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De Amercentrale en het gebied eromheen spelen een belangrijke 
rol in het elektriciteitsnetwerk en warmtenetwerk van 
Noord-Brabant en de energietransitie in Nederland. Om ons 
energieverbruik te verduurzamen en samen minder CO2 uit te 
stoten, krijgen centrales mogelijk een nieuwe rol en daarom 
kijken we naar de toekomst. Welke rol speelt de Amercentrale 
daarin? En wat betekent dit voor de inrichting en het gebruik van 
het gebied rond de Amercentrale?

Verkenning
Vijf betrokken partijen zijn samen een verkenning naar die toekomst 
gestart: de gemeente Geertruidenberg, de regio West-Brabant, de 
provincie Noord-Brabant en de eigenaar, energiebedrijf RWE met 
dochteronderneming innogy. Zij willen deze zomer een denkrichting 
voor de toekomst van het Amergebied presenteren. 

Op maandag 14 mei zijn we met de verkenning gestart. Inwoners van 
de gemeente Geertruidenberg, ondernemers, bestuurders en andere 
betrokken partijen hebben meegedacht over verschillende scenario’s. 
Deze sessie leverde tientallen ideeën op, die op dit moment worden 
verwerkt in een aantal scenario’s.

Scenario’s
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 5 juni op de Amercentrale mee 
te praten over de meest kansrijke scenario’s die zijn uitgewerkt op ba-
sis van de besproken ideeën. Vervolgens wordt in de komende periode 
de denkrichting verder uitgewerkt.

Tweede bijeenkomst 
Datum 5 juni 2018
Locatie Amercentrale, Amerweg 1
 Geertruidenberg
Tijd 19.00 tot 22.00 uur

Let op!
Om toegang te krijgen tot de Amercentrale is het nodig u vooraf 
aan te melden en op 5 juni een identiteitsbewijs (paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen! Uw privacy is 
gewaarborgd en de gegevens worden door RWE alleen gebruikt voor 
controle tijdens deze avond. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Klik hier om u aan te melden

We zouden het fijn vinden als u met ons mee komt denken. 
Graag tot 5 juni!

Deel deze uitnodiging vooral 
ook met uw netwerk!

Uitnodiging Toekomst Amergebied

Denkt u mee over de toekomst van de Amercentrale en omgeving?

https://mvc.typeform.com/to/waGeue

