bedoeling is artikel 8 ‘Beoordeling van de aanvraag’ van genoemd besluit ongewijzigd te laten. 

Deze luidt als volgt: 
Artikel 8 Beoordeling van de aanvraag 

1. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria, waarvoor een maximale score van 30 

punten kan worden behaald: 

a) de mate waarin de aanvraag een bijdrage levert aan één of meerdere doelstellingen als genoemd in artikel 2 

(maximaal 15 punten); 
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b) de mate waarin de subsidie bijdraagt in de versnelling of uitbreiding van de realisatie van een project 

(maximaal 10 punten); 

c) de kwaliteit van het voorstel (maximaal 5 punten). 

2. Projecten die minimaal 18 punten scoren, komen voor een subsidie op grond van deze regeling in aanmerking. 

 

 

 

Namens de fractie AWP:  

Ron van Megen   

  

 

 

Namens de fractie PvdA:  

Mathilde Maijer  Kees de Kruijf 

 

 

 

Namens de fractie Water Natuurlijk:  

Astrid Meier   Theo van Es 

 

 

Amendement Warmte voor woningen is verworpen met 7 stemmen voor en 22 tegen. 

 

 

  


