Rien met
de warmte
van Peter
Curio, Breda

De toekomst van het warmtenet
in de regio Midden/West-Brabant
Via het warmtenet in de regio Midden/West-Brabant levert Ennatuurlijk warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in
Breda, Tilburg, Oosterhout, Made en Geertruidenberg. Zij gebruiken de warmte, die afkomstig is van de RWE-centrale, voor
ruimteverwarming en warm kraanwater. De Rijksoverheid werkt op dit moment aan wetgeving die van invloed kan zijn op
de levering vanuit de RWE-centrale. Afhankelijk van de invloed die deze wetgeving heeft, zijn er verschillende alternatieven
voorhanden om de levering van warmte aan onze klanten te waarborgen. Ennatuurlijk deelt graag haar toekomstvisie op
het warmtenet in de regio.

Warmte uit de RWE-centrale
Het warmtenet wordt op dit moment gevoed door de RWE-centrale. De centrale, die begin 2018 nog volledig op kolen draaide, wordt
primair ingezet om elektriciteit op te wekken. Bij de productie van elektriciteit komt veel warmte vrij. Een groot deel van die warmte
- die anders zou worden weggekoeld - wordt door ons ingezet voor verwarming. Om de warmtelevering altijd te kunnen waarborgen, maken we gebruik van back-up ketels die draaien op bio-olie en hoge rendement gasketels. Deze worden alleen ingezet als de
RWE-centrale de warmtevraag niet kan invullen. Bijvoorbeeld op erg koude dagen of tijdens onderhoud of een storing.

Samen verduurzamen
In januari 2018 ondertekende Ennatuurlijk samen met 16 andere belanghebbenden (de provincie Noord-Brabant, de gemeentes
Breda, Tilburg, Drimmelen, Oosterhout, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigers) een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening is de wens om een duurzaam toekomstbestendig warmtenet te realiseren extra kracht
bijgezet.

De ideale weg naar een duurzaam warmtenet
Om de warmtelevering te verduurzamen willen we samen met onze partners op drie gebieden stappen maken:
1. Ontwikkelen en geleidelijk inkoppelen van lokale, duurzame bronnen;
2. Verduurzamen van de huidige hoofdbron, de RWE-centrale;
3. Continue verbeteren van de efficiëntie van het warmtenet.

Ontwikkelen van meer duurzame bronnen
Door het ontwikkelen van meer lokale, duurzame bronnen, wordt de regio minder afhankelijk van de warmtelevering vanuit één
hoofdbron (RWE-centrale). Het ontwikkelen van deze lokale bronnen kost tijd. Samen met onze partners in de regio hebben we de
ambitie om lokaal duurzame bronnen te ontwikkelen en deze (geleidelijk) op het warmtenet aan te sluiten. Zo streven we ernaar om
op korte termijn, tot 2024, in totaal circa 25% (30 megawatt, hierna vermeld als MW) van de huidige warmtevraag met duurzame,
lokale bronnen op te wekken. Op langere termijn, tot 2027, ligt dit percentage in totaal rond de 40% (50 MW). Denk bij lokale bronnen
aan industriële restwarmte, aardwarmte, lokale reststromen en thermische zonneweides. Ennatuurlijk is momenteel in gesprek met
partijen die restwarmte kunnen leveren en verkent de mogelijkheden voor aardwarmte.

Verduurzamen van de RWE-centrale
Om aan de warmtevraag van de regio te voldoen, is warmte vanuit de hoofdbron nog een behoorlijke tijd nodig. Met het verduurzamen van de RWE-centrale door biomassa-meestook, kan er op korte termijn worden voldaan aan de wens tot verduurzamen en het
leveren van betrouwbare en betaalbare warmte. De biomassa die wordt gebruikt voldoet aan de strenge duurzaamheidseisen en is
voorzien van de zogenaamde NTA 8080-certificering. Dit betekent dat de duurzaamheid in de gehele keten is gewaarborgd en dat dit
voortdurend wordt gemonitord. RWE hoopt zo snel mogelijk naar 80% warmte uit biomassa te kunnen opschalen en werkt momenteel aan een technische ombouw van de centrale om dit mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om 100% warmte uit biomassa
te produceren. RWE geeft aan dat dit technisch haalbaar is.

Om de leveringszekerheid van warmte in de regio te kunnen garanderen zal warmteopwekking vanuit de hoofdbron voor een transitieperiode van circa 15 jaar noodzakelijk blijven. Op lange termijn zal duidelijk worden of het zinvol is om een hoofdbron voor de
warmtevoorziening te behouden (afhankelijk van de ontwikkeling van duurzame, lokale bronnen). Ook is er een grote rol voor de
Rijksoverheid weggelegd in het bepalen van de toekomst van de RWE-centrale. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van SDE+
subsidie, die RWE krijgt voor de het gebruik van biomassa als brandstof.

Toekomstbestendig maken van het warmtenet
Met het oog op verduurzaming streeft Ennatuurlijk ernaar het warmtenet te verbeteren en het transport van warmte te optimaliseren. Dit is belangrijk om het warmtenet klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we enerzijds door waar mogelijk een lagere
temperatuur in het warmtenet te gebruiken. Een lagere temperatuur zorgt voor minder warmteverlies in de pijpleiding en heeft als
voordeel dat lokale bronnen met een lagere temperatuur (zoals aardwarmte) beter ingekoppeld kunnen worden. Anderzijds, maken
we meer gebruik van buffering, het opslaan van warmte. Door warmte te bufferen, kan de capaciteit van het net op koude dagen
worden vergroot en kunnen duurzame bronnen op momenten dat er weinig warmtevraag is de warmte toch leveren aan de buffers.
Later op de dag wordt die warmte dan aan klanten geleverd.
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Wat betekent dit voor de CO2-uitstoot?
In de onderstaande grafiek vertalen we het hierboven geschetste verduurzamingsscenario naar de uitstoot van CO2.
Daarbij maken we de vergelijking met de CO2-uitstoot van een cv-ketel op aardgas.

De volgende uitgangspunten zijn in de grafiek meegenomen:

.
.

In de beginjaren, tot aan 2020, is er een snelle daling van de CO2-uitstoot. Dit komt door de grootste stappen in de verwachte verduurzaming van de RWE-centrale in de eerstkomende jaren (50% biomassa-meestook in 2021, 100% biomassa-meestook in 2025).
Het scenario waarin de lokale, duurzame bronnen de warmteproductie vanuit de RWE-centrale verdringen, geeft vanaf 2020 een
verdere daling van de CO2-uitstoot. Hierbij is het uitgangspunt dat deze lokale bronnen volledig hernieuwbaar zijn en alleen elektrische pompenergie nodig hebben voor het produceren van warmte. Denk aan zonnewarmte, aardwarmte of een warmte uit
reststromen. Vanuit een conservatieve benadering kan worden uitgegaan van ontwikkeling van 50 MW duurzame, lokale warmteopwekking (10 MW in 2022, 20 MW in 2025, 50 MW in 2030). Er is een duidelijke ambitie om op de langere termijn meer vermogen
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te plaatsen. Maar gezien dit nog te ver in de toekomst ligt, kunnen we dit niet meenemen in de scenario’s voor de CO2-uitstoot.
We verwachten in 2030 een uiteindelijke daling aan CO2-uitstoot van 80% in vergelijking met gasgestookte cv-ketels.
De duurzaamheid van de landelijke elektriciteitsmix verbetert in twee derde tempo (66% zo snel) als door de Rijksoverheid is in de
Nationale Energieverkenning (2017) is berekend. Dit komt door de komst van meer zon- en windenergie en het gebruik van minder
kolen. 			

Open warmtenet met duurzame warmte
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Om ervoor te zorgen dat het warmtenet in 2050 CO2-neutraal is, richten we ons op de drie ontwikkelingen:
Geleidelijk worden lokale, duurzame bronnen ontwikkeld en ingekoppeld op het warmtenet. Hierdoor wordt de regio
minder afhankelijk van de warmtelevering vanuit één hoofdbron;
Op korte termijn worden in de RWE-centrale kolen vervangen door biomassa. Hiermee kunnen we snel de CO2-uitstoot
verminde ren;
De efficiëntie van het warmtenet wordt verbeterd door te werken met lage temperatuur en buffering.

Samen met de andere partijen gaat Ennatuurlijk deze transitie-opgave aan. Het waarborgen van de leveringszekerheid en de
betaalbaarheid van warmte staan hierbij altijd voorop. We willen dat het warmtenet in 2050 een open en duurzaam warmtenet is.
Dit biedt ondernemers in de regio de mogelijkheid om ook hun (rest)warmte aan het warmtenet te leveren en bij te dragen aan
een energieneutrale regio.

