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Het doel van het INTERREG V A-project “Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren” 

(WiEfm) is het bevorderen van een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. 

Het onderwerp warmte zou voor de bedrijven en de gemeenten  beter tastbaar en bruikbaar 

gemaakt moeten worden om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een 

duurzame warmtevoorziening te promoten. Op 18 februari 2016 vond de startbijeenkomst van het 

project plaats. 

 

 

Informatie rond het INTERREG V A programma is te vinden op www.deutschland-nederland.eu. De 

co-financiering voor het project komt van de ministeries van Economische Zaken van NL en het Land 

NRW (D) en de provincies Gelderland en Overijssel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen, november 2017 
 
Jan Oostenbrink 
 
www.janoostenbrink.eu  
info@janoostenbrink.eu 

http://www.deutschland-nederland.eu/
http://www.janoostenbrink.eu/
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het WiEfm Eindrapport “Warmtenetten”, het resultaat van de 6 Future workshops rond 
warmtenetten en georganiseerd in het kader van het INTERREG V A project “Warmte in de Euregio: 
focusseren en moderniseren” (WiEfm). In het project werken, onder leiding van de FH Münster, 
Leadpartner de onderstaande organisaties samen: 
 

 
 
Met dit rapport als afsluiting van 6 regionale bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in de “cases” die 
op lokaal en regionaal niveau (van Wageningen, NL tot Warendorf, D) spelen. Verder wordt de kennis 
rond kansen en mogelijkheden (en bottlenecks) vergroot en dit geeft een aanzet voor de realisatie 
van verdere warmtenetten. Het Eindrapport is de bundeling van de opvattingen, meningen en 
ervaringen van de deelnemers aan de 6 workshops. 
 

         
NL – D grensgebied /  
projectgebied Euregio 

 
 
 
 
 
 

Mijn speciale dank gaat uit naar de “Projekt-Arbeitsgruppe” met de vertegenwoordigers van de 
projectpartners en in het bijzonder Hinnerk Willenbrink en Klaus Russell-Wells van de 
Fachhochschule Münster. En de meeste dank gaat naar alle Nederlandse en Duitse deelnemers aan 
de 6 bijeenkomsten: zonder hun input, kennis en ervaring, kritische standpunten en 
oplossingsgerichte ideeën was dit alles niet tot een dergelijk succes geworden! 
 
De foto op de voorpagina is wellicht symbolisch voor warmtenetten: deze staan (te) vaak in de 
schaduw van de mogelijkheden op energiegebied, maar gelukkig komt er steeds meer licht. 
 
Hopelijk wordt met dit Eindrapport Warmtenetten een verdere aanzet gegeven voor de regionale en 
grensoverschrijdende ontwikkeling van warmtenetten alsmede de grensoverschrijdende uitwisseling 
van kennis en ervaring hieromtrent tussen Oost-Nederland en Münsterland.  
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Inleiding 
 
Het project “Warmte in de Euregio: focusseren en moderniseren” (WiEfm, www.WiEfm.eu/nl) is het 
INTERREG V A project dat gericht is op het bevorderen van een koolstofarme en duurzame 
warmtevoorziening in de Euregio, Oost-Nederland en Münsterland. Het onderwerp warmte moet 
voor bedrijven en gemeenten beter tastbaar en bruikbaar gemaakt worden om de 
klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te 
promoten. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn de warmtenetten en de warmtetoepassingen. 
 

In de periode mei tot en met oktober van 
2017 heeft een zestal regionale 
bijeenkomsten in de vorm van Future 
workshops (“Zukunftswerkstätten”) 
plaatsgevonden voor vertegenwoordigers 
van bedrijven, overheden en intermediaire 
organisaties. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats in Deventer (kiEMT/Saxion, provincie 
Overijssel), Ennigerloh (AWG, Kreis 
Warendorf), Senden (wfc, Kreis Coesfeld), 
Steinfurt (WESt, Kreis Steinfurt), 

Wageningen (kiEMT, provincie Gelderland) en Gescher (WFG, Kreis Borken) en werden georganiseerd 
door de genoemde regionale projectpartners.  
 
De 6 bijeenkomsten kenden een drietal vraagstellingen te weten 
 

Tafel A: Haalbaarheid van het collectieve (rest)warmte-oplossingen (technisch en economisch) 

 Welke belemmeringen zijn er? 

 Welke oplossingen ziet u hiervoor? 

Tafel B: Businessmodellen collectieve (rest)warmte-oplossingen (governance en businesscase) 

 Welke belemmeringen zijn er en waarom is er bij u tot nu toe geen uitwisseling/gebruik 

van collectieve (rest)warmte? 

 Welke oplossingen voor deze uitdaging ziet u? 

 Wat is u een duurzame warmteverzorging waard? 

Tafel C: Eisen en verwachtingen richting de politiek/beleid en bedrijfsleven  

 Welke eisen/verwachtingen heeft u (politiek/regio) van het bedrijfsleven? 

 Welke eisen/verwachtingen heeft u (bedrijfsleven) met betrekking tot de overheid en 

haar beleid? 

 Welke eisen/wensen heeft u op het gebied van technologie en onderzoek? 

De 6 Future Workshops hadden ieder een specifiek thema, waarbij de discussieronden aan de drie 

tafels over warmtenetten in de brede context plaatsvonden. 

 Deventer: diepe geothermie als bron voor een warmtenet in Kampen 

 Ennigerhloh: wettelijk kaders voor warmtenetten in Duitsland 

 Senden: best practice van een fabrikant van warmteleidingen 

 Nordwalde: gebruik van industriële restwarmte voor een warmtenet in Ostercappeln 

 Gescher: warmte uit biogasinstallaties voor collectief gebruik 

 Wageningen: kansen door veranderingen in de openbare ruimte: oprichten van een 

alternatieve warmtevoorziening als onderdeel van de vernieuwing van riolering.  
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Aanpak en opbouw Eindrapport 
 
Aan de 6 Future Workshops hebben ongeveer 150 personen deelgenomen. Naast de WiEfm-
projectpresentatie werd iedere bijeenkomst gestart met een of meerdere regionale 
vertegenwoordigers uit politiek of bedrijfsleven en soms een keynote speaker (een expert met een 
“Impulsreferat”) gevolgd door 3 interactieve gespreksrondes in 3 groepen onder leiding van 
vertegenwoordigers van de projectpartners. De gesprekken aan de 3 tafels vonden plaats rond de 
hierboven genoemde 3 vraagstellingen, waarbij de groepen rouleerden. 
 
De resultaten van de bijeenkomsten zijn in dit rapport samengevat en worden afgesloten met 
Conclusies en aanbevelingen. Voor zover van belang worden specifieke zaken naar land 
weergegeven. 
 
Daarbij heeft geen beoordeling van de uitspraken van de deelnemers aan de 6 sessies op juistheid 
plaatsgevonden: alle gemaakte opmerkingen en gedane uitspraken zijn gewoon “gezegd en/of 
geschreven”. Wel zijn deelnemers onderling is discussie gegaan dan wel is er in een volgende 
gespreksronde een correctie c.q. aanvulling gedaan op een uitspraak of op geschreven teksten. 
 
Voor de bijeenkomsten is gebruik gemaakt van het Future Workshop (Zukunftswerkstatt) concept. 
Dit leidt tot een interactieve discussie waarbij de deelnemers in kleine groepen worden aangezet om 
“out of the box” te denken over bepaalde vraagstellingen en onbevangen naar trends en 
toekomstige ontwikkelingen te kijken. Op creatieve wijze konden de groepsdeelnemers hun 
opvattingen en ideeën naar voren brengen als mogelijk antwoord op actuele maatschappelijke 
vraagstellingen rond warmtenetten. 
 
Dit alles heeft geleid tot dit Eindrapport. Daarbij zijn de uitkomsten van de diverse vraagstellingen 
aan de 3 tafels thematische gebundeld naar m.n. stakeholders en economische haalbaarheid.  
Bijzondere of opvallende uitspraken zijn daarbij regelmatig als ingekaderde tekst aan te treffen. 
 
Verder zijn in de bijlagen diverse onderdelen en impressies van de 6 Future Workshops 
weergegeven. Tot slot is er de bijlage waarin de ontwikkelingen rond warmtenetten aan de hand van 
de actualiteit uit de NL en D pers en media wordt geschetst. 
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Leeswijzer 

Ten behoeve van de leesbaarheid is in dit rapport Nederland of Nederlands(e) afgekort tot NL en 

Duitsland of Duits(e) tot D.  

Onder “nationale overheid” wordt voor NL de regering in Den Haag begrepen (het Rijk) en voor D de 

Bundesregierung in Berlijn. Verder wordt als stakeholder de “lokale overheid” genoemd: voor NL 

betreft dit de gemeenten en voor D de Kommunen. Met de D Kommunen zijn vaak verbonden de 

zgn. “Stadtwerke”. Hieronder worden verstaan gemeentelijke bedrijven (soms geprivatiseerd) die 

veelal taken vervullen op o.a. het gebied van de energievoorziening, afval en stadsvervoer. Gelet op 

hun rol inzake de energievoorziening (gas, elektriciteit en warmtenetten) nemen ze een belangrijke 

positie in rond warmtenetten. 

Specifieke informatie rond de projectpartners is te vinden in bijlage i. 
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1. Warmtenetten algemeen 

Een warmtenet is een net van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat water is 

afkomstig van een warmtebron in de buurt en wordt gebruikt om huizen te verwarmen voor 

toepassingen in de industrie. 

Warmtenetten kunnen met de gebruikelijke fossiele energieën zoals kolen, olie en gas geëxploiteerd 

worden. Het volledige potentieel wordt echter benut als er warmtebronnen worden aangeboord die 

voorheen individueel niet bruikbaar waren. Daartoe behoren bijvoorbeeld de restwarmte uit 

industrie of biogasinstallaties dan wel hernieuwbare energieën als zonne-energie en geothermie. 

Het nadeel van warmtenetten ligt in het warmteverlies in de leidingen. Naast andere factoren hangt 

dit af van de temperatuur in het net: des te hoger de temperatuur, des te groter het warmteverlies. 

Vandaar dat de temperatuur zo laag mogelijk gehouden wordt. In de meeste netten zijn ondertussen 

voorlooptemperaturen van 80°C (hoge temperatuur/high temperature/HT) gebruikelijk. De nieuwste 

(4e) generatie van warmtenetten kent temperaturen van 50-60 °C. Ook zijn temperaturen van 8-20 °C 

mogelijk. In dergelijke gevallen wordt gesproken van “koude warmtenetten” (lage temperatuur/low 

temperature/LT), waarvan de warmte ter plaatse via warmtepompen wordt opgepompt. 

Gezamenlijk hebben NRW en NL een warmtebehoefte van 10270 PJ/a (352TWh/a). Slechts 6% 

daarvan wordt door hernieuwbare energie afgedekt en 94% bestaat uit fossiele energie. 

Warmtenetten bieden de mogelijkheid om het aandeel van hernieuwbare energie aanzienlijk te laten 

toenemen. Vaak is echter onduidelijk waar warmtenetten economisch en technisch haalbaar zijn. 

Daarom heeft de FH Münster met de “hotspot”- analyse een methode ontwikkeld om op basis van de 

beschikbare geodata de potenties voor het Münsterland te inventariseren. Een interactieve kaart van 

de regio toont bijna 200 locaties (“warmte-hotspots”) waar het de moeite waard is om een 

warmtenet te installeren. Zie http://fh-

muenster.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=94073a8a260443ed8fc81d8480dfe22c. 

 

Bron: WiEfm presentatie, 6e Future Workshop 

Wageningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Via een uitgebreide analyse van de vestigingsstructuur in Münsterland werden de gebieden met 

potenties voor het starten van nieuwe warmtenetten (de zgn. “warmtebronnen/Wärmesenken”) 

onderzocht. Binnen Münsterland (zonder Stadt Münster) is 8% als bebouwd aan te merken en 

hiervan is 1,5% als hotspot geschikt voor decentrale warmtenetten. En hiermee kan in 30% van de 

warmtebehoefte van Münsterland worden voorzien. Dit betekent dat een derde van de 

warmtebehoefte technisch en economisch via warmte uit biogas, biomassa, geothermie en 

industriële restwarmte CO2-neutraal kan worden gedekt. 
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Ook in de wereld buiten de Randstad en het Roergebied, buiten de zgn. “Oberzentren”, het meer 
“landelijke gebied”, zijn voldoende potenties voor warmtenetten. 

 

Daarbij gaat het uiteindelijk om de hele waardeketen van warmte om tot een verduurzaming te 

komen: van opwekking tot distributie en exploitatie.  

 

 

Bron: RvO. 

www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfg-

mEtobXAhWDWxQKHUUPBgcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fonderwerpen%2Fduurzaam-ondernemen%2Fduurzame-

energie-opwekken%2Fnationaal-expertisecentrum-warmte&psig=AOvVaw1ntMzvOs_XQRMnzVyRz05A&ust=1508830316659256 
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2. Stakeholders 

Bij de warmtenetten is een groot aantal stakeholders betrokken. Dit zijn zowel de nationale als 

vooral ook de lokale overheden, de eigenaren/huurders/bewoners en woningbouwcorporaties, de 

bedrijven (als producenten en afnemer van warmte) en intermediairs. Hieronder wordt ingegaan op 

deze stakeholders, de belangen die zij bij warmtenetten hebben en de rol die ze kunnen vervullen 

alsmede de diverse knelpunten waarmee zij worden geconfronteerd. 

Aan de mogelijke rol, taak en financieringsmogelijkheden van het middenveld in overheidsland, de 

provincies Overijssel en Gelderland en het Land NRW is weinig tot geen aandacht besteed in de 6 

bijeenkomsten. Het Land NRW heeft een eigen Klimaatplan met als doelstelling om tot 2020 een 

vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren van 26% (uitgaande van het basisjaar 1990), tot 2030 

een vermindering van 44% en minimaal 80% tot 2050. Het Münsterland als regio heeft geen eigen 

klimaatdoelstellingen. 

De provincies Gelderland en Overijssel hebben ieder hun eigen klimaatplannen; Gelderland kent het 

Gelders Energie Akkoord waardoor Gelderland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Bij dit 

Klimaatakkoord zijn vele partijen betrokken (o.a. bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en 

energiecoöperaties). 

Overijssel kent “Nieuwe Energie Overijssel” (NEO) met als doelstelling om in 2023 20% energie te 

halen uit biomassa, bodem, zon en wind. Naast nieuwe energie in de vorm van groen gas, elektra en 

warmte van eigen bodem gaat het om energiebesparing. 

 

a. Nationale overheid 

De overheden, zowel de nationale als de lokale hebben een centrale rol inzake het tot stand brengen 

van warmtenetten; tijdens de 6 workshops is dit van veel kanten naar voren gekomen. De overheden 

zien voor zich wisselende rollen weggelegd en zijn over het algemeen sceptisch over de impact die zij 

kunnen hebben om een doorbraak in warmtenetten te forceren. Wel kunnen overheden anticiperen 

op toekomstige ontwikkelingen.  

De nationale overheid heeft diverse sturingsinstrumenten vanuit de wet- en regelgeving om 
warmtenetten te “promoten” richting de stakeholders, waaronder de huurders van woningen dan 
wel de woningeigenaren. Zo zou het wettelijk mogelijk moeten worden dat de overheid in sommige 
gebieden een aansluitplicht op warmtenetten invoert. Daarnaast is genoemd dat de overheid via 
allerlei fiscale prikkels het gebruik van warmtenetten kan stimuleren. Hierbij kan worden gedacht 
aan een “CO2-belasting” op fossiele brandstof. Als positieve prikkel worden o.a. een startfinanciering 
en een energiepass genoemd. Tevens wordt wat betreft de invoering van een CO2 taks 
(milieubelasting) verwezen naar de mogelijke rol van de EU (zie hiertoe o.a. 
www.volkskrant.nl/opinie/eu-moet-CO2-belasting-invoeren~a4209161 en 
www.iwr.de/news.php?id=33939). 

Er kan een fiscale differentiatie plaatsvinden wat betreft de evnt. subsidiëring van warmtenetten: 
aangezien de bebouwing op het platteland minder dicht is dan in stedelijk gebied, is de 
warmtedichtheid vaak geringer dan in de stad. Aannemende dat warmtenetten in beide gevallen wat 
betreft energie en emissie een optimale oplossing zijn, moet er in het landelijke gebied een hogere 
subsidie beschikbaar worden gesteld. In Duitsland gebeurt dit bij de aanleg van breedbandnetten. 
Daarnaast kan ook degene die duurzame warmte afneemt, bepaalde fiscale voordelen verkrijgen. De 
overheid kan dan ook regels gaan vaststellen, net zoals dat is gedaan voor gas en elektra. 
 

http://www.volkskrant.nl/opinie/eu-moet-co2-belasting-invoeren~a4209161/
http://www.iwr.de/news.php?id=33939
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Denemarken kent bijvoorbeeld een veel directere sturing vanuit de overheid, ook bij de 
ontwikkeling van businessmodellen. 

 

Op nationaal niveau moet de politieke wil voor een energietransitie (“Wärmewende”) duidelijk 
zichtbaar worden: de nationale overheid is degene die de (eerste) stap moet doen wat betreft een 
duurzame energievoorziening om daarmee een lonkend perspectief te creëren op het gebied van 
warmte. Uiteindelijk moet dit leiden tot een brede maatschappelijke consensus rond warmtenetten; 
op dit moment heeft een duurzame warmteverzorging een te gering maatschappelijk nut. 

Een regelmatig terugkerend aspect is “veiligheid”: dit is erg belangrijk en NL-deelnemers wezen erop 
dat eenzelfde situatie zoals bij de gaswinning in Groningen (o.a. het ontbreken van informatie en 
derhalve geen draagvlak) zich niet mag voordoen. Daarom is het belangrijk dat de burgers betrokken 
worden en hier is een rol voor de overheid weggelegd.  

Een spanningsveld ontstaat met name rond de vraag naar de kosten aangezien een warmtenet voor 
een hogere energierekening zorgt. Daarbij moet worden gekozen voor een lange termijninvestering.  

Wat betreft de daadwerkelijke totstandkoming van warmtenetten moeten (in D) bureaucratische 
belemmeringen inzake planning- en bouwrecht en fiscale regeling worden verminderd; m.n. het 
bijhouden van een registratiesysteem voor een blokverwarmingscentrale (“Blockheizkraftwerk”, 
BHKW) wordt expliciet genoemd. 

Wat betreft de situatie in NL wordt het aardgas als te goedkoop beschouwd en vele kosten van het 

aardgasnetwerk worden niet aan de eindverbruiker doorberekend. De kosten van warmtenetten 

mogen niet hoger uitvallen dan nu het geval is bij aardgas. De gasprijs zal derhalve in sommige 

gebieden omhoog moeten richting de reële kostprijs. 

Het is belangrijk dat de wet- en regelgeving wordt aangepast. In NL garandeert de Gaswet het 
recht op gas en dit belemmert de ontwikkeling van nieuwe duurzame energie. 

 

Uiteindelijk heeft de centrale overheid de rol van initiator en facilitator. Zo dient ervoor te worden 

gezorgd dat het maatschappelijk bewustzijn toeneemt, dat diverse stakeholders (van ondernemers 

tot exploitanten) worden samengebracht in een regionaal partnerschap hetgeen een goede 

voorbeeldfunctie heeft. Het erbij betrekken van bestaande organisatiestructuren (zoals in D bijv. de 

zgn. energiecoöperaties [“Energiegenossenschaften”]) is van belang. Net als bij andere 

energiestromen is een ontkoppeling van exploitatie en productie noodzakelijk. Tevens kan de 

overheid impulsen geven aan de financiering via fondsen dan wel crowd funding. 

Een lange termijn zekerheid wat betreft de planning van warmtenetten is noodzakelijk: van de 

nationale politiek worden duidelijke uitspraken verwacht inzake technologieën, energiebronnen en 

wettelijke kaders.  

Biogas werd genoemd als voorbeeld hoe het “niet” moet: eerst werd dit als “goed” aangeduid 
omdat het hernieuwbare energie betrof en daarna was het “slecht” omdat het (te) veel goede 
grond in beslag nam. 

 

Warmtevoorziening in een regio behoort overigens niet tot de basisvoorzieningen; dit in 

tegenstelling tot digitalisering en breedband. Iedereen is zelf verantwoordelijk hoe hij/zij het huis 

verwarmt terwijl het ontbreken van een digitaal netwerk wel een belangrijke ontwikkelingsfactor is 

voor een hele regio. 
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Tevens kan de nationale overheid zorgen voor de bevordering van de samenwerking over de grens 

wat betreft warmtenetten. 

Tot slot: in sommige gevallen is een “smart solution” rond de aanleg van warmtenetwerken 

realiseerbaar door bijv. dit met de aanleg van een breedbandnetwerk of vervanging van de riolering 

te combineren hetgeen direct leidt tot een besparing op de investeringskosten. 

Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een versterking van de positie van de warmtenetten c.q. tot een 
versnelde invoer ervan. 

 

b. Lokale overheid 
 

Voor de gemeenten is een centrale rol weggelegd rond warmtenetten. Door de bouw van 

warmtenetten kan de gemeente zelf de regie voeren over de warmtevoorziening. 

Meer sturing vanuit de lokale overheid is gewenst bij het aanjagen van warmte-initiatieven, vooral bij 

de aanleg van warmtenetten. Daarbij is de suggestie gedaan dat het goed is wanneer de lokale 

overheid een collectief nutsbedrijf zou oprichten voor de levering (infrastructuur) van warmte. Dit 

zou moeten worden losgekoppeld van de productie, zoals dit nu ook het geval is bij elektriciteit. 

Verder kan in NL voor de komst van de Omgevingswet een ontwikkeltraject worden gestart waarbij 
vraag en aanbod goed in kaart worden gebracht waarop beleid wordt afgestemd. Op deze wijze 
kunnen ruimtelijke ontwikkelingen worden gestuurd en wordt “low hanging fruit” zichtbaar. 
 
Van belang is dat er daarbij wijkgericht wordt gewerkt: elke wijk vraagt om maatwerk aangezien 

verschillende soorten woningen om verschillende maatregelen vragen. Daarvoor is het goed om een 

matrix op te stellen en per type woningbouw te bekijken wat de meest haalbare oplossing is 

(technisch en economisch). Een nauwe samenwerking met o.a. woningbouwcorporaties en 

huiseigenaren is hier noodzakelijk. Tevens is daarbij gedacht aan het organiseren van lokale en 

regionale “warmtemarktplaatsen” (“kommunale und regionale Wärmebörsen”) waar vraag en 

aanbod met elkaar worden verbonden. 

Deze wijk (in NL) is niet de meest voor de hand liggende om een warmtenet op te zetten, maar 
zowel de riolering alsook enige tijd daarna het gasnet moeten worden vervangen en dus ontstaat 
er een win-win. Naast de gemeente nemen 2 universiteiten, de woningbouwstichting, een 
technisch ingenieursbureau, een bank en lokale energiecoöperatie hieraan deel. 

 

Een vergaand idee is dat de overheid op wijkniveau een verbod moeten kunnen stellen op aardgas, 

waardoor er vanzelf (betaalbare) alternatieven komen. 

Net zoals rond de nationale overheid komt ook hier de vraag aan de orde naar de (ontbrekende) 

politieke wil; de mening van enige D ondernemers richting lokale overheden is nogal kritisch: diverse 

bedrijven zijn van mening dat vaak de politieke wil en bereidheid ontbreekt om het thema 

“warmtenet” goed aan te pakken waarbij ook een integrale benadering bij gemeenten ontbreekt  

De gemeentelijke openbare energiebedrijven Stadtwerke Warendorf en Stadtwerke ETO hebben 
zelf tot nog toe geen businessidee rond duurzame warmte; er ontbreekt een overzicht wat betreft 
de ruimtelijke samenhang (bronnen en warmtekaart) en de technische mogelijkheden. 
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De lokale politiek is echter wel aan zet: zo kan een gemeente (mede) een impuls geven voor een 

business model en het oprichten van een lokale energiemaatschappij ten einde de drempels te 

verlagen. Bij de gemeenten moet duidelijk zijn wie de warmteprojecten in een gemeente coördineert 

en wie aanspreekpunt is voor burgerinitiatieven op dit terrein.  

De gemeente dient ervoor te zorgen dat wat betreft plannings- en bouwvoorschriften voor 

warmtenetten er sprake is van een eenvoudige procedure. Ook kan de gemeente ervoor zorgen dat 

bepaalde synergie-effecten worden bereikt bij de aanleg van diverse kabels en leidingen.  

Gemeente Kampen loopt vooruit op toekomstige prijsontwikkelingen van gas. Er is een verkenning 
naar geothermie gestart ter voorbereiding van een toekomstige businesscase. De resultaten 
worden open bewaard, opdat parameters gemakkelijk aangepast kunnen worden aan toekomstige 
ontwikkelingen. Die benadering wordt als positief gezien door de aanwezigen. 

 

Voor gemeenten zijn er diverse mogelijkheden om de aanleg van warmtenetten te ondersteunen:  

 een gemeentelijke visie en strategie opstellen via de politieke besluitvorming (voor D: in 

samenwerking met de Stadtwerke) wat betreft de warmtevoorziening in de toekomst, 

hetgeen de geïnteresseerde burgers (en mogelijke toekomstige klanten) een kader en 

richting biedt alsmede zekerheid en ruggensteun; 

 een gemeentelijk Warmteplan ontwikkelen dat warmtebronnen en -afnemers identificeert 

en kwantificeert. De gemeente kan op deze wijze als intermediair optreden bij het verbinden 

van vraag en aanbod  

 ondersteuning van buurtinitiatieven met een duidelijke bestuurlijke opstelling (gepaard 

gaande met een evnt. financiële en technische support) 

 aanleg van een eigen netwerk tussen de gemeentelijke gebouwen met evnt. aansluiting (op 

vrijwillige basis) van de aangrenzende bewoners. Op deze wijze geeft de gemeente het goede 

voorbeeld en wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot 

 afstemming met nutsbedrijven belast met de aanleg van kabels en pijpleidingen zodat 

graafwerkzaamheden voor diverse nutsvoorzieningen minimaal 2 jaren van te voren bekend 

zijn en energieaanbieders de aanleg van hun warmtenetten hiermee kunnen inplannen 

 voorschriften in het bestemmingsplan (“Bauleitplan”) 

 intermediairs (“Kümmerer”) via het fonds (subsidies) voor wijksanering beschikbaar stellen 

(dit geldt voor Duitsland en betreft de toepassing van Merkblatt 432 van het KfW [Kredit für 

Wiederaufbau], i.c. een bijzonder fonds voor “kommunale und soziale Infrastruktur”). 

 regionale initiatieven en partnerschappen actief ondersteunen 

 het opnemen van een aansluitplicht op warmtenetten voor bijv. nieuwe industriegebieden 

 bestaande structuren actief gebruikten en inzetten voor warmtenetten (in Duitsland betreft 

dit bijv. de energiecoöperaties). 

In de gemeente Apeldoorn wordt gewerkt aan een klimaatneutrale installatie, samen met 
bewoners en vanuit de wijkraad. En ook in Staphorst geschiedt iets vergelijkbaars, maar dan met 
het alliantiemodel. 

 

Met de ondersteuning vanuit de gemeente richting wijkinitiatieven kan actief worden gewerkt aan 

het afbouwen van voorbehouden inzake warmtenetten. Tevens geeft een gemeente daarmee een 

duidelijk signaal af richting event. financiers. Overigens zal veelal per wijk of dorp maatwerk nodig 

zijn wat betreft bepaalde oplossingsrichtingen. 
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De aanwezigheid van een (goed functionerend) warmtenet is een vestigingsfactor voor bedrijven zijn: 

een onderneming kan immers zijn restwarmte verkopen dan wel zich voor (goedkope) energie als 

afnemer aansluiten op een warmtenet. 

Wat betreft het interne draagvlak bij een gemeente is het van belang dat de verantwoordelijke 

bestuurder een duidelijk signaal afgeeft richting eigen organisatie en medewerkers met actieve 

ondersteuning vanuit het bestuur richting warmteprojecten. Verder is het van belang dat gemeenten 

ook met andere gemeenten gaan samenwerken, zodat er “intergemeentelijke netwerken” kunnen 

ontstaan waaruit “vlaggenschipprojecten” kunnen voortvloeien. 

De gemeente hebben de mogelijkheid om beplanting (“Begrünung”) op platte daken dan wel het 

aanbrengen van zonnepanelen op industrieterreinen te verplichten. 

Kritische tijdsfactoren omtrent onderhoud van infrastructuur (riool, glasvezel, onderhoud gasnet) 

bieden een “window of opportunity” die de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet 

verhoogt.  

De Benedenbuurt in Wageningen is een goed voorbeeld van een gecombineerde uitvoer: het 
vervangen van riolering maakt dat graafwerkzaamheden nodig zijn. Kostentechnisch is dat een 
goed moment om een warmtenet aan te leggen. Dat kan een extra stimulans zijn om bewoners 
over de streep te trekken. 

 

De (gemeentelijke) Stadtwerke kunnen de infrastructuur aanleggen die daarna “verhuurd” kan 
worden aan de gebruikers. Voor individuele ondernemers is deze aanleg niet haalbaar. Het 
tweeledige karakter van de Stadtwerke zit er overigens in dat zij enerzijds lobby voeren voor 
warmtenetten en anderzijds gewoon olie en gas willen verkopen. 
 
De sociale factor wordt als belangrijkste factor gezien bij de aanleg van warmtenetten in bestaande 

wijken. Dat vraagt om betrokkenheid van bewoners. Mensen moeten leren omgaan met nieuwe 

technieken en moeten hiermee bewust rekening houden. Ook dan is een coördinerende en sturende 

rol van de lokale overheid (in eerste instantie) gewenst. 

Activiteiten zoals een "klimaatstraatfeest" worden genoemd om mensen samen te brengen. 

 

Door over te schakelen van verwarming op basis van gas naar warmtenetten krijg je te maken met de 

eigendomssituatie van woningbezitters (woningcorporaties en particulieren). Mensen worden 

daarmee gedwongen om aanpassingen te doen in hun woning. Bij nieuwbouw geeft dit geen 

problemen, want een woning wordt dan als zodanig ontworpen, maar bij renovatie kan dit 

belemmeringen geven. Bij blokverwarming is het gemakkelijker om over te schakelen naar andere 

systemen. 

Dit vraagt om regie: mensen moeten betrokken worden bij de omschakeling naar nieuwe 

energiesystemen. Ook isolatie (als goedkoopste energiebesparende maatregel) moet hierin 

meegenomen worden. 

Het algehele beeld is dat de gemeente de rol moet vervullen van initiator en regisseur tot 

coördinator, begeleider en ondersteuner. 
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c. Huiseigenaren en huurders  
 
De grootste groep onder de gebruikers wat betreft afname van warmte zijn de huiseigenaren (incl. 

woningbouwcorporaties) en de huurders. Voor deze groep is veelal de prijs van doorslaggevend 

belang: “Wat betaal ik voor gas dan wel wat kost mij de energielevering via een warmtenet?” 

Wat betreft de huurders vervullen veelal de woningcorporaties een belangrijke rol: zij immers 

beslissen, voor zover het nieuwbouw betreft, over de evnt. aanleg van warmtenetten en nemen 

daarbij reeds een beslissing voor de toekomstige huurders. Particuliere woningeigenaren moeten per 

geval overtuigd worden en zullen zelf de investeringen moeten doen. Flats met blokverwarming zijn 

technisch gemakkelijker aan te sluiten op een warmtenet dan flats met per woning individuele 

gasketels. 

Voor nieuwbouw is duurzame warmtevoorziening geen uitdaging mee. Vaak wordt gekozen voor “all-

electric”. Wanneer het gaat om grotere hoeveelheden woningen (> 50) dan is een lokaal warmtenet 

goedkoper. De uitdaging ligt eerder bij de renovatie van woningen. 

Anders ligt de situatie bij bestaande bouw: de woningcorporatie zal de afweging moeten maken 

tussen het realiseren van isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet. Vaak zal de 

situatie per wijk verschillen hetgeen een gedifferentieerde aanpak van een woningbouwcorporatie 

vereist: de hiervoor reeds genoemde matrix biedt daartoe goede mogelijkheden. 

Ook het verschil tussen hoogtemperatuur- en laagtemperatuurnetten (HT/LT) speelt een rol; LT 

vraagt bij bestaande woningen om meer investeringen hetgeen extra lasten met zich meebrengt voor 

de woningcorporaties of bewoners. Daarmee is de keuze voor een laag-temperatuur (LT) of hoog-

temperatuur (HT) warmtenet een moeilijke keuze. HT is minder efficiënt, maar vereist ook minder 

veranderingen in woningen. Bij LT moet je woningen 'omschakelen' naar vloer- en/of 

wandverwarming of is er een warmtepomp nodig om de LT naar HT op te waarderen. Alle situaties 

vragen om investeringen. En overigens: zijn woningbezitters bereid om zelf investeringen te doen, 

wanneer zij bijv. net een Cv-ketel hebben vervangen? 

Een breed draagvlak wordt bereikt door een lokale aanpak met als voordeel dat iedereen betrokken 

is en dat de businesscases van verschillende stakeholders kunnen worden gecombineerd. Een goede 

en tijdige communicatie ten behoeve van dit draagvlak bij de stakeholders is van groot belang (“de 

bewoners moeten worden meegenomen”). In dit kader is gewezen op de succesvollere 

windenergieprojecten, waar de lokale partijen ook voordeel hebben van de lokaal opgewekte 

energie; dit in tegenstelling tot slechte of gestrande windprojecten waar de bewoners geen voordeel 

verkregen en enkel hinder (landschapsvervuiling en overlast) ondervinden. Het aanwezig zijn van 

lokale ambassadeurs is daarbij belangrijk. 

Punten van kritiek betreffen m.n. het feit dat het gas “te goedkoop” is en dat in de gasvoorziening 
geen doorrekening van de kosten van het net plaatsvindt. Verder heeft het alom aanwezige aardgas 
ertoe geleid dat de huizen in NL in het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Dat vraagt om HT-
warmtenetten. Het isoleren verlaagt de warmtevraag en verslechtert de businesscase van 
warmtenetten. LT-warmtenetten (40 graden) zijn echter beter voor de energielast en daardoor 
efficiënter, maar het aansluiten van huizen op HT-netten (70 graden) is gemakkelijker. 
Warmtepompen zijn voor nieuwbouw het meest interessant. Net als collectieve initiatieven kunnen 
ook deze individuele warmtesystemen investeringen nodig maken in bestaande woningen. Bij 
inpassing in een jaren 80-90 woning zijn ook aanpassingen nodig bij toepassing van warmtepompen: 
tripelglas en vloerverwarming. 

Een warmtenet heeft als belangrijk voordeel dat je er “koude” van kunt maken; dit heeft een 

positieve waarde, zeker ten opzicht van het huidige aardgas. Het bieden van dit extra comfort kan 
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een stimulans zijn om mensen mee te krijgen in de realisatie van een warmtenet; de functie van 

“koeling” is een aangenaam “nevenproduct” van het warmtenet. 

Aandachtspunten bij het invoeren van een warmtenet in een (bestaande) wijk zijn er voldoende: 

 de leveringszekerheid en betaalbaarheid staan centraal: mensen willen duurzame stroom en 

warmte, maar willen er niet teveel voor betalen 

 in hoeverre verdwijnt de eigen, vrije beslissingsvrijheid van een bewoner? 

 bij nieuwbouw is de warmtebehoefte vrij gering, dus zullen aanbieders minder interesse 
hebben 

 volgens het Duitse ruimtelijke ordeningsrecht is het juridisch gezien relatief eenvoudig (als 
onderdeel van “die Nutzung der öffentlichen Flächen”) om leidingen aan te leggen; dit is vaak 
onbekend 

 warmtenetten kunnen m.n. ook kleinschalig worden ingezet (en dan ook met boerderijen) 

 door de oprichting van een fonds worden de financiële risico’s gespreid en worden de lasten 

over de stakeholders verdeeld 

 projecten moeten goed voorbereid zijn voordat ze bekend gemaakt worden en in de 

uitvoeringsfase gaan 

 de aanleg van een warmtenet moet spoedig na de aankondiging beginnen zodat het 

enthousiasme blijft en niet allerlei potentiële klanten en gebruikers afhaken omdat het te 

lang duurt 

 het verwachtingsmanagement: zorg voor niet al te hoog gespannen verwachtingen, omdat 

ook de investering in de infrastructuur van het warmtenet moet plaatsvinden 

 voor D geldt dat in nieuwbouwprojecten de haalbaarheid vooral in meergezinswoningen 

mogelijk is; in eengezinswoningen met een “KfW-Effizienzstandard” 55 of meer wordt dit 

eerder als moeilijk beschouwd. 

  

Bron: TAUW, presentatie tijdens 6e Future Workshop in Wageningen 

Voor de aanleg van warmtenetten zal in huurwijken veelal aansluiting kunnen worden gezocht bij 
eventuele renovatieplannen van woningbouwcorporaties. En steeds weer moet daarbij worden 
bedacht dat vooral de sociale aspecten (mede) doorslaggevend zijn voor de aanleg van 
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warmtenetten (“wat vindt de burger ervan en hoe voelt het voor een bewoner om deze stap te 
maken?”); de sociale kant van een transitie is soms erg complex. Het opbouwen van vertrouwen is 
erg belangrijk: grote energieleveranciers worden als winstmachines gezien, terwijl de afnemer, de 
burger vooral een goed product wil. 

Warmtenet Hengelo: verschillende ervaringen zijn gedeeld rondom het warmtenet, dat vanuit 
Twence (afvalenergiecentrale) zorgt voor stadsverwarming. 

 

d. Bedrijven  
 
Bedrijven zijn zowel aanbieder als afnemer van [rest-] warmte en vervullen daarmee een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van warmtenetten. Toch bleek in veel workshops dat de praktijk, om 
uiteenlopende redenen, nogal weerbarstiger is. 
  
Bedrijven moeten hun mindset veranderen en zo mogelijk meer risico’s gaan nemen om te komen 

tot nieuwe verdienmodellen. De “warmtevouchers” zoals die in het kader van het WiEfm project 

beschikbaar zijn, vormen een goede start, maar wat gebeurt er daarna? Binnen de bedrijven zelf blijft 

er een groot aantal aandachtspunten wat betreft warmtenetten: 

 het thema “warmtenetten” is voor vele kleine ondernemers te complex en daarbij is er een 

gebrek aan informatie over warmtenetten 

 veel bedrijven denken alleen aan energiebesparing binnen en in het eigen bedrijf 

 bedrijven staan vaak los van de andere bedrijven (energieaanbieders en -gebruikers) 

waardoor een integrale benadering vaak moeilijk is 

 hoe staat het met de zekerheid omtrent levering van energie (warmte) en welke risico’s 

loopt een bedrijf hiermee? Een bedrijf wil leveringszekerheid (“Versorgungssicherheit”) 

 veel bedrijven willen hun eigen beslissingsvrijheid niet opgeven, er bestaat een angst voor 

het verlies van onafhankelijkheid 

 een ontbrekende infrastructuur van warmtenetten zorgt voor hoge aanloopkosten; 

bovendien vormt een warmtenetwerk dan een concurrentie met bestaande energienetten 

 er is bij particulieren sprake van een heterogeen warmteopwekkingssysteem 

 hoe staat het met de technische haalbaarheid? 

Twee deelnemers hebben reeds midden jaren 90 geprobeerd in de stroombehoefte van het bedrijf 
te voorzien via een blokverwarmingscentrale; echter, door de energieaanbieders en de politiek is 
dit geblokkeerd. De interesse en bereidheid wat betreft nieuwe energieconcepten is aanwezig, 
maar het ontbreekt aan kennis rond mogelijkheden en ruimtelijke samenhang. 

 

Zoals hiervoor genoemd is de prijs voor elektriciteit en gas (in NL) ten onrechte overal gelijk. Voor 
warmte is dat niet het geval, omdat de investeringskosten regionaal worden gedragen en sterk 
uiteen kunnen lopen. Lokale overheden gebruiken daarbij de aanwezigheid van warmtenetten te 
weinig als “vestigingsfactor voor bedrijven”: verkoop van (rest-) warmte levert geld op. Voor de 
situatie in D geldt dat subsidies eenvoudiger toegankelijk moeten zijn en flexibeler moeten kunnen 
worden ingezet. Daarbij zijn vooral startsubsidies van belang en is een permanente subsidie 
ongewenst. 

Om te komen tot oplossingen zijn er diverse aanzetten: 

 er moeten initiatieven uit de wijk komen inzake warmtenetten (vraagbundeling) 

 kennis rond bestaande infrastructuur en mogelijkheden alsmede inzicht in de kosten moeten 
worden vergaard 
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 lokale en regionale warmtemarktplaatsen moeten worden gerealiseerd als platform voor 
ondernemers waar vraag en aanbod kunnen worden gematcht 

 wat betreft D kan een “energiepas” worden ingevoerd voor het bedrijfsleven. Zo’n pas geeft 
inzicht in het energieverbruik en de energie-efficiency en is gebaseerd op de EU-richtlijn 
betreffende energieprestaties van gebouwen 

 in sommige gevallen kan het aanstellen van een neutrale en onafhankelijke derde dan wel 
een “warmtenetmanager” (vanuit een gemeente) een goede functie als accelerator 
vervullen. Veel bedrijven kunnen enige ondersteuning in dit proces goed gebruiken om het 
benodigde bewustzijn en inzicht te krijgen en de eerste stappen te doen 

 het is belangrijk om kennis te delen en binnen specifieke bedrijfstakken veel contacten te 
hebben; zo hebben bijv. de geothermie-operators veel onderling contact. 

Een aanwezige ondernemer (in NL) heeft het concept “energiewal” ontwikkeld: een “muur” van 
zonnepanelen die tegelijkertijd zonne-elektriciteit en zonnewarmte opwekt. Die warmte zou in een 
LT-warmtenet ingevoed kunnen worden. 

 

Onduidelijk is in hoeverre de (lokale) overheid regels moet stellen; wel is duidelijk dat “zachte 
afspraken” met het bedrijfsleven niet goed werken: een bedrijf heeft een impuls nodig om actief te 
worden. Als voorbeeld geldt de casus “Denemarken”. Wel zijn er duidelijke kansen voor collectieve 
energie-initiatieven, ook in de vorm van samenwerking tussen bedrijven. 

Een ondernemer noemt als voorbeeld de regio Staphorst (NL) waar boeren geen grootschalige 
zonnedaken kunnen aanleggen vanwege de beschermde status van die boerderijen. Daar zijn 20 
tot 30 boerderijen geclusterd die samenwerken voor zonne-energie (elektrisch); verder wordt er 
gekeken naar mogelijkheden voor warmte (mestvergisting/biogas/wkk). Een lokale zuivelfabriek 
zou die warmte kunnen gebruiken. 

 

Overigens zijn bedrijven zelf ook bezig zijn met energie-efficiency en energiebesparing. Wat gebeurt 

er met de levering van warmte op het moment dat een bedrijf zelf gaat verduurzamen? Is er dan 

toch een vorm van leveringszekerheid voor de afnemer(s)?  

Het maximaal benutten van duurzame energie leidt ertoe dat er, vanwege een flexibele vraag (en 

een flexibel aanbod) een behoefte ontstaat aan een opslagcapaciteit die ook flexibel is. In NL houdt 

een bedrijf als Ecovat zich bezig met deze (seizoens-) opslag. Belangrijk daarbij is voor 

warmteleveranciers en -afnemers hoe de diverse bedrijven inzake flexibele opslag en seizoensopslag 

onderling kunnen worden vergeleken. Een mogelijke oplossing hierbij ligt in de oprichting van een 

“energy-cloud”, vergelijkbaar met een online-cloud: decentraal geproduceerde en niet-gebruikte 

warmte vloeit als overschot in vele decentrale opslagpunten die onderling zijn verbonden en centraal 

worden gebundeld en beheerd en bij schommelingen in de vraag beschikbaar zijn. Op deze wijze 

worden bestaande opslagpunten optimaal benut. 

Bij bedrijven als warmteleveranciers is belangrijk dat er gedurende het hele jaar (dus ook in de 

zomer) warmte wordt afgenomen. Bij veel energiebronnen geldt overigens dat de periode van groot 

aanbod niet altijd even goed past met de periode van grote vraag. Als voorbeeld wordt een 

cementfabriek genoemd: het onderhoud vindt plaats in de zomerperiode terwijl dan veel zonne-

energie beschikbaar is.  

De firma Benning Agrag-Energie GmbH levert voor sommige afnemers bijna 100% van de warmte, 
maar nooit 10% omdat het bedrijf formeel niet de status van energieleveringsbedrijf (D: Versorger) 
heeft. 
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Energie wordt integraal onderdeel van het 

omgevingsbeleid  

 

Bron afbeelding: NL Nationale Omgevingsagenda Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, pagina 58 

 

 

 

 

 

Voor grootverbruikers zijn warmtenetten economisch minder haalbaar aangezien zij zeer lage kosten 

hebben voor gas en elektra. Een goede prijspolitiek (door de overheid opgelegd) kan hierin 

verandering brengen. 

Afnemers willen collectiviteit, maar het is moeilijk om deze garantie te krijgen en verder willen zij 
niet afhankelijk zijn van één partij. In het verlengde hiervan is het collectieve karakter en de 
monopolypositie van de leverancier genoemd.  
 

e. Netbeheerders 
 
Onder netbeheerder wordt begrepen de (onafhankelijke) instantie (nutsbedrijf) die verantwoordelijk 

is voor het transportnetwerk van warmte. Tijdens diverse bijeenkomsten is het belang van de aanleg 

van goede warmtetransportnetwerken benadrukt. De kosten van de aanleg van deze infrastructuur 

zijn in veel gevallen problematisch (en zoals hiervoor reeds genoemd is er in vergelijking met het 

gasnet sprake van een ongelijke situatie die kostenverhogend werkt). Daardoor mogen er ook niet te 

hoge rendementsverwachtingen ontstaan.  

De aanwezigheid van een backbone kan de realisatie van nieuwe warmtenetten vergemakkelijken, 

omdat nieuwe netten daarop eenvoudig kunnen worden aangesloten. Een backbone is een 

overkoepelende warmte-infrastructuur die verschillende lokale warmtenetten met elkaar verbindt.  

In Hengelo/Enschede is een backbone aanwezig en in Zuid-Holland en Arnhem-Nijmegen wordt 
hierover gesproken. 

 

Gas- en elektriciteitsnetten worden aangelegd als collectief goed, terwijl de aanleg van een 
warmtenet “op eigen initiatief” moet geschieden. Hierdoor is de kostenstructuur een totaal andere. 
Dit leidt bijvoorbeeld tot kosten van € 1.000 voor een gasleiding en meer dan € 7.000 voor een 
warmteaansluiting. Een mogelijke besparing op de aanlegkosten van de infrastructuur kan worden 
gerealiseerd door de aanleg van warmtenetten te combineren met de aanleg van andere leidingen 
en kabels; de kosten van het graafwerk zijn immers het grootste deel van de investering.  
 
De capaciteit en efficiency van het netwerk en de opslag moeten worden vergroot; vanwege het 
toenemen van de grootte van de warmte-installaties is dit noodzakelijk. Daarbij hebben de 
beheerders meer lange termijn zekerheid nodig. Immers, tegenover de relatief hoge kosten (van o.a. 
aanleg) staan de relatief kortlopende contracten met de afnemers (in D maximaal 10 jaar). 
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Als netbeheerder komen (in D) de Stadtwerke in aanmerking, alleen hebben zij slechts een beperkt 

belang bij de aanleg van zo’n nieuwe infrastructuur; op korte termijn is dit immers een directe 

concurrent van het bestaande gasnetwerk. 

Een andere mogelijkheid is de realisatie van een “microgasnet” in plaats van een warmtenet 

waardoor er minder “netverliezen” optreden. Ook een koppeling van de diverse “sectoren” (zoals 

stroom en warmte) biedt extra mogelijkheden, evenals een bepaalde mate aan flexibiliteit (levering 

aan en afname van het warmtenet). 

Het toelaten van meer aanbieders op de warmte- en stroommarkten biedt kansen; daarbij moet een 

praktikabele markttoegang voor allen mogelijk zijn. 

 
f. Intermediairs 

 
Een veel gehoorde opmerking in de diverse sessies was dat er een intermediair, een linking pin, een 
verbindende schakel en drijvende kracht, een externe expert (in D o.a. ook “ein Kümmerer”, “ein 
Betreuer”, ein “Mutmacher”) ontbreekt die partijen bij elkaar brengt, mogelijkheden verkent, vragen 
beantwoordt en het proces in goede banen leidt. Hiervoor is een speciale en brede interesse in het 
thema nodig en een grote motivatie alsmede veel doorzettingsvermogen. 
 
Een mogelijkheid is dat vanuit de politiek een “serviceloket” wordt opgezet dat het proces voor de 
diverse stakeholders begeleidt. De Stadtwerke (in D) kunnen deze rol slechts deels vervullen 
aangezien zij, vanwege het reeds aanwezig zijn van een energienetwerk (gas) maar een beperkt 
belang hebben bij warmtenetten. 
 
Tevens kan zo’n externe expert de nodige kennis en ervaring inbrengen om nieuwe innovaties en 
bepaalde financieringsconstructies te realiseren. 
 

Een voorbeeld van zo’n “Mutmacher” is de burgemeester van Ostercappeln (Landkreis Osnabrück, 
D), die, in samenwerking met een lokaal bedrijf, een warmtenet voor een wijk heeft gerealiseerd. 

 
Vooral richting bedrijven is zo’n “neutrale derde”, een “warmtenetmanager” van belang om het 
bedrijfsleven te informeren over kansen en mogelijkheden en mobiliseren inzake actieve deelname; 
veel bedrijven weten dit niet goed. 
 
Ook een energiecoöperatie kan een goede en intermediërende rol vervullen: iedereen is hierbij 
aangesloten en heeft één stem. Nieuwe afnemers kunnen lid worden van de coöperatie en 
overschotten komen ten goede aan de leden, waarbij dit een looptijd heeft van 20 jaar. 
 
Tot slot zouden diverse projectpartners uit het WiEfm-project (FH  Münster, Stichting KiEmt, Saxion 
Hogescholen en Duitse regionale ontwikkelingsmaatschappijen [Wirtschaftsförderer] deze rol van 
intermediair, kennisbron en onafhankelijke derde kunnen vervullen, alleen past dit wellicht niet even 
goed bij hun kerntaak en is dit een rol die zij, gelet op de projectfinanciering, slechts tijdelijk zullen 
kunnen vervullen. Vanuit het INTERREG V A project wordt via de zgn. “warmtevouchers” hiertoe een 
aanzet gegeven. Zie http://www.WiEfm.eu/nl/foerderung/waermegutschein/. 
 

Een technisch ingenieursbureau zag zich in een warmteproject voor een wijk geconfronteerd met 
twee vragen, te weten 

 is een collectief warmtesysteem haalbaar en 

 hoe verhoudt zich dit collectieve systeem ten opzichte van het individuele systeem? 
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3. Economische haalbaarheid en financiering 
 
Met de economische haalbaarheid van warmtenetten is de directe vraag van de investeringskosten 
in warmtenetten verbonden. En dan blijkt steeds weer dat de financiering moeilijk van de grond 
komt en dat goede en rendabele business cases slecht te realiseren zijn. 
 
De hoge investeringskosten zijn een belangrijke reden waarom initiatieven moeilijk worden 
gerealiseerd. Hiervoor is commitment nodig van verschillende partners en dat kost tijd (vertrouwen 
scheppen) en geld en vraagt vooral doorzettingsvermogen. Ook de verdeling c.q. verrekening van de 
kosten is vaak een probleem. Veel deelnemers aan de workshops herkenden zich hierin en gaven aan 
dat de prijs voor aardgas momenteel te laag is. Soms wordt fossiele brandstof zelfs financieel 
gestimuleerd ten opzichte van duurzame brandstof. Daarbij komst dat de prijs voor elektriciteit en 
gas zoals reeds genoemd overal in NL gelijk is. Dit geldt voor warmte niet, omdat de 
investeringskosten regionaal worden gedragen en sterk uiteen kunnen lopen. 

Energie is op dit moment te goedkoop, daarom houden velen zich er niet mee bezig! 

 
Voor de aanleg en het onderhoud van het gasnetwerk zijn gigantische bedragen benodigd. De 
huidige netwerkbedrijven moeten volgens deelnemers hun inkomsten gebruiken om te investeren in 
duurzame warmteoplossingen. 
 
De beperkte rentabiliteit van warmtenetten is een reden waarom initiatieven soms niet worden 

gerealiseerd. Daarbij wordt deze beperkte rentabiliteit veelal vergeleken met de huidige prijzen; 

wanneer de overheid meer inzicht geeft in de verwachte prijsontwikkeling van aardgas (m.n. 

belastingen) kan een realistischere vergelijking worden gemaakt. 

Warmtenetten hebben een betere businesscase bij slecht geïsoleerde woningen. Hebben 
warmtenetten daardoor een slecht image? Ben je als afnemer niet de warmteaanbieder aan 't 
spekken als je kiest voor een warmtenet in plaats van isolatie? Of dienen warmtenetten in 
combinatie met het saneren van woningen te worden gerealiseerd? 

 

Mogelijkerwijs biedt het realiseren van een “open net” met meer concurrentie (in de toekomst) een 
oplossing; tevens verkleint dit de afhankelijk van de afnemers. Het oprichten van een coöperatie 
door partijen met een hoge mate van zelforganisatie kan hiertoe een middel zijn. 

Zeker in geval van geothermie zijn de kosten relatief hoog. Hierbij bestaat de kans op misboringen, 
hoewel deze vooraf kan worden verkleind en men zich hiertegen kan verzekeren. 

Geothermie is, gezien de kosten die ermee gemoeid zijn, vooral interessant voor grote 
warmteprojecten (met veel afnemers en een grote warmtebehoefte). 

 
Steeds weer ook werd gewezen op de rol van de centrale overheid die met positieve prikkels 
(subsidies) en negatieve prikkels (belasting en prijspolitiek) sturing kan geven aan investeringen in 
warmtenetten. 
 
Inzake de subsidies werd gewezen op het belang van het eenmalige karakter (startfinanciering) 
waarbij een permanente financiering wordt vermeden. Subsidievoorwaarden zijn vaak moeilijk 
leesbaar en complex en kennen vele beperkingen doordat ze slechts op bepaalde soorten van 
aanvragen van toepassing zijn. In D is, ook met een goede onderbouwing en het vervullen van de 
subsidiedoelstellingen, geen afwijking van de voorwaarden mogelijk; dit geldt bijvoorbeeld voor 
“KfW-Kredite” ten behoeve van buffers. Gepleit werd dan ook voor flexibelere subsidievoorwaarden, 
waarbij de doelstelling van het subsidieprogramma doorslaggevend is. Daarbij komt dat veel 
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ondernemers (te) veel tijd kwijt zijn met een subsidieaanvraag en dit ook verder als lastig wordt 
ervaren.  
 

Het is ook belangrijk dat je op tijd stopt met subsidies, want subsidies werken verstorend. In het 
begin kan het zeker nuttig zijn. 

 
Naast het instrument van de subsidies werden de belastingen als sturingsinstrument genoemd, te 
beginnen bij de CO2-belasting: wie zorgt voor een CO2-neutrale energievoorziening betaalt minder 
belasting dan wie dat niet doet. Tevens kan de overheid de prijs van fossiele brandstof verhogen om 
meer balans te krijgen tussen duurzame en fossiele brandstof. 
 

Des te slechter en des te (kosten) inefficiënter de huidige warmtevoorziening, des te groter zijn de 
kansen op een succesvolle realisatie van warmteoplossingen (Nahwärmelösungen) 

 
Bij het aanleggen van warmtenetten is het van belang om zoveel mogelijk verschillende gebruikers 
met in de tijd gezien uiteenlopende warmtebehoeften mee te nemen; dit zorgt voor een maximale 
afname van de geleverde warmte. Gedacht moet worden aan een combi van grote en kleine 
gebruikers, particulier, overheid en bedrijfsleven. Daarbij kan een koppeling tussen diverse 
energiesectoren een gunstige energiebron zijn en dient er een afstemming plaats te vinden tussen de 
opgewekte energie vanuit elektriciteit, hernieuwbare energie en warmte. 
 
Aan NL zijde werd gewezen op de zgn. “esco-constructies” als mogelijke oplossing voor het beter 

financierbaar maken van duurzame warmtelevering. Dit is een zgn. “Energie Service Company” die 

als uitvoerende partij energiediensten levert waarbij o.a. het energiemanagement alsook de 

energievoorziening wordt uitbesteed aan een derde partij. Zie hiertoe o.a. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/eed-support/energy-service-companies, 

www.esconetwerk.nl/Wat-is-een-ESCo en https://de.wikipedia.org/wiki/Energiedienstleistung. 

  

Future workshop Wageningen 

 

 

 

 

 

In een energieprestatiecontract worden energiediensten beschreven die de uitvoerende partij op 

zich neemt. Vooral als een gebouw grote installaties bevat is het inschakelen van een ESCo een 

interessante mogelijkheid, zoals bij zwembaden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en 

sporthallen. Energiediensten kunnen verder het overnemen van aanleg, beheer en onderhoud van de 

(klimaat-) installaties van gebouwen omvatten.  

In Nottuln-Hummelbach (Kreis Coesfeld) stond “ecologie en innovatie” als doel voorop bij de 

realisatie van duurzaam verwarmingssysteem. Als vervolg daarop werd een warmtesysteem 

geconstrueerd (en daarmee was het businessmodel van secundair belang). 
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De omzetting van collectieve warmtevoorzieningen is, vergeleken met conventionele individuele 

oplossingen wat lastig; een individuele aansluiting op aardgas is veel eenvoudiger te realiseren. 

Om kosten en baten inzichtelijk en voor een buitenstaander gemakkelijk vergelijkbaar te maken, 
heeft de firma Benning, zo bleek tijdens de workshop in Gescher, een “energieprestatie voor 
gebouwen” opgesteld waarbij alle waarden worden uitgedrukt in “liters stookolie”. Op deze wijze 
wordt de besparing eenvoudig inzichtelijk. 

 

Overigens zijn koude warmtenetten niet automatisch efficiënter omdat alle verliezen moeten 

worden meegenomen. Hiermee wordt bedoeld dat koude warmtenetten vanwege de lage 

temperatuur wat betreft het warmtetransport zeer energie-efficiënt zijn. De temperatuur van koude 

warmtenetten is echter niet voldoende om water tot douchewatertemperatuur te verwarmen. 

Hiertoe is ter plaatse een warmtepomp nodig. Deze warmte wordt vaak in een bufferopslag 

ondergebracht, hetgeen in een conventioneel hoge temperatuur warmtenet niet noodzakelijk is. Bij 

een goede kostenvergelijking tussen de systemen moeten dan ook de warmteverliezen van deze 

tussenopslag worden meegenomen. 

De energiebedrijven hebben een bijzondere positie: het is hun taak en belang om energie (gas en 

elektriciteit) aan de verbruikers te leveren en verkopen. In de context van “warmtevoorzieningen” is 

dit een innerlijk tegenstrijdig businessmodel.  

De energiedichtheid van de wijk (warmtevraag per oppervlakte) bepaalt de haalbaarheid van een 

warmtenet. Hoe meer mensen in een gebied (dichtbevolkt) en hoe minder geïsoleerd de huizen 

(hogere warmtevraag), des te groter de kans dat een warmtenet economisch haalbaar wordt. 

Bestemmingsplannen vormen soms een belemmering, want ook al is de businesscase “rond”, dan 
nog kunnen planregels de realisatie van het warmtenet in de weg staan. 
 
Inzake biogas kwam de vraag aan de orde waarom dit niet op het “openbare gasnet” kan worden 
gevoed (net zoals bij stroom het geval is). Voor een goed businessmodel is van belang dat meerdere 
biogasinstallaties onderling worden gekoppeld zodat er altijd een leveringszekerheid is; op deze wijze 
wordt de stap gezet van een micro- naar een macronet. 
 
Energiecoöperaties kunnen ook ondersteuning bieden bij de financiering van warmtenetten omdat 
investeerders in de klassieke zin van het woord vaak te hooggespannen verwachtingen hebben wat 
betreft de “return on investment”. Zo mogelijk kan ook een risicofonds (met ondersteuning van 
lokale banken) worden opgezet om het risico van de solvabiliteit van de contractpartners af te 
dekken. 
 

In D werd een firma die een warmtenet wilde aanleggen gefinancierd door aandeelhouders (D: 
Anteilseigner), dus door financiers met een meer idealistische achtergrond in plaats van door grote 
investeerders. 
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4. Innovatie en technologische ontwikkeling 
 
Op het terrein van innovatie, research en development behoeven niet de grootste stappen te 

worden gemaakt: de noodzakelijke technologische know how is beschikbaar. Wel moeten (meer) 

data worden verzameld en moet meer kennisoverdracht tussen de stakeholders plaatsvinden. 

Technologisch is er nauwelijks een uitdaging, het kan allemaal. Er zijn ook voldoende voorbeelden 
die dit laten zien. Een warmtenet is echter niet altijd een goede oplossing, dit kan per geval 
verschillen. 

 

“4th generation of district heating systems” is het kernbegrip bij de technologische ontwikkelingen. 

Dit biedt opslagmogelijkheden bij diverse aan te sluiten partijen. Zie onderstaande afbeelding. 

 

Bron: H. Lund, S. Werner, R. Wiltshire, S. Svendsen, J. E. Thorsen, F. Hvelplund and B. Vad Mathiesen, in Energy, vol. 68, 2014 

 

Er dient meer inzicht te komen in basisprincipes rond standaardwaarden (zoals verbrandingswaarde, 

rendement en verliezen) en moet de normering geactualiseerd worden. Daarbij bieden LT-

warmtenetten een grote kans voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. 

Opslag is daarbij een bijzonder thema wat betreft de technologische ontwikkelingen. Dit geldt voor 

elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor warmte en hoge temperatuur warmtepompen. Het gebruik 

van verschillende warmtebronnen leidt tot een kleinere buisdoorsnee. In D gaat het vooral om de 

siezoensopslag van warmte.  
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Het meest innovatieve warmtenet in Kreis Warendorf wordt door de firma Kolkman in Ostbevern 
geëxploiteerd die duurzame warmtevoorziening als een business case ziet. Echter, vanwege het 
ontbreken van de noodzakelijke ondersteuning en een gebrek aan goede wil bij bestuur en politiek 
is het een erg moeizaam te ontwikkelen terrein. 

 

Bij deze innovatie en ontwikkeling is in NL een belangrijke rol weggelegd voor TNO, de Nederlandse 
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek in Den Haag, maar veel “mooie en 
grote dingen” die TNO ontwikkeld blijven op de tekentafel of verdwijnen in de bureaulade. Andere 
onderzoeksbureaus doen wel meer richting uitvoering. 
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5. Nederlands – Duitse verschillen en overeenkomsten 
 
Het meest in het oog springende verschil tussen NL en D is de ruime beschikbaarheid van gas in NL 
en de mate waarin de hele NL maatschappij, wet- en regelgeving is ingericht op het aardgas. Dit 
betreft enerzijds een in NL bestaande aansluitplicht en anderzijds het feit dat NL huizen in het 
algemeen slechter geïsoleerd zijn dan Duitse huizen. Overigens zijn er ontwikkelingen waarbij deze 
aansluitplicht in NL voor nieuwbouwwoningen wellicht komt te vervallen. Zie o.a. 
www.omgevingsweb.nl/nieuws/aansluitplicht-gas-bij-nieuwbouw-verdwijnt-mogelijk. 
 
In D is het beleid veel meer dan in NL gericht op het terugdringen van CO2, alhoewel in het nieuwe 
regeerakkoord in NL nu ook het in grote mate terugdringen van de CO2 uitstoot als doelstelling is 
vastgelegd. 
 
In sommige bijeenkomsten werd gewezen op andere (interculturele) verschillen tussen NL en D. Voor 
D is regelmatig het oprichten van een coöperatie (D: Genossenschaft) als participatiemogelijkheid 
genoemd. Centraal staat hier het begrip “collectiviteit”.  
 

Belangrijk is ervoor te zorgen dat de Münsterlander voor nieuwe (technische en organisatorische) 
oplossingen gaat openstaan. 

 

Verder is in het D het aantal particuliere huiseigenaren groter dan in NL hetgeen gevolgen heeft voor 

de haalbaarheid van warmtenetten. Tevens is het juridisch kader voor warmtelevering in NL en D 

verschillend. 

Wel zijn de doelen in NL en D wat betreft een duurzame ontwikkeling en energietransitie redelijk 

gelijk, alhoewel het tempo in de diverse ontwikkelingen verschilt. Aan beide zijden van de grens 

wordt de (initiërende, sturende dan wel coördinerende) rol van de overheden onderstreept en wordt 

het belangrijk gevonden dat warmtenetten vooral lokaal verankerd zijn. 

Tot slot is door zowel NL als D deelnemers herhaaldelijk gewezen op het financiële instrumentarium 

(belasting of subsidies) om de aandacht voor en aanleg van warmtenetten te ondersteunen. Daarbij 

dient in de planologie en de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening aan beide zijden van de grens 

meer rekening te worden gehouden met duurzame warmtevoorziening. 
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6. Voorlichting en informatievoorziening 

 

Onbekend maakt onbemind! Steeds weer is in gespreksrondes gebleken dat goede en juiste 

informatie over warmtenetten ontbreekt. Dit leidt ertoe dat veel stakeholders terughoudend zijn wat 

betreft warmtenetten: terughoudend om warmte te gaan leveren of om warmte af te nemen via een 

nieuw net. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren. En ook de overheid is veelal passief. 

Gebrek aan informatie leidt tot angst en onzekerheid en een afwachtende c.q. afwijzende houding. 

Bij bedrijven en particuliere afnemers wordt warmtevoorziening direct verbonden met de vraag naar 
de zekerheid inzake levering (en prijs). NL kent een energievoorziening met een heel laag 
uitvalpercentage hetgeen in sommige bedrijfssectoren erg belangrijk is. Bij een nieuw systeem is er 
sprake van onbekendheid en onduidelijkheid. Daarbij komt de angst voor afhankelijkheid van één 
aanbieder. Het imago van warmte(netten) is volgens diverse deelnemers negatief. Als reden hiervoor 
werd aangegeven dat een initiatiefnemer een forse investering doet en tegelijkertijd erg afhankelijk 
is van één aanbiedende partij.  

De centrale overheid dient de rol van “campagneleider pro warmtenetten” te vervullen. Er dient 

vanuit de (lokale) overheid een leidraad te komen met basisinformatie rond (het oprichten van) 

warmtenetten zodat niet elke stakeholder opnieuw het wiel moet uitvinden. Deze informatie betreft 

o.a. het wettelijk kader en een overzicht van subsidieregelingen en geeft daarmee een 

totaaloverzicht. Overigens ligt hier ook voor een onafhankelijke en neutrale derde een rol. Op deze 

wijze kan een begin worden gemaakt met een goede “go tell and sell”-campagne voor 

warmtenetten. 

Detailinformatie over warmtenetten moet beschikbaar komen met de nodige data over verbruik 

zodat er een voordelige realisatie van warmtenetten kan worden bereikt en foutieve planningen 

worden vermeden. 

Het rendement werd in het algemeen ter discussie gesteld zonder dat er een berekening is 

doorgevoerd. Niemand van de deelnemers kende de kosten van de leidingen per strekkende meter. 

 

Er moeten meer “best practices transfer” en ervaringsuitwisseling plaatsvinden: dit is een stimulans 

voor de bevordering van warmtenetten. Een goede marketing rond regeneratieve energieën is van 

belang; op termijn kunnen daardoor dure saneringen worden voorkomen. 

Losser (NL) krijgt een heel efficiënt warmtenet. Het is belangrijk dat dit soort voorbeelden verteld 
en gedeeld worden. 

 

Burgers en bedrijven hebben in het algemeen een laag gevoel van urgentie. Het opraken van het 

aardgas en de energietransitie worden veelal gezien als een ‘ver van hun bed-show’.  

Tot slot blijkt ook dat er veel over warmtenetten en de kansen ervan gesproken moet worden (in het 

D: “tue Gutes und rede darüber“). Het blijkt dan dat het aandeel van de regeneratieve energieën bij 

veel gemeenten in Münsterland net zo groot is als bij de goede voorbeelden van gemeente Saerbeck 

en Kreis Steinfurt. Veel burgers weten dit echter niet. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 

Uit de 6 workshops komt wat betreft de stakeholders en economische haalbaarheid een drietal 

belangrijke factoren naar voren om warmtenetten in de komende jaren te realiseren. Dit betreft 

1. de informatie omtrent warmtenetten en (collectieve) warmtevoorzieningen 

2. de rol van de (centrale en lokale) overheid 

3. de financiering (en het rendement) van warmtenetten. 

Over warmtenetten, de rollen van diverse stakeholders, de voor- en nadelen, de aanleg en kosten en 
de zekerheid omtrent levering (met eventueel meerdere aanbieders) dient een basisinformatie 
beschikbaar te komen en dit dient tijdig en juist richting geïnteresseerde partijen te worden 
gecommuniceerd. 

De overheid dient duidelijk een positie in te gaan nemen omtrent warmtenetten alsmede omtrent 
warmtevoorzieningen binnen het geheel aan energievoorzieningen ten einde te komen tot een 
duurzame energievoorziening. Daarbij moet ook kritisch worden gekeken naar de (kosten van de) 
huidige, fossiele energievoorzieningen met bijbehorende infrastructuur. 

Tot slot moeten er publieke en private financieringsmodellen komen die een toekomstbestendige 
start van de benodigde infrastructuur voor warmtenetten alsmede de exploitatie ervan mogelijk 
maken. 

Door aan deze 3 basisvereisten te voldoen kan worden gezorgd voor het verminderen van de 
onbekendheid en het vergroten van de bereidheid van stakeholders om te participeren, voor 
bedrijfszekerheid en toekomstbestendigheid, het wegnemen van de onzekerheid rond de 
ontwikkeling van de warmtevraag, betaalbare aansluitkosten op de warmte-infrastructuur, een 
verdeling van de investeringslasten, juiste prijsverhoudingen voor afnemers en aanbieders en een 
tegemoet komen aan de verschillende belangen van de uiteenlopende soorten afnemers (bedrijven, 
organisaties en bewoners).  

Om succesvolle warmtenetten te realiseren, is het nodig om duidelijk te beschrijven wat je aanbiedt 
en onder welke voorwaarden. Het is belangrijk om heel open te zijn over verwachtingen en belangen 
en (bijna) altijd te kunnen zorgen voor een back-up. 
 
Met dit alles en de verdere resultaten uit de workshops is een antwoord gegeven op de 

vraagstellingen waarmee de serie van 6 workshops is begonnen: 

- Haalbaarheid van warmtenetten? 

- Businessmodel en financiering (voor overheden en bedrijven) 

- Eisen en verwachtingen van betrokken stakeholders naar elkaar 

De actuele maatschappelijke ontwikkelingen in NL en D duiden steeds meer op een overgang van 

fossiele naar duurzame energie; aardgas zal in NL verder worden afgebouwd en de ontwikkeling en 

invoering van warmtenetten zal langzaam maar gestaag verder gaan. Ook de huidige infrastructuur 

voor fossiele energievoorziening is niet in één keer gebouwd! 
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8. Vervolg 
 
Met deze serie van workshops in 6 regionale bijeenkomsten (NL, provincies Overijssel en Gelderland: 
Deventer en Wageningen; D, Münsterland: Ennigerloh, Senden, Nordwalde en Gescher) is veel kennis 
“opgehaald” bij lokale en regionale betrokkenen, bij overheden, organisaties, bedrijven en bewoners 
die regelmatig met warmtenetten te maken hebben dan wel hiervoor interesse hebben. Tevens 
hebben externe experts hun kennis gedeeld en gewezen op mogelijkheden en kansen. 

Een verdere behandeling van dit Eindrapport vindt plaats in het kader van het INTERREG V A project 
WiEfm. Als vervolg op deze 6 regionale sessies organiseert projectpartner Saxion medio november 
2017 een congres over Warmtenetten waar over de conclusies uit deze workshops zal worden 
bericht. Voor de D zijde zal de FH Münster hetzelfde in het voorjaar van 2018 doen. 

Tot slot zal dit Eindrapport naar het INTERREG V A Regionale programmamanagement bij Euregio in 
Enschede/Gronau gaan en op diverse plaatsen worden gepubliceerd. Daarmee is dit Eindbericht vrij 
voor publicatie en verder gebruik.   


