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Nederland staat aan de vooravond van een warmtetransitie,
waarin warmtenetten grootschalig zullen worden ingezet als
vehikel voor een duurzame warmtevoorziening.

Dit document biedt een startpunt en overwegingen voor zes
strategische vragen die gemeenten zullen moeten
beantwoorden indien zij voor warmtenetten kiezen.
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Uitstoot per categorie, 2019

Verduurzaming van de warmtevraag in woningen en gebouwen is 
belangrijk om de CO2-uitstoot omlaag te brengen

56,7
Mton
(31%)

23,3
Mton
(13%)

42,3
Mton
(23%)

35,2
Mton
(19%)

26,4
Mton
(14%)

Gebouwde 
omgeving

MobiliteitIndustrie LandbouwElektriciteit

▪ De uitstoot van de gebouwde omgeving omvat de CO2 die 
vrijkomt bij het verbranden van aardgas om woningen en 
utiliteitsgebouwen (bijv. scholen en kantoren) te verwarmen

▪ Van de totale uitstoot door de gebouwde omgeving wordt 70 
procent veroorzaakt door woningen

▪ Om de uitstoot te reduceren zal warmte in de gebouwde 
omgeving op een duurzame manier moeten worden 
geproduceerd. Dit kan bijvoorbeeld door individuele oplossingen 
met behulp van (duurzaam opgewekte) elektriciteit of door 
collectieve oplossingen waarbij op grote schaal warmte voor 
wijken op duurzame wijze wordt geproduceerd en geleverd

▪ Naast de gebouwde omgeving hebben de industrie en 
glastuinbouw ook een substantiële warmtevraag waarbij een
warmtenet een oplossing kan zijn. Deze warmtevraag valt onder
de sectoren industrie en landbouw en worden in dit document 
niet specifiek geadresseerd
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https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-


Overzicht van oplossingen voor duurzamere warmtevoorziening

Warmtenetten worden gezien als een belangrijke oplossing voor een
duurzame warmtevoorziening

Wat is de oplossing? Wat voor type oplossing is 
het?

Is er nieuwe infrastructuur
voor nodig?

Wanneer is het duurzaam?

Warmtenetten Met behulp van een warmtenet meerdere gebouwen op één 
of meerdere duurzame warmtebronnen aansluiten

Collectief Ja, warmtenet zelf is nodige nieuwe 
infrastructuur

Indien warmtebron duurzaam is
(bijvoorbeeld geothermie, 
restwarmte van verbruik 
duurzame energie in industrie)

Warmtepomp Thuisinstallatie die met elektriciteit warmte opwekt. Naast de 
volledig elektrische warmtepomp bestaat er ook nog de 
hybride warmtepomp die de CV ketel ondersteund. evt
inclusief Warmte-koude opslag in de bodem

Individueel Niet of beperkt, mogelijk verzwaren 
van het elektriciteitsnetwerk indien 
nodig.

Indien verbruikte elektriciteit 
duurzaam is

Waterstof Thuisinstallatie die direct of als ondersteuning bij 
piekbelasting in warmtenet warmte toevoegt op basis van 
waterstof . Verwachting is dat waterstof voor 2030 nog geen 
rol zal spelen in de warmtetransitie

Individueel Beperkt aanpassingen aan 
bestaande gasinfrastructuur nodig

Indien bij opwekking van 
waterstof groene energie wordt 
gebruikt

Groen gas Huidige CV-installatie wordt gevoed met gas geproduceerd 
met behulp van natuurlijke afvalstoffen zoals gft-afval, slib en 
koeienmest.

Individueel Nee Indien natuurlijke afvalstoffen 
restproduct zijn

Overige / 
deeloplossingen

Zonnewarmte – Bijv. door middel van zonnecollectoren op 
het dak om tapwater te verwarmen
Infraroodpanelen – Verwarmen van specifieke delen van het 
huis met stralingswarmte

Individueel Niet of beperkt. Indien verbruikte elektriciteit 
duurzaam is

5Bron: ECW ; Hier opgewekt

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/warmtenetten/default.aspx
https://www.hieropgewekt.nl/stadsverwarming-of-een-warmtenet-hoe-werkt-dat


1. Zie bijlage 1 voor meer uitleg

Basisinformatie1 warmtenetten

Een warmtenet verbindt eindgebruiker met een warmtebron die 
duurzaam dient te zijn (om reductie van CO2-uitstoot te realiseren)

▪ Een warmtenet verbindt de warmte eindgebruiker met een duurzame warmtebron, veelal in de vorm van restwarmte, aardwarmte of bio-energie. 

▪ Naar schatting zal ongeveer eenderde van de huishoudens aangesloten worden op een warmtenet. Daarmee is het duidelijk dat warmtenetten een substantiële bijdrage 
zullen leveren aan de warmtetransitie

▪ In verband met warmteverliezen zijn warmtenetten vooral geschikt in stedelijke gebieden waar de afnemerdichtheid hoog is. 

▪ De duurzaamheid van warmtenetten hangt vooral af van de warmtebron. Veel gebruikte warmtebronnen zijn restwarmte, biomassa, geothermie en zonne- en 
aquathermie.

▪ Er zijn verschillende temperatuurniveaus voor warmtenetten. Deze worden geclassificeerd in hoog (>90 °C) , midden (70 °C), laag (40-50 °C) of zeer lage temperatuur (10 
– 30 °C). Bij zeer lage temperaturen moet deze alsnog opgewaardeerd worden met behulp van een warmtepomp. Verder geldt dat hoe beter een huis geisoleerd is hoe 
lager de temperatuur van het aangeleverde warme water kan zijn.

Warmte-
Koude 
opslag

Warmte 
pomp

Er zijn verschillende 
bronnen met 
verschillende 
warmtes (laag, 
midden- en hoge 
temperatuur) 
mogelijk voor 
warmteafgifte, zoals 
energiecentrales, 
datacenters of 
geothermie. 

Aan het net kunnen attributen
worden toegevoegd om de warmte 
op te waarderen of op te slaan.

Warmte komt 
aan bij afnemer, 
bijvoorbeeld een 
huis, kantoor, 
fabriek of kas.

Het warmtenet is een 
buizenstelsel dat warm water 
aanvoert naar de afnemer en 

retourneert naar de bron.

6Bron: ECW ; Hier opgewekt; Kaapz ( rol van gemeente)

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/warmtenetten/default.aspx
https://www.hieropgewekt.nl/stadsverwarming-of-een-warmtenet-hoe-werkt-dat
https://warmopweg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Rol-van-Gemeenten-bij-aanleggen-warmtenetten.pdf


1. Dit is een schatting van de Warmtemonitor van CBS. 2. Berekeningswijze conform “Rapportageformat Duurzaamheidsrapportage voor leveranciers in het kader van de Warmtewet”

Voorbeelden huidige warmtenetten

In 2020 waren er in Nederland ongeveer 450.000 woningen1

aangesloten op warmtenetten

Amsterdam
Producent: Vattenfall, Eneco en Westpoort Warmte

Huidige grootte: 2,1 PJ aan energie, oftewel ± 78.000
woonequivalenten

Voornaamste bron: Restwarmte elektriciteitscentrale 
en afvalverbranding. Een klein deel komt van een 
biomassacentrale

Legenda

Warmtenet

Nijmegen
Producent: Vattenfall

Huidige grootte: 0,2 PJ aan
energie, oftewel ± 7.000
woonequivalenten

Voornaamste bron: Warmte uit 
afvalverbranding. Mogelijk in de 
toekomst ook geothermie en 
aquathermie

Aandeel hernieuwbaar2: 57%

Rotterdam
Producent: Vattenfall en Eneco 

Huidige grootte: 3,6 PJ aan energie, oftewel ± 133.000
woonequivalenten

Voornaamste bron: Afvalverbranding en Restwarmte 
Industrie.

Aandeel hernieuwbaar2: Eneco: 58%, Vattenfall: 35%

Aandeel restwarmte2: Eneco: 17%, Vattenfall: 46%

7Bron: Warmteetiket Vattenfal (2020); Warmteetiket Eneco ( 2020); Warmtemonitor CBS; Warmteatlas; Parool; Trendrapport warmtenet

https://www.vattenfall.nl/media/consumenten/producten/stadsverwarming/co2-rapporten/vattenfall-stadswarmte-etiket-2020.pdf
https://www.eneco.nl/warmte-etiket/
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/35/warmtemonitor-2019.pdf
https://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2
https://www.parool.nl/nieuws/van-het-gas-af-warmtenet-eerste-keuze-voor-helft-amsterdamse-woningen~b513dc6f/
https://www.warmtenettrendrapport.nl/trendrapport/#:~:text=Het%20Nationaal%20Warmtenet%20Trendrapport%20is,de%20ontwikkelingen%20in%20de%20warmtesector.


Overzicht van belangrijkste stakeholders warmtenetten

Het (laten) realiseren van warmtenet betekent balans zoeken tussen 
duurzaamheid, betaalbaarheid, leveringszekerheid en rentabiliteit

Consument

Private en/of 
publieke
partijen

Overheid

▪ Betrouwbare warmtelevering

▪ Betaalbare woonlasten

▪ Keuzevrijheid om wel of niet bij warmtenet aan te sluiten 

▪ Mogelijkheid om zelf te investeren in verminderen van verbruik en uitstoot

▪ Halen van klimaatdoelstellingen door de gebouwde omgeving te 
verduurzamen

▪ Borging dat transitie voor overheid en burger betaalbaar blijft en bedrijven 
willen investeren

▪ Economische rentabiliteit

▪ Gunstige en stabiele regelgeving

Duurzaamheid soms op gespannen voet met betaalbaarheid

Duurzaamheid soms op gespannen voet met rentabiliteit

Betaalbaarheid en 
leveringszekerheid
soms strijdig met 

rentabiliteit

Belangen

Woningen en 
utiliteits-

gebouwen
zoals kantoren 

en winkels

Producenten, 
transporteurs 

en leveranciers 
van warmte

Lokale, 
nationale en 

internationale 
overheden

Bestaat uit

8Bron: It's Public analyse



Gemeenten hebben bij het ontwikkelen van lokale warmtenetten te 
maken met Europese en landelijke wetgeving

Europese Unie

Rijksoverheid

Gemeente

▪ Aanbestedingsrecht - Opdrachten boven de Europese drempelbedragen, moeten 
Europees worden aanbesteed

▪ Staatsteunregulering - Om oneerlijke concurrentie te voorkomen mogen overheden 
bedrijven, zoals die benodigd voor de warmtetransitie, niet zomaar financieel steunen

▪ Warmtewet - Deze wet omvat regels omtrent stadsverwarming, blokverwarming en 
warmte-koude-opslag. De warmtewet 2.o moet deze wet vervangen en onder andere 
doelstellingen rondom duurzaamheid vastleggen

▪ Subsidiekader - Op dit moment is er landelijke subsidie voor aansluiting op een 
warmtenet voor woningeigenaren.

▪ Aanbesteding - Indien er sprake is van een aanbesteding, zullen de kaders hiervoor in 
een programma van eisen moeten worden opgesteld

▪ Subsidiekader - Om bepaalde doelstellingen rondom bijvoorbeeld duurzaamheid of 
betaalbaarheid te realiseren kan een gemeente (aanvullende) subsidie beschikbaar 
stellen of in een aanbesteding verwerken

Relevante wetgeving en kaders

Focus van dit document: strategische keuzes bij de rolinvulling voor gemeenten omtrent het opzetten en laten 
exploiteren van warmtenetten

Overheid

9Bron: RVO; It's Public analyse

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/aansluiting-op-een-warmtenet


Internetconsultatie Warmtewet 2.0 (wet collectieve 
warmtevoorziening)

Transitievisie Warmte

Actuele ontwikkelingen in wetgeving warmtenetten

Iedere gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte 
opstellen; Warmtewet 2.0 uitgesteld tot volgend kabinet

▪ Een Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat een eerste 
richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken 
van de gebouwde omgeving. 

▪ In het klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente voor eind 
2021 deze moet vaststellen. 

▪ Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de 
gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

▪ In het klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk de marktordening 
voor warmtenetten uiterlijk 1 januari 2022 zou vaststellen door een 
nieuwe wet. Op 5 juli 2021 is aangekondigd dat deze echter is 
uitgesteld tot de formatie van een nieuw kabinet.

▪ Het Rijk: Het doel van de voorliggende Wet collectieve 
warmtevoorziening is om het draagvlak voor het product warmte, 
het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in 
duurzame collectieve warmte, te vergroten.

Bekijk online Bekijk online

10Bron: Klimaatakkoord; VNG over Transitievisie Warmte

https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet2
https://duurzaam010.nl/app/uploads/2021/06/Rotterdamse-Transitievisie-Warmte-1.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://vng.nl/artikelen/transitievisie-warmte
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Tijdslijn met belangrijkste mijlpalen en taken voor gemeenten 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aardgasvrij maken van 
Nederland en moeten daarbij strategische vragen beantwoorden

2019
Klimaatakkoord opgesteld:
Visie en aanpak vastgesteld

Eind 2021

Bekijk online

Transitievisie Warmte
Zie bijvoorbeeld:

▪ Zwolle

▪ Amsterdam

▪ Rotterdam

2050

Nederland 
Aardgasvrij

Concretiseren

Concretiseren van de transitievisie op wijk 
niveau in een wijkuitvoeringsplan.

Deze eventueel verwerken in RES 2.0 of 
het omgevingsplan

Realiseren/uitvoeren

Vanuit landelijke kader nog geen 
tussenmijlpalen voor alle gemeenten 

vastgelegd, desondanks nemen 
sommige gemeenten zelf mijlpalen op 
in hun transitievisie. Zie bijvoorbeeld 

Haarlem dat in 2030 voor een kwart en 
in 2040 geheel  aardgasvrij wil zijn

2030

Klimaatakkoord: Kwart 
woningen van gas af

Strategische vragen (en mogelijke keuzes daarin) die in dit proces worden vastgelegd worden op volgende slides uitgewerkt

12Bron: Klimaatakkoord

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/transitievisie-warmte-.pdf
https://overmorgen.nl/wp-content/uploads/2020/09/tvw-amsterdam.pdf
https://duurzaam010.nl/app/uploads/2021/06/Rotterdamse-Transitievisie-Warmte-1.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Campagne/gasvrij/2021-02-17_Haarlemse_transitievisie_warmte_-_Samen_op_weg_naar_aardgasvrij.pdf
https://duurzaam010.nl/app/uploads/2021/06/Rotterdamse-Transitievisie-Warmte-1.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord


Overzicht vragen

Zes strategische vragen zijn relevant voor gemeenten bij het 
ontwikkelen van warmtenetten

Marktinrichting: splitsen we de verschillende functies in de warmteketen?2

Hebben we hogere duurzaamheidsambities dan zoals die vanuit het Rijk gelden?4

Hebben we hogere betaalbaarheidsambities dan zoals die vanuit het Rijk gelden?5

Hoe om te gaan met onrendabele wijken?6

Hoe definiëren we de warmtekavels?1

Marktinrichting: starten we een publiek warmtebedrijf of laten we het aan de markt?3

13

Klik op vraag om 
daarheen te gaan



Er bestaan diverse opties voor kavelindeling; belangrijk om daarbij 
verder te kijken dan alleen naar het aanbod of de vraag van warmte

Aanbodgericht Vraaggericht KansgerichtGebiedsgericht

▪ Op basis van het 
aanbod van warmte-
bronnen. 

▪ Dus focus op optimaal 
gebruik van 
warmtebron

▪ Bijv. wijken die meest 
geschikt zijn voor 
restwarmte uit fabriek 
worden hierop 
aangesloten 

▪ Op basis van de 
warmtevraag. Hierbij 
worden wijken met 
vergelijkbare 
warmtevraag samen 
ingedeeld in een kavel

▪ Bijv. wijken met 
hetzelfde bouwjaar en 
isolatiegraad worden 
samen genomen

▪ Op basis van huidige 
indeling en grenzen 
van onderdelen van de 
gemeente 

▪ Bijv. naar reeds 
bestaande stadsdelen

▪ Indeling op basis van kansen. Hierbij wordt bij de 
kavelindeling zowel rekening gehouden met de 
logica vanuit het aanbod als vanuit de vraag 

Voor een dergelijke ‘slimme’ indeling kunnen de 
volgende aanbod- en vraagoverstijgende thema’s 
overwogen worden:

▪ Holistisch perspectief: kijk naar de 
verduurzaming van alle wijken

▪ Holistisch perspectief: denk na over de 
volgordelijkheid van verduurzaming, welke 
wijken gaan eerst

▪ Analyseer de potentie van alle mogelijke 
toekomstige duurzame bronnen

▪ Ga cherry-picking tegen en maak lastig 
verduurzaambare wijken financieel rendabel 
door specifieke wijken in een kavel te koppelen

Klik om terug te gaan naar overzicht vragen

In de meeste gevallen de beste keuze

Kavelbepaling1

14Bron: It's Public analyse

Overzicht mogelijke methoden voor kavelindeling
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Overzicht functies en belangen van actoren in warmtetransitie

In de warmteketen zijn vier functies te onderscheiden; deze kunnen
uitgevoerd worden door één partij, of gesplitst worden

Producent Transporteur Distributeur Leverancier

Stabiele en 
gegarandeerde afzet 
over de levensloop 
warmtebron

Maximeren van het aantal aansluitingen zodat 
capaciteit benut wordt of een garantie van de 
gemeente om dit vollooprisico te mitigeren

Maximeren van het 
aantal aansluitingen 
zodat schaalvoordelen 
ontstaan

Consument

Produceert de warmte, 
bijvoorbeeld warmte uit 
geothermie

Transporteert de warmte 
naar de wijken 

Distribueert de warmte 
binnen de wijken

Levert contracten en 
service aan 
eindgebruiker

Belangen

Functie

Economisch rendabel; stabiele prijs voor redelijke winst in vergelijking tot de investeringen en risico’s

Leveringszekerheid zodat investeringen terugverdiend kunnen wordenBeheersbare 
verplichtingen en risico’s

Splitsen2

Bron: It's Public analyse



Bron: Belang bij splitsing in de warmtemarkt, SEO (2018); Productiviteit van overheidsbeleid: deel IV de Nederlandse netwerksectoren 1980-2014, Jos Blank & Alex van Heezik (2017) 16

Voorbeelden van marktinrichting van andere ‘nuts’-markten

Marktinrichting van andere ‘nuts’-markten verschilt; sommige zijn 
geheel of gedeeltelijk gesplitst, andere niet

Elektriciteit en gas

Omschrijving

De Europese eis tot splitsing in de energiemarkt is in Nederland 
uitgevoerd via Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Met deze 
wet is het groepsverbod ingevoerd. Dit houdt in dat de 
netbeheerder niet langer in dezelfde groep mag zitten als het 
leverings- of productiebedrijf.

Overwegingen

▪ In de vorige situatie bestonden nog steeds mogelijkheden 
voor het moederbedrijf invloed uit te oefenen op 
netwerkactiviteiten

▪ Splitsing draagt bij aan een transparante bedrijfsstructuur 
en dat bevordert de mogelijkheden voor toezicht

▪ Splitsing leidt tot lagere prijzen en beter functioneren van 
de Nederlandse energiemarkt 

▪ De huidige (overheids-)aandeelhouders kunnen zich 
terugtrekken uit de commerciële energieactiviteiten van 
levering en productie. 

Treinvervoer

Infrastructuur

Vervoer

Omschrijving

Bij het treinvervoer heeft volledige eigendomssplitsing 
plaatsgevonden. ProRail, de beheerdervan het spoornetwerk, 
en de NS zijn beide in handen van de Rijksoverheid. Overige 
vervoerders zijn in handen van private partijen of buitenlandse 
staatsbedrijven.

Overwegingen

▪ Concurrentie om de markt is eenvoudiger vanwege de 
splitsing doordat beheerder infrastructuur en vervoerder 
niet dezelfde organisatie kunnen zijn 

▪ Door scheiding van verantwoordelijkheden worden 
prestaties inzichtelijker en kunnen makkelijker bindende 
afspraken worden gemaakt.

Drinkwater

Productie

Lokaal net

Levering

Hoofdnet

Omschrijving

Bij de drinkwatervoorziening is er geen eigendoms-splitsing. 
Bijna alle drinkwaterbedrijven zijn tegen-woordig naamloze 
vennootschappen met als aandeel-houders de gemeenten en 
provincies. Uitzondering hierop is Waternet, dat een 
stichtingsvorm heeft 

Overwegingen

▪ Door drinkwaterbedrijven in publiek bezit te houden is er 
meer directe sturing op kwaliteitszorg, leveringszekerheid, 
continuïteit en goed bronnenbeheer.

Productie

Lokaal net

Levering

Hoofdnet

Belangrijk verschil tussen 
elektriciteitsmarkt en warmtemarkt is dat 
transportverliezen sterk verschillen (1,5% 
per 100km voor elektriciteit vs. 25% binnen 
regionale warmtenetten). Hierdoor is een 
landelijk warmtenetwerk niet haalbaar

Splitsen2
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Invloed van wel of niet splitsen op bepaalde eigenschappen van het net

Verschillende manieren van splitsing mogelijk, bijv. transport en 
distributie kunnen gesplitst worden met ruimte voor integratie

Bij een volledig integraal warmtenet zijn 
alle onderdelen van de warmteketen in 

eigendom en beheer van één partij. 

Eigenschappen

Beheer en eigendom

Concurrentie om de markt

Transactiekosten

Door de omvang van het project zullen 
waarschijnlijk minder partijen zich 
inschrijven voor de opdracht. De 

concurrentie om de markt is dan beperkt. 

Doordat één partij alles in beheer heeft zijn 
de verwachte transactiekosten relatief laag

Transportnetwerk en distributienetwerk 
worden apart aanbesteed. De organisatie 

die het transportnetwerk beheert mag niet 
ook distributienetwerken beheren.

Door de kleinere omvang van de 
aanbestedingen wordt de concurrentie om 

de markt groter

Extra transactiekosten verwacht door de 
aanwezigheid van meerdere partijen

Transportnetwerk en distributienetwerk 
worden apart aanbesteed. De organisatie 

die het transportnetwerk beheert mag ook 
distributienetwerken beheren.

Door de kleinere omvang van de 
aanbestedingen wordt de concurrentie om 

de markt groter

Extra transactiekosten verwacht door de 
aanwezigheid van meerdere partijen

Organisatie 1

Organisatie 1

Organisatie 2 Organisatie 3

Organisatie 1

Organisatie 2 Organisatie 1

Niet splitsen: Volledig integraal warmtenet Splitsen

Verplicht andere organisaties Open voor iedereen

Splitsen2

Bron: It's Public analyse 
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Invloed van bepaalde scenario’s op wel of niet splitsen van het net

Keuze rondom splitsing van transport en distributie heeft gevolgen 
voor de impact van toekomstige ontwikkelingen

Integraal warmtebedrijf wil compensatie 
voor vermindering van waarde van de 

uitkoppeling van de warmtebronnen en het 
transportnetwerk. Transparantie van het 

verminderde rendement relatief laag.

Integraal warmtebedrijf wil compensatie 
voor vermindering van waarde van de 
uitkoppeling van de warmtebronnen. 
Transparantie van het verminderde 

rendement relatief laag.

Integraal warmtebedrijf heeft grotere 
invloed op gebruik van de nieuwe 

warmtebron omdat de gehele keten door 
deze partij wordt beheerd. Om een goede 

mix te garanderen moeten afspraken 
worden gemaakt over gebruik bron.

Transportbedrijf wil compensatie voor 
vermindering van waarde van de uitkoppeling 

van de warmtebronnen en het 
transportnetwerk. Transparantie van het 

verminderde rendement hoger door splitsing 
economisch eigendom.

Transportbedrijf wil compensatie voor 
vermindering van waarde van de uitkoppeling 
van de warmtebronnen. Transparantie van het 
verminderde rendement hoger door splitsing 

economisch eigendom.

Mogelijk meer sturing mogelijk door kleiner 
belang van partijen die distributie en levering 
verzorgen in de exploitatie van de bestaande 
warmtebronnen. Ook hier zijn afspraken over 

gebruikte bronnen noodzakelijk met de 
onafhankelijke integraal verantwoordelijke 

partij.

Transportbedrijf wil compensatie voor 
vermindering van waarde van de uitkoppeling 

van de warmtebronnen en het 
transportnetwerk. Transparantie van het 

verminderde rendement hoger bij 
administratieve splitsing.

Transportbedrijf wil compensatie voor 
vermindering van waarde van de uitkoppeling 
van de warmtebronnen. Transparantie van het 

verminderde rendement hoger bij 
administratieve splitsing.

Mogelijk meer sturing mogelijk door kleiner 
belang van partijen die distributie en levering 
verzorgen in de exploitatie van de bestaande 
warmtebronnen. Ook hier zijn afspraken over 

gebruikte bronnen noodzakelijk met de 
onafhankelijke integraal verantwoordelijke 

partij.

Scenario’s

Er is er te 
weinig vraag 
naar huizen 

of de 
ontwikkeling 

is te duur 

Keuze/gevolg

Extra kavels 
worden niet 
ontwikkeld

Er is een 
duurzamere 

bron 
ontwikkeld

De 
gemeente 

wil de 
nieuwe 

bron 
inkoppelen

De gebieds-
ontwikkeling 

wordt 
uitgebreid

Extra kavels 
worden 

ontwikkeld, 
bronnen 

kunnen niet 
genoeg 
leveren

Niet splitsen: Volledig integraal warmtenet Splitsen

Verplicht andere organisaties Open voor iedereen

Splitsen2



Voordelen van splitsen Nadelen van splitsen

Splitsen
én monopolie 

voor 
producent en 

leverancier

Splitsen
én toetreding 
mogelijk door 

producent 
en/of 

leverancier

Stimulans voor de concurrentie: In theorie bevordert deze optie de 
onderlinge concurrentie. De stimulans voor de concurrentie zal in 
warmtenetten echter waarschijnlijk niet of beperkt optreden. Dit komt 
doordat splitsing geen oplossing is voor diverse kenmerken van de markt 
die toetreden ontmoedigen zoals de hoge kapitaallasten, het regionale 
karakter van de netten en de complexiteit van invoeding van extra 
producenten.

Extra administratieve lasten: Bij de variant met toetreding zal sprake zijn 
van extra administratieve lasten omdat ook de toegangstarieven om 
regulering vragen.

Hoge aansluitkosten: Bij splitsing met toetreding ontstaan in de 
warmtemarkt extra kosten voor de aansluiting van nieuwe producenten. 
Dit komt door de diameter van de transport-leidingen die afhankelijk is 
van de capaciteit van de levering. 

Verzonken kosten: Toegang van nieuwe partijen zorgt bovendien voor 
‘stranded assets’ bij bestaande producenten

Kosten van overcapaciteit: De mogelijkheid van toetreding kan 
strategisch gedrag uitlokken met overcapaciteit als gevolg.

Bron: Belang bij splitsing in de warmtemarkt, SEO (2018) 19

Voor- en nadelen van splitsing van transport en distributie volgens 
onderzoekers van SEO

Stapeling van winstmarges (‘double marginalization’) en hogere kosten 
over de hele keten zijn een reëel nadeel voor de splitsing in de 
warmtemarkt. 

Hogere transactiekosten. Extra kosten doordat de afstemming tussen 
productie en levering via een integraal verantwoordelijke partij zal 
moeten lopen. Hierdoor gaat de netbeerder met veiligheidsmarges 
werken.  

Extra administratieve lasten: Splitsing in de warmtemarkt zal extra 
administratieve lasten veroorzaken. Deze lasten hangen samen met de 
noodzaak om transport- en distributietarieven in de gesplitste markt te 
gaan reguleren. 

Verbetering transparantie: Door de splitsing verkrijgen partijen een beter 
inzicht in de kosten van de transport- en distributienetten. Dit inzicht 
bevordert de besluitvorming over de aanleg van nieuwe warmtenetten. 

Mogelijkheid van publieke investeringen. In geval van een 
eigendomssplitsing bestaat de mogelijkheid dat publieke partijen de 
infrastructuur in handen krijgen.. 

Splitsen2
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Overzicht publieke en private belangen

Maatschappelijke belangen staan onderling al op gespannen voet, nog 
los van de spanning met het private belang

Private belangenMaatschappelijke belangen = Publieke belangen

Betaalbaarheid van de 
totale warmteketen 

voor de consument en 
bijdragende overheden

Betaalbaarheid

Maximaal haalbare 
vermindering van CO2-
uitstoot vergeleken met 

huidige warmte-
oplossingen

Duurzaamheid

Leverings-zekerheid

Grote mate van 
zekerheid dat de 
warmtenetten de 

komende decennia aan 
de warmtevraag kunnen 

voldoen

Leveringszekerheid

Leverings-zekerheid

Beperkte financiële 
risico’s en een goed 

financieel rendement 

Rentabiliteit

Publiek/privaat3

Bron: It's Public analyse 
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Contracteerbaarheid  van publieke belangen

Desalniettemin is private inmenging mogelijk, want de publieke 
belangen zijn definieer- en contracteerbaar

Er kan gekozen worden voor publiek 
eigenaarschap van een onderdeel van de 
warmteketen, of een gedeelte, wanneer 
publieke belangen niet goed 
contracteerbaar zijn.

Dit is het geval wanneer:

▪ De gewenste prestaties van tevoren 
niet goed vast te stellen zijn

▪ De gewenste prestaties achteraf niet 
goed meetbaar/observeerbaar zijn

▪ De risico inschatting van de private 
partij niet adequaat is en de vereiste 
bijdrage aan de business case daarom 
niet reeel is volgens de gemeente.

In de tabel hiernaast wordt weergegeven 
wat de publieke belangen zijn en in welke 
mate deze contracteerbaar zijn

= Ja 

= Gedeeltelijk

= Nee

Publiek belang Meetbaar?Duidelijk te definiëren? Mogelijke risico’s Contracteerbaar?

Duurzaamheid: maximaal 
haalbare vermindering van 

CO2-uitstoot vergeleken met 
huidige warmte-oplossingen

Doelstellingen m.b.t. CO2 
reductie kunnen 

vastgelegd worden

Er kunnen afspraken 
worden gemaakt over 

inkoppeling duurzamere 
bronnen

-
Contracteerbaarheid lijkt 

goed, risico’s nog te 
definiëren

Betaalbaarheid: laagste 
maatschappelijke kosten en 
als de woonlasten voor lage 

en middeninkomens hierdoor 
niet stijgen

MeetbaarheidVaststelling prestaties
▪ Vertraging in isolering

▪ Ontwikkeling van nieuwe 

Contracteerbaarheid lijkt 
goed, risico’s nog verder te 

definiëren

Leveringszekerheid: 
Amsterdammers moeten er 
op kunnen rekenen dat ze 

altijd warmte kunnen 
afnemen

Ja, wordt geborgd door 
integrale keten-

verantwoordelijkheid

Ja, wordt geborgd door 
integrale keten-

verantwoordelijkheid
-

Contracteerbaarheid lijkt 
goed, risico’s nog te 

definiëren

CO2 uitstoot van 
bestaande en nieuwe 
bronnen kan worden 

berekend

Publiek/privaat3

Bron: It's Public analyse 



Bron: Aanpassingen Wiebes warmtewet december 2020; It's Public analyse

Overzicht mogelijke organisatiemodellen warmteketen

Er zijn dan ook verschillende modellen mogelijk voor de organisatie 
van de warmteketen

4. Publiek netwerkbedrijf

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Privaat

Privaat

Publiek

1. Integraal privaat 
warmtebedrijf

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Privaat

Omschrijving
Gemeente besteedt concessie 

aan voor gehele keten van 
productie t/m levering. Één

private partij is daarmee 
integraal verantwoordelijk voor 

de warmtelevering

3. Publiek warmtebedrijf voor 
distributie en levering

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Publiek

Privaat

Omschrijving
Een publiek warmtebedrijf voor 
distributie en levering. Warmte 
wordt ingekocht bij bronnen in 

privaat bezit en verspreid via 
het hoofdnet van een private 

partij.

Omschrijving
Publiek (netwerk) bedrijf dat 
transport en distributie van 

warmte organiseert. De 
productie en levering  zijn in 

private handen

2. Gezamenlijk warmtebedrijf 
met private partner

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Joint venture

Privaat

Omschrijving
Er wordt een gezamenlijk 

warmtebedrijf opgericht met 
een  private partner voor 

transport t/m levering. Waar 
mogelijk worden taken 

uitbesteed aan de private 
partner.

5. Publiek warmtebedrijf met 
deelconcessies

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Publiek

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Omschrijving
Publiek aanbestedend 

warmtebedrijf voor productie 
t/m levering. Publiek bezit van 

assets, maar de exploitatie 
wordt risicodragend uitbesteed.

6. Integraal publiek 
warmtebedrijf

Eigendom
Beheer & 

onderhoud

Publiek

Omschrijving
Publiek warmtebedrijf voor 

productie t/m levering. Beheer 
en onderhoud wordt zelf 

uitgevoerd in hoeverre dat kan.

Warmtewet
Deze optie wel mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet

Warmtewet
Deze optie wel mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet

Warmtewet
Deze optie niet mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet. Definitief 

wetsontwerp staat echter nog 
niet vast en wordt overgelaten 

aan het nieuw te vormen 
kabinet

Warmtewet
Deze optie niet mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet. Definitief 

wetsontwerp staat echter nog 
niet vast en wordt overgelaten 

aan het nieuw te vormen 
kabinet

Warmtewet
Deze optie wel mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet

Warmtewet
Deze optie wel mogelijk binnen 

huidige stand van zaken 
warmtewet

Publiek/privaat3
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/14/kamerbrief-over-resultaten-internetconsultatie-wet-collectieve-warmtevoorziening
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In gemeenten met een bestaande situatie van warmtebedrijven heeft 
dit invloed op de toekomstige indeling van de warmtemarkt

Situatie

De gemeente Purmerend is volledig eigenaar van warmtebedrijf 
Stadsverwarming Purmerend (SVP). Het warmtebedrijf is integraal 
verantwoordelijk voor de gehele warmteketen; van productie tot en 

met de levering van warmte aan de afnemers. 

Overwegingen

▪ Bestaande situatie: de gemeente was al eigenaar van SVP dat naar 
behoren functioneerde

▪ Bronnen: biomassacentrale (70%) en hulpgascentrales (30%)

▪ ~26.000 huishoudens

▪ Directe sturing: wanneer een warmtenet in bezit is van de 
gemeente kan er directere invloed worden uitgeoefend binnen de 
kaders die van tevoren in het programma van eisen zijn bepaald.

▪ Transparantie: beter inzicht in de daadwerkelijke kosten en 
opbrengsten. Hierdoor is betere besluitvorming mogelijk bij de 

ontwikkeling van nieuwe warmtenetten

Publiek: Stadsverwarming Purmerend

Situatie

Ennatuurlijk is de eigenaar van het warmtenet Midden- en West-Brabant. 
Ennatuurlijk is in handen van PGGM (80 % een pensioensuitvoerder) en 

VEOLIA (20%)

Overwegingen

▪ Bestaande situatie: Essent was eerder eigenaar van het warmtenet die 
daarna is afgesplitst en verdergegaan als ennatuurlijk. Beide partijen 

waren tevreden over de samenwerking.

▪ Aanwezigheid woningcorporatie: doordat een relatief groot gedeelte van 
de beoogde aansluitingen gerealiseerd konden worden bij 

woningcorporaties was het vollooprisico kleiner.

Privaat: Warmtenet Midden- en West-Brabant

Publiek/privaat3

Bron: SVP; Ennatuurlijk

https://svpbv.nl/
https://ennatuurlijk.nl/


Keuzeboom duurzaamheidsambities

Hogere gemeentelijke duurzaamheidsambities betekent meer snelheid 
in aansluiten van huizen en/of verduurzaming van warmtebron

Versneld vergroenen van 
warmtebron

Tempo van aansluiten van huizen op 
warmtenet verhogen

Extra eisen stellen aan 
duurzaamheid van 

warmtebron

Heeft gemeente ambities met 
betrekking tot duurzaamheid die 

verder gaan dan landelijke kaders? 

Uitwerken van extra duurzaamheids-
randvoorwaarden of  mijlpalen

Ja

Volgen landelijk kader omtrent 
duurzaamheid

Nee

Bijvoorbeeld: Gemeente Haarlem wil in 2040 
compleet aardgasvrij zijn en zal dus ook de 
warmtenetten versneld moeten aansluiten  

Bijvoorbeeld: het versneld overstappen van 
afvalverbranding als warmtebron naar een 

volledig groene bron zoals geothermie 

Bijvoorbeeld: extra duurzaamheidseisen stellen 
aan warmte uit biomassacentrale

Vergroenen
van 

warmtebron

Duurzaamheid4

24Bron: It's Public analyse 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Campagne/gasvrij/2021-02-17_Haarlemse_transitievisie_warmte_-_Samen_op_weg_naar_aardgasvrij.pdf


1. Risico dat het te lang duurt voordat de volledige capaciteit van het warmtenet wordt benut

Keuzeboom betaalbaarheidsambities

Hogere gemeentelijke betaalbaarheidsambities betekent meer 
randvoorwaarden stellen en/of extra geld beschikbaar maken 

Heeft gemeente ambities met 
betrekking tot betaalbaarheid die 
verder gaan dan landelijke kaders? 

Uitwerken van extra 
randvoorwaarden m.b.t. 

betaalbaarheid of extra subsidie

Ja

Volgen landelijk kader omtrent 
betaalbaarheid

Nee

Bijvoorbeeld: door voor alle huishoudens of voor 
een gedeelte van de huishoudens een deel van 

de kosten over te nemen
Met extra 

geld vanuit 
de gemeente

Zonder extra geld vanuit de gemeente

Direct consumentprijs 
drukken

Bijvoorbeeld: socialiseren door kosten van 
verschillende warmtenetten met elkaar te 
verbinden en met elkaar gelijk te trekken

Indirect 
consumentenprijs 

drukken via de producent

Bijvoorbeeld: door een regionaal subsidiekader 
of een garantiestelling van de gemeente voor 

het vollooprisico1

Betaalbaarheid5

25Bron: It's Public analyse 



1. Risico dat het te lang duurt voordat de volledige capaciteit van het warmtenet wordt benut

Keuzeboon strategieën rentabiliteit

Een gemeente kan verschillende strategieën kiezen om rentabiliteit 
van wijken met een onrendabele top te verhogen

Wil je een bijdrage leveren aan 
wijken met een onrendabele top om 

de transitie op gang te brengen?

Start: Inventariseer van alle wijken 
die op een warmtenet komen de 

onrendabele top

Ja

Wachten op mogelijke extra landelijke 
subsidie of totdat meer wijken rendabel 

worden door nieuwe technieken of ervaring
Nee

Met 
middelen zo 

veel mogelijk 
WEQ 

aansluiten

Strategie 1: Pilotprojecten om nieuwe 
technieken of draagvlak te ontwikkelen

Strategie 2: Zoveel 
mogelijk reductie op 

korte termijn

Strategie 3: Zoveel 
mogelijk reductie op 

lange termijn

Deze strategieën worden in de volgende slides 
verder uitgewerkt

Rentabiliteit6

26Bron: It's Public analyse 



Overzicht wijken met potentie voor een warmtenet, gesorteerd naar onrendabele top in €/WEQ

Start: Inventariseer de onrendabele top van de verschillende wijken 

Y-as: winst of 
onrendabele 
top in €/WEQ

Deze wijk in de oude binnenstad 
is slecht geisoleerd. De totale 
onrendable top is €7,5 mln om 
1.250 WEQ aan te sluiten op 
warmtenet. Dat is 6.000 €/WEQ

Wijken met onrendabele top‘Rendabele’ wijken

27

Jaren ‘80 Vinexwijk. De totale 
onrendable top is €4,4 mln om 
4.400 WEQ aan te sluiten op 
warmtenet. Dat is 1.000 €/WEQ

Wijk met 
laagbouw

Wijk met 
hoogbouw

Binnenstad

Legenda

X-as: 
#WEQ

Rentabiliteit6

Bron: It's Public analyse 



Strategie 1: Leren uit pilotprojecten

28

1

2

Pilotprojecten
Bij pilotprojecten is niet de omvang van onrendabele top leidend in 
de keuze maar het leereffect dat gerealiseerd kan worden. Hierbij 
kan zowel geëxperimenteerd worden met nieuwe technieken als 
nieuwe vormen van het vormgeven van het proces en participatie

6

X-as: 
#WEQ

Y-as: winst of 
onrendabele 
top in €/WEQ

Wijk met 
laagbouw

Wijk met 
hoogbouw

Binnenstad

Legenda

Bron: It's Public analyse 

Rentabiliteit



Strategie 2: Zoveel mogelijk reductie op korte termijn

29

1 2 3

Meeste reductie korte termijn
Direct aan de slag met de wijken met de kleinste onrendabele 
top. Op die manier wordt de meeste reductie bereikt met het 

beschikbare budget vanuit de gemeente

4

Wijken zonder onrendabele top worden door de markt 
opgepakt, hiervoor is geen additionele overheidsbijdrage nodig.

Rentabiliteit6

Y-as: winst of 
onrendabele 
top in €/WEQ

Wijk met 
laagbouw

Wijk met 
hoogbouw

Binnenstad

Legenda

X-as: 
#WEQ

Bron: It's Public analyse 



Strategie 3: Zoveel mogelijk reductie op lange termijn

30

Wijk x en wijk y liggen naast elkaar, en wat afgelegen van de 
rest van de stad. Ondanks dat deze wijken in principe los van 

elkaar aan een warmtenet kan worden gekoppeld is dat vanuit 
de totale transitie bekeken niet logisch en niet kosteneffectief. 

Wijk x Wijk y

Rentabiliteit6

Y-as: winst of 
onrendabele 
top in €/WEQ

X-as: 
#WEQ

Bron: It's Public analyse 

1 2 3

Meeste reductie lange termijn
Er wordt niet alleen gekeken naar de wijken met de kleinste 

onrendabele top, maar naar de gehele transitie. Er nu dus niet 
voor gekozen wijk x aan te sluiten, aangezien daardoor de 

aansluiting van wijk x en wijk y samen financieel onhaalbaar 
wordt. In plaats van wijk x wordt nu begonnen een andere wijk 

met relatief kleine onrendabele top.

4

Wijk met 
laagbouw

Wijk met 
hoogbouw

Binnenstad

Legenda



De keuzes (in de strategische vragen) ten opzichte van het landelijk 
kader bepalen mede hoe gemeente haar rol invult 

1. Huidige staat van de warmtewet, verschillende discussies lopen nog; 2. Hierover lopen op dit moment discussies tussen het Rijk en de gemeente/VNG, zie kamerbrief voortgang wet collectieve warmte van 5 juli 2021

L
an

d
el

ijk
 k

ad
er

1

Vaststellen maximale 
(consumenten) prijzen op 

landelijk niveau

Ontwikkelen beperkt 
landelijk financieel kader en 
landelijke subsidieregeling

Gedefinieerde 
duurzaamheids-

doelstellingen

Voorkeur voor integraal 
warmtebedrijf, splitsen wel 

mogelijk

Zowel privaat als publiek 
mag actief zijn op de markt 

(ook in Joint Venture)

Geen verplichting, keuze aan 
lokale overheid

G
em

ee
n

te
lij

ke
 k

e
u

ze
s

Binnen landelijke kaders 
aanpassen van prijzen, bijv. 

t.b.v. socialisatie

Volgen landelijke prijzen

Additionele lokale bijdrage 
om projecten mogelijk te 

maken, met focus op korte 
termijn

Geen additionele bijdrage

Hogere duurzaamheids-
doelstellingen dan landelijk 

Volgen landelijk kader

Productie splitsen van 
eindverantwoordelijk 

warmtebedrijf

Geen splitsing, één integraal 
warmtebedrijf

Bepalen onderdelen/kavels  
waarbij publieke speler 

verplicht is2

Actieve rol bij opzetten van 
publieke speler

Actieve rol bij opzetten van 
joint venture

Volgen landelijk kader

Kavels afbakenen naar 
voorkeurstechnologie die 

optimaal bijdraagt aan 
stadsbrede transitie

Kavels afbakenen op basis 
van warmteproductie

Kavels afbakenen op basis 
van warmtevraag

Kavels afbakenen op basis 
van huidige stadsindeling

Volgen landelijke kader Meer regisserend/proactiever

Kavelbepaling1 Splitsen2 Publiek/privaat3 Duurzaamheid4 Rentabiliteit6Betaalbaarheid5

Additionele lokale bijdrage 
om projecten mogelijk te 

maken, met focus op lange 
termijn

Additionele lokale bijdrage 
om projecten mogelijk te 

maken in de vorm van pilot 
projecten om te leren

Distributie en transport 
splitsen van 

eindverantwoordelijk 
warmtebedrijf

Distributie, transport en 
productie splitsen van 
eindverantwoordelijk 

warmtebedrijf

Bron: It's Public analyse 31

Niet-uitputtend overzicht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/14/kamerbrief-over-resultaten-internetconsultatie-wet-collectieve-warmtevoorziening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-voortgang-wet-collectieve-warmtevoorziening
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Inhoudsopgave

Strategische vragen voor gemeenten

Bijlage: werking van warmtenetten

Introductie van warmtenetten

Terug naar 
het begin



Ieder warmtenetwerk heeft minstens drie onderdelen: bron, net en 
afnemer, vaak met toevoeging van attributen

1

Er zijn verschillende bronnen met 
verschillende warmtes (laag, midden-
en hoge temperatuur) mogelijk voor 
warmteafgifte, zoals energiecentrales, 
datacenters of geothermie. 

3

Aan het net kunnen 
attributen worden 
toegevoegd om de warmte 
op te waarderen of op te 
slaan.

4

Warmte komt aan bij 
afnemer, 
bijvoorbeeld een 
huis, wijk, kantoor of 
kas.

2

Het warmtenet is een 
buizenstelsel dat warm 
water aanvoert naar de 
afnemer en retourneert 
naar de bron.

Warmte-
Koude 
opslag

Warmte 
pomp

34



Warmtebronnen bestaan op vele 
temperaturen. Ze worden veelal 
geclassificeerd in drie groepen: hoge 
temperatuur, middentemperatuur en 
lage temperatuur warmte. 

- Op dit moment worden in 
Amsterdam voornamelijk hoge 
temperatuur warmtebronnen 
gebruikt (denk aan 
elektriciteitscentrales en 
afvalverbrandingsinstallaties). 
Echter, deze bronnen zijn niet 
duurzaam en er wordt hier niet altijd 
van restwarmte gesproken. 

- Er zijn ook midden- en lage 
temperatuur warmtebronnen 
beschikbaar, zoals systemen die 
gekoeld moeten worden 
(bijvoorbeeld datacenters) of geo-, 
aqua en zonnethermie. 

1. Bron: bronnen worden ingedeeld in drie temperatuursegmenten

Laag
Tussen ~25° C en ~35° C

Midden 
(Tussen ~35° C en ~70° C)

Hoog
(Vanaf ~70° C)

▪Koelprocessen zoals 
datacenters, supermarkten, 
ijsbanen

▪Geothermie

▪Aqua- en zonnethermie

▪Geothermie

▪Zonnethermie

▪Verbrandingsprocessen 
(hoogovens, afvalverbranding, 
elektriciteitscentrales)

▪Geothermie

▪Zonnethermie

▪Biomassa
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Het warmtenet wordt gebruikt om warmte of koude op een 
bepaalde temperatuur te transporteren. 

- Een warmtenet bestaat altijd uit twee geïsoleerde 
waterleidingen: een warmteleiding voor aanvoer en een 
koudeleiding voor afvoer. Een warmtewisselaar zorgt voor de 
overdracht van warmte van de hoofdleiding naar de leidingen in 
een woning of wijk

- Transport gebeurt bijna altijd met behulp van water. Afhankelijk 
van gewenste temperatuur en lengte van het net wordt gekozen 
voor een bepaalde dikte van de leiding en mate van isolatie. In de 
meeste gevallen wordt bij hoge temperatuur gekozen voor smalle 
leidingen met hoge druk en snelle doorloop, bij lage temperatuur 
wordt gekozen voor bredere leidingen, die minder warmteverlies 
hebben

- Warmtenetten kunnen in omvang zeer groot worden en aan 
elkaar gekoppeld worden

Schematische weergave van een warmtenet

2. Net: verschillende temperaturen warmte vragen om een ander 
warmtenet

36Bron: GroenLinks Haarlem
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Attributen kunnen aan een warmtenet 
worden toegevoegd om het gebruik te 
verbeteren. 

De meest voorkomende attributen zijn

▪ Naverwarming ( bijv. warmtepomp of 
boiler)

▪ Opslag ( bijv. warmte-koude opslag)

▪ Lage of middentemperatuur warmte kan 
opgewaardeerd worden tot midden- of 
hoge temperatuur warmte dmv
naverwarming zoals een warmtepomp, een 
booster of een elektrische of gasboiler 

▪ Naverwarming kan op verschillende 
plekken in het netwerk gebeuren:

- Direct bij de bron (voordat het het net op 
gaat)

- Centraal voor een wijk of groep huizen 
(na aftakking van het net)

- Per individuele woning (direct voor 
afname)

▪ Door een WKO toe te voegen aan een 
warmtenet is het mogelijk warmte of 
koude op te slaan wanneer de behoefte 
kleiner is en te gebruiken wanneer de 
behoefte groter is

WP

Naverwarming (bijv warmtepomp) Opslag (bijv WKO)

WKO

3. Attributen: toevoeging van attributen in warmtenetwerk vergroten 
potentieel en maken het flexibeler
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Voor gebruik van warmte in een 
woning, kantoorpand of andere 
bestemming dient het net 
aangesloten worden op een 
toepassing. De belangrijkste 
toepassingen zijn verwarming en 
heet water. Afhankelijk van de 
temperatuur van het net is de 
warmte daarvan direct of indirect 
(na verwarming) te gebruiken. 

Een belangrijk nadeel van het 
gebruik van een lage temperatuur 
warmtenetwerk is dat het op grote 
schaal verder opgewarmd moet 
worden voordat het voor warm 
water gebruikt kan worden.

4. Afnemer: alle temperaturen breed toepasbaar, echter in bij lage en 
middentemperatuur opwaardering noodzakelijk voor heet water

Laag
Tussen ~25° C en ~35° C

Midden 
(Tussen ~35° C en ~70° C)

Hoog
(Vanaf ~70° C)

Directe toepassing 
mogelijk bij groot 
oppervlakte verwarming 
(bijvoorbeeld vloer) in goed 
geïsoleerde woningen 
(vaak nieuwbouw of na 
renovatie/verbouwing). 

Directe toepassing 
mogelijk bij oppervlakte 
verwarming 
(bijvoorbeeld plafond, te 
warm voor vloer) in goed 
geïsoleerde woningen 
(vaak nieuwbouw of na 
renovatie/verbouwing)

Directe toepassing voor 
hoog temperatuur 
afgiftesystemen (klein 
oppervlak. Direct 
geschikt in bestaande 
bouw met traditionele 
radiatoren verwarming

Toepassing met behulp van 
lokale booster in het huis. 
Water moet minstens tot 
70° C verwarmd zijn in 
verband met legionella 
gevaar

Toepassing met behulp 
van lokale booster in het 
huis. Water moet 
minstens tot 70° C 
verwarmd zijn in verband 
met legionella gevaar

Directe toepassing 
mogelijk (alle 
bestaande warmwater-
systemen)

+ +

38



Warmtepomp bij de bron

- Warmtepomp ligt in de aanvoerroute naar het 
warmtenet, LT restwarmte van het datacenter 
wordt opgewaardeerd naar MT voor overdragen 
aan net

- Warmtenet is MT

- Warmte kan bij afname direct worden gebruikt 
voor verwarming met CV en heet tapwater

Warmtepomp bij de afnemer

- LT restwarmte wordt overgedragen aan 
warmtenet

- Warmtenet is LT

- Bij afnemer wordt warmte met een 
warmtepomp opgewaardeerd tot MT voor 
gebruik van heet tapwater

- Verwarming met LT warmte door gebruik van 
groot oppervlakte verwarming (bijvoorbeeld 
vloerverwarming)

Netwerk restwarmte op verschillende manieren in te richten

Warmtepomp in het warmtenet

▪ LT restwarmte wordt overgedragen aan 
warmtenet

▪ De warmtepomp ligt in het warmtenet zelf, LT 
restwarmte wordt opgewaardeerd naar MT

▪ Warmtenet is MT

▪ Warmte kan bij afname direct worden gebruikt 
voor verwarming met CV en heet tapwater

WP

~50C
WP

~50C

WP

~30C

- Optimale inrichting van netwerk te bepalen op basis van diverse factoren: bijvoorbeeld kosten van aanpassing verwarming in 
huizen/kantoren, kosten van aanleg van het netwerk, locatie waar capaciteit is om een warmtepomp neer te leggen, afstand 

tussen bron en gebruiker en de totale warmtevraag
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