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Onderzoek haalbaarheid energie-hub

Geachte bewoner,

In dit Bredabericht ontvangt u informatie over een onderzoek op de plek naast de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer (zie kaartje achterzijde). De gemeente Breda,
de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf Ennatuurlijk
en ontwikkelaar GroenLeven willen weten of op deze plek duurzame warmte gemaakt
kan worden die geschikt is voor het warmtenet (stadsverwarming) van Breda.

Momenteel gebruikt onze stadsvenruarming warmte dat vrijkomt bij de verbranding van biomassa uit
de Amercentrale in Geertruidenberg. Als het lukt om duurzamere warmte op te wekken op de nieuwe
plek, dan hebben we een nog groener alternatief.

Meer duurzame maatregelen
Veel mensen, ondernemers en instellingen in Breda treffen al duurzame maatregelen. Maar er is meer
nodig. De vraag naar duurzame energie neemt toe. Hei elektriciteitsnet in Brabant is zwaar belast en
gas- en olieprijzen stijgen. Energie besparen en opwekken op een duurzame manier is belangrijker
dan ooit. Zo houden we Breda leefbaar.

Het onderzoek
Flet-onderzoekbcvin-dtzieh nog-n een zeerpril stadium. fr ishog niet veel duideTijk. Flo-eÍeél warmle
kunnen we uit de bodem halen en uit het rioolwater? Hoeveel elektriciteit is daaruoor nodig? Hoe
slaan we de energie op die er in de zome-r te veel is en in de winter te weinig? Dat soorl vragen
werken we uit. We weten nog niet hoe de plek eruit komt te zien, wanneer het financieel haalbaar is,
welk type energie wel of niet kan en wat dit allemaal ruimtelijk betekent.

Het vervolg
De locatie naast Nieuwveer wordt in de omgevingsvisie van de Gemeente Breda genoemd als
potentiële plek voor zo'n energie-hub. Een energie'hub is een plek waar energie wordt opgewekt,
gebruikt en/of opgeslagen. Eind dit jaar is helder of op deze plek een energie-hub haalbaar is. ls dit
niet het geval en is de plek niet geschikt, dan stopi het onderzoek. Ats de plek wel geschikt is,
betrekken we u bij het vervolg van het traject (ruimtelijke procedure en het vergunningsproces) en
volgt een informatiebijeenkomst. ln dit geval is de verwachting dat de realisatie ergens tussen 2025 en
2030 zou kunnen plaatsvinden.

lnformatie

U ontvangt eind 2022 een volgend Bredabericht met de stand van zaken.

Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact,
WhatsApp 06 - 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Zie kaartje op de achterzijde voor de plek van het onderzoek.
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De Plek van het onderzoek:


