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Stand van zaken stadsverwarming oostelijk deel Wheredijk 
Purmerend, donderdag 30 maart 2016 

 
Op 29 maart heeft een afvaardiging van het bestuur deel genomen aan een brainstormsessie met 
Stadsverwarming Purmerend (SVP), Gemeente Purmerend, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) en onze bewonersvereniging. Doel van de sessie was het vinden van een 
oplossingsrichting om het project voor het vervangen van de nutsleidingen in het oostelijke deel van 
de Wheredijk te kunnen voortzetten. De sessie werd geleid door een onafhankelijke voorzitter, Norbert 
Oud, die als opdracht had meegekregen om aan te sturen op het vinden van een door alle partijen 
gedragen en haalbare oplossingsrichting. 
 
De sessie werd afgetrapt door Martijn van Lier van SVP, die in het kort de historie van het project 
schetste. Daarna heeft Hans Ammerlaan het eerder aan SVP gepresenteerde voorstel van de 
bewonersvereniging nogmaals toegelicht. Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het voorstel 
uitgebreid besproken in een open sfeer. Om ook een deskundige op het gebied van weg- en 
waterbouw te kunnen laten adviseren had SVP mevrouw Jana Steenbergen van Grontmij uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. Haar inbreng bleek van grote meerwaarde. Uiteindelijk waren alle betrokken 
partijen het eens dat de goot (zie tekening) voor het voortzetten van het project, met voorzichtige 
voorbehoud van HHNK, een haalbare oplossing zou zijn. 
 

 
 



Voor de volledigheid zijn de al eerder aan bod gekomen alternatieven nog even doorgenomen op hun 
haalbaarheid. De meesten zijn, zoals al een paar keer eerder, nu echter definitief naar de prullebak 
verwezen, hetzij om financiële of technische redenen. Slechts een tweetal haalbare alternatieven 
blijven over: het verwijderen van de opstallen en de goot, waarbij moet worden opgemerkt dat de 
eerste optie uiteraard niet de voorkeur heeft. Voordat de sessie is beëindigd zal SVP de voorstellen 
financieel en technisch doorrekenen en uitwerken, waarna zij, in overleg met  Arnold Steenbergen, 
projectadviseur bij HHNK, opnieuw zullen worden voorgelegd voor de bestuurlijke beslissing van het 
Hoogheemraadschap. Een traject dat waarschijnlijk een aantal maanden zal duren. 
 
Bij een gunstig verloop is slechts een ambtelijke toets noodzakelijk en kan het korter duren. Dit zal 
afhangen van de onderbouwing en berekeningen waar SVP zal worden ondersteunt door Grontmij. 
 
Wij duimen dus voor een goede afloop. 
 
Het bestuur 


