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De fractie heeft de volgende vragen:

Afgelopen september hebben we in een raadsmededeling kunnen lezen dat er door de gemeente 
Roosendaal subsidie is aangevraagd voor de cofinanciering van de aanleg van een backbone 
(hoofdleiding) voor een warmtenet in de wijk Westrand. Hierbij is aangegeven, dat indien de subsidie 
wordt toegekend deze in beginsel wordt overgedragen aan DER B.V. bestemd voor de financiële 
dekking van het projectplan voor de wijk Westrand, nadat de gemeente het projectplan heeft 
goedgekeurd.

Er zijn bij dit project vier partijen betrokken:

1. De gemeente
2. De DER
3. Woning coöperatie Alwel
4. Ondernemer Suez
Deze betrokkenheid van vier partijen roept de vraag op hoe het zit met de zeggenschap en 
democratische controle op het project.

Het lijkt een mooi idee om met de restwarmte van de nabijgelegen afvalverbrandingscentrale de wijk 
te verwarmen, zodat de huizen in de Westrand van het gas af kunnen. Maar is dit wel alleen maar 
positief? De overheid wil immers dat we minder afval produceren en meer moeten recyclen. Om de 
warmte uit afvalverbranders, zoals die ook in Roosendaal, dan te kunnen leveren moet er mogelijk 
zelfs afval geïmporteerd worden uit het buitenland. Is dus warmte uit afval op den duur wel zo’n 
duurzaam concept? En is deze doelstelling (koppeling van gebruik deze restwarmte) wel te 
combineren met een andere doelstelling van de overheid namelijk om afval als zodanig te 
verminderen? 

Daarbij zie je in andere plaatsen, zoals o.a. Middenmeer, dat mensen met een smalle beurs een 
lening aan moeten gaan om over te stappen van het gas naar het warmtenet. Het lijkt de SP-fractie 
niet verstandig dat mensen die al een kleine beurs hebben moeten gaan lenen om over te stappen op 
het warmtenet. Als iemand het einde van de maand nu al (bijna) niet haalt, wordt een lening aflossen 
erg moeilijk of zelfs niet haalbaar.



Daarom heeft de SP-fractie een aantal vragen rondom het warmtenet:

1. Zal indien de DER de warmte niet uit het restafval kan produceren, doordat we terug moeten 
naar 30 kg restafval in 2025, zie ‘Beter afval scheiden’, afval moeten gaan inkopen uit het 
buitenland? Of komt de Westrand in de kou te zitten als de doelstelling van “Beter afval 
scheiden’ gehaald wordt? Graag antwoord(en) beargumenteren.

2. Hoe ziet het college deze vorm van strijdigheid in vuilverbranders als warmtebron, terwijl er 
zelfs wellicht afval van elders of zelfs geïmporteerd moet worden? Graag het antwoord 
beargumenteren.

3. De DER garandeert lagere prijzen dan de kosten die afnemers zouden betalen bij gebruik van 
gas voor ruimteverwarming en warm water. Hoe zit het met de aansluitkosten, wat betekent het 
voor de inwoners van Roosendaal financieel, wanneer zij gaan overstappen op het warmtenet?

4. Betekent bovenstaande dat er een lening aangegaan moet worden? Graag antwoord 
beargumenteren.

5. De DER garandeert een lage prijs, dat is mooi.
a. Maar hoe staat het met de kwaliteit van bijv. de temperatuur, is deze ook gegarandeerd van 

goede kwaliteit?

b. Wat als de inwoners uit de Westrand niet tevreden zijn? Ze zijn immers overgeleverd aan 
een monopolist en kunnen niet overstappen naar een andere leverancier.

c. Is er volgens de wethouder op deze manier geen sprake van gedwongen winkelnering?

6. Is er voor de inwoners die overstappen op het warmtenet ook een vorm van subsidie 
voorhanden?

7. In hoeverre zijn de bewoners van de wijk Westrand geïnformeerd/meegenomen in de 
plannen?

8. Hoe zit het verder met de verantwoordelijkheden en bijbehorende democratische controle? Het 
gaat hier, begrijpt de SP Roosendaal, om een zogenaamd publiek private samenwerking. Hoe 
garandeert het college dat u, als college, en wij, als controlerend orgaan, genoeg invloed 
houden op de gang van zaken? Wat is hier met name de positie van de gemeenteraad?

 9. Wie draagt de risico’s en wie heeft het rendement?

Namens de fractie van SP, 
Adriënne Maas-Cleeren 

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. U heeft gelijk dat restafvalstromen in de toekomst onder invloed van de circulaire economie 
waarschijnlijk af gaan nemen. Overigens wordt er in de vestiging van SUEZ in Roosendaal 
geen buitenlands restafval gebruikt en wordt er niet alleen restafval van consumenten maar 
ook bedrijfsafval verwerkt. De warmte die SUEZ produceert wordt momenteel gebruikt voor de 
productie van electriciteit. Daarvan kunnen ca.100.000 gezinnen jaarlijks van electriciteit 
worden voorzien. De restwarmte van de productie van deze electriciteit, gecondenseerde 
stoom van 40 graden, is pure restwarmte die anders verloren gaat aan de buitenlucht. Die 
restwarmte wordt nu gebruikt voor het warmtenet van DER. Met alleen al de hoeveelheid pure 
restwarmte die beschikbaar is, kunnen ca. 7500 woningequivalenten jaarlijks van warmte 
worden voorzien.Niemand kan voorspellen hoe snel restafval stromen zullen dalen en wat dat 
op termijn voor effect heeft op de capaciteit aan restwarmte. Gelet op de huidige hoeveelheid 



warmte die door SUEZ wordt geproduceerd maken wij ons geen zorgen dat er niet voldoende 
restwarmte beschikbaar zal zijn voor de woningen in de Westrand. Westrand zal overigens 
nooit in de kou komen te zitten omdat in noodgevallen altijd teruggevallen kan worden op de 
back-up gasketels van het warmtenet. Daarnaast zullen warmtenetten in de toekomst ook 
steeds meer gebruik gaan maken van andere warmtebronnen zoals o.a. geothermie, 
zonnetermie en aquathermie. Dat betekent dat er in de toekomst ook alternatieve 
warmtebronnen voor warmtenetten beschikbaar komen.

2. Zie antwoord op vraag 1 .

3. De gemeente is samen met DER en Alwel en met een beroep op financiële hulp van de 
Provincie, bezig met de ontwikkeling van een project in Westrand. De betaalbaarheid van de 
warmtetarieven voor de bewoners van de huurwoningen van Alwel die het gaat betreffen, is 
daarbij een heel belangrijk gespreksonderwerp met Alwel. De aansluitkosten voor deze 
huurwoningen worden betaald door Alwel. Over de kosten van toekomstige aansluitingen van 
inwoners van Roosendaal op het warmtenet kunnen wij geen uitspraak doen. Die kosten zullen 
afhankelijk zijn van de omvang en de omstandigheden van toekomstige projecten. 

4. Zie ook antwoord op vraag 3. Over de kosten van toekomstige aansluitingen en de dekking van 
een eventuele onrendabele top, kunnen wij geen uitspraak doen. Dus ook niet of daar in de 
toekomst een lening voor aangegaan moet worden.

5a. De warmte van het warmtenet heeft een hoge mate van duurzaamheid. De 40 graden 
restwarmte heeft een factor 7 minder CO2 uitstoot dan gas. De temperatuur kan in de woning 
worden gereguleerd met een thermostaat. Er is daarin geen verschil met warmte die wordt 
geproduceerd met een gasketel.

5b. Bij elke vorm van warmtelevering is er sprake van afhankelijkheid van de warmte infrastructuur 
waar gebruik van wordt gemaakt. Ook voor levering van gas en electriciteit wordt gebruik 
gemaakt van monopolistische netwerk beheerders. De voorwaarden waaronder dat gebeurt zijn 
door de overheid echter strikt gereguleerd. Dat geldt ook voor de levering door warmtenetten. 
Deze staan onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Door het vaststellen 
van maximale tarieven voor levering van warmte wordt de consument beschermd tegen te 
hoge tarieven. Het uitgangspunt is het ‘Niet Meer Dan Anders (NDMA)’- principe: de kosten 
mogen niet meer bedragen dan bij het gebruik van aardgas. Indien onverhoopt klanten van het 
warmtenet hun overeenkomst willen beeindigen dan zal dat onder voorwaarden mogelijk 
worden gemaakt. Een terugkeer naar het gebruik van aardgas zal voor de betrokken klant dan 
echter niet meer mogelijk zijn.

5c. Nee, er is in het project Westrand geen sprake van gedwongen winkelnering. Alwel heeft 
aangegeven de betrokken huurders te gaan consulteren over een aansluiting op het 
warmtenet.

6. Dat is voor de huurders van Alwel niet van toepassing. De kosten van aansluiting op het 
warmtenet worden betaald door Alwel. In het projectplan voor de Westrand is ook voorzien in 
een pilot om ook een contingent woningen van particuliere woningeigenaren een aantrekkelijk 
aanbod te doen om op het warmtenet te worden aangesloten. Daarmee is financieel rekening 
gehouden in de businesscase. De details daarvan zullen verder uitgewerkt worden in het 
uitvoeringsplan voor het project.

7. De gemeente, DER, Alwel en SUEZ zijn al enkele jaren bezig met de voorbereiding van het 
project Westrand om een aantal woningcomplexen van Alwel aan te sluiten op het warmtenet. 
Daarbij worden de technische- en de financiele haalbaarheid van het project met elkaar 
onderzocht. Dat heeft geresulteerd in een projectplan waarvoor door de gemeente een subsidie 
is aangevraagd bij de Provincie. Vóór het einde van dit jaar neemt de Provincie een besluit 



over die subsidieaanvraag. Als de subsidie wordt toegekend is er sprake van een in beginsel 
sluitende businesscase. Vervolgens zullen de gemeente, DER, Alwel en SUEZ de (bestuurlijke) 
besluitvorming over het projectplan en de financiele gevolgen daarvan voor alle participanten, 
gaan voorbereiden. Na afronding van de bestuurlijke besluitvorming zal er een uitvoeringsplan 
worden gemaakt. Alwel heeft aangegeven de betrokken bewoners te consulteren hetgeen input 
zal vormen voor het uitvoeringsplan.

8. Het projectplan en het financieel plan zullen in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd.

9. In het financieel plan (zie antwoord op vraag 8) zullen het rendement en de risico’s van het 
project worden toegelicht.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis 


