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Onderwerp 
Afdoening Motie J.2 Duidelijkheid over voorzien in warmtepiekvraag 

  

  
 
Uw raad heeft bij de bespreking van het Voorstel van het college inzake de Kadernota Duurzaamheid 
(RIS301829 op 16 mei 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie Duidelijkheid over 
voorzien in warmtepiekvraag (RIS 302656) aangenomen. 
 
constaterende, dat:  
• de investeringen om in 90% van de warmtevraag te kunnen voorzien met duurzame bronnen net 

zo groot zijn als de investeringen om ook de laatste 10% warmte (de zogenaamde pieklast) te 
laten leveren door duurzame bronnen;  

• duurzame bronnen laten voorzien in 100% van de warmte daarmee vooralsnog een onevenredig 
hoge investering vraagt;  

• het contract van Uniper met Eneco voor warmtelevering door de gas-gedreven 
warmtekrachtcentrale (WKK) aan het De Constant Rebecqueplein eind 2022 afloopt.  

 
overwegende, dat:  
• de STEG-centrale aan het De Constant Rebecqueplein een belangrijke rol kan spelen tijdens de 

energietransitie, om bij te springen als lokale duurzame bronnen (nog) niet de (piek- en back-up) 
capaciteit hebben om aan de elektriciteits- en m.n. warmtevraag te voldoen;  

• deze gascentrale een reeds bestaande faciliteit is met een relatief lage C02-emissie per eenheid 
opgewekte energie (elektriciteit en warmte gecombineerd).  

 
verzoekt het college:  
• in de op te stellen warmtestrategie duidelijk te maken hoe tijdens de energietransitie op 

effectieve en doelmatige wijze zal worden voorzien in de warmtepiekvraag en welke rol de 
STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein daarin zal spelen. 
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Ter afdoening van de motie bericht het college u het volgende: 
 
In het op te stellen Stedelijk energietransitie plan wordt duidelijk gemaakt hoe tijdens de 
energietransitie op effectieve en doelmatige wijze zal worden voorzien in de warmtevraag en welke rol 
de STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein daarin zal spelen.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de wnd. secretaris de burgemeester 
 
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 
 
 


