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Motie       Agendapunt 18  Aanvaard 

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 7 februari 2022 

Titel: Afspraken Amerwarmtenet tegen het licht houden 

Constaterende dat: 

 Er een flink aantal Tilburgse huishoudens (zo’n 29.000) afhankelijk zijn van het Amer-
warmtenet dat grotendeels draait op houtgestookte biomassa uit de Amercentrale met als 
enige warmteleverancier Ennatuurlijk; 

 Er in 2016 afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en warmteleverancier Ennatuurlijk om 
zo’n 16.000 extra aansluitingen te realiseren voor 2030, de zogenaamde ‘Green Deal 
Warmtevoorziening Tilburg’.  
 

Overwegende dat: 

 De gemeenteraad tot nu toe  geen rol heeft gehad in de totstandkoming van afspraken over 
de uitbreiding van het Amer-warmtenet;  

 De raad eerder unaniem met een motie het gemeentebestuur opgedragen heeft om 
voortaan in positie gebracht te worden rondom afspraken over uitbreiding van het Amernet; 

 Er terugkerende discussie en ongenoegens zijn in stad en raad over: 
- Het gebrek aan regiemogelijkheden vanuit de gemeente; 
- De discutabele duurzaamheid op middellange en lange termijn van het net dat op dit 

moment grotendeels draait op houtgestookte biomassa uit landen als Canada, Wit-
Rusland, Baltische Staten, Brazilië; 

- De beperkte keuzevrijheid voor inwoners aangesloten op dit net; 
- Onterecht in rekening gebrachte kosten zoals de aansluitbijdrage;  
- En recentelijk, de forse verhoging van warmtetarieven op basis van de aardgasprijs, 

terwijl het Amernet in Midden-Brabant slecht heel beperkt (3%) afhankelijk is van 
aardgas. 

- De toekomstbestendigheid van het Amer-warmtenet (subsidies biomassa lopen in 
2030 af, en er is geen alternatieve echt duurzame bron op redelijke termijn en 
grootschalig voorhanden).  
 

De gemeenteraad roept op om: 

 In de volgende bestuursperiode de afspraken omtrent uitbreiding van het Amernet en de 
toekomstbestendigheid van dit warmtenet, tegen het licht te houden. 

 Hierbij alle mogelijke scenario’s te doorlopen; 



 

 

 Te verkennen of een onafhankelijk onderzoek (bijvoorbeeld vanuit TUE Eindhoven) kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van deze scenario’s.  

 De thema’s duurzaamheid, afhankelijkheid, technische staat, keuzevrijheid en 
betaalbaarheid hierbij te betrekken;  

 In afwachting van besluitvorming over de scenario’s zeer terughoudend te zijn met het 

aansluiten van woningen op het Amerwarmtenet. 

De raad verzoekt het college: 

Inzichtelijk te maken welke woningbouwprojecten/woningen de komende jaren binnen de gemeente 

Tilburg op de planning staan om aangesloten te worden op het Amerwarmtenet en de raad hier zo 

spoedig als mogelijk, doch uiterlijk voor de zomer van 2022, over te informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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