
 

Oss, 16 januari 2023  

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art 31 RvO  over de beëindiging van de warmtelevering door RWE aan het 

warmtenet Midden- en West-Brabant 

 

Geacht College, 

           

Op 15 december 2022 meldde BN/De Stem dat exploitant RWE van de Amercentrale van plan  is om de 

warmtelevering aan exploitant Ennatuurlijk van het warmtenet Midden- en West-Brabant met ingang van 

01 jan 2027 te staken (zie 

https://www.bndestem.nl/zoeken?query=amercentrale+stopt+met+het+leveren+van+stadswarmte ).  

1) Is uw College op de hoogte van dit voornemen van RWE? 

Er wordt al langer nagedacht over andere hernieuwbare warmtebronnen, die de levering van warmte door 

RWE aan het warmtenet Midden- en West-Brabant zouden kunnen aanvullen of vervangen. De recentste 

openbare studie is de verkenning “Transitieplan Warmtenet Midden- en West-Brabant”, gedateerd 

voorjaar 2021.   

Uit deze studie blijkt vooral (a) dat de tijdschaal, waarop een eventuele vervanging van of aanvulling op de 

warmtelevering door RWE zijn beslag zou kunnen krijgen, ver na 01 jan 2027 ligt en (b) dat er nog heel veel 

onzekerheden zijn rond deze vervanging of aanvulling. Het lijkt ten enenmale uitgesloten dat de 

vervangende warmtelevering met een gewenst duurzaam karakter in voldoende mate ontwikkeld zal zijn 

als de Amercentrale op 01 januari 2027 stopt met leveren.  

Dat betekent dat er vanaf 01 jan 2027  een probleem bestaat. Of de op het warmtenet aangesloten 

bewoners en bedrijven krijgen minder of geen warmte geleverd, of de vervangende levering heeft niet het 

gewenste duurzame karakter. 

De SP-fractie wil weten hoe het met de verantwoordelijkheden voor de situatie na 2027 gesteld is. 

2) Is de provincie juridisch aansprakelijk voor een eventueel tekort schieten van de warmtelevering 

vanuit het warmtenet aan aangesloten woningen en bedrijven? 

3) Zo nee, wie is dat dan wel? 

4) Voelt uw College van GS zich politiek en bestuurlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van de 

warmtelevering vanuit het warmtenet aan aangesloten woningen en bedrijven? 

5) Blijft uw College bij het oplossen van deze toekomstige crisis vasthouden aan de Brabantse 

duurzaamheidsambities? 
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SP-fractie in PS 
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