WENSEN EN BEDENKINGEN/ Warmtenet.
Onderwerp: Concept Transitievisie Warmte Weert.
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 6 oktober 2021.
Gezien het voorstel om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept
Transitievisie Warmte Weert.
Constaterende dat;
 in de concept Transitievisie Warmte is opgenomen dat voor een groot deel van de stad
Weert een warmtenet de beste oplossing is zowel technisch-economisch als sociaalmaatschappelijk,
 dit circa 4500 panden betreft gelegen in het centrum van Weert en de wijken Keent,
Moesel, Groenewoud en Leuken,
 er voldoende potentie is om hiervoor restwarmte van de industrie te gebruiken,
 de gemeente het initiatief neemt voor de eerste stappen naar realisatie,
 er een kwartiermaker komt die gaat onderzoeken welke rol de gemeente neemt in de
ontwikkeling van een eventueel warmtenet,
Overwegende dat;
 bij het vaststellen van de Weerter Routekaart Energietransitie en de RES 1.0 door de raad is
uitgesproken dat inwoners niet met onnodig hoge kosten moeten worden geconfronteerd,
Spreekt als bedenking uit dat;
 het thans onzeker is of de exploitatie van warmtenetten in Weert rendabel is,
 het thans onzeker is waar de energie van het warmtenet vandaan moet komen en wat
hiervan de kosten zijn,
 er bij een warmtenet sprake is van één aanbieder als monopolist,
 bij een warmtenet naast de prijs ook de leveringszekerheid een risico is,
 er bij een warmtenet geen sprake is van een vrije energiemarkt waarbij elk huishouden zelf
kan kiezen bij welke producent energie wordt afgenomen,
 er gemeenten zijn die de aanleg/investering van een warmtenet voorfinancieren.
Spreekt als wens uit dat;
 in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte een bepaling wordt opgenomen dat
er geen onomkeerbare stappen zullen worden ondernomen met betrekking tot de aanleg
van een of meerdere warmtenetten alvorens de raad daarvoor expliciet haar goedkeuring
heeft gegeven en dat deze bepaling wordt verankerd in het beleid,
 de gemeente Weert de aanleg van warmtenetten niet zal voorfinancieren tenzij de raad
anders beslist.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: aanvaard.

