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Nieuwe klant mijnwater

Arcus gebruikt mijnwater voor nieuwbouw
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Scholengemeenschap Arcus gaat de nieuwbouw op Nieuw Eyckholt
verwarmen en koelen met mijnwater. Hiermee wordt een CO2-reductie van
45% ten opzichte van traditionele verwarming en koeling bereikt. Arcus en
Mijnwater BV in oprichting gaan hiertoe een overeenkomst voor vijftien
jaar aan.
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De nieuwe aansluiting van Arcus is een belangrijke stap om het mijnwatersysteem
voor de toekomst rendabel te maken. Eerder werden al de nieuwbouw van het
CBS-kantoor en het centrum van Heerlerheide aangesloten op het mijnwater. Er
lopen nog diverse onderhandelingen met andere partijen. Wethouder Riet de Wit is
blij met dit besluit van Arcus: “Wij hebben met de raad afgesproken dat wij voor
2014 nieuwe afnemers zouden hebben. We onderhandelen nog met verschillende
andere partijen en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”
Arcus Nieuwbouw
De nieuwbouw van Arcus is ontworpen om op het Mijnwater-systeem aan te sluiten.
Het is een milieuvriendelijke manier van klimaatbeheersing, waarbij de CO2uitstoot aanzienlijk beperkt wordt. Toon Theunissen, voorzitter College van Bestuur
van Arcus: “Dit past binnen de ambitie van Arcus en de overige beroepsonderwijsinstellingen in Heerlen om samen de bij elkaar gelegen locaties rondom de
Valkenburgerweg verder te ontwikkelen tot een uitnodigende, duurzame
onderwijscampus met innovatieve onderwijsprogramma’s.”
In 2015 moeten MBO-instellingen gebruik maken van 100% groene energie. Het
Mijnwater-project is een goede stap in de richting om aan deze eis te voldoen. De
verwachting is dat op termijn de kosten voor fossiele energie, zoals gas, flink zullen
gaan stijgen, terwijl de duurzame energiebronnen minder hard omhoog gaan. Dit
maakt Mijnwater ook (op termijn) ook financieel interessant. De eerste zichtbare
handeling voor het mijnwatersysteem zal de aanleg van de aan- en afvoer van het
mijnwater op het terrein zijn. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van
2013 de werkzaamheden hiervoor buiten klaar zijn.
EU Richtlijn
Gemeente Heerlen en scholengemeenschap Arcus lopen vooruit op de op 4 oktober
2012 door de Raad van de Europese Unie aangenomen energie efficiënte richtlijn.
Deze bepaalt dat in 2020 alle publieke en overheidsgebouwen in de Europese Unie
20% energie besparen.
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