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Onderwerp

Statenvragen van het CDA over de monopolypositie van Ennatuurlijk in relatie tot
de warmtewet en de gevolgen voor de verduurzaming van de energielevering.

Datum

16 februari 2016
Ons kenmerk

C2184160/3915326
Uw kenmerk

Geachte heren,

Contactpersoon

J.M. (Jaap) van der Velden

Bij brief van 21 januari 2016, ingekomen op 21 januari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 87 90
Email

jvdvelden@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Herkent u het bovenstaande beeld?
Antwoord: Wij herkennen dat Ennatuurlijk een monopolypositie heeft en dat onder de
afnemers onvrede heerst. Er zijn bij het door u geschetste beeld wel nuanceringen aan
te brengen. Bijvoorbeeld dat de geplaatste gasketels slechts dienen als back-up
voor als de Amercentrale uitvalt.
2. Klopt het dat u in gesprek bent/gaat met Ennatuurlijk?
Antwoord: Wij zijn thans niet bestuurlijk in gesprek zijn met Ennatuurlijk, maar
laten ons wel ambtelijk informeren.
3. Indien ja, wat is dan uw inzet bij dit gesprek?
Antwoord: Ons beleid is gericht op energie-neutraliteit in Brabant in 2050. We
zoeken in het gesprek naar de beste oplossingen om dat te realiseren.
4. Ziet u mogelijkheden om experimenteerruimte te creëren voor lokale
energiecollectieven om gebruik te kunnen maken van het netwerk van
Ennatuurlijk?
Antwoord: Dit kan al binnen de huidige regelgeving. Overigens is deze
mogelijkheid in beeld bij Ennatuurlijk.
5. Ziet u voor zichzelf een rol weggelegd richting Den Haag om de Warmtewet
aan te passen?
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Antwoord: Ja, op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de Warmtewet.
Via het IPO zijn wij betrokken bij deze evaluatie.

Datum

16 februari 2016
Ons kenmerk

6. Deelt u onze ambitie?
Antwoord: Ja, wij delen uw ambitie om de collectieve warmtevoorzieningen te
verduurzamen.
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7. Welke mogelijkheden ziet u in dat licht om stadsverwarming te
verduurzamen?
Antwoord: Het is aan de initiatiefnemers om de stadsverwarming te
verduurzamen. Er zijn al verschillende mogelijkheden in beeld (b.v. geothermie,
restwarmte van bedrijven, een combinatie van zon PV met warmte (PVT),
biomassa).
8. Welke koppeling ziet u met het Energiefonds?
Antwoord: Wij zien geen directe koppeling, er is op dit moment geen aanvraag
gedaan.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
voorzitter,

secretaris,
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