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Uw kenmerk

Geachte heer Meijer,

Uw brief d.d. 11 april 2016
Contactpersoon

Bij brief van 11 april 2016, ingekomen op 11 april 2016, heeft u namens de
fractie schriftelijke vragen gesteld.

T.P.A. (Teun) Meulepas
Telefoon

(073) 681 22 46

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

tmeulepas@brabant.nl

1. De minister zal de komende maanden onderzoeken welke gevolgen het
sluiten van Amercentrale 9 heeft op de energievoorziening in Nederland.
Is het College het met de fractie van D66 eens dat het College actief bij moet
dragen aan dit onderzoek? Zo ja, op welke wijze geeft zij dit vorm?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Nee, het Rijk en RWE voeren gesprekken over risico’s en
compensatie. We zijn daarin geen formele partij en willen ons daarin niet
mengen. We staan open voor het gesprek met partijen over kansen tot
vergroening van de Brabantse economie die een eventuele sluiting biedt.

2. De fractie van D66 is van mening dat de sluiting van Amercentrale 9 een kans
is om de energiemix in Brabant te verduurzamen. In haar afwegingen formuleert
de Minister de randvoorwaarde dat er genoeg energie moet zijn voor alle
huishoudens en bedrijven die nu nog afhankelijk zijn van Amercentrale 9.
Welke mogelijkheden ziet het College om extra duurzame energiebronnen te
ontwikkelen om invulling te geven aan deze randvoorwaarde van de Minister?
Welke consequenties heeft deze ontwikkeling op de recent gepresenteerde
Uitvoeringsagenda Energie?
Antwoord: De consequentie van de eventuele sluiting van de Amercentrale 9
voor het Uitvoeringsprogramma Energie is dat het percentage duurzame energie
in eerste instantie daalt met ongeveer 1,7 procent doordat de bijstook van
biomassa wegvalt. Tegelijk ontstaat er ruimte (o.a. via de Stimulering Duurzame
Energieproductie, SDE+ ) om de energie op andere duurzame manieren op te
wekken, zoals wind, zon of geothermie.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Datum

26 april 2016

3. Momenteel is de Amercentrale een regionale ‘eyecatcher’. Wie Brabant
binnenrijdt vanaf de A16 of de A27 maakt als eerste kennis met de torens en de
rookpluimen van de kolencentrale. De fractie van D66 is hierover niet
onverdeeld positief. Nu de Amercentrale 9 sluit, biedt dit kansen om ook het
blikveld positief te veranderen. Wat is de visie van het College hierover?
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Antwoord: Het college ziet in dat het blikveld positief veranderd kan worden,
zowel met als zonder torens. Het is in dit stadium echter te vroeg om hierop
vooruit te lopen.

4. Heeft het College inzichtelijk welke gevolgen het sluiten van Amercentrale 9
heeft op de werkgelegenheid in de regio? Is het College van mening dat deze
regio veerkrachtig genoeg is om met deze ontwikkelingen op te vangen? Zo
niet, welke stappen onderneemt het College om deze veerkracht alsnog te
bereiken?
Antwoord: RWE stelt in een reactie dat het ongeveer 400 fte betreft (200 fte
direct en 200 fte indirecte banen). We zetten met ons bestuursakkoord versneld
in op de vergroening van de Brabantse economie om daarmee ook
toekomstbestendige banen te realiseren. Dit loopt bv via programma’s als
biobased economy, agrofood e.d. Ook de verduurzaming van onze
energievoorziening levert nieuwe werkgelegenheid.

5. De Amercentrale verzorgt voor delen in Brabant ook het warmtenet;
bijvoorbeeld in wijken van Breda en Tilburg. Hoe anticipeert het College op de
mogelijke gevolgen van een mogelijke sluiting van Amercentrale 9 voor het
warmtenet?
Antwoord: Als bijproduct van de elektriciteitscentrale Amer 9 wordt warmte
geleverd aan het warmtenet (Amernet). In 2015 heeft Ennatuurlijk (eigenaar van
het Amernet) te kennen gegeven dat het contract tussen Amercentreale (RWE) en
Ennaatuurlijk in 2024 afloopt. Over dit aflopende contract en de gevolgen zijn
verschillende (bestuurlijke) bijeenkomsten geweest waar de opties zijn
besproken. De optie Moerdijk, afvalverbranding, roept vragen bij overheden op
over duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Nul Op de Meter’ en meer
isolatie zorgen ervoor dat de warmtevraag afneemt. Om deze redenen is door
de gemeente Breda, in samenwerking met de gemeente Tilburg en de provincie,
besloten een onafhankelijke regisseur aan te stellen, los van discussie over
sluiting van de Amercentrale. Daarbij wordt bekeken wat duurzaam,
organisatorisch, juridisch, technisch, sociaal en financieel tot de mogelijkheden
behoort. Alle stakeholders worden betrokken bij deze verkenning. Ennatuurlijk
waardeert dit initiatief en verleent medewerking, wel geeft zij aan dat zij
verantwoordelijk zijn voor de warmtelevering en het wamtenet. Door de
eventuele sluiting van de Amercentrale in 2020 valt de warmtebron vier jaar
eerder weg. Het is nu nog niet duidelijk wat de consequenties zijn en hoe een en
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ander wordt opgelost. Het proces met de onafhankelijk regisseur is nu van
cruciaal belang om richting te geven aan de toekomst van het Amernet.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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