Verduurzamen Amerwarmtenet
Stap voor stap …, en het gaat niet zonder samenwerking
Job van den Berg
Programmaregisseur verduurzamen Amerwarmtenet
Tilburg
27 november 2019

Belangrijke actuele context
De regio’s West-Brabant en Hart van Brabant (Amernet ligt in beide regio’s) werken een
regionale energiestrategie uit. Dit gebeurt in nauwe afstemming met
◼

Volgt uit het Klimaatakkoord 2019

◼

Vervolg op het Energieakkoord 2013 … we zijn dus al even bezig

◼

Leidt tot bindende afspraak tussen overheden

◼

Gericht op duurzame productie elektriciteit (zon en wind)

◼

Gericht op warmtetransitie (locatie warmtenetten)

Hoe kunnen deze regio’s bijdragen aan het nationale doel van
49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)?
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Programmaaanpak 2017
voordat er een
aardgasbesluit, een
klimaatakkoord, concrete
sectorambities/green deals
en RES’en waren
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Samenwerkende partijen (17)

Provincie
Gemeenten
Ennatuurlijk
Enexis
Woningcorporaties AWLTT
Glastuinbouw Plukmade
Bewonersorganisaties

Programma strategische doelen actualiseren
◼

Verduurzamen centrale opwek = aftapwarmte Amer-electriciteitscentrale uit 100% biomassa < 2024
◼

◼

◼

◼

Levert 350 MWt aan het Amerwarmtenet

Ontwikkelen duurzame decentrale opwek = daarmee op termijn onafhankelijker van biomassa en 1
centrale bron
◼

30 MWt in 2024 = 2 – 4 decentrale bronnen

◼

74 MWt in 2038 of zoveel meer als dan kan …

Efficiëntieverbetering van het Amernet = dit kan ambiteuzer
◼

-1 ºC per jaar hoe versneld van hoge temperatuur naar middentemperatuur warmtenet?

◼

Jaarlijkse rapportage CO2 uitstoot: 55% besparing in 2030 (t.o.v. 1990)

◼

Groei aansluitingen: 2% per jaar in woningequivalenten

◼

Energiebesparing: 2% per jaar

Invloed warmtevisies gemeenten

Faciliteren groei van het aantal aansluitingen
◼

met name in stedelijk gebied (Breda,Tilburg, Oosterhout) – potentie van verdubbeling of meer van het aantal aansluitingen omdat het
een kosteneffectieve optie is

◼

Ontwikkelen van participatiemodellen voor burgers c.q. afnemers
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◼

Eén participatietraject in 2024 – bijvoorbeeld zonnethermie en warmtebuffering in een stadswijk met bestaand warmtenet

Projectoverzicht najaar 2019
Spoor
Centrale
Opwek

Duurzame
Decentrale
Bronnen

Efficiente
infrastructuur

Draagvlak en
participatie
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#
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

Project
Meestook biomassa op Amercentrale
EnergywebXL - Koppeling Amernet met restwarmte Moerdijk
Ontwikkelen back-up biomassacentrale met warmte als primair product
Restwarmte Ardagh
Ontwikkelen geothermiebron Tilburg
Ontwikkelen geothermiebron Made
Ontwikkelen zonneweide Breda icm buffer en power to heat
Ontwikkelen warmte-installatie industrieterrein Breda
Superkritisch vergassen van natte biomassa in Dongecentrale
Power-2-Heat via windmolens A16
Ontwikkelen lokale biomassa-installatie tuinders in Made
Restwarmte Agristo - ENECO
RWZI – Warmte via AHPD techniek
Aardgasloze wijk Hoge Vucht
Aardgasloze wijk IJpelaar
Aardgasloze wijk Stockhasselt
Warmtesingel Breda
D t/m G label woningen versneld verduurzamen
Warmteafspraken AWLTT, Breda, Tilburg en Ennatuurlijk
Programma verlagen temperaturen warmtenet met 1 °C per jaar
Buffermodel voor bepaling optimale locaties dag-nachtbuffering in 2024
Pilot verlagen temperaturen bestaande bouw Reeshof
Opstellen communicatieplan Amernet en verduurzaming in de regio
Eenduidige propositie richting afnemers en particulieren
Ontwikkeling participatietraject
Vinden van experimenteerruimte voor tariefdifferentiatie
Betrekken van gemeente Dongen in het programma

Status
Realisatie – inmiddels of 50% meestook
Niet actueel - plan tot Prinsenland
Vordert – geen hulpvragen
Laag tempo – Gemeente is aan zet
No-go beslissing – richting exploratietraject?
Vordert – Haalbaarheidsstudie loopt
Vordert – Vergunning aangevraagd
Laag tempo – weinig capaciteit / prioriteit
Vordert – Haalbaarheidstudie loopt
Projectdefinitie
Vordert – Vergunningsfase / SDE / Locatiekeuze
Vordert – Vergunningsfase / SDE / Locatiekeuze
Projectdefinitie
Laag tempo – BZK subsidie afgewezen
Laag tempo – Geen laatste actualiteiten
Vordert – BZK subsidie Quirijnstok
Vordert – Momenteel go / no-go beslissing
Vordert – geen hulpvragen
Vordert – geen hulpvragen
Vordert – geen hulpvragen
Vordert – model is af, locatie met zonneweide
Vordert – 1e gerealiseerd, 3 in de pijplijn
Vordert – Platform gelanceerd
Laag tempo – overstap op warmte is kostbaar
Vordert – aanleiding is zonneweide Breda
Vordert – geen hulpvragen
Realisatie – gemeente Dongen is toegetreden

Bijdrage aan doelen
80% verduurzaming
Niet actueel
90
MW
2
MW
7 – 15 MW
7 – 15 MW
11,3 MW
2
MW
2
MW/installatie
?
MW
14,7 MW
10
MW
?
MW
? Besparing, ? aansluitingen
? Besparing, ? Aansluitingen
? Besparing, ? aansluitingen
? Besparing, ? aansluitingen
? Besparing, ? aansluitingen
? Besparing, ? Aansluitingen
Verlaging met 1 °C/jaar
Indirect
? Besparing
Extra draagvlak / Samenwerking
Extra draagvlak
1 participatietraject
Indirect
Extra draagvlak

Projectenkaart – najaar 2019

Meestook Biomassa Amercentrale

Energyweb XL
Superkritisch vergassen Dongecentrale

Back-up Biomassa

Biomassa met CO2 levering Made
RWZI Warmtelevering

Geothermie Made

Zonneweide Breda
Power-2-Heat via windmolens A16
Sluiting warmtering Breda

Aardgasloos Hoge Vucht

Restwarmte Agristo - ENECO
Verlagen temperaturen Reeshof
Aardgasloos IJpelaar

Warmteinstallatie Breda
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Restwarmte Ardagh Glas

Aardgasloos Stockhasselt

Belangrijke doelen en uitgangspunten verduurzaming Amerwarmtenet
Deze complexiteit maakt samenwerking (elkaar beter begrijpen) nodig
Warmtenet is
een belangrijke
bouwsteen in
de
energietransitie
in stedelijk
gebied.

Gemeente

Provincie NoordBrabant

Essentieel voor draagvlak
Prestatieafspraken
over duurzaamheid

Uitgangspunten
afnemers op basis
van
randvoorwaarden
woningwet en
warmtewet

Ennatuurlijk,
infrastructuur
Een warmtenet
in private en/of
publieke handen,
met
keuzevrijheid
warmtebronnen

Woco’s
(AWTL)

Ennatuurlijk

Robuuste buss.case:
GJ / investering en
voldoende afnemers

Afnemers
VVE’s

Warmteleverancier

Particulieren

RWE
HOST

Geothermie
exploitant

Gemeentelijke
warmtevisie

Fair
payment &
fair marge

Biomassa
centrale
Overeenstemming is
stap naar open net

Uitgangspunt
= condities
en risico’s in
raamoveree
nkomsten

(huurders,
eigenaren)

Tuinders
Niet ten laste van
huurders (kleine
beurs);
Lage risicobereidheid;

Zonnethermie
en power-toheat
Participatie
modellen

Flexibiliteit in de
toekomstige energievoorziening

Voorbeelden van samenwerking die nodig is:

1. Kaderafspraken: Breda/Tilburg – woningcorporaties – Ennatuurlijk (Enexis)
2. Geothermie Brabant – Ennatuurlijk – EBN
(locaties Tilburg en Made)
3. Glastuinbouw Plukmade – Ennatuurlijk –
Ontwikkelaars decentrale warmtebronnen
– Gemeente Drimmelen
4. Zonnethermie Breda: Gemeente –
Ennatuurlijk – Empuls –
Energiecooperatie De Kroeten

Scenario’s voor de ontwikkeling van de vraag
Bandbreedte in scenario’s:

▪
▪

▪

▪

Autonoom: er is geen prikkel voor
systeemverandering

▪

Midden: gerichte inspanning + goede onderling
afstemming = sturing Gemeenten en
woningcorporaties

▪

Hoger / sneller ontwikkeling vraagt van alle
betrokkenen extra inspanningen.

Vraag
Aantal WE
90000

2

75000

Inspanning om op middenniveau te komen
▪

Warmtevisies gemeenten

▪

Aantrekkelijke propositie voor particulieren

▪

Richtinggevende kaderafspraken driehoek

▪

Samen programmeren

Belangrijke randvoorwaarde –
energiebesparing / isolatie

1

45000

35000

2018
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2024

2030

2040

Warmtevraag – jaarduurcurve – bronnenstrategie
•
•

•
•
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basislastbronnen die het
hele jaar warmte kunnen
leveren (bv. Geothermie)
flexibel in te zetten bronnen
in de periode oktober –
maart. (bv. Biomassabronnen, restwarmte,
zonnethermie)
piekvermogen op de koude
dagen van het jaar. (bv.
groen gas of bio-olie)
Warmteopslag / -buffering
om vraag en aanbod beter
op elkaar af te stemmen en
zo bronnen optimaler te
kunnen benutten)

Decentrale duurzame warmtebronnen voor het Amerwarmtenet
Decentrale bronnen ‘top 5’ vanuit perspectief van de
exploitatie van (transitie naar) het middentemperatuur
Amerwarmtenet:

1.

Vergunningvoorwaarden concrete initiatieven in
Tilburg (restwarmte biomassastoominstallatie
Agristo) en Made (Biomassaketel glastuinbouw)

2.

Vraagt nog veel onderzoek en voorinvesteringen –
pas na 2030 voldoende schaal

Biogas wkk’s – bijv de RWZI stromen.

3.

Eerste concrete mogelijkheid bij Breda

Biomassa installaties – bij voorkeur voor flexibiliteit
in de warmtevoorziening

4.

… innovatief initiatief in deze regio?

5.

Projectinitiatief glastuinbouw Made (BtoB); er zijn
ook mogelijkheden in stedelijke omgeving;
lokale/regionale laagwaardige biomassa als
grondstof.

1.

Lokale/regionale industriele restwarmte, want het
is er, en het alternatief is weggooien

2.

Geothermie, is duurzame basislast

3.

Zonnethermie, altijd in combi met andere bronnen

4.
5.
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Wat we hebben geleerd tot nu toe:
……………………………………………………..

Concrete initiatieven verduurzamen opwek
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