Verslag gesprek tussen BCBreecamp en Breecamp Energie
Bij het gesprek van dinsdag 22 januari waren namens Unica de directeur en de projectleider
voor Breecamp Energie aanwezig. Namens de BCBreecamp zaten de voorzitter en zeven
bewoners aan de tafel
Dit voortgangsgesprek is een van de afspraken die is voortgekomen uit het mediationtraject
van 2 jaar geleden jaar dat is gefaciliteerd door de gemeente. Het doel van dit gesprek is om
te bespreken wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat er te voorzien is voor het
komende jaar. Daarbij hoort ook de afstemming van wat goed ging en wat beter kan.
Kortom: het bespreken van de dagelijkse gang van zaken rondom de warmteaanvoer in
Breecamp.
Het huidige aantal aansluitingen op dit moment is 458 woningen, zwembad Bubbels en 2
scholen (Het Festival en de Kwakel). De capaciteit van de ketel laat nog 10 woningen toe.
Deze kunnen nog worden toegevoegd wanneer dit wordt aangevraagd. Echter geeft
Breecamp Energie aan dat het onwaarschijnlijk is dat hiervan gebruik wordt gemaakt.
Informatievoorziening vanuit Breecamp Energie bij nieuwe aansluitingen van bewoners is na
beleving van bewoners niet optimaal geweest. Breecamp Energie geeft hierin aan dat deze
verantwoording bij verkopende/verhurende partij ligt. Breecamp Energie verstrekt
informatiepakketten aan deze partijen die bestemd zijn voor de nieuwe bewoners. Ook is er
informatie beschikbaar via de site van Breecamp Energie.
Breecamp Energie heeft het voornemen om een open dag te organiseren om binnen in de
centrale te kunnen kijken. Hierover volgt nog een exacte datum.

Storingen:
Zover bekend waren er geen storingen in het afgelopen jaar gemeld. De procedure bij een
storing is dit te melden via email dan wel telefonisch aan Breecamp Energie, elke bewoner
die hiervan hinder ondervindt moet dit individueel melden. Compensatie vindt alleen plaats
voor bewoners die zich melden en als de storing niet binnen het vastgestelde termijn is
opgelost. Als er een storing in het systeem ontstaat kan er altijd terug gevallen worden op
een diesel gestookte back-up ketel .

Onderhoud:
Er wordt volgens afspraken eens per drie jaar controle uitgevoerd aan de warmteafleversets
waarbij de werking van de set (o.a. corrosie, filter, temperaturen en flows) wordt
gecontroleerd.
Diverse bewoners geven aan dat er in de tijd dat zij er wonen (> 3 jaar) geen controles zijn
geweest. Breecamp Energie geeft aan dat de uitvoering van de controles volgens de
standaard onderhoudsfrequentie zou moeten zijn uitgevoerd, echter gaan ze dit nader
onderzoeken. Hier komt nog een terugkoppeling van.

Onder de bewoners leeft het stukje over fijnstof uitstoot. Breecamp Energie geeft aan dat uit
de metingen duidelijk naar voren gekomen dat de normen voor fijnstof worden gehaald. Uit
het in 2016 uitgevoerde onderzoek van Witteveen en Bos bleek de fijnstofconcentratie ver
onder de Europese norm van 40 µg/m3
Uit managementsamenvatting van bovengenoemde rapportage:
Voor fijnstof bedraagt de hoogst berekende jaargemiddelde concentratie in de omgeving
20,4 µg/m3 (microgram per kubieke meter), wat ruim binnen de Europese norm van 40 blijft.
Van dit totaal is 19,28 µg/m3 aanwezig in de achtergrond en 1,15 µg/m3 afkomstig van de
centrale. Door verhoging van de schoorstenen neemt de bijdrage van Breecamp Energie af
naar maximaal 0,45 µg/m3.
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Breecamp Energie heeft in 2017 de drie schoorstenen verhoogd naar 15 meter.

Kosten:
De vraag over hoge kosten van de stadsverwarming leeft nog steeds onder de bewoners.
Bewoners zijn niet overtuigd dat deze oplossing duurzamer is, mede vanwege het hoge
verbruik. Breecamp Energie geeft aan dat het energieverbruik afhankelijk is van de
omstandigheden in de woningen die per situatie anders kunnen zijn. Breecamp Energie
levert duurzaam opgewekte warmte op basis van de vraag en heeft geen invloed op het
verbruik van de individuele woningen.
Tarieven:
Koppeling stadsverwarming aan Gasprijs was vanwege het NMDA-principe. Nu belastingen
op Gas omhoog gaan om duurzaamheids-initiatieven te stimuleren gaat de vlieger niet meer
op om de prijs van stadsverwarming hieraan te koppelen. (volgens de bewonerscommissie.)
De tarieven van de gastarieven worden gelinkt aan de levering van energie. Breecamp
Energie is verlieslatend. De kosten voor biomassa (hout die moet voldoen aan juiste normen)
zijn gestegen. Alle partijen betalen gelijke kosten voor de afname van de warmte.
Basisvoorwaarden zijn de opvolging van de warmtewet en goede dienstverlening, geen
onderbreking van de levering. De ACM wil dat partijen niet verlieslatend zijn, omdat anders
de vergunning wordt ingetrokken.

De ACM heeft voor 2019 een maximale verhoging vastgesteld van 18,4% (Variabel tarief
€/verbruik GJ) en 3,2% voor de vaste kosten (vastrecht, meetkosten, afleverset). Breecamp
Energie verhoogt de prijzen voor 2019 met respectievelijk 15% en 2,1%.

