Agendanummer 13 Motie 4

Rosmalen 07-05-2021

Motie; “stoken voor de mussen”
De gemeenteraad bijeen tijdens de Raadvergadering van 18 mei 2021, gehoord de
beraadslagingen in de commissie omgeving 20 april 2021 betreffende raadsvoorstel
“Regionale Energiestrategie 1.0 reg. nr. 10876152 ” en gezien de antwoorden op raadsvragen
ex. art. 71 “restwarmte datacentrum”, d.d. 26 januari 2021

Overwegende dat;
➢ Er in den lande windparken zijn aangelegd waarvan nu blijkt dat de energie die dit
opbrengt geheel verkocht is aan buitenlandse datacentra.
➢ Datacentra “energieslurpers” zijn, met uiteindelijk veel “restwarmte”.
➢ We binnen onze gemeentegrenzen een datacentrum hebben.
➢ Dit datacentrum op termijn in technische zin (rest)warmte zou kunnen leveren aan
circa 5000 woningen.
➢ Uit de beantwoording van de technische vragen naar voor komt dat deze
vrijkomende restwarmte, zonder aanvullende maatregelen “de lucht “ingaat.
➢ De bestuurlijke keuze om de vrijkomende restwarmte zomaar de lucht in te laten
gaan niet bijdraagt aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.
➢ Uit de door GroeninZicht doorgezonden informatie blijkt dat de SDE++
subsidieregeling open staat voor nuttig hergebruiken van deze restwarmte.
Spreekt uit;
➢ Het onwenselijk is dat de vrijkomende warmte van dit datacentrum “de lucht ingaat”.
Verzoekt het College;
➢ Inzichtelijk te maken welke maatregelen er getroffen kunnen worden en door wie om
er voor te zorgen dat deze vrijkomende restwarmte niet verloren gaat.
➢ De uitkomsten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad.
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26 januari 2021
: Uw vragen ex. art. 71 RvO over: restwarmte datacentrum

Geachte heer van Creij,
In uw brief van 3 januari 2021 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over restwarmte
van een datacentrum.
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1:
Antwoord:
Vraag 2:

Antwoord:

Vraag 3:

Antwoord:

Vraag 4:
Antwoord:

Om hoeveel (rest) warmte gaat het daadwerkelijk bij de verwarming van 5000
huizen in PJ ?
Ca. 0,1 PJ
Is er globaal een kostenindicatie te geven welke investering gedaan moet
worden om een wijk (Hintham) daadwerkelijk van deze warmte van
Interconnect gebruik te laten maken ?
We kunnen op dit moment nog geen kostenindicatie geven. Momenteel wordt
verkend of toepassing van de warmte voor woningen in Hintham kansrijk is.
Indien er geen gebruik gemaakt gaat worden van deze restwarmte om huizen
of bedrijven te verwarmen, waar blijft deze warmte (energie) dan ? Wat zijn de
kosten hiervan?
De warmte gaat dan de lucht in. De kosten voor koeling (en warmte die
verloren gaat, wanneer deze niet geleverd wordt aan derden) zijn voor rekening
van Interconnect.
Zijn er provinciale / landelijke of Europeesche subsidies bruikbaar voor een
dergelijk initiatief?
Er is subsidie voor verhuurders (SAH) en voor bewoner/eigenaars (ISDE) voor
het aansluiten op een warmtenet. Daarnaast kunnen er projectsubsidies
mogelijk zijn voor innovatieve toepassingen.
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Vraag 5:
Antwoord:

Vraag 6:
Antwoord:

Zijn er met dit bedrijf Prorae Silva Ducis/ Interconnect nadere bepalingen
opgenomen in de koopovereenkomst mbt het gehele energievraagstuk ?
Er zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het terugdringen van het
energieverbruik, hergebruik van restwarmte en toepassen van duurzame
energiebronnen.
Zijn er andere aanvullende zaken welke van belang voor de gemeenteraad ?
Dit jaar stellen we de Transitievisie Warmte (TVW) op. Daarin stellen we de
leidende principes vast voor de warmtetransitie. Ook maken we een analyse
van de duurzame warmteopties per buurt, waaronder ook het gebruik van
restwarmte. In de TVW wordt een fasering en strategie opgenomen om
geleidelijk van het aardgas af te gaan. De TVW wordt voor het einde van 2021
ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers
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