
 

   

Raad 24 november 2021 

Motie aangenomen met 15 stemmen voor (VVD 

PvdA D66 CDA GL) en 6 stemmen tegen (GB 

PRD). PRD legt stemverklaring af. 

Motie inzake de Transitievisie Warmte 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 24 november 

2021, behandelend de transitievisie Warmte,  

            

Constaterende dat, 

 

1. de gemeente Renkum heeft besloten om in 2040 klimaatneutraal te zijn; 

2. de gemeente, net zoals de rest van ons land, daarom aardgasvrij zal moeten 

worden; 

3. daarmee de woningen en overige gebouwen in onze gemeente afhankelijk worden 

van een andere energietoevoer en/of externe warmtebron; 

4. het college daarom ter vaststelling de transitievisie warmte aan de raad heeft 

voorgelegd met plannen over de periode tot 2030 en een doorkijk tot 2040; 

5. in deze visie de grote kernen Renkum/Heelsum en Oosterbeek op basis van de 

stedelijkheidsgraad geschikt geacht wordt voor warmtenetten; 

6. voor Renkum/Heelsum de restwarmte van Parenco/Smurfitt Kappa aangeduid 

wordt als mogelijke bron; 

7. daarnaast voor Heelsum mogelijkerwijs ook Papierfabriek Schut/Exacompta 

Clairefontaine S.A. als mogelijke bron in aanmerking komt; 

8. voor Oosterbeek geopteerd wordt voor aansluiting op het warmtenet van Arnhem; 

9. het warmtenet van Arnhem vooralsnog gevoed wordt door de restwarmte van de 

AVR-centrale in Duiven en de scenario’s van de exploitant (zie 

https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/warmtebronnen/warmtenet

-arnhem/ ) deels voorzien in blijvende afhankelijkheid van afvalverbranding en 

dus afvalaanbod, 

 

Overwegende dat: 

 

• verschillende vormen van alternatieve energieopwekking een bijdrage kunnen 

leveren aan de doelstelling van de gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal 

te zijn; 

• bij de potentiële leveranciers van restwarmte sprake is van een restproduct 

(Parenco en Schut) of een afhankelijkheid van de hoeveelheid aangeleverd afval; 

• papier- en kartonproductie veelal in handen is van mondiaal opererende 

ondernemingen, die op basis van globale strategieën tot besluitvorming komen 

over levensvatbaarheid en omvang van productielocaties;   

• er in Nederland al eerder situaties zijn geweest waarbij het afvalaanbod 

ontoereikend was om te voorzien in de noodzakelijke energiebehoefte en extra 

volumes geïmporteerd moest worden uit het buitenland; 

• er eerder besluitvorming is geweest, ook in de gemeente Renkum, dat de 

hoeveelheid restafval verder teruggedrongen moet worden, uiteindelijk zelfs tot 

nihil; 

• het ongewenst is dat overheden als de gemeente Renkum in de omstandigheid 

kunnen komen dat er een belang ontstaat om particuliere ondernemingen ten alle 

tijden in stand te houden om verzekerd te zijn van levering van warmte,   
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Draagt het College op om: 

 

1. te onderzoeken op welke wijze voorkomen kan worden dat potentiële leveranciers 

van restwarmte hun bestaanszekerheid van hun primaire productieprocessen 

kunnen ontlenen aan afname van warmte ten behoeve van warmtenetten; 

2. de uitkomsten en aanbevelingen onder 1 gestelde punt in het dictum in te 

brengen in de verdere ontwikkeling van de Groene Metropoolregio (de Circulaire 

Opgave) en overleg met de provincie,  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

De fractie van 

 

 

VVD 

 

 

 

D66 


