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Inleiding

Voor u ligt het verslag van het eerste atelier in het kader van het opstellen
van Lokale warmtevisies voor gemeenten binnen de regio Holland
Rijnland. Het atelier vond plaats op 24 mei jl. en is onderdeel van een
reeks van drie ateliers.

Dit verslag geeft weer wat tijdens deze bijeenkomst is besproken, zonder
uitputtend te zijn. Het volgt op hoofdlijnen de agenda van de bijeenkomst,
die hiernaast is opgenomen. Dat betreft in elk geval de opgave, het proces
en de analyseresultaten. Daarnaast beschrijft het verslag de opbrengst van
de deelsessies, waarin de analyseresultaten inhoudelijk zijn besproken en
verrijkt. Ook de hoofdlijn van de opbrengst van de levendige en
inhoudelijke dialoog die door deelnemers is meegenomen in dit verslag.

Het atelier is, net als de startbijeenkomst, in nauwe samenspraak tussen
het opdrachtgeversteam (Bart van Konijnenburg, Debbie van Haastrecht,
Rogier van der Gugten en Fleurence de Wilde) en de combinatie van CE
Delft en APPM tot stand gekomen.
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Achtergrond
De regio Holland Rijnland (HRL) heeft als klimaatdoelstelling om in
2050 energieneutraal te zijn. Dit is vastgelegd in het regionale
energieakkoord van 2017.

Deze doelstelling vertaalt zich onder meer door in de ambitie van
een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. De bebouwing
wordt dan vanuit duurzame bronnen verwarmd.

Doel en werking
Komende maanden wordt, samen met gemeenten en andere
partijen, gewerkt aan ‘aanzetten voor lokale warmtevisies’.
Lokale warmtevisies geven voor gemeentes nadere invulling aan
het proces en de inhoud van de warmtetransitie (‘van het aardgas
af’). De aanzetten die in dit traject worden gemaakt bieden
gemeenten hierbij handvatten, onder meer door in te gaan op de
vragen:
1. Waar (in welke wijk) willen we naar welke technische oplossing

streven?
2. Waar (in welke wijk) kunnen en willen we beginnen met het

aardgasvrij maken?

Per gemeente krijgen de bovenstaande vragen invulling, op basis
van input van gemeenten en andere partijen. Op deze manier is er
alle ruimte voor lokale wensen en maatwerk in de warmtevisie. De
resultaten van dit regionale traject zijn nog niet ‘klaar voor gebruik’:
Deze zullen door gemeenten zelf, na oplevering van de aanzetten
als uitkomst van dit traject, per gemeente op lokaal niveau verder
invulling moeten krijgen. Ook op deze manier is lokaal maatwerk
verder geborgd.

Context atelier 1: Lokale warmtevisies - de opgave
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Betrokken partijen
Het opstellen van de aanzet voor lokale warmtevisies gebeurt met
medewerkers van gemeenten, provincie en andere publieke en
private partijen. De focus van de opgave zorgt ervoor dat bij dit
traject partijen betrokken zijn die op (boven)gemeentelijk niveau
acteren. Partijen met specifieke lokale (binnen een gemeente, wijk)
focus en belangen, kunnen bij de nadere lokale uitwerking per
gemeenten worden betrokken.

In het verlengde hiervan doet dit traject een beroep op de
deelnemers als vertegenwoordigers van de deelnemende partijen.
Hun input bepaalt onder meer het resultaat en toepasbaarheid van
de lokale warmtevisie. Dat gaat daarbij in elk geval om:
• de aangeleverde informatie: juiste, volledige data als basis voor

de analyses dragen bij aan een goed toepasbare warmtevisie;
• input voor lokale afwegingen: lokale overwegingen, beleid,

gevoeligheden zijn mede input voor de afwegingen die gemaakt
worden op lokaal niveau over bijvoorbeeld technische
oplossingen en prioritering van wijken. Goede (gedragen) input
hierop zorgt voor een betere afweging en betere warmtevisie

Voorwaardelijk hierbij is het breed verankeren en afstemmen
binnen de eigen organisatie van de gevraagde input voor de
warmtevisies. Het gaat om input namens de gemeente, dus juist
ook de uitkomst van eventuele interne afwegingen die hierbij
komen kijken.
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Het opstellen van de aanzet lokale warmtevisies gebeurt in drie
fases in de periode van april 2018 tot en met juli 2018. Elke fase
wordt afgesloten met een atelier.

• Fase 1: Tijdens de startbijeenkomst (20 april jl.) is met de
deelnemende partijen de doelstelling en aanpak van het
project vastgesteld. Aansluitend is een gezamenlijke
feitenbasis ontwikkeld. Een technisch-economische analyse
heeft in kaart gebracht welke warmtevoorziening
(voorkeurstechnieken) in welke wijk voor de hand ligt (vanuit
technisch-economisch perspectief, zie verderop in dit
verslag). In het afsluitende atelier zijn deelnemers
meegenomen in de totstandkoming van de analyse en
resultaten. Ook is opgehaald welke andere criteria (naast
technisch-economisch) zij belangrijk vinden

• Fase 2: Om te komen tot een goede afweging van de
voorkeurstechnieken per wijk, worden aanvullende criteria
(vanuit atelier 1) meegenomen in de analyse. Het resultaat is
een eerste aanzet, per gemeente, van het afwegingskader en
prioritering van wijken.

• Fase 3: Het afwegingskader en prioritering van wijken wordt
verder vormgegeven en vertaald naar een aanzet lokale
warmtevisie.

De aanzet voor de warmtevisie per gemeente, die het resultaat
van dit traject vormt, kan vervolgens door elke gemeenten
worden afgerond op passende wijze (maatwerk).

Context atelier 1: Lokale warmtevisies – stappenplan (1/2)
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Meer inhoudelijk vertaald is het stappenplan van de vorige pagina schematisch weergegeven.
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Context atelier 1: Lokale warmtevisies – reacties presentatie

Als start van het atelier heeft Floris de Groot van APPM de lijn zoals
verwoord op de voorgaande pagina’s uiteengezet: de gezamenlijke
opgave en opdracht om te komen tot de aanzetten voor de lokale
warmtevisies. Daarbij kwam aan de orde: het doel, de beoogde
werking van de aanzetten van de warmtevisies, het stappenplan, de
organisatie en een beknopte terugblik op de startbijeenkomst. Zie
hiervoor ook het eerste deel van de sheets van de bijeenkomst
(losse bijlage: HRL warmtevisies presentatie atelier 1).

Specifieke aandachtspunten
In aanvulling op de voorgaande pagina’s werd daarbij voor de
volgende punten in het bijzonder aandacht gevraagd:
• Opgave en eigenaarschap voor elke deelnemende organisatie:

de lokale warmtevisie is voor en van de gemeenten. In dit traject
bepalen de gemeenten hoe de aanzet voor de lokale
warmtevisie voor hun gemeenten invulling krijgt. Dat vraagt om
een actieve bijdrage.

• De reacties op de aandachtspunten uit de startbijeenkomst.
Deze reacties zijn besproken in het opdrachtgeversteam, en
vervolgens verspreid aan alle deelnemers. Bijzondere aandacht
ging uit naar het betrekken van de lokale betrokkenen in brede
zin: raad en college, bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke
partijen en brede ambtelijke betrokkenen. Dit zijn nadrukkelijk
zaken die berusten bij de gemeente als uiteindelijke eigenaar en
gebruiker van de lokale warmtevisie. Hierbij is het advies om zo
mogelijk al tijdens dit gezamenlijke traject betrokkenheid te
organiseren, door bijvoorbeeld ambtelijk of bestuurlijk input op
te halen voor de volgende ateliers. Tegelijk kan het betrekken
van bijvoorbeeld bewonersinitiatieven of bedrijven in de
afrondende fase onder regie van de gemeente invulling krijgen.

• Uit gestelde vragen en opmerkingen blijkt een sterke behoefte
aan volledig dekkende analyses en een wens van zekere
uitkomsten in modellen als basis voor (beleids)keuzes. De
toekomst van de warmtevoorziening is zeer complex en van vele
factoren afhankelijk. Het uitbreiden (en hiermee compliceren)
van modellen is mogelijk, maar tijdrovend, en levert beperkte
winst op (en vooral meer behoefte aan uitgebreidere analyses).
In dit traject gaan we kijken welke keuzes we kunnen maken op
basis van wat we wél weten, waarschijnlijk achten en wíllen.
Volledige zekerheid is niet te geven als basis voor keuzes en een
mate van onzekerheid zal dus geaccepteerd moeten worden.
Van belang daarbij is dat we ons richten op de vraag: waar (in
welke buurten) kunnen en willen we beginnen? En welke
informatie is daarvoor nodig?
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Reacties
Het eerste deel van de presentatie leidde tot onder meer de volgende
vragen en opmerkingen:

• Wat is een verschil tussen warmteplan en warmtevisie?
In praktijk lopen deze termen door elkaar. Met een warmteplan kan
een warmteplan op basis van het Bouwbesluit worden bedoeld. Een
juridisch harde eis om nieuwbouwwoningen in een afgebakend
gebied verplicht aan te sluiten op een warmtenet. De term
warmteplan wordt hiernaast ook gebruikt in dezelfde wijze als
warmtevisie. Hierbij hanteren wij de term warmtevisie. Een
warmtevisie is meer richtinggevend van aard. Het Rijk heeft in het IBP
(Interbestuurlijk Programma) in elk geval aangegeven dat ze verwacht
dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een plan (planning) moet hebben.

• In hoeverre anticipeert het traject op de komst van de
warmterotonde, of wordt gestuurd op collectieve warmte als
wenselijke oplossing?

Het proces en de analyses sturen op geen enkele wijze op een
(technische) oplossing. Daarbij geldt bovendien dat gemeenten
uiteindelijk bepalen wat zij richtinggevend en bepalend achten v.w.b.
technische oplossing en prioritering van wijken.

• Hoe kan worden omgegaan met onvolledige data en/of
wijzigende plannen?

De door deelnemers aangeleverde data (n.a.v. uitvraag CE Delft)
vormen een belangrijke bouwsteen. Indien deze is aangeleverd vormt
dat een zeer volledige lijst van afwegingen voor de buurtselectie.
Daarbij is CE Delft afhankelijk van de deelnemers.
Daarnaast kan met zekerheid worden gezegd dat (ontwikkelingen van)
het (energie)landschap constant beweegt. Belangrijk is om de
warmtevisie als een adaptief document te zien en periodiek te
actualiseren. Juist om deze reden is het relevant dat deelnemers goed
weten hoe de warmtevisies tot stand komen, zodat ze de effecten van
veranderende inzichten en plannen op waarde kunnen schatten.
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Toelichting analyse lokale 
warmtevoorziening - hoofdlijn

Jasper Schilling presenteert de uitkomsten van de analyse van de
gewenste warmtevoorziening op buurtniveau.

Deze analyse is uitgevoerd met het CEGOIA model van CE Delft. Dit
model kijkt naar de technisch-financiële mogelijkheden en kansen in
buurten. Het kijkt naar de totale kosten van de combinatie woning,
verwarmingsinstallatie en distributienet (warmtenet,
elektriciteitsnet etc). Zie voor een nadere toelichting op de werking
van dit model de meegestuurde bijlage (HRL warmtevisies memo
modelanalyse). In volgende ateliers worden gezamenlijk de sociale
en maatschappelijke criteria toegevoegd bij het selecteren van
buurten.

De uitkomsten van deze analyse zijn dan ook bedoeld om richting te
geven aan het vervolgproces, en nadrukkelijk geen harde adviezen
voor na te streven eindsituaties.

Drie analyses zijn gedaan waarbij gekeken is naar
1. welke warmtevoorziening voor woningen het meest gewenst is

wanneer alle warmteopties onbeperkt beschikbaar zijn;
2. welke warmtevoorziening voor woningen het meest gewenst is,

kijkend naar de realistische beschikbaarheid van deze bronnen.
Hierbij is een scenario doorgerekend met, en zonder, de
warmterotonde

3. de stabiele buurten; buurten die in alle varianten met hoge
zekerheid op dezelfde uitkomst uitkomen.

De uitkomsten zijn als kaartbeelden terug te vinden in de
presentatie (losse bijlage: HRL warmtevisies presentatie atelier 1).

De analyse resulteert op hoofdlijnen in de volgende inzichten:
• Restwarmte is met name een kans voor Alphen aan den Rijn en

buurten rondom Leiden;
• Groengas is een zeer wenselijke techniek indien beschikbaar. De

Gasunie verwacht echter in 2050 1/15e van de huidige gasvraag
van gebouwen te kunnen leveren aan groengas;

• Groengas is met name een gewenste warmtevoorziening in
Voorschoten;

• Wanneer groengas en restwarmte geen opties zijn, zullen
buurten veelal uitkomen op een individuele oplossing. Deze
individuele oplossingen bestaan uit warmtepompen, of een
hogetemperatuur ketel op vaste biomassa.

• Voor veel buurten is het kostenverschil tussen de opties beperkt,
en daarmee de uitkomst relatief onzeker. Dit geeft ruimte om als
gemeente zelf (met bewoners) de gewenste uitkomst te bepalen.

De warmteanalyse is een van de bouwstenen om binnen gemeenten
te komen tot prioritering.
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Toelichting analyse lokale 
warmtevoorziening - reacties

Naar aanleiding van de presentatie kwamen vanuit de
deelnemers verschillende vragen en opmerkingen. Deze zijn
zoals hieronder op hoofdlijnen weergegeven.

• In hoeverre is rekening gehouden met eventuele effecten van
warmtetechnieken voor het elektriciteitsnet?

Verzwaring van het elektriciteitsnet is meegenomen tot aan het
middenspanningsnet. Verzwaring van het hoogspanningsnet valt
buiten de analyse, aangezien dit om uitspraken over complexere
kostentoedeling in veel zin vraagt (welk deel komt door
elektrificatie van verwarming, zonPV, auto’s, etc en hoe verdelen
we dat?).

• Wat is het criterium om de voorkeurstechniek van een buurt
als ‘niet bekend’ (grijs op de kaarten) op te nemen?

Grijs in de meeste kaarten betekent dat deze buurten niet zijn
doorgerekend. In deze buurten zijn er of zeer weinig woningen,
of wordt de warmtevraag gedomineerd door de aanwezige
industrie/glastuinbouw. In beide gevallen is het niet zinnig om
een uitkomst te benoemen. Hiernaast zijn er twee kaarten die
slechts een aantal buurten laten zien. In deze kaarten zijn de
buurten waar de kosten van de warmtebronnen minder dan 10%
van elkaar verschillen grijs gekleurd. In de synergiekaart zijn ook
de buurten waar de uitkomst over de scenario’s heen verschilt in
grijs weergegeven. De legenda wordt aangepast om eenduidige
interpretatie makkelijker te maken.
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• In hoeverre is TEO (thermische energie uit oppervlaktewater)
meegenomen in de analyse als oplossing of bron?

TEO komt niet in de resultaten terug. Dit komt omdat TEO
gebruik maakt van een WKO-net, dat wel als optie is
meegenomen. Door de combinatie van het installeren van een
warmtenet en het zwaar isoleren van de woning, is dit een optie
met hoge kosten. TEO met een extra boosterpomp is geen
onderdeel van de analyse. Er wordt wel een TEO factsheet
opgesteld m.b.t. een laagtemperatuur warmtenet i.c.m. booster
warmtepomp.

• Hoe verhouden de warmtevisies zich tot de ambitie van
energieneutraliteit?

Dit project richt zich op de warmtevoorziening, en niet per sé op
energieneutraliteit. Waar kan gestart worden met het aardgasvrij
maken van de gebouwde omgeving is het doel van dit project.
Daarbij staat het gemeenten uiteraard vrij om energie- of
klimaatneutraliteit bepalend te laten zijn voor en in de
warmtevisie. De uitkomsten van de analyse kunnen uiteraard
input bieden voor de regionale warmtevisie.
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• Welke financiële berekeningen zijn onderdeel van de analyse?
Het model rekent op basis van kosten op systeem niveau (dus voor alle
partijen gezamenlijk). Het gaat niet in op kostenverdeling tussen partijen
aangezien dit nog veel onzekerheden kent die ook vanuit het Rijk nog
richting vragen.

• Hoe gevoelig zijn de resultaten voor renteschommelingen?
Voor het totale beeld maakt dat weinig verschil.

• Wordt er gerekend met terugverdientijden?
Onderdeel van het model is de levensduur van investeringen (hoe lang
gaat iets mee) en afschrijvingstermijn (wanneer moet iets worden
vervangen). Daarbij worden de kosten gelijk verdeeld over de jaren.
Bedragen in deze analyse zijn dan ook jaarlijkse kosten, en niet gelijk aan
de investering die een bewoner of bedrijf moet treffen.

Toelichting analyse lokale 
warmtevoorziening - reacties

• De uitkomsten van de analyse mét en zónder warmterotonde
verschillen weinig. Is er zonder rotonde voldoende restwarmte
rondom Leiden?

Het toekomstscenario van STEG in Leiden (bestaande centrale) is
onzeker. De warmtelevering kan door Uniper beëindigt worden als
het contract in 2020 afloopt, maar ook voortzetting behoort tot de
mogelijkheid (Uniper, mondeling). Door deze onzekerheid is ervoor
gekozen STEG niet mee te nemen in de analyse. Heineken, die als
bron is meegenomen in de analyse, wordt als mogelijke
restwarmtebron gezien voor deze buurten. Als onvoldoende warmte
beschikbaar blijkt te zijn, zullen buurten een alternatief moeten
zoeken.

• In hoeverre wordt rekening gehouden met maximaal en effectief
inzetten van collectieve hoge temperatuurwarmte?

De warmterotonde levert hoge temperatuur, die (ook in de analyses)
vooral landt in oudere bestaande woningen. Nieuwbouw zal hier dan
ook niet op worden aangesloten (lage temperatuur volstaat). Het
model houdt geen rekening met cascadering van warmte
(bijvoorbeeld het aansluiten van beter geïsoleerde woningen op de
retourleidingen).

• In hoeverre houdt het CEGOIA model rekening met CO2-impact
als criterium?

CEGOIA zoekt naar optima op basis van technisch-economisch
afwegingen (zie ook memo in bijlage) en niet op basis van CO2

reductie. Daarbij is het van belang te beseffen dat alle technische
opties die de analyse kent CO2-arme oplossingen zijn.
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Opbrengst Deelsessies

Onderwerpen

De deelsessie betroffen twee onderwerpen, waarvan
de opbrengst op de volgende pagina’s
achtereenvolgens is weergegeven:

1. Reflectie op methode en resultaten van de
analyse naar alternatieve warmtebronnen voor
wat betreft
a. Methode analyse
b. Resultaten analyse
c. Generieke opmerkingen

2. Vooruitblik afwegingskader warmtebronnen
Welke aanvullende criteria / overwegingen zijn
mogelijk van belang bij het komen tot een
technische oplossing per buurt?
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2 Resultaten analyse

Criteria afwegingskader

Opbrengst Deelsessies – reflectie analyse: methode

OPMERKING REACTIE

Behoefte bestaat aan het verbinden van de CO2-neutraliteit als regionaal doel aan de 

analyse. Interesse van aanwezigen gaat uit naar CO2-reductie als medebepalend voor 

techniekkeuze per wijk: nu vindt afweging volledig plaats op basis van financiën (en 

technische informatie).  

Daarbij is een concrete vraag of inzichtelijk kan worden gemaakt hoe verschillende 

technische oplossingen (combinatie bron en technische oplossing) zich onderscheiden 

voor wat betreft CO2-emissie. Op welke manier kan dat worden meegenomen in dit 

traject? 

De CO2 emissie is met name afhankelijk van de verduurzaming van de 

elektriciteitsvraag. Wanneer deze duurzaam kan worden ingevuld is de CO2

emissie in principe nul voor alle technieken die zijn meegerekend. Daarmee 

is het onderscheid uiteindelijk beperkt. Hierbij wordt uitgegaan van de 

landelijke rekenregels voor CO2 emissies. 

Over specifieke wensen van rekenregels per gemeenten, bijvoorbeeld bij 

restwarmte en verbranding van biomassa kunnen wij het in het volgend 

atelier over hebben.
De behoefte van gemeenten om buurten er op detailniveau te kunnen beschouwen, ook 

als basis voor het gesprek met lokale betrokkenen. 

Deze analyse is bedoeld als vertrekpunt voor een afweging op buurtniveau. 

Daarbij vereenvoudigt het de werkelijkheid. Daadwerkelijke keuzes en 

interactie binnen een buurt vragen om nadere beschouwing van de 

specifieke buurt. 

Het model CEGOIA gaat uit van een bepaalde mate van isolatie. In hoeverre. Vraag is  of 

en hoe rekening gekeken wordt naar verdere isolatie en de effecten hiervan (meer 

warmte beschikbaar voor andere buurten bijvoorbeeld). 

Hier is geen rekening mee gehouden. Het model isoleert woningen naar een 

niveau dat de totale kosten voor de maatschappij het laagst zijn.

Voor sommige aanwezigen is niet volledig duidelijk of en hoe de industrie als bron is 

gezien en verwerkt. In welke mate is de industrie als bron meegenomen in de analyse?

Restwarmtebronnen zijn afgeleid uit de kaart ‘Ligging industrie en CO₂-

emissies’ van RVO. Alleen de industriële bronnen met een berekende 

energievraag groter dan 400 TJ zijn opgenomen in deze analyse. 

In hoeverre kan – naast de inschattingen van kosten op systeemniveau – ook inzichtelijk 

worden gemaakt hoe kosten verdeeld kunnen of gaan worden over betrokken partijen? 

Zo bestaat bijvoorbeeld  vanuit de woningcorporaties behoefte om inzichtelijk te maken 

wat de effecten op de woonlasten zijn. 

Het model rekent op basis van kosten op systeemniveau (dus voor alle 

partijen gezamenlijk). Het gaat niet in op kostenverdeling tussen partijen 

aangezien dit nog veel onzekerheden kent die ook vanuit het Rijk nog 

richting vragen. 
Nav het plan voor LT-warmtenet voor 2 flats in Lisse is de vraag of en hoe deze zijn 

meegenomen in de analyse. 

Provincie heeft onderzoek gedaan naar de potentie van LT-bronnen, misschien kan dit 

worden gedeeld. Specifieke aandacht hierbij gaat uit naar Energie uit Oppervlaktewater. 

LT warmtebronnen zijn geïnventariseerd, maar worden gezien als kans op 

sub-buurtniveau. Dit komt overeen met dit project in Lisse: op sub-

buurtniveau wordt een relatief klein LT-warmtenet gerealiseerd. 

In hoeverre zijn plannen van waterschappen voor gemalen, AWZI’s en RWZI’s 
meegenomen? 

De bestaande AWZI’s en RZWI’s zijn meegenomen. Plannen voor 

verwijdering of nieuwbouw niet.
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2 Resultaten analyse

Criteria afwegingskader

Opbrengst Deelsessies – reflectie analyse: resultaten

OPMERKING REACTIE

Is het mogelijk de kosten uit te splitsen naar ketenonderdelen: infra, verbruik, 

installatie en gebouw?

In principe is dit mogelijk, gekeken wordt nog op welke wijze  dit kan 

worden weergegeven in de data die aan de gemeenten wordt geleverd. 

Behoefte bestaat aan inzicht in de aangeleverde en gegenereerde data. Concreet is het 

verzoek in elk geval om de data rond de analyse te delen met gemeenten.  Gedacht 

wordt aan kosten per buurt, energielabel, energiegebruik, aandeel corporatiebezit.

De uitkomsten van het model worden in GIS-kaarten met achterliggende 

informatie gedeeld met de gemeenten. Gegevens over huidig energielabel, 

huidig energiegebruik en aandeel corporatiebezit zijn reeds te vinden in de 

warmtetransitieatlas van Overmorgen. 

Het valt aanwezigen op dat er weinig verschil is tussen de resultaten van de 

bronscenario’s mét  en zónder de warmterotonde. 

Concrete vraag: Is warmte overal als volledige mogelijkheid meegenomen?

Zie voor de berekening van de warmteopties het memo met toelichting over 

de rekenwijze en aannames van de analyse in de bijlage.

Behoefte bestaat aan inzicht in het kostenverschil tussen warmte en het goedkoopste 

alternatief. Is dat inzichtelijk te maken? 

Dit is inzichtelijk te maken. Voor het volgend atelier zal een kaart hiervoor 

worden opgesteld.

In hoeverre wordt inzicht geboden in investerings- en exploitatiekosten? Het model kijkt naar jaarlijkse kosten. Dit zijn de  exploitatiekosten en de 

investeringskosten (waar deze laatste middels de afschrijvingstermijn zijn 

teruggerekend tot jaarlijkse kosten)

Groen gas als uitkomst verrast deelnemers. De vraag is in hoeverre dit voortkomt uit 
een realistisch bronscenario, en de benodigde productie vanuit de regio zelf 
beschikbaar zal komen? 

Dit komt uit een verkenning van Gasunie, waarin een allocatie is gemaakt 

voor gebouwde omgeving en andere sectoren waaronder de industrie.

Constatering is dat de categorie ‘grijs’ op de kaarten op verschillende manieren kan 
worden uitgelegd, onder meer omdat deze verschillende soorten onzekerheden 
aangeeft. Vraag is of dit eenduidiger en explicieter kan worden gemaakt. 

Dit zal in de legenda worden aangepast.
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Opbrengst Deelsessies – reflectie analyse: generieke opmerkingen

Generieke opmerkingen

• Gemeenten dienen zich bewust te zijn van het feit dat ook vanuit

stedenbouwkundig oogpunt kan worden gestuurd op de warmtetransitie.

Met name bij het plannen van in- en uitbreidingsplannen kan gestuurd

worden op warmtebehoefte en voorziening. Niet alleen op het objectniveau,

maar juist ook op hoger niveau (plan, wijk).

• Constatering is dat voor effectieve uitvoering van de uiteindelijke

warmtevisies het vormen van een gezamenlijke aanpak van gemeenten en

corporaties van grote meerwaarde kan zijn. Hierbij verdient de afstemming

tussen de analyses, de te vormen regionale warmtevisie en de routekaart van

Aedes bijzondere aandacht.
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OPMERKING

Welke criteria zijn – naast technisch-financieel conform CEGOIA – mogelijk relevant voor het komen tot een koppeling van een technische oplossing aan 

een buurt? De inventarisatie leverde het volgende op aan mogelijke relevante informatie / afwegingscriteria:

CO2-impact (en snelheid daarvan): welke oplossing draagt (potentieel) hoeveel bij aan CO2-reductie? En op welke termijn? 

Woonlasten

Toekomstbestendigheid (installaties/ bronnen / bewezen technieken)

Ruimtelijke inpasbaarheid (ook ondergronds)

Ruimtelijke impact (blijvend)

Gebruiksgemak bewoners

Kennisontwikkeling / leren: bijvoorbeeld ervaring willen opdoen met verschillende oplossingen in verschillende (sociale of vastgoed omgevingen) 

Acceptatie / draagvlak

Mate waarin vanuit lokale bronnen wordt voorzien in warmte

Technische mogelijkheden en inpasbaarheid van een oplossing

Aansluiten bij bestaande initiatieven, plannen, projecten

Stabiliteit van het vastgoed in een buurt (uitbreiding, nieuwbouw, herontwikkelingsplannen die zorgen voor andere ‘vraag’, of mogelijkheid om deze te 

beïnvloeden)
Sociaal – Demografische profiel van buurt: inkomen, investeringsmogelijkheden, woningwaarde

Bestaande initiatieven op het gebied van energietransitie rondom een bepaalde techniek (bijvoorbeeld bewonersinitiatieven)

Als onderdeel van het gesprek zijn ook al criteria voor prioritering van buurten naar voren gekomen: 
NB: voor een deel zijn ook de bovenstaande overwegingen van toepassing  op de prioriteringsvraag. Onderstaand zijn de aanvullende criteria voor prioritering 
opgenomen. 
Aandeel corporatiebezit > mogelijkheid om volume te creëren. Bijvoorbeeld om impact te bereiken, of gericht ervaringen op te doen specifieke situaties.

Gas vervangingsplannen > mogelijkheid om afwegingen voor alternatieven i.v.m. investeringen te agenderen. En om werk met werk te maken in de uitvoering. 

Bestaande plannen voor (her)ontwikkeling, renovatie, uitbreiding in wijken
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Deelname

De vertegenwoordigers van partijen zijn van harte uitgenodigd deel
te nemen aan de komende ateliers. Deze zijn:

• Atelier 2: 25 juni (13:00 tot 17:00 uur, gemeentehuis Leiderdorp)

• Atelier 3: 19 juli (9:00 tot 13:00 uur, gemeentehuis Leiderdorp)

Zoals eerder genoemd is het mobiliseren van de achterban 
belangrijk: goede lokale warmtevisies vragen niet alleen om een 
actieve bijdrage in de ateliers van deelnemers, maar ook van 
tussentijdse afstemming in bredere zin binnen de organisaties van 
de deelnemers. Daarbij kan dit verslag behulpzaam zijn. 

Vooruitblik

Fase 2

In fase en atelier 2 worden aandacht besteed aan het breder
kijken naar de afweging van technische oplossing per buurt.
Tevens gaan we vooruitkijken naar de afweging over prioritering:
waar kunnen en willen we met welke overweging beginnen? We
werken toe naar een concept afwegingskader, dat gezamenlijk
besproken en aangevuld wordt. Atelier 2 is de kans om invloed uit
te oefenen op de afwegingskaders.

Toolkit

Een belangrijke succesfactor voor het in de praktijk brengen van
de warmtevisies is het organiseren van ambtelijk en bestuurlijk
draagvlak. Als voorloper op lokaal draagvlak in buurten. Zoals
besproken en vermeld is dit primair de verantwoordelijkheid van
de vertegenwoordigers van de partijen. Tegelijk wil het
Warmteteam hierin ondersteuning bieden. Zij zijn voornemens
een toolkit samen te stellen die hierbij kan ondersteunen. Denk
onder meer aan algemene informatie voor gemeenten, aanzetten
voor raadsmemo’s etc. Zodra de toolkit gereed is wordt deze
onder de deelnemers verspreid.
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Aanwezigen
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BIJLAGE 1 - AANWEZIGEN

Rene H. Ploeger STEK
Philippine van der Kleij Noordwijkerhout
Bas Bulten STEK
Peter Graafland Liander
Paul de Ruijter  Stek
Ronnie van Rossem (ODWH/Noordwijk)
Philip van der Post St Antonius van Padua
Sjouke Dijkstra Noordwijkse Woningstichting
Lesley ter Maas HLT Samen
Bart van Konijnenburg  Provincie
Gerwin van der Linde Dunavie/ Warmtecoordinator Holland Rijnland
Jasper Schilling CE Delft
Marijke Meyer CE Delft
Esmeralde van Vliet Alliander 
Jeffrey Mennen Aedes & BSV 
Rob Heldens Provincie 
Anka Silvertand Gemeente Alphen aan den Rijn 
René Ploeger Woningcorporatie Stek
Lieve Vukanic Gemeente Leiderdorp (stedenbouw)

Lesly ter Maat Werkorganisatie HLT Samen
Sander Koot Woningcorporatie Meerwonen
Achmed Achbari Gemeente Leiderdorp
Jeroen Ververs Holland Rijnland
Sander Koot Woningcorporatie Meerwonen
Vere Monkhorst Holland Rijnland
Fleurence de Wilde Gemeente Nieuwkoop
Ruud Kwant Gemeente Nieuwkoop
Ad Walters Gemeente Nieuwkoop
Wim Crama Gemeente Noordwijk
Philippine van der Kleij Gemeente Noordwijkerhout
Johan ntb Leiderdorp
Melaniet ntb Sleutels
Debbie van Haastrecht Gemeente Oegstgeest
Gerard Ankone Werkorganisatie Duivenvoorde
Yorick Rens Gemeente Zoeterwoude
Ibrahimi Baktash Gemeente Zoeterwoude
Floris de Groot APPM
Douwe van Langelaar APPM
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