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HIGHLIGHT: De aanpak van klimaat laat zich slechts een enkele keer zien, zoals bij de aanpak van de
Oude Vest. Maar wethouder Paul de Beer heeft zijn handen vol aan het klimaat. Breda klimaatstad in tien
punten.
klimaatstad breda
De Beer houdt er een muisarm aan over, zoveel handtekeningen die hij zet. Green Deals, City Deals.
Samenwerking met bewoners, met steden, provincies, met het waterschap. ,,Want het klimaat stopt niet bij
de gemeentegrenzen.'' Dus is het van belang afspraken te maken. Bijvoorbeeld over aanleg van aardgasvrije
wijken. Dat lukt bij nieuwbouw, bij bestaande wijken komt dat nog.
Green deals/City deals
Zonnepanelen
,,Ondernemers willen best verduurzamen, maar dan liefst met de overheid. Je moet bedrijven verleiden
hetzelfde te doen als wij als gemeente met ons vastgoed.'' Daarom stimuleert de gemeente Breda het
opzetten van een BIZ, een Bedrijven Investering Zone, een samenwerking tussen bedrijven in een gebied.
Samen groen onderhouden, zonnepanelen aankopen. In de regio ook: ,,Want Breda kan het niet alleen.''
Warmtenet
,,Een nieuw huis moet per saldo energieneutraal zijn, met zonnepanelen, aangesloten op het warmtenet, op
een warmtepomp.'' Tot nu toe loopt het nul-op-de-meter niet lekker. De Beer beaamt dat. Een project in
Geeren-Zuid met een zeventigtal woningen liep op niets uit. ,,De aanbesteding bleek te duur. We kijken nu
naar warmte als alternatief en elektrische toepassingen.''
,,Woningen op gas? Totaal niet meer van deze tijd. Een van de grootste uitdagingen is om particulieren te
verleiden hun woning te verduurzamen. Nee, ik zit niet op de lijn van verplichten.'' De Energiebespaarlening
is daarom een belangrijke troef. Nul procent rente voor investeringen tot 25.000 euro aan verduurzaming.
,,Want vaak is de keuze: vakantie of zonnepanelen. Dit maakt beide doen mogelijk.''
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Energiebespaarlening
Een hele uitdaging is ook de overgang van de kolencentrale Geertruidenberg (de Amercentrale) op
biomassa (2018). In Breda zijn 20.000 woningen afhankelijk van de warmte van de centrale. Hoe gaat dat
straks? Er moet een alternatief komen. ,,Stoken op biomassa, op houtvezels bijvoorbeeld, is ook eindig. Ik
denk dat we moeten kijken naar geothermie, aardwarmte, putten van een paar kilometer diep.''
Biomassa
ZonneWijde, het zonnepanelenpark aan de Noordelijke Rondweg. Schoolvoorbeeld van een mooi particulier
initiatief. Het grootste zonnepark met crowdfunding opgezet. 7.000 collectoren, 714 participanten. ,,Het is
een showcase, maar liever nog zie ik panelen op daken. Door goed te kijken en te overleggen, en niet
Noord-Koreaans te pushen. Daken van bedrijven en woningcorporaties hebben een enorme potentie.''
Windmolens
Er wordt nog gezocht naar de meest geschikte locaties voor 30 tot 40 hoge molens aan de A16, goed voor
100 megawatt. Als een lint, de Valley-gedachte, schetst De Beer. Noodzakelijk? ,,Beter dan in een woonwijk
of in een natuurgebied.'' De Beer hoopt dat de innovatie zo snel gaat dat die hoge windmolens over vijftien
jaar het landschap weer uit kunnen. Dat er alternatieve energiebronnen worden aangeboord. Dat ze niet
meer nodig zijn.
Afvalinzameling
Nóg beter afval scheiden in huis. Met nieuwe containers, drie voor de meeste huishoudens: gft, papier en
plastic, géén restafval. Wat niet in de drie bakken past, moet naar een bak op een centrale plaats in de
buurt. Enkel in het buitengebied krijgen bewoners die vierde container. ,,Daarnaast zetten we steeds meer
duurzame vuilniswagens in.''
Verduurzaming gebouwen
Bij NAC op het dak komen zonnepanelen. Het is een van de 69 gemeentepanden, van buurthuizen, kantoren
tot zwembaden, die wordt verduurzaamd. ,,We zijn de eerste gemeente van Nederland die het hele
gemeentelijke vastgoed aanpakt.'' 18,6 miljoen euro wordt er geïnvesteerd. Van tochtstrips, kozijnen
vervangen tot duurzamer maken met zonnepanelen. Zoals op het NAC-stadion dus.
Onder de radar broeit het
Klimaatbestendige stad
Als het om inrichten van de openbare ruimte gaat, ziet Paul de Beer de singels als grootste stadspark in
wording. ,,Veel verharding weghalen, groen terug. Groene openbare ruimte lokt gezond gedrag uit.''
GroenLinks ziet in de Molsparking een stadspark. Weg met de zee aan blik. ,,Dat kan iedereen roepen, maar
zo werkt het niet. Het gaat hier ook om een particuliere locatie. We kijken naar autogebruik, waar het beter
kan. Stationslaan of de Oude Vest.''
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