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Beste meneer Schonewille,
In uw brief van 21 oktober jl. hebt u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de
(gas)aansluitingen in Steenbrugge. Ons antwoord is als volgt.
Vraag 1:
Wie is de wettelijke eigenaar en dus verantwoordelijk voor het ketelhuis.
Antwoord:
Ennatuurlijk is de eigenaar van het ketelhuis en daarmee verantwoordelijk voor het ketelhuis en de levering
van de warmte.
Vraag 2:
Wanneer kunnen de eerste voorstellen tav alternatieven voor het gas worden verwacht.
Antwoord:
Ennatuurlijk was voornemens om het warmtenet te verduurzamen middels een biomassacentrale. Er heeft
een locatieverkenning plaatsgevonden voor de beoogde biomassacentrale, maar dit heeft niet geleid tot een
geschikte locatie. Via een raadsmededeling is de raad hierover geïnformeerd.
Daarnaast kunnen vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid en de duurzaamheid van
biomassacentrales. Momenteel onderzoekt Ennatuurlijk twee mogelijke alternatieven voor het verduurzamen
van het warmtenet. Samen met Oranjekwartier wordt gekeken naar mogelijkheden voor riothermie. Gelijktijdig
worden de mogelijkheden van een warmtepomp voor het warmtenet Steenbrugge onderzocht.
Vraag 3:
Er is de bewoners voorgehouden, opgetekend in de Stentor, dat het ketelhuis binnen drie jaar van het gas af
zou zijn. Die tijd is verstreken, dus wie is hier verantwoordelijk voor.
Antwoord:
In 2016 is een overeenkomst getekend tussen Ennatuurlijk, Bouwfonds, Ieder1 en de gemeente dat het
warmtenet voor een periode van maximaal 5 jaar op aardgas wordt gestrookt en dat Ennatuurlijk
verantwoordelijke is om binnen 5 jaar zorgen voor een aardgasvrij alternatief. Het bericht in de Stentor klopt

dus niet met de werkelijk gemaakte afspraken. Op grond van deze overeenkomst dient het warmtenet in 2021
verduurzaamd te zijn. Als gemeente willen we Ennatuurlijk ook aan deze afspraak houden.
Vraag 4:
Wie is eigenaar, en dus verantwoordelijk voor de leidingen van het warmtenet en wie bepaalt de tarieven.
Antwoord:
Ennatuurlijk is eigenaar van het warmtenet (de warmtenetleidingen). Ennatuurlijk is tevens de
warmteleverancier en bepaalt daarmee de tarieven. Zij is daarbij gebonden aan maximumtarieven uit de
warmtewet. De maximumtarieven worden jaarlijks bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Vraag 5:
Wat is de rol van Ennatuurlijk in deze constructie van het warmtenet.
Antwoord:
Ennatuurlijk is eigenaar van het warmtenet inclusief het ketelhuis. Tevens is zij de warmteleverancier. Met
Ennatuurlijk is de afspraak gemaakt dat zij binnen 5 jaar zorgen voor een aardgasloos alternatief voor
Steenbrugge. Het is aan Ennatuurlijk om binnen deze 5 jaar ook echt een passend alternatief aan te bieden.
Let op, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het goed functioneren van het warmtenet en de
bron (aardgas of iets anders) waarmee het warmtenet gevoed wordt. Als er aansluitfouten zijn gemaakt dan
wordt dat niet anders door over te stappen op een aardgasvrije bron. Navraag bij Woonbedrijf Ieder1 leert dat
bij 8 woningen een aansluitfout is gemaakt waardoor de warmtevoorziening niet goed functioneert. Dit wordt
gerepareerd.
Los daarvan is de afspraak met Ennatuurlijk dat zij binnen 5 jaar zorgen voor een aardgasvrij alternatief.
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