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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Welke bijdrage kunnen lokale kleinschalige warmtevoorzieningen leveren aan de verduurzaming van 
de warmtevoorziening? Is er een rol weggelegd voor burgercollectieven – en coöperaties? En zo ja, 
welke is dat? Wat is nodig om lokale warmte-initiatieven te versterken? 
 
Deze vragen vormden het startpunt van deze verkenning. Ze werden begin 2015 gesteld door het 
bureau van het Programma Warmte Koude Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van 25 partijen 
dat het warmteverbruik in Zuid-Holland wil verduurzamen. Deze partners zien zich gesteld voor een 
enorme uitdaging: in 2020 14% van de gebouwen en kassen verwarmen met duurzame warmte1. Om 
dit doel te bereiken moeten alle registers open: optimale benutting van restwarmte, aardwarmte, 
biomassa, warmtepompen en een radicale verduurzaming van de woningvoorraad. Er wordt gewerkt 
aan een ‘warmterotonde’, een regionaal warmtenet voor duurzame warmte in het zuidelijk deel van 
de provincie Zuid-Holland, dat warmte uit het Rotterdamse industrie- en havengebied en andere 
bronnen kan vervoeren naar bedrijven en woningen in de regio.  
Een deel van de warmtevraag kan ingevuld worden door lokale duurzame warmtebronnen. Denk aan 
aardwarmte, restwarmte van bedrijven of biomassa uit de omgeving. Dit biedt kansen voor nieuwe 
typen aanbieders: bedrijven of coöperaties die een lokale bron, warmtenet exploiteren of warmte 
leveren. Deze ‘lokale warmte-initiatieven’ staan centraal in deze verkenning.  

1.2 Kleinschalig, lokaal, duurzaam …  
In deze verkenning belichten we een twintigtal lokale warmte-initiatieven (‘lokale cases’), 
voorbeelden uit de praktijk. Met een ‘lokaal warmte-initiatief’ hebben we een relatief kleinschalige 
warmtevoorziening voor ogen: een lokale duurzame warmtebron en een collectief warmtenet dat tot 
maximaal 5000 woningen van warmte voorziet. Dit is het schaalniveau van een buurt- of wijknet2.    
 

Collectieve warmte 
 
Nederland kent naast de 13 grote netten, meer dan 10.000 kleine warmtenetten. Samen dekken ze 3% van 
de Nederlandse warmtevraag

3
. Het overgrote deel van de kleine netten bestaat uit blokverwarming (van 

VVE’s en complexen van woningcorporaties). In minstens 70 gevallen gaat het om kleine stadswarmtenetten 
van het schaalniveau waarnaar we op zoek zijn: ergens tussen de 50 en 2000 aansluitingen. Deze zijn in 2015 
door ECN in kaart gebracht

4
.  

 
Om een idee te geven van de variatie in omvang: de grote Rotterdamse warmtenetten voorzien circa 50 
duizend huishoudens van warmte, het warmtenet dat gekoppeld is aan het Afval-energiebedrijf (AEB) in 
Amsterdam voorziet 7,5 duizend woningen en 170 kantoren en bedrijven van warmte. Middelgrote netten in 

                                                           
1
 www.warmopweg.nl 

2
  ECN (2015) en Ecorys (2016) hebben kleine warmtenetten in kaart gebracht. In deze verkenning kijken we specifieker 

naar netten die zijn aangesloten op duurzame warmtebronnen en waar burgercollectieven actief bij betrokken zijn.  
3
 Ecorys (2016; p34): 10.321 warmtenetten, 762.569 aansluitingen. De schattingen over het exacte aantal kleine 

warmtenetten lopen uiteen. CE Delft (2009) schatte het aantal in op 6.900 in 2009. Dit aantal wordt overgenomen door  
ECN (2015, p22) en aangevuld met gegevens van 70 kleine stadswarmtenetten (appendix B, tabel 17). Ecorys (2016, p38 ev) 
verwijst naar deze bronnen en voegt daar cijfers van ACM aan toe. Ecorys komt tot een hogere schatting: 10.000 
warmtenetten waarvan 9.000 blokverwarming.  
4
 ECN (2015): appendix B, tabel 17: Overview table small heat distribution networks in 2013.    
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Houten, Amersfoort en Nijmegen, Eindhoven en Arnhem leveren aan 3000-5000 afnemers. Bij kleinschalige 
netten gaat het om tien tot een paar duizend woningen met een gemiddelde van 50 aansluitingen per net

5
.
 

De grootschalige stadswarmtenetten van Den Haag, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Nijmegen, Purmerend, 
Zaanstad en elders laten we in deze verkenning buiten beschouwing

6
.  

 
Op dit moment is 69% van alle stadswarmte afkomstig van elektriciteitscentrales, 16% van kleine WKK’s, 7% 
van afvalverbrandingsinstallaties en 7% uit biomassa/ biogas (inclusief bijstook in kolencentrale). Andere 
duurzame bronnen zoals collectieve warmtepompen/ WKO, geothermie en industriële restwarmte worden 
nog bijna niet gebruikt.

7
 De kleine gasgestookte WKK’s zijn de belangrijkste bronnen voor de kleine 

stadswarmtenetten
8
. In deze verkenning gaat het ons om duurzame bronnen. 

 

1.3 … met  ondernemende burgers 
De vraag is: kunnen burgers een rol spelen in deze lokale warmtemarkt? Bijvoorbeeld door samen 
een bron exploiteren, warmte te leveren of misschien zelfs een warmtenet aan te leggen en 
beheren? Het antwoord is: ja, dat is mogelijk en het gebeurt ook al. In Duitsland, Engeland en 
Denemarken is het zelf vrij gebruikelijk9. In Nederland zijn de warmtenetten grotendeels in handen 
van grote energiebedrijven (en woningcorporaties, VVE’s)10, maar zijn ook al een aantal 
burgerinitiatieven actief.   
Ondernemende burgers zijn al op redelijke schaal actief met zonne- en windparken die ze 
gezamenlijk ontwikkelen, financieren en beheren. Er zijn inmiddels meer dan 220 
energiecoöperaties, 100 collectieve zonprojecten en meerdere coöperatieve burgerwindparken11. 
Een aantal energiecoöperaties en bewonerscollectieven is zich aan het oriënteren op lokale 
warmtekansen, of is er zelfs al actief mee aan de slag. Deze ontwikkeling is nieuw voor de 
warmtesector. Deze kent ‘de burger’ in eerste instantie vooral als consument en afnemer van 
warmte. Die rol begint nu te verschuiven.   

1.4 Doel verkenning   
Het doel van deze verkenning is:  
 

- het in kaart brengen van bestaande lokale warmte-initiatieven,  
- inzicht krijgen in de kansen en belemmeringen,  
- aangeven wat er nodig is om lokale warmte initiatieven te bevorderen.   

 
Het is een eerste verkenning op het onderwerp, bedoeld om de gedachten te vormen over de kansen 
voor lokale warmte-initiatieven in een snel veranderende warmtemarkt.  
 

                                                           
5
 ECN onderscheidt groot (>5000 aansluitingen), klein (<5000), klein. CE Delft hanteert een categorie ‘klein collectief’ in de 

MKBA Warmte Zuid-Holland, CE Delft, 2014 maar geeft geen omvang aan.  
6
 Er zijn 13 ‘grote’ warmtenetten met meer dan 5000 aansluitingen en in totaal 363 duizend aansluitingen: Rotterdam/ 

Capelle aan de Ijssel, Almere, Utrecht/ Nieuwegein, Amsterdam, Purmerend, Den Haag, , Breda/ Tilburg, Duiven-
Westervoort, , Leiden, Enschede, Helmond, Lelystad. ECN, 2015, p22.  
7
 Ecorys (2016), p39.  

8
 ECN (2015), appendix B.  

9
 Zie bijvoorbeeld : http://hub.communityenergyengland.org/projects/78/ 

10
  Voor verdeling van de warmtemarkt (leveranciers) zie Ecorys (2016), tabel 2.1, p34.  

11
 Lokale Energie Monitor 2015, Stichting HIER Opgewekt, februari 2016. 
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1.5 Lokale warmte in vogelvlucht 
In deze verkenning zijn een twintigtal initiatieven in kaart gebracht. Een aantal initiatieven is al volop 
in bedrijf, in andere gevallen gaat het om onderzoeksinitiatieven of projectideeën. We kijken 
daarnaast ook naar een aantal lokale warmtebedrijven van gemeenten en commerciële partijen. 
Deze bedrijven geven zicht op de praktijk van lokale warmteproductie en levering (met name de 
business case); burgers spelen hier geen actieve rol. In alle gevallen gaat het om initiatieven die op 
een creatieve manier gebruik maken van lokaal beschikbare bronnen, een (min of meer) rendabel 
warmtebedrijf runnen, of die daar serieus naar op zoek zijn. Huizen verwarmen met  de warmte van 
een ijsbaan of uit visafval?  Waarom eigenlijk niet?  
De verkenning roept vervolgens ook weer een heleboel nieuwe vragen en discussiepunten op. 
Bijvoorbeeld: hoe zit het nu eigenlijk met die business cases? Waarom is het ene lokale 
warmtebedrijf wel rendabel en de andere niet? Wat is er nodig om een lokale warmte binnen bereik 
van ondernemende burgercollectieven te brengen? Hoe zit het met het belang van de afnemers: 
worden die er beter van als hij of zij warmte afnemen van een lokaal bedrijf van ondernemende 
medeburgers? Wat voor kansen biedt een open markt: vormt dat een kans of juist een belemmering 
voor kleinschalige lokale warmteopties?  
Conclusie: duidelijk is dat er een schat aan praktijkervaring ligt. Bestaande initiatieven verdienen 
serieuze aandacht, er zijn relevante lessen aan te onttrekken. Het advies is dan ook: goed naar deze 
cases kijken! Ontsluit de praktijkervaringen zodat anderen er wat aan hebben. De eerste stap is al 
gezet, met de eerste expertsessie over lokale warmte bij HIER Opgewekt (op 1 juni 2016).  

1.6 Aanpak  
De informatie voor deze verkenning is verzameld op basis interviews met initiatiefnemers en online 
research. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden in 2015, met followup in 2016 (zie bijlage). 
In juni 2015 zijn de resultaten gedeeld met het programmabureau en de programmaraad Warmte 
Koude Zuid Holland en in oktober gepresenteerd tijdens een warmtecongres van DWA: 
Warmtenetten: Klaar voor een warm onthaal!12.  Op verzoek van het Programmabureau zijn de 
bevindingen vervolgens in de vorm van dit rapport vastgelegd. De informatie is zoveel mogelijk 
geactualiseerd (situatie mei 2016).  

1.7 Leeswijzer     
In hoofdstuk 2 presenteren we de ‘cases’, de lokale warmtebedrijven onderverdeeld in een aantal 
typen: met en zonder burgers, publiek, commercieel. We lichten er een aantal kenmerken uit in 
hoofdstuk 3 en staan dan vervolgens stil bij:  de business case (hoofdstuk 4) en het belang van 
afnemers, het bewonersbelang  (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 staan we stil bij de vraag wat een 
regionale, open verbonden netten en markten kunnen betekenen voor lokale initiatieven. Dit is 
relevant voor Zuid-Holland en andere regio’s waar gewerkt wordt aan regionale warmtenetwerken 
en een open markt. In hoofdstuk 7 volgt een korte samenvatting, conclusie en een aantal 
aanbevelingen voor het vervolgtraject.   
  

                                                           
12

 www.dwa.nl/warmonthaal 
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2 Lokale duurzame warmte: voorbeelden uit de praktijk 
 
Zijn er aantrekkelijke voorbeelden te vinden van kleinschalige lokale  en duurzame 
warmtevoorzieningen? Ja, die zijn er. In dit hoofdstuk brengen we aantal hiervan in kaart. Het zijn 
initiatieven van gemeenten, van commerciële bedrijven en in toenemende mate ook van 
bewonerscollectieven en lokale energiecoöperaties.  
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2.1 Soorten initiatieven 
 

 
 
In deze verkenning zijn een twintigtal lokale warmte-initiatieven geïdentificeerd. Elf zijn volop in 
bedrijf, waaronder drie in handen van ondernemende burgercollectieven. Bij de andere initiatieven 
gaat het om onderzoeksinitiatieven of projecten in een ideeënfase.  
We onderscheiden de volgende typen initiatieven:  
 

Initiatief met bewoners of burgers: 
1. Bewonerscoöperatie: Thermo Bello 
2. Lokale energiecoöperatie of -collectief: Texel Energie, deA, ValleiEnergie, Stichting 

Schiedams Energiecollectief, Duurzaam Hoonhorst 
3. Bewonersinitiatief: onderzoek of ideeën in Amsterdam, Oegstgeest, Leiden en Den Haag 
4. Crowdfunding: Greencrowd projecten 

 
Initiatief zonder bewoners of burgers: 

5. Semipubliek bedrijf: Meppel Energie, Cogas (Zwolle), Warmtestad B.V,  
6. Commercieel bedrijf: BreecampEnergie, Amerlaan aardwarmtenet (tuinder), Bio-Warmte 

de Vallei/ Warmtebedrijf Ede, Ennatuurlijk (meerdere projecten) 
 
Zie bijlage voor een overzicht.  
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Initiatieven met actieve bewoners/ burgers: 
 

2.2 Bewonerscoöperaties  
Op dit moment bestaat er maar één echt coöperatief warmtebedrijf in Nederland: Thermo Bello B.V. 
uit Culemborg. In dit geval vormen de wijkbewoners een coöperatie en zijn ze samen eigenaar van 
het warmtebedrijf.  
Een coöperatie is een ondernemingsvorm waarbij de leden vanuit een gedeeld (economisch of 
‘stoffelijk’) belang financieel participeren in een collectieve voorziening  en er gezamenlijk eigenaar 
van zijn. Ze beslissen gezamenlijk over de bestemming van de opbrengsten en de bedrijfsvoering. 

 
Energiebedrijf Thermo Bello B.V. is een warmtebedrijf dat de 
ongeveer 190 woningen en 10 utiliteitsgebouwen in de wijk EVA-
Lanxmeer in Culemborg van laagtemperatuur warmte voorziet. Het 

bedrijf is in eigendom van de bewoners via een coöperatie die aandeelhouder is in de B.V. Leden 
van deze coöperatie zijn bewoners en bedrijven in de wijk plus de Bewonersvereniging EVA-
Lanxmeer (BEL). Gezamenlijk zijn zij de eigenaar van het bedrijf. Bewoners hebben in 2009 de 
bestaande warmtevoorziening van het drinkwaterbedrijf Vitens overgenomen. Het gaat om een 
warmtepomp (en twee gasketel voor de pieken) die warmte aan het drinkwater onttrekt. In de 
wijk is ook een gasnet aangelegd dus bewoners kunnen in principe omschakelen.  Thermo Bello is 
het enige coöperatieve warmtebedrijf  dat de hele lokale warmteketen (productie, netbeheer en 
levering) in handen heeft en waarbij bewoners de eigenaars zijn. Vanaf 2016 is Thermo Bello ook 
eigenaar van een biomassakachel waarmee een monumentaal industrieel pand van warmte 
wordt voorzien met houtsnippers uit de omgeving.  

 

2.3 Lokale energiecoöperaties of - collectieven  
Nederland telt momenteel meer dan 200 lokale energiecoöperaties die zich inzetten voor de 
verduurzaming van de energievoorziening en hun leefomgeving. Ze richten zich op zon- en 
windproductie, energiebesparing en collectieve inkoop van energie13. Deze coöperaties beginnen zich 
te oriënteren op een mogelijke rol in de warmtesector. Dit blijkt onder andere uit een aantal 
aansprekende onderzoeksinitiatieven waar bekende coöperaties bij betrokken zijn.  
Texel Energie is de enige lokale energiecoöperatie met een collectieve warmteproductie-installatie.  
De situatie is anders dan in Culemborg met de bewonerscoöperatie Thermo Bello. In geval van Texel 
Energie wonen namelijk niet alle de leden van de coöperatie in de wijk waar de warmte wordt 
geleverd. De leden zijn allemaal inwoners van Texel, ze zijn samen eigenaar van de installatie maar 
niet automatisch ook de afnemers van de warmte.  
 
 

TexelEnergie is een lokale energiecoöperatie gericht op verduurzaming van 
de energievoorziening van Texel. Het bedrijf opereert als 
energieleverancier (van duurzame stroom en gas) voor bewoners van Texel 

en investeert in duurzame energieproductie met door leden ingelegd kapitaal. TexelEnergie 
is eigenaar van een biomassakachel die met lokaal resthout of houtsnippers (snijafval) een 
wijk van 93 woningen van warmte voorziet. Wijk 99 in Den Burg bestaat uit sociale 

                                                           
13

 Lokale Energie Monitor 2015, HIER Opgewekt/ ODE decentraal, februari 2016 (definitieve rapport). 
www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor 
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huurwoningen van woningcorporatie Woontij. TexelEnergie produceert en levert de warmte, 
de woningcorporatie is eigenaar van het warmtenet. Bewoners kunnen, maar hoeven geen 
lid te zijn van de coöperatie TexelEnergie.  

 
Duurzaam Hoonhorst is een stichting van actieve dorpsbewoners die samen een dorpskachel en 
warmtenet exploiteren. Ze vormen geen coöperatie en hebben geen leden die samen eigenaar zijn 
maar vormen wel een lokaal collectief.  
 

Stichting Duurzaam Hoonhorst uit Overijssel is een 100% burgerinitiatief 
gericht op verduurzaming van het dorp Hoonhorst in de breedste zin. 
Behalve met energie houdt het zich ook bezig met huisvesting, mobiliteit, 
zorg en glasvezel projecten, e.d. Leefbaarheid van het dorp en het 

tegengaan van krimp zijn de belangrijkste motivaties. De Stichting is onder andere eigenaar van 
een ‘dorpskachel’, een biomassaketel die gevoed met lokaal resthout warmte levert aan een 
sporthal en de 400 meter verder op gelegen school. De Stichting is tevens eigenaar van het 
warmtenet en tevens leverancier van de warmte. Hiervoor is geen vergunning nodig omdat er 
minder dan 10 afnemers zijn en het vermogen gering is14. De warmte wordt geleverd tegen een 
‘maatschappelijk tarief’ van 50% van de gasprijs. De projectvoorbereiding, -ontwikkeling en een 
groot deel van het beheer is door vrijwilligers gedaan. De installatie is deels gefinancierd met de 
subsidie van de provincie Overijssel in kader van programma Duurzaam Dorp.  

 
In onderzoek/ ontwikkeling: 
Twee energiecoöperaties hebben serieus onderzoek gedaan naar hun mogelijke rol in een collectieve 
warmtevoorziening. In beide gevallen heeft dat niet tot realisatie geleid.  
 

In Wageningen heeft de energiecoöperatie ValleiEnergie onderzoek gedaan 
naar de haalbaarheid van een overname van het bestaande warmtenet van 
NuonWarmte voor 800 woningen in Wageningen-Noordwest. ValleiEnergie 
is een lokale energiecoöperatie gericht op verduurzaming van de 

energievoorziening in de regio Vallei (Ede, Wageningen, e.o). De intentie was dat de coöperatie 
de warmtelevering zou overnemen, het installatiebedrijf Vaanster B.V. de twee 
warmtekrachtinstallaties en Alliander het warmtetransportnet. ValleiEnergie stelde als 
randvoorwaarden: verduurzaming van de warmtebron en een aantrekkelijk aanbod voor de 
beoogde afnemers (MinderDanAnders). Op initiatief van ValleiEnergie is besloten om af te zien 
van de bedrijfsovername, omdat een rendabele exploitatie niet mogelijk bleek (een langjarige 
niet sluitende business case). Dit traject is stopgezet.  
Inmiddels is op initiatief van de gemeente Wageningen een nieuw samenwerkingsverband 
gevormd (Intentieovereenkomst) tussen de gemeente Wageningen, Wageningen Universiteit 
(WUR), twee woningcorporaties, een zwembad, Alliander DGO en de coöperatie Vallei Energie. 
De coöperatie overwoog een rol als warmteleverancier én als vertegenwoordiger van de 
woningeigenaren. Het gaat om 1500 bestaande woningen (waarvan 700 nu nog aardgas, 800 
stadswarmte). Potentiële warmtebronnen  zijn restwarmte, bio-energie, ultradiepe geothermie 
bij de papier- en kartonfabriek Parenco Renkum.  

 
 

                                                           
14

 Warmtewet.  
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De lokale duurzame energiecoöperatie deA uit Apeldoorn is gericht op 
verduurzaming van de energievoorziening van Apeldoorn en omstreken. 
deA levert energie (stroom en gas) en investeert in lokale productie met 
inleg van ledenkapitaal (participaties). Samen met Alliander DGO is 

onderzocht of de restwarmte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (effluent en rookgassen) 
benut kan worden voor een uitbreiding van het bestaande warmtenet.  
In eerste instantie is gekeken naar warmte voor een zwembad in combinatie met vier 
wooncomplexen van woningbouwcorporaties en in tweede instantie naar warmte voor een  
verpleeg- en een zorginstellingen. Het energiebedrijf deA (dat in handen is van de coöperatie) 
wilde de warmtelevering op zich nemen, Alliander het warmtenet en het Waterschap de 
productie.  Beide verkenningen hebben om verschillende redenen niet geleid tot realisatie. In het 
eerste project kon de woningcorporatie niet langer wachten i.v.m onderhoudsplanning en 
afspraken met huurders. Timing is een cruciale factor in dit soort processen, stelt de 
initiatiefnemer vast15. Met veel partijen  die op een lijn moeten komen is dat een enorme 
uitdaging.   
In Apeldoorn werkt het Waterschap Vallei en Veluwe overigens ook samen met warmtebedrijf 
Ennatuurlijk (voormalig Essent Warmte) in een project voor restwarmtebenutting uit de 
afvalwaterzuivering voor de nieuwbouwwijk Zuidbroek.  

 
In ideeënfase: 
 

Stichting Schiedams Energiecollectief is een burgercollectief dat werkt aan 
verduurzaming van de energievoorziening van Schiedam. Het heeft een 
grootschalig zonproject gerealiseerd en heeft een windproject onderhanden 
die ze in coöperatief verband willen financieren en exploiteren. Ze werken 

aan het idee om restwarmte van een staalharderij te benutten voor de verwarming van 
nabijgelegen kantoorpanden. De Leiding op Noord (van het Rotterdamse stadswarmtenet) ligt te 
ver weg om op aan te sluiten dus de warmte zou via een eigen warmtenet getransporteerd 
moeten worden. Dit project bevindt zich in een prille ideefase en vordert langzaam. De eigenaar 
van het bedrijf wil de warmte gratis leveren, maar heeft onvoldoende tijd om iets te doen met 
het project, meldt de initiatiefnemer van SEC.  

  

                                                           
15

 Seminar DWA Warmte, Klaar voor een Warm Onthaal, 1 oktober 2015. 
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2.4 Burger- en wijkinitiatieven  
In diverse wijken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor collectieve buurtwarmte16. 
De wijkbewoners nemen het voortouw of zijn er actief bij betrokken. Het proces is het meest 
vergevorderd in Den Haag waar de wijkverenigingen een bewonersbedrijf hebben opgericht (CMAG). 
In Amsterdam is een buurtcoöperatie opgericht. Bij de andere initiatieven is nog geen sprake van een 
organisatievorm. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is bij de meeste projecten 
betrokken. Nog geen van deze projecten heeft geleid tot realisatie.  
Het gaat in alle gevallen om onderzoeksinitiatieven.  
 
In onderzoek/ ontwikkeling: 
 

In Den Haag zijn vier wijkverenigingen van Haagse oudbouw wijken 
gezamenlijk opdrachtgever van een lokaal initiatief tot het ontwikkelen van 
warmte uit hernieuwbare bronnen (Houtrust-project). Het gaat om de wijken 

Benoordenhout, Archipel/ Willempark, Statenkwartier en De Vogelwijk. Het voor deze 
gelegenheid opgerichte bewonersbedrijf CMAG heeft onderzoek gedaan naar benutting van 
restwarmte uit de vergistingsinstallatie en de afvalwaterzuivering in Scheveningen. Het te 
ontwikkelen warmtenet wordt uitgelegd op 40°C. De intentie is om visafval en ander afval uit de 
voedselverwerkende industrie te vergisten. Het doel van de initiatiefnemers is dat bewoners 
financieel kunnen participeren. Het maakt dan voor de duurzaamheid bijna niet meer uit of 
bewoners investeren in dubbel glas of in een aandeel hernieuwbare warmteopwekking, stelt 
CMAG17. Het project kan uiteindelijk warmte bieden aan 15.000 woningen en utiliteit. Het project 
wordt gefaseerd uitgevoerd: in eerste instantie alleen de geplande nieuwbouw en enkele recent 
gebouwde appartementenblokken (1.500 eenheden), later op te schalen naar de bestaande 
bouw. De eerste 750 woningen worden naar verwachting eind 2016 aangesloten.   

 
 

De Haagse wijk Ypenburg is aangesloten op het stadswarmtenet van Eneco. 
Het Bewoners Platform Ypenburg (BPY) en warmtebedrijf Eneco hebben een 
intentieverklaring getekend18. Het doel is tweeledig: te onderzoeken of het 

Ypenburgse warmtenet geschikt gemaakt kan worden voor hernieuwbare warmte en het 
beperken van de netverliezen. Om het doel te bereiken moet de nettemperatuur worden 
verlaagd. De initiatiefnemer CMAG: “Een belangrijke conclusie is dat er veel synergie zit in 
kennisdeling over wat er mogelijk is met het warmtenet en wat bewoners kunnen aanpassen in 
hun eigen woning. Dat laatste maakt het bijvoorbeeld waarschijnlijk dat in de toekomst iedere 
woning met een eigen installatie decentraal tapwater zal gaan verwarmen”. De beoogde 
eindsituatie is een warmtenet met een lager transportverlies en een hoger aandeel 
hernieuwbare bronnen. Tevens is afgesproken dat bewoners en Eneco de financiële baten van 
het project zullen delen19.   

 
 
 

                                                           
16

 Alliander DGO: www.allianderdgo.nl/case/buurtwarmte 
17

 Ardo de Graaf, CMAG 
18

 Intentieverklaring juni 2015: http://nieuws.eneco.nl/bewoners-platform-ypenburg-en-eneco-kijken-naar-betere-
warmtebenutting 
19

 Bewonersplatform Ypenburg. Informatie via Ardo de Graaf, CMAG. 
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Ideeënfase: 
 

Bewoners in de wijk bij het Voltaplein Amsterdam onderzoeken met Alliander 
DGO of de restwarmte van de IJsbaan JaapEdenbaan te benutten is voor 
wijkverwarming. Potentiële afnemers zijn 30 koopwoningen en een VVE. Een 
eerste haalbaarheidstoets wijst uit dat dit in principe mogelijk is. De bewoners 
overwegen om de installatie en het warmtenet in coöperatief beheer te nemen 

en hebben in eind oktober 2015 de  coöperatie MeerEnergie u.a opgericht.     
 

Bewoners van Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost onderzoeken met Alliander 
DGO de mogelijkheid om restwarmte van het nabijgelegen academisch 

ziekenhuis te benutten. De warmte moet via het bestaande warmtenet van Nuon 
getransporteerd worden naar een nieuw aan te leggen wijknetwerk. Andere opties zoals 
restwarmtebenutting van een datacenter of een biomassaketel met warmtekoudeopslag in de 
wijk zelf bleken niet haalbaar. Deze groep werkt onder de vlag van Slim Wonen Gaasperdam. Het 
project is op een laag pitje gezet omdat een aantal bewoners bezwaar heeft tegen een te grote 
afhankelijkheid van Nuon. Begin 2016 is het traject weer opgepakt.20  

 
In de Weteringbuurt, hartje binnenstad Amsterdam, is de haalbaarheid 
onderzocht van een collectieve wijkwarmtevoorziening. Het idee is om een 
collectieve warmtepomp te plaatsen in het nog te ontwikkelen wijkcentrum. 
Deze levert warmte voor omringende woningen via een lokaal warmtenet. Dit 

project is technisch en praktisch lastig te realiseren. Het gaat om monumentale panden, de 
leidingen moeten via de achtertuinen lopen en het wijkcentrum moet nog aangekocht worden. 
Dit project ligt (voorlopig) stil.  

 

EnergiekPoelgeest is een bewonersinitiatief van de wijk Poelgeest in 
Oegstgeest. De wijk is aangesloten op het stadswarmtenet van Leiden. Een 
aantal wijkbewoners was actief betrokken bij het lokale warmteoverleg dat zich 
boog over de toekomst van de stadswarmtevoorziening in de Leidse regio. 

EnergiekPoelgeest organiseert informatieavonden voor de bewoners en denkt actief mee over 
alternatieve warmtebronnen. De bewoners hebben het idee aangedragen om warmte uit de 
nabijgelegen zandwinningplas, de Klinkerbergerplas, te benutten. Zij willen het idee laten toetsen 
op haalbaarheid door experts21.  
Een ander Leids burgerinitiatief Waterambacht Leiden heeft voorgesteld om de laagwaardige 
restwarmte van de warmtekrachtcentrale te benutten voor verwarming van gebouwen in de 
binnenstad. Het idee was om de warmte via een ringleiding door de Singels naar de afnemers te 
transporteren. Dit idee is voorgelegd aan een aantal experts en niet haalbaar gebleken omdat er 
onvoldoende restwarmte beschikbaar is.  

  

                                                           
20

 Slim Wonen Gaasperdam: www.slimwonengaasperdam.nl 
21

 EnergiekPoelgeest, stand van zaken, mei 2016. 
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2.5 Crowdfunding   
Crowdfunding, of collectieve financiering door particulieren, is een bijzondere vorm van 
burgerbetrokkenheid. Het lijkt op coöperatief financieren, alleen is er in dit geval geen sprake van 
zeggenschap van de investeerders over de installatie. Financiële participatie – via een 
crowdfundingplatform - is inmiddels vrij gebruikelijk voor zon- en windprojecten maar nog niet bij 
warmteprojecten. Er zijn een aantal gespecialiseerde crowdfunding platforms actief. Eén platform 
biedt de mogelijkheid om te investeren in lokale warmte-en koude installaties en warmtenetten.   
  

Greenspread Warmte B.V. is een commercieel warmtebedrijf dat 22 
warmtepompprojecten van NuonWarmte heeft overgenomen. Bijzonder 
is dat dit deels gefinancierd wordt door particulieren via het 
crowdfunding platform Greencrowd. Greenspread Warmte is het eerste 

bedrijf dat een vergunning verkregen heeft voor levering van warmte onder de nieuwe 
Warmtewet.  

  



 
RAPPORT: VERKENNING LOKALE DUURZAME WARMTE-INITIATIEVEN 

 
 
  
 

 
 
  

ASISEARCH  juni 2016   |14 

 

Lokale warmte zonder actieve bewoners/ burgers:  
 
De meest collectieve warmtenetten zijn in handen, van de grote energiebedrijven. Nuon, Eneco,  
Ennatuurlijk, HVC en SV Purmerend - the Big 5 - hebben 40% van de leveranciersmarkt in handen, 
VVE’s en woningcorporaties ieder circa 25%22. Ennatuurlijk dat de netten en installaties van 
warmtebedrijf Essent heeft overgenomen, beheert meerdere kleine warmtenetten. Daarnaast zijn er 
meerdere kleine partijen actief op de warmtemarkt, zowel publieke als private partijen. In deze 
gevallen hebben de wijkbewoners geen of weinig invloed op het warmtebedrijf; ze zijn ‘gewoon’ 
afnemers. 

2.6 (Semi-) publieke warmtebedrijven 
Een aantal lokale warmtebedrijven is in handen van een gemeente, een netbeheerder en/of 
waterbedrijf. Dit zijn eigenlijk een soort nutsbedrijven, hoewel deze publieke aandeelhouders vaak 
op afstand staan. Wel is er sprake van indirecte vorm van zeggenschap van burgers, waarbij de 
gemeente – als aandeelhouder – de burgerbelangen vertegenwoordigt.   
De volgende voorbeelden zijn bedrijven met relatief kleine lokale warmtenetten. Daarnaast zijn 
grootschalige publieke bedrijven actief, zoals Stadsverwarming Purmerend, HVC en het 
Warmtebedrijf Rotterdam waar gemeenten de belangrijkste aandeelhouders (op afstand) zijn. In 
deze gevallen is de grens tussen publiek en commercieel vaak lastig aan te geven. Het warmtebedrijf 
Eneco is feitelijk ook nog steeds in handen van gemeenten en provincies23.  
 

MeppelEnergie is een lokaal energiebedrijf dat in eigendom van de gemeente 
Meppel en Rendo Duurzaam, een verzelfstandigd bedrijf van netbeheerder 
Rendo. Het bedrijf voorziet tweederde van de nieuwbouwwijk Nieuwveense 

Landen van warmte via het collectief warmtenet en beheert daarnaast de individuele 
warmtepompen van de overige één derde van de wijk (met in totaal 3.400 woningen). De 
warmtebron is restwarmte uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie, zowel restwarmte van de bio-
warmtekrachtinstallatie van de awzi, als restwarmte uit het effluent (warmtepomp). 
MeppelEnergie is eigenaar van de productie (warmtepompen), het warmtenet én leverancier. 
Bewoners hebben geen aandeel in of invloed op het bedrijf. 
 

In Zwolle zijn 335 woningen in de Muziekwijk Holtenbroek aangesloten op een 
houtsnippercentrale en een warmtenet. Voor zover bekend is netbeheerder 
Cogas leverancier en eigenaar van de installatie en het warmtenet.   

 
Mijnwater B.V. uit Heerlen is een privaat bedrijf dat voor 100% in eigendom is 
van de gemeente Heerlen.  Het bedrijf levert de aardwarmte van verlaten 
mijnschachten aan 300 woningen en utiliteitsgebouwen. Het is voortgekomen 

uit een geothermische proefproject van de EU. De gemeente Heerlen en de provincie Limburg 
financieren de uitbreiding van het warmtenetwerk. Voor zover bekend is Mijnwater B.V. eigenaar  
van de productie-installaties en netten.  

 
 

                                                           
22

  Voor verdeling van de warmtemarkt (leveranciers) zie Ecorys (2016), tabel 2.1, p34.  
23

 Eneco: 53 gemeenten zijn aandeelhouder, waaronder Rotterdam (32%), Den Haag (16,5%), Dordrecht (3,4%) en anderen. 
De meeste gemeenten zijn uit Zuid-Holland, maar een aantal is van elders zoals Ameland, Schiermonnikoog, Vianen. 
https://www.eneco.nl/over-ons/organisatie/aandeelhouders/ 
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In onderzoek/ ontwikkeling: 
 

In de stad Groningen hebben de gemeente en Waterbedrijf Groningen het 
nieuwe nutsbedrijf WarmteStad B.V. opgericht dat de bewoners van de stad 

duurzame warmte- en/of koude-oplossingen biedt. Warmte wordt momenteel gewonnen uit 
warmte en koudeopslag, en in de toekomst uit geothermische bronnen en biomassa. De 
bedoeling is een wijk in Noord Groningen, een stadion en de universiteitscampus (10.000 
woningen eq) op dit warmtenet aan te sluiten (project ‘Warmtenet Noordwest’).  In de zomer 
2016 volgt een definitief besluit waarna het in voorjaar 2017 gereed kan zijn24. 
 

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zal het Waterbedrijf Groningen de 
realisatie en exploitatie van het warmtenet verzorgen. Dat wordt gevoed met 

houtpelletkachels.  In de toekomst wil men restwarmte gebruiken van een grafisch bedrijf om 
bestaande woningen te verwarmen. 

 

2.7 Commerciële warmtebedrijven (privaat) 
Behalve de grote private partijen, zoals Nuon en Essent (nu Ennatuurlijk) zijn er meerdere kleine 
commerciële warmtebedrijven actief. Dit kunnen gespecialiseerde warmtebedrijven zijn, maar ook 
installatiebedrijven, of bedrijven die een eigen warmtebron exploiteren en het overschot leveren aan 
omwonenden. Een bekend voorbeeld van het laatste is de tuinder Amerlaan uit Pijnacker die zijn 
warmteoverschot aan aardwarmte levert aan omwonenden. De bewoners zijn niet actief betrokken 
bij de ontwikkeling, productie en exploitatie en hebben er geen invloed op. Als cases zijn deze 
voorbeelden interessant omdat ze wat betreft hun schaalgrootte in principe ook door een wijkbedrijf 
of coöperatie gerund zouden kunnen worden. 
 

In Zwolle in de wijk Breecamp Oost zijn 450 woningen aangesloten op een 
houtsnippercentrale.  BreecampEnergie (voormalig BeGreen, nu Unica) is 

leverancier, eigenaar van de installatie en het warmtenet25.  
  

 
In Ede exploiteren Bio-energie De Vallei BV en het Warmtebedrijf Ede (samen 
MPD Holding)26 een biocentrale en een warmte- (en koude-)net. Verse 
houtsnippers uit de regio worden in een biomassaketel verbrand en via een 
duurzaam warmtenet getransporteerd naar ongeveer 3000 woningen, 
bedrijven, een zwembad, sportvoorzieningen e.d in de wijken Kernhem en 

Veldhuizen. Een bedrijf levert restwarmte aan het net. De bio-energiecentrale en het warmtenet 
is in 2013 aangelegd. Het project is uitgevoerd met de gemeente Ede, de provincie Gelderland, 
Woonstede, Alliander DGO en Nuon en is gesteund met een eenmalige investeringssubsidie. De 
ambitie is om het net uit te bouwen van 4000 tot 20.000 aansluitingen gevoed door nieuwe bio-
energiecentrales. Het warmtebedrijf Ede werkt samen met de gemeente aan vergroening van het 
warmtenet en koppeling van de warmtenetten van Wageningen, Veenendaal en Renkum. De 
papierfabriek Parenco onderzoekt de mogelijkheden van diepe geothermie. Het doel is om in de 

                                                           
24

 www.warmtestad.nl. project ‘Warmtenet Noordwest’. 
25

 Breecamp Energie: www.unica.nl/breecamp 
26

 www.bio-energie de vallei.nl, www.warmtebedrijfede.nl 
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nabije toekomst een intelligent warmtenet te realiseren, waarop ook derden met restwarmte 
kunnen invoeden (een ‘lokale energierotonde’) 27. 

 
Ennatuurlijk (voormalig Essent) beheert een aantal grootschalige netwerken 
(Tilburg, Breda, Enschede) en daarnaast een groot aantal kleine netten. Het 
bedrijf is betrokken bij meerdere lokale duurzame warmteprojecten: in 

Apeldoorn met het Waterschap Vallei en Veluwe, het Groene Net in de Limburgse gemeenten 
Stein, Beek en Sittard-Geleen, een biogas-WKKcentrale in de regio Leeuwarden en in Polderwijk 
Zeewolde28. In het Limburgse Groene Net participeren de gemeenten via het overheidsbedrijf 
Mijnstreekwarmte BV., ondersteund door de provincie Limburg en de Europese 
Investeringsbank. Het moet het grootste duurzame warmtenet worden van Nederland. Warmte 
uit het industrieterrein Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) voeden op termijn 
5000 huishoudens en 50-70 bedrijven29.  In Leeuwarden en Zeewolde draaien de eerste 
warmtenetten op een WKK installatie met biogas uit mestvergisting30.   
 

In Pijnacker zijn 470 appartementen van woningbouwcorporatie Rondom 
Wonen aangesloten op een lokaal aardwarmtenet dat gevoed wordt door een 
geothermische bron van de tuindersbedrijf bedrijf Ammerlaan The Green 

Innovator.  Nog minstens zeven kwekers in de Noordpolder worden op termijn op het 
aardwarmtenetwerk aangesloten. Dit project is financieel haalbaar geworden  door een subsidie 
van Stadsgewest Haaglanden en een Europese subsidie van Kansen voor West31. 

 
  

  

                                                           
27

 Online informatie. Warmtebedrijf Ede (www.warmtebedrijfede.nl). Visie op een slim warmtenet, een zogenaamd ‘smart 
grid’ waarbij het mogelijk is om andere warmtebronnen op het warmtenet aan te sluiten. Bijvoorbeeld bedrijven met 
restwarmte. Zo ontstaat een “energierotonde” in Ede, waarop zowel producenten als afnemers van duurzame warmte zijn 
aangesloten. 
28

 Ennatuurlijk, Polderwijk, Zeewolde: biogasWKK. Elektriciteit 2600 huishoudens, warmte 416 woningen.  
www.ennatuurlijk.nl/groot-zakelijk/warmtenet/projecten/polderwijk/; ECN (2015, appendix B) 
29

 Ennatuurlijk Het Groene net: www.ennatuurlijk.nl; www.hetgroenenet.nl; ECN (2015, appendix B) 
30

 Ennatuurlijk De Zuidlanden: WKK centrale gevoed door biogas van mestvergistingsinstallatie Dairy Campus. Alle 
huishoudens in de (buurtschappen Techum en Jabikswoude (800 woningen) zijn aangesloten. Gezamenlijk project van de 
gemeente Leeuwarden, GEM De Zuidlanden, Ennatuurlijk en Animal Sciences Group uit Wageningen (Dairy Campus). Zie: 
www.dezuidlanden.nl/de-zuidlanden/voorzieningen/stadsverwarming; www.ennatuurlijk.nl. ECN (2015, appendix B) 
31

 Aardwarmteproject Pijnacker-Noord: www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/aardwarmtenetwerk-ammerlaan.htm 

http://www.warmtebedrijfede.nl/
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3 Kenmerken: variatie, diversiteit en lokaal maatwerk  
 
In het vorige hoofdstuk zijn een twintigtal lokale warmte-initiatieven in beeld gekomen. Wat 
allereerst opvalt is de enorme diversiteit. De warmtebedrijven gebruiken verschillende 
warmtebronnen, verschillen in schaalgrootte – van piepklein tot redelijk groot, zijn in handen van 
commerciële, publieke partijen en soms van een burgercollectief. Burgers zijn op verschillende 
manieren betrokken. Variëteit en diversiteit zijn duidelijk sleutelbegrippen. Lokale warmte is 
maatwerk.  

3.1 Warmtebronnen: ontsluiten van verborgen potentieel  
Er is sprake van een enorme diversiteit aan lokale warmtebronnen. De initiatiefnemers ‘vinden’ 
warmte in bronnen als:  
- restwarmte van een ijsbaan, ziekenhuis, datacenter, staalbedrijf  
- warmte uit vergisting van visafval uit de voedselverwerkende industrie  
- warmte uit drinkwaterkoeling en afvalwaterzuivering  
- warmte uit water in verlaten mijnschachten  
- geothermische bronnen 
- houtsnippers en snijafval uit het omringende landschap  
- warmte uit een nabijgelegen recreatieplas 
- biogas uit mestvergisting  

 
Bij zeven initiatieven – allemaal in bedrijf - worden houtsnippers en biomassa ingezet. Voorwaarde is 
hier uiteraard dat er voldoende biomassa voorhanden moet zijn. Deze zijn dan ook vooral te vinden 
in landelijk gebied:  op Texel, Hoonhorst, Zwolle (twee wijken), Wageningen, Ede en Groningen. Dit 
geldt ook voor biogas uit mestvergisting in Leeuwarden en Zeewolde.  
In de andere cases gaat het om innovatieve duurzame warmtebronnen. Drie hiervan zijn in bedrijf: 
een geothermische bron in Pijnacker, restwarmte uit drinkwatervoorziening in Culemborg en 
Mijnwaterwarmte in Heerlen. In andere gevallen zijn het onderzoeksprojecten.  
 
Dit soort warmtebronnen blijven vaak onbenut en verborgen totdat iemand er gericht naar gaat 
zoeken. Lokale initiatiefnemers tonen zich in ieder geval meesters in het identificeren en ontsluiten 
van verborgen en onbenut potentieel. Een mooie voorbeeld is de restwarmte van de IJsbaan Jaap 
Edenbaan die al jaren de lucht in verdwijnt. In Amsterdam is een bewonersgroep nu samen met de 
ijsbaan aan het kijken of ze deze warmte kunnen benutten. Hier zit één van de belangrijkste 
toegevoegde waarden van lokale partijen: ze kennen hun omgeving en zoeken doelgericht naar 
lokale kansen en potentieel. Inmiddels zijn een aantal tools ontwikkeld waarmee gericht gezocht kan 
worden naar lokale kansen, onder andere de warmtekoudekaarten die de lokale warmtevraag en -
aanbod zichtbaar maken32. 
 
Er is behoefte aan een manier om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de potentie van een 
warmtebron en de haalbaarheid van een projectidee. In Oegstgeest hebben initiatiefnemers het idee 
om warmte uit een nabijgelegen zandwinningplas te winnen. Ze hebben behoefte aan een expert-
opinion over de haalbaarheid van hun plan.  

                                                           
32

 Deze zijn ontwikkeld in opdracht van het programmabureau: www.warmopweg.nl/warmte-koude-kaarten-geven-route-
aan/ 
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Alliander DGO heeft samen met initiatieven in Amsterdam, Apeldoorn, Wageningen en Den Haag 
rekentools en methodes ontwikkeld om zo’n eerste haalbaarheidsscan te doen. Deze ervaring en 
tools zijn van grote waarde voor nieuwe initiatieven.  
 

Aanbeveling: zorg dat deze tools toegankelijk worden voor nieuwe projectinitiatieven.  
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3.2 Schaalgrootte  
 

 
 
De projecten variëren sterk in schaalgrootte. In Hoonhorst gaat het om de verwarming van twee 
gebouwen, een sporthal en school, in Culemborg om 200 woningen en tien complexen, in Meppel 
om een paar duizend woningen en in Den Haag zijn er plannen om 15.000 woningen van duurzame 
warmte te voorzien. In dat laatste geval kan je niet meer spreken van kleinschalige collectieve 
warmte. Men wil hier echter beginnen met 1.500 nieuwbouwwoningen om dit op termijn uit te 
breiden naar de bestaande bouw. “Door relatief klein te beginnen() kunnen we aan de bestaande 
bouw laten zien hoe het concept werkt”, stelt een van de initiatiefnemers van bewonersbedrijf 
CMAG dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling. De schaalgrootte is bepalend voor de 
investeringsomvang, de kapitaal- en financieringsbehoefte, complexiteit, e.d. en daarmee voor de 
mogelijkheden van burgers om een rol te spelen (handelingsperspectief). We komen daarop terug in 
hoofdstuk 4. 

3.3 Bestaande bouw, nieuwbouw 
De meeste lokale warmtenetten zijn of worden aangelegd in nieuwbouwwijken. In Culemborg 
hebben de bewoners een bestaand warmtenet overgenomen; dat was aangelegd bij de bouw van de 
nieuwe wijk. Op Texel heeft de coöperatie een bestaand warmtenet overgenomen dat destijds was 
aangelegd in bestaande bouw. Dat is een uitzondering. In Apeldoorn, Amsterdam, Groningen, Den 
Haag en Ede  zijn er plannen om een warmtenet aanleggen in bestaande bouw. In eerste instantie 
gaat het daarbij om het aankoppelen van blokverwarming van wooncomplexen.  
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3.4 Betrokken partijen, processen  
Er zijn opvallend veel verschillende partijen betrokken bij een lokale duurzame warmtevoorziening. 
In de projectvoorbeelden zien we samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, netbeheerders, 
drinkwater-, afvalwater- en rioolwaterzuiveringsbedrijven (awzi), woningcorporaties, ziekenhuizen, 
installatiebedrijven, burgercoöperaties of -collectieven en individuele burgers. Als er industriële 
restwarmte in het spel komt, raken opeens hele nieuwe sectoren betrokken bij de 
warmtevoorziening. Dit is het geval bij de ijsbaan in Amsterdam, het staalhardingsbedrijf in Schiedam 
en de tuinder Amerlaan met aardwarmte in Pijnacker.  
Woningcorporaties zijn belangrijke partners. Als eigenaars van woonblokken, complexen, vaak met 
blokverwarming zijn het natuurlijke partners voor een collectieve warmtevoorziening.  
 
Organisatorisch zijn het complexe projecten. Er gaat veel tijd zitten in het proces en de 
projectvoorbereiding.  Alle betrokken partijen moeten op één lijn komen. Vaak is het pionieren met 
partijen zonder ervaring in de warmtesector. Dat vraagt tijd en aandacht. Zo gaat er bijvoorbeeld als 
veel tijd zitten in het ‘vrijspelen’ van een potentiële warmtebron. In Schiedam hebben ze een mooie 
bron op het oog: restwarmte van een staalhardingsbedrijf. De initiatiefnemers zijn afhankelijk van 
het bedrijf; die wil wel, maar het is voor hen geen corebusiness. Het proces verloopt mede daardoor 
traag.  
Vervolgens moeten er afspraken gemaakt worden over eigenaarschap, zeggenschap, taken 
verantwoordelijkheden en verdeling van risico’s die allemaal contractueel vastgelegd moeten 
worden. In de projecten met Alliander DGO zijn de contracten voor de samenwerking vergaand 
uitgewerkt: de blauwdrukken liggen klaar33. Deze zijn van grote waarde voor nieuwe projecten.  
 

Aanbeveling: stel de kennis, contractvormen en blauwdrukken beschikbaar voor nieuwe 
projecten.  

3.5 Rollen in de warmteketen en projectontwikkeling  
De initiatiefnemers en hun partners zijn actief:  
- in de warmteketen: als producent, netbeheerder, leverancier en afnemer  
- in de projectontwikkeling: als initiatiefnemer, projectontwikkelaar, beheerder, eigenaar, 

financier en/ of belangenbehartiger van de afnemers  (bewoners).  
 
Ook hier is een grote variëteit te zien. Zo hebben MeppelEnergie, BreecampEnergie en Cogas de hele 
productie en distributieketen in handen. Dit geldt ook voor het coöperatieve warmtebedrijf Thermo 
Bello dat daarnaast ook de warmteafnemers vertegenwoordigt. De energiecoöperatie TexelEnergie 
levert warmte en is eigenaar van de houtkachel maar niet van het warmtenet (distributie). 
Energiecoöperatie deA en Vallei Energie ambiëren alleen een rol als warmteleverancier en laten de 
productie en distributie aan anderen over. Wat een logische, haalbare en realistische rol is (of zou 
kunnen zijn) voor burgercoöperaties, bespreken we in hoofdstuk 4.  
 
We zien de burger optreden als: 
- als georganiseerde afnemer en belangenbehartiger 
- als mede-eigenaar van een voorziening in een coöperatief bedrijf. 
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- als mede-financier: burgers brengen ledenkapitaal in, in een coöperatief bedrijf34. Dit is al vrij 
gebruikelijk voor wind- en zonne-installaties, voor warmte is dit nieuw. Dit geldt ook voor andere 
vormen van collectieve financiering zoals crowdfunding. Greenspread Warmte is – voor zover 
bekend de eerste en enige bedrijf – dat de overname van warmtepomp- en warmtekoudeopslag 
projecten co-financiert met crowdfunding.  

- als (mede-) projectontwikkelaar: burgers zijn actief betrokken bij de planvorming en ontwikkeling 
van nieuwe warmteprojecten in Culemborg, Texel, Hoonhorst en de onderzoeksinitiatieven in 
Amsterdam, Wageningen, Apeldoorn, Den Haag.   

 
Actieve betrokkenheid van burgers bij de projectontwikkeling is ook nieuw. Het is cruciaal voor het 
verkrijgen en behouden van draagvlak, vinden de initiatiefnemers. De onderzoeksinitiatieven in 
Amsterdam met Alliander DGO zijn specifiek opgezet om meer inzicht te krijgen in de 
procesdynamiek van dit soort participatie en co-creatietrajecten met burgers. Bij de JaapEdenbaan 
loopt dat traject soepel: er is een coöperatie opgericht en de plannen worden steeds concreter. In 
Gaasperdam verliep dat minder soepel, vertelt een initiatiefneemster. De kerngroep van bewoners is 
gaandeweg het onderzoekstraject afgehaakt. Ze konden zich onvoldoende vinden in een in hun ogen 
te technische benadering, de beoogde schaalgrootte en nieuwe afhankelijkheid van gevestigde 
partijen. Inmiddels is het traject weer opgestart.  
De leerervaringen van dit soort participatieve ontwikkeltrajecten zijn zeer relevant voor anderen. Ze 
komen in de loop van 2016 beschikbaar. Alliander DGO is van plan om de leerervaringen te delen.  
 

Aanbeveling: ontsluit de lessons learnt uit de projecten die samen met bewoners worden 
ontwikkeld.   
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 De leden van de coöperatie verstrekken een lening aan de coöperatie of de coöperatie geeft certificaten uit en dit 
kapitaal  wordt vervolgens ingebracht als eigen vermogen. Deze inbreng van eigen vermogen (risicodragend) trekt andere 
financiers over de streep. 
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4 De lokale business case 
 
Valt er eigenlijk geld te verdienen met lokale collectieve warmtevoorzieningen? En zo ja, onder welke 
voorwaarden? Zo nee, waarom niet? Hoewel we niet in detail naar de business cases van de lokale 
initiatieven hebben kunnen kijken, is er wel een beeld ontstaan aan de hand van de gesprekken met 
de initiatiefnemers. Dit beeld is niet echt positief: de business case van lokale duurzame lijkt 
marginaal. Een belangrijke punt, want zonder rendabele bedrijfsvoering is lokale warmte voor 
niemand interessant, ook niet voor ondernemende burgercollectieven.   

4.1 Zicht op de business case 
Lokale collectieve warmtevoorzieningen lijken onder huidige omstandigheden maar moeizaam 
rendabel te exploiteren.  
Elf lokale warmtebedrijven zijn operationeel, waarvan drie in handen van ondernemende burgers35. 
We mogen ervan uitgaan dat deze bedrijven op z’n minst marginaal rendabel zijn.  
Helemaal zeker is dat niet want niet alle operationele warmtebedrijven en -netten blijken rendabel. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de casus in Wageningen waar coöperatie ValleiEnergie uiteindelijk moest 
afzien van een bedrijfsovername omdat er sprake bleek van een langjarige niet sluitende business 
case van het bestaande warmtebedrijf. De eigenaar leed kennelijk al jaren verlies.  
Thermo Bello in Culemborg maakt er geen geheim van dat de eigen exploitatie maar net rond te 
krijgen is. “We komen net uit de kosten”, stelt de directeur. “De schaalgrootte is een belangrijke 
beperkende factor. “Thermo Bello is met 200 particuliere en zakelijke aansluitingen, en een 
jaarproductie van 9000 GJ eigenlijk te klein. Er zijn minimaal vier keer zoveel aansluitingen nodig om 
het rendabel te exploiteren. Het lukt ons omdat we veel met vrijwilligers werken en een beperkt 
aantal betaalde krachten”. 
  

Het bedrijf heeft een directeur (12 uur per week), een technisch beheerder (8 uur per week) en 
wordt ondersteund door een ervaren projectteam van vrijwillige professionals. Er is veel in-
huis expertise want de technisch beheerder werkte voor zijn pensioen bij het waterbedrijf 
Vitens.  Hiermee blijven de onderhoudskosten beperkt. Daarnaast kon Thermo Bello een 
bestaand systeem tegen een redelijke prijs overnemen. 

 
Ook in Hoonhorst is het geen vetpot. In dit geval is dat ook niet bedoeling gezien de non-profit 
doelstelling. Er is een flinke investeringssubsidie verleend en de exploitatie draait grotendeels op 
vrijwilligers. Of het project zonder ondersteuning mogelijk was geweest, is de vraag. Dit geldt ook 
voor een aantal andere initiatieven waar subsidie is verleend voor onderzoek en/of de investering 
(bovenop de SDE+ subsidie)36. 
 
De andere voorbeelden in deze verkenning verkeren nog in een onderzoeksfase. Ook hier is het 
beeld niet eenduidig. Samen met Alliander DGO zijn de projecten met bewoners en coöperaties in 
Apeldoorn en Amsterdam getoetst op haalbaarheid. Op de Weteringbuurt na zijn de projecten in 
Amsterdam in principe financieel en technisch haalbaar. Ook voor het Haagse Houtrust project in 
Benoordenhout is een rendabele exploitatie mogelijk. Het project gaat binnenkort met 750 
nieuwbouwwoningen van start. Ook in Groningen gaat men uit van een solide business case 

                                                           
35

 Operationeel: Texel, Culemborg, Hoonhorst, Meppel, Ede, Zwolle-Breecamp, Zwolle-Muziekwijk,  Heerlen, Leeuwarden, 
Zeewolde, Pijnacker. 
36

 Mijnwater B.V.: Europese subsdies; Bio-warmte De Vallei: eenmalige investeringsubsidie; Hoonhorst: idem.   
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(Warmtestad) en redelijke rendementen op de investering. Hier speelt mee dat de gemeente tegen 
lage rente geld kan lenen waardoor de kapitaallasten relatief laag zijn. In Ede draait het 
warmtebedrijf met succes en heeft uitbreidingsplannen. Het kan dus kennelijk wel.   
 
Ecorys (2016) bevestigt het beeld van een magere business case voor collectieve warmteprojecten in 
het algemeen:  Het … aantrekken van kapitaal wordt bemoeilijkt omdat externe financiers geen goed 
zicht krijgen op (en dus geen vertrouwen hebben in) het te verwachten rendement van specifieke 
warmteprojecten… Problemen met het aantrekken van kapitaal worden dus voornamelijk 
veroorzaakt door een onvoldoende aantrekkelijke of een onvoldoende uitgewerkte business case37. 
Maar daar staat dan weer een andere rapport tegenover – ook van Ecorys, met ACM – dat 
warmteleveranciers desondanks redelijke rendementen halen38.  
 
Dus: kan het nu uit of niet? Waarom lukt het in de ene situatie wel en de andere niet? Die vraag laat 
zich hier niet eenduidig beantwoorden. De business case van lokale warmte is sterk situatie 
afhankelijk en locatie-gebonden. De investerings- en exploitatiekosten hangen af van de 
beschikbaarheid van een goedkope lokale warmtebron, de afstand tussen de bron en de afnemers, 
of het om bestaande bouw gaat of nieuwbouw, e.d39.  
In meer algemene zin geldt natuurlijk dat de marktprijs die een exploitant kan vragen voor de 
warmte of een project kostendekkend kan werken of niet. Onder de huidige regels van de 
Warmtewet is deze prijs gereguleerd en aan een maximum gebonden. Alles wat niet voor de 
maximumprijs kan draaien, valt hiermee af.  
 

Aanbeveling: een meer systematische analyse van alle projecten en business cases is nodig. 

4.2 Voorwaarde: een aantrekkelijk(er) aanbod  
Alle lokale initiatiefnemers zijn het over het volgende eens: wil een lokaal initiatief kans van slagen 
hebben, dan zal er sprake moeten zijn van aantrekkelijk aanbod voor de consument. Dit betekent 
effectief dat het even aantrekkelijk of aantrekkelijker moet zijn dan een reëel alternatief: an offer he/ 
she cannot refuse. Dit aanbod moet voldoen aan minstens drie voorwaarden:  
 

1. Een aantrekkelijke(re) prijs (gelijke of lagere kosten) 
2. Duurzame warmte 
3. en extra waarden als: transparantie, keuzevrijheid en zeggenschap.  

 
De prijs die een warmtebedrijf kan vragen voor de warmte is voorlopig nog gebonden aan de prijs 
voor gas volgens het niet meer dan anders-principe (krachtens de Warmtewet). De prijs is aan een 
maximum gebonden en is daarmee zeer bepalend voor de business case. Naarmate de gasprijs lager 
is, wordt het lastiger om deze sluitend te krijgen. Tegen de huidige maximale niet meer dan anders 
warmteprijs blijkt het al lastig te zijn.  
 
Een hogere prijs vergemakkelijkt een rendabele exploitatie. Het is de vraag of de consument bereid is 
meer te betalen voor duurzame, lokale en eigen warmte (gesteld dat dit zou mogen van de 
Warmtewet). De lokale initiatiefnemers willen dat in ieder geval niet. Zij hechten – net als hun 
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 Ecorys (2016)p 96 met verwijzing naar: Huisman, R. (2015). Position paper Financiering van Warmteprojecten Energy 
Finance Institute.  
38

 ACM/ Ecorys, Rendementsmonitor warmteleveranciers 2015.  
39

 Zie kosten in: Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, 18 november 2015. 
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klanten - aan een lagere prijs. Initiatiefnemers uit Den Haag pleiten voor een Minder dan Nu-
prijsmodel: het moet goedkoper zijn dan het nu is40, in Hoonhorst rekent men met een 
maatschappelijk tarief: 50% van de gasprijs, ValleiEnergie wil minder dan anders. 
 
De behoefte aan een lage prijs is lastig te verenigen met de noodzaak voor een sluitende business 
case. Voor een ondernemend burgercollectief - dat zowel klantbelang als bedrijfsbelang dient - levert 
dat een lastige spagaat op.  

4.3 De uitdaging: concurrentie met gas (en andere alternatieven)  
In de huidige situatie concurreren collectieve warmtevoorzieningen met andere verwarmingsopties, 
met name met aardgas. Het is lastig om met een ‘aantrekkelijker aanbod’ te komen als gas een reëel 
alternatief is en de gaskosten relatief laag zijn. Veel mensen geven dan toch de voorkeur aan een 
eigen CV-installatie, boven een aansluiting op het warmtenet.  
Dit geldt ook voor klanten die nu stadswarmte hebben. Als er in hun wijk met een warmtenet ook 
een gasleiding ligt, dan heeft de klant de keuze om over te schakelen van collectieve stadswarmte 
naar een gas en een CV-ketel. Als er geen gasaansluiting  is, dan is omschakelen naar elektrische 
verwarming een optie.  
Sommige woningcorporaties overwegen om van stadswarmte over te gaan op gasketels of soms 
warmtepompen per woning (‘individualisering van de warmtevoorziening’). Voor collectieve 
voorzieningen – ook de lokale duurzame - is dat slecht nieuws: ze hebben de zekerheid nodig dat 
afnemers lange tijd aangesloten blijven om de investering terug te verdienen. 
Woningbouwcorporaties zijn belangrijke partners: ze bundelen grote aantallen afnemers en hebben 
voldoende schaalgrootte en organisatorische vermogen om collectieve voorzieningen te realiseren 
en beheren.  
 
Moeten alternatieve opties dan uitgesloten worden? Dit leidt tot lastige vragen waar veel discussie 
over is.  
In de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel is bijvoorbeeld geen gasnet aangelegd. Er is 
dus geen alternatief. In de toekomst zullen meer van dit soort gasloze wijken ontstaan.  Kiest een 
bewoner voor een woonwijk met een collectieve warmtevoorziening dan is deze daar in principe 
gebonden en daarmee ook aan de (lokale) warmteleverancier.  Bij nieuwbouwprojecten hebben 
klanten keuzevrijheid tot het besluit valt voor een collectieve voorziening. Stadsverwarming alleen 
rendabel te maken is als iedereen meedoet, is de stelregel. 
Bij de grootschalige stadswarmtenetten in Den Haag, Utrecht en Amsterdam leidt inperking van 
keuzevrijheid, bij sommige bewoners tot weerstand. In Amsterdam hebben bewoners van het 
Nautilus-complex via de rechter afgedwongen dat ze niet verplicht aan het stadswarmtenet 
gekoppeld worden. Zij verwarmen hun energiezuinige complex liever met een wko-installatie, 
zonnecollectoren en een warmtepomp (elektriciteit)41.  
 
De behoefte aan keuzevrijheid van klanten, is lastig te verenigen met een robuuste collectieve 
warmtevoorziening. Dit beeld kan in de toekomst radicaal kantelen als de gasprijs omhoog gaat en er 
gasloze wijken gebouwd worden. In dit geval kan een lokale collectieve warmtevoorziening met een 

                                                           
40

 Rapport Haags Warmtebedrijf ‘Energie voor de buurt’, conceptversie begin 2015. Daarnaast wordt gepleit voor meer 
flexibiliteit in de prijsstelling – met name voor een variabele prijs en minder vastrechtkosten 
41

 Nautilus. http://nautilus-amsterdam.nl/2016/02/. Zie berichten over Nautilus en stadswarmte. 
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goedkope restwarmtebron, dichtbij de afnemers een aantrekkelijker alternatief worden. Er wordt al 
wel gewerkt aan een flexibeler systeem waar mensen gemakkelijker kunnen aan- en afkoppelen42. 

4.4 Burgerondernemingen: investeringsomvang en - risico’s 
Een belangrijke vraag is: wat kan een burgeronderneming aan, in termen van investeringsomvang, 
terugverdientermijnen en risico’s? Wat is nu een logische, haalbare  en verantwoorde  rol?  
Startpunt moet uiteraard zijn dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is op lokale schaal. Zonder 
lokale business case, geen business, ook niet voor burgers.  Stel nu dat er wel business zit in lokale 
warmte: wat voor soort rol en schaalomvang komt dan binnen bereik van een burgercollectief?  
 
We zijn vanaf het begin uitgegaan van de aanname dat in principe alleen kleine warmtebronnen en -
netten op buurt en wijkniveau binnen bereik van burgerondernemingen vallen. In de praktijk zien we 
dat de drie operationele burgerbedrijven inderdaad kleine netten exploiteren: Thermo Bello met 200 
woningen en 10 utiliteitsgebouwen, TexelEnergie met 93 woningen. In Den Haag werkt het 
bewonersbedrijf CMAG aan een relatief groot project van 1500 tot 15.000 woningen (samen met 
andere partners). De lokale commerciële en publieke bedrijven zitten tussen de 50 en 4.000 
aansluitingen.  
Een rol in de productie en levering ligt meer voor de hand dan een rol in de warmtenetten (infra). 
Voor de infrastructuur zijn flinke investeringen nodig die zich pas na en lange termijn terugverdienen. 
Dit zijn eigenlijk ‘nutsvoorzieningen’, vinden sommigen, die hier meer een rol zien weggelegd voor 
een netbeheerder, gemeente of ander nutbedrijf. 
De directeur van deA in Apeldoorn geeft aan dat hij een investering in een warmtenet 
(infrastructuur) te kapitaalintensief en te risicovol vindt voor een kleine coöperatie. “Dit ligt buiten 
bereik van de coöperatie”, stelt hij vast. “Dit soort investeringen kunnen beter ondergebracht 
worden bij een semipublieke grote partij zoals een netbedrijf die vertrouwen en zekerheid bieden 
aan klanten en andere investeerders en die deze rol ook bij het elektriciteits- en gasnetwerk 
vervullen”. Hij ziet wel een rol in de warmtelevering en (mogelijk) productie. Deze investeringen zijn 
qua omvang en termijnen te overzien.  
 
Wat voor investeringsomvang moeten we dan aan denken? Als we kijken naar de zon – en 
windprojecten van burgercoöperaties in Nederland dan zien we dat een aantal coöperaties 
investeringsprojecten van ordegrootte 100 miljoen euro onder handen heeft (100 MW windpark 
Krammersluizen43). Dit zijn (nog) wel uitzonderingen. De meeste energiecoöperaties investeren in 
windmolens tot 10 miljoen euro en zonne-installaties tot een half miljoen euro. Dit zijn installaties 
die  binnen 10-15 jaar terugverdiend zijn.  
We zouden kunnen stellen dat een investering in lokale warmteproductie van een aantal miljoen in 
theorie binnen het bereik van een burgercoöperatie kan vallen. Een risicovolle investering in 
geothermie – van orde 60 miljoen euro zoals in Groningen – ligt waarschijnlijk buiten bereik. Bij 
investeringen in dit soort bronnen en in de infrastructuur speelt daarnaast mee dat het om lange 
termijn investeringen gaat. Het ligt niet voor de hand dat een relatief kleine jonge onderneming dit 
soort investeringen op zich neemt (continuïteit, professionaliteit).  
 

Aanbeveling: kijk naar de ervaringen in het buitenland over de schaal, investeringomvang van 
warmtecoöperaties en collectieven (met name Duitsland, Denemarken, Engeland).  

  

                                                           
42

 HIER Opgewekt: Warmtenet 2.0 en 3.0. http://www.hieropgewekt.nl/kennis/warmte/warmtenetten-20-en-30 
43

 Coöperaties Deltawind en Zeeuwind ontwikkelen Windpark Krammer: www.windparkkrammer.nl 
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5 Bewonersbelang (de afnemers)  
 
In de huidige situatie hebben afnemers van een collectieve warmtevoorziening geen directe invloed 
op – of zeggenschap over - de warmteproductie en levering. Anders dan bij gas en elektriciteit kan 
een warmteklant niet kiezen tussen verschillende energieleveranciers44. Ligt zijn of haar huis eenmaal 
vast aan een warmtenet dan ligt daarmee ook de relatie met het warmtebedrijf vast.  
De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal 
warmtenet45. Zo is het op dit moment geregeld. 
 
Er is kritiek op dit model.  Bewoners en andere ‘gebonden’ afnemers klagen over de afhankelijkheid 
van grootschalige monopolistische warmtebedrijven, over het gebrek aan keuzevrijheid en 
zeggenschap, het gebrek aan transparantie over de kosten en over de inflexibiliteit. In toenemende 
mate organiseren afnemers zich in collectief verband om hun belangen te behartigen. Anderen gaan 
nog een stapje verder: ze zoeken een rol in de productie, levering en het beheer van de 
warmtenetten en nemen het heft zelf in handen. Die laatste groep staat hier centraal.  
 
Stel een lokaal bedrijf – van een commerciële partij, de gemeente of van en door burgers - neemt de 
collectieve lokale warmtevoorziening in handen: wat betekent dat dan voor de belangen van 
(andere) burgers als afnemer, ofwel het bewonersbelang? In dit hoofdstuk staan we stil bij deze 
vraag.    

5.1 Collectieve belangenbehartiging  
Eerst nog een paar woorden over de bewonerscollectieven die zich primair richten op 
bewonersbelang. Deze zijn inmiddels op meerdere plekken in Nederland actief. In deze verkenning 
noemen we de bewonerscollectieven uit de wijk Ypenburg uit Den Haag/ Nootdorp en uit de wijk 
Poelgeest in Oegstgeest. Andere groepen actief in de wijken als Reeshof in Tilburg, Roomburg en 
Stevenshof in Leiden, Breecamp Oost in Zwolle46 en in Utrecht47.  
Deze collectieven verwoorden de kritiek en geven daarnaast aan dat ze willen meebeslissen over de 
toekomst van de warmtevoorziening in hun stad of dorp. Het Manifest Stadsverwarming Utrecht van 
het Utrechtse Platform030 verwoordt dit als volgt: Het manifest is een oproep aan de bevolking van 
Utrecht, aan de Utrechtse politiek en aan andere betrokkenen bij de energievoorziening van onze 
stad. Een oproep om grondiger en breder naar de stadsverwarming te kijken en te werken aan 
verbetering. Met meer mensen. Het gaat ons allemaal aan (februari 2016). 
In hoeverre deze collectieven representatief zijn voor de meerderheid van de afnemers is vervolgens 
weer punt van discussie; warmtebedrijven geven aan dat de meeste van hun klanten tevreden zijn48. 
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Waar het ons hier om gaat is of lokale 
warmtebedrijven met en door burgers een deel van de oplossing kunnen zijn.    

                                                           
44

 In geval van gas en elektriciteit kunnen klanten kiezen voor een leverancier. In 2015 is 15% van alle huishoudens  van 
energieleverancier overgestapt. Zie: ACM Trendrapportage energiemarkt voor consumenten - eerste helft 2015 
(www.acm.nl).  
45

 Dit geldt voor bewoners van woningen of bedrijfspanden met een aansluiting kleiner dan 100 kW. 
www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/ 
46

 Leiden: www.wijkraadstevenshof.nl  onder stadsverwarming. Tilburg, wijk Reeshof: www.reeshofwarmte.nl 
47

  Utrecht:  www.energie-u.nl/warmte030  
48

 Voorbeeld: Volgens het klanttevredenheidsonderzoek door Cogas, Almelo is 70% van de klanten tevreden.  
https://www.cogas.nl/klanttevredenheidsonderzoek-stadsverwarming/ 
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5.2 Bewonersbelang bij een lokaal warmtebedrijf (commercieel, publiek)  
In Meppel, Zwolle en Ede zijn de bewoners klant van een lokaal warmtebedrijf. In Meppel is dat in 
eigendom van de gemeente en een netbeheerder (publiek), in Ede, Zwolle en Pijnacker zijn het 
commerciële partijen (privaat)49. Als een lokaal bedrijf de warmtevoorziening in handen heeft, is de 
situatie fundamenteel gezien niet heel veel anders dan bij een groot (inter)nationaal energiebedrijf. 
De bewoners hebben geen zeggenschap over de ontwikkeling van het bedrijf, de installaties, het 
warmtenet en de prijsvorming. 
 
Een kleinschalig lokaal bedrijf onderscheidt zich (mogelijk) op een aantal punten: 
 
De relatieve kleinschaligheid kan bijdragen aan een betere klantrelatie (kortere communicatielijnen, 
transparantere bedrijfsvoering). In Zwolle heeft dit niet kunnen voorkomen dat een aantal bewoners 
ontevreden is over hun warmtebedrijf BreecampEnergie: ze vinden dat ze teveel betalen en klagen 
over de monopoliepositie van het lokale bedrijf. Het bedrijf zelf herkent zich daar niet in en stelt dat 
het merendeel van de bewoners juist tevreden is50. Dit lijkt erg op de situatie met de grote jongens, 
Nuon, Eneco en Ennatuurlijk (voormalig Essent). Kleinschaligheid is kennelijk geen garantie op een 
goede klantrelatie.  
 
In het geval van een publiek lokaal warmtebedrijf – waar de gemeente medeaandeelhouder is – kan 
je stellen dat het publieke belang behartigd wordt door de gemeente. Als democratisch 
vertegenwoordiger van alle bewoners, dient de gemeente ook de belangen van de bewoners die 
warmte afnemen van een collectieve voorziening.  
Een ambtenaar uit Groningen vindt het dan ook een logische en goede zaak dat de gemeente een rol 
heeft in de collectieve warmte: warmte is een typische nutsvoorziening, stelt hij. “Een warmtenet is 
per definities collectief en dus is er een rol voor de gemeente. Het is de rol van de overheid – als 
belangenbehartiger van bewoners - om toe te zien op de toegang tot betaalbare warmte”. Hij is 
betrokken bij het initiatief Warmtestad B.V. dat in eigendom is van de gemeente en het waterbedrijf 
(ook een nutsbedrijf). 
 
Is het bewonersbelang daarmee voldoende verzekerd? Nee, niet zondermeer. Een gemeente zal niet 
altijd actief kunnen en willen sturen op het belang van warmteafnemers. Een gemeente dient het 
algemene publieke belang van alle bewoners en niet de specifieke deelbelangen van bewoners van 
een wijk. Gemeenten denken bovendien verschillend over hun rol in de warmtevoorziening (en 
energievoorziening in het algemeen). Zelfs als ze aandeelhouder zijn, zullen ze vaak niet actief willen 
sturen in de bedrijfsvoering. Andere gemeente zien geen rol voor zichzelf en laten de collectieve 
warmte aan de markt, net als bij gas- en elektriciteitslevering. Ze gaan ervan uit dat de klant 
afdoende beschermd is door de nationale wet- en regelgeving en het toezicht daarop. De discussie 
over de rol van gemeenten in de energievoorziening wordt nog volop gevoerd51.  

                                                           
49

 MeppelEnergie, BreecampEnergie, BioEnergieVallei/ Warmtebedrijf Ede, Ennatuurlijk, Amerlaan Pijnacker,.  
50

 Zie: Wijkkrant VinexExpress Stadhagen: Bewoners Breecamp Oost hekelen misstanden Breecamp Energie, december 
2015. http://www.vinexpress.nl/edities/2015/december-2015.pdf 
51

 Een goed overzicht van de verschillende overwegingen over de rol van de overheid is te vinden in het rapport van Ecorys 
(2016), H6: Organisatiemodellen in de warmtemarkt, p101-. Kees Offringa, Gemeente Meppel verijst naar IenM lokale 
klimaatagenda 3.0, SER themateam. In kader van G32, werkgroep warmte. Het Planbureau voor de Leefomgeving is recent 
een onderzoek gestart naar het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie (met AS I-Search).   
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5.3 Bewonersbelang bij een coöperatief warmtebedrijf 
Wat is de situatie bij een coöperatief bedrijf waar burgers aan het roer staan?  
Er wordt al snel gedacht dat het bewonersbelang automatisch geborgd is in een burgercoöperatie. 
Maar: dat hangt af van het soort burgercoöperatie en met name van wie de leden zijn. Zijn de leden 
van de coöperatie wijkbewoners en warmteafnemers, of zijn ze dat niet? In theorie kan er zelfs een 
belangentegenstelling ontstaan tussen een burgercoöperatie en wijkbewoners. Burgers en bewoners 
zijn niet altijd dezelfde.  
  
- Bij Thermo Bello zijn de wijkbewoners mede-eigenaar van het warmtebedrijf én tegelijkertijd 

consument. Het is een bewonerscoöperatie. De bewoners hebben belang bij een betrouwbare 
en betaalbare warmtevoorziening én bij een financieel gezond bedrijf en rendement op hun 
investering. Een lage warmteprijs betekent een laag rendement op hun investering, een hoge 
prijs een hoog rendement. Omdat de bewoners zowel consument als eigenaar/ financiers zijn is 
dit in principe een vestzakbroekzak verhaal en ontstaat er geen tegenstelling.  Zakelijk en 
bewonersbelang vallen samen.  

 
- Bij energiecoöperatie TexelEnergie zijn de leden van de coöperatie inwoner van Texel, maar dat 

zijn niet persé ook de wijkbewoners die de warmte afnemen. De leden hebben belang bij 
financieel rendement op de investering van de coöperatie en een hogere warmteprijs; ze 
verdienen hun eigen inleg immers graag terug. De bewoners hebben immers belang bij een zo 
laag mogelijke warmteprijs. Dit zou tot een belangentegenstelling met de bewoners van de wijk 
kunnen leiden. Zakelijk en bewonersbelang vallen hier niet één op één samen.  

 
Een energiecoöperatie zoals TexelEnergie zal haar positie niet snel uitbuiten ten nadele van de 
wijkbewoners aan wie de coöperatie levert. Niet alleen zou dit spanningen opleveren in een kleine 
eilandgemeenschap, de coöperatie heeft ook een maatschappelijke doelstelling: versterking van de 
gemeenschap, de lokale economie en zelfvoorziening. Het bewonersbelang is hierdoor ook 
gewaarborgd door de maatschappelijke doelstelling en de coöperatieve organisatiestructuur (via 
sociaal controlemechanisme). 
De belangentegenstelling wordt ook door de directeur van energiecoöperatie deA uit Apeldoorn 
genoemd. Hij ziet een lokale warmtevoorziening als een typische ‘nutsvoorziening’ waarin het 
publieke belang, het belang van bewoners centraal moet staan. Een lokale coöperatie met leden uit 
verschillende stadsdelen is in zijn ogen daarom eigenlijk minder geschikt om dat bewonersbelang te 
dienen. Toch ziet DeA een rol voor zichzelf als warmteleverancier en producent (en minder in de 
infrastructuur). Ook ValleiEnergie ziet een rol voor zichzelf bij de warmtelevering en wil dit 
combineren met belangenvertegenwoordiging.  
 
Met andere woorden, er zit spanning tussen:  
- het zakelijk bedrijfsbelang en het bewonersbelang/ de afnemers.  
- Het belang van de leden en de bewoners (als deze geen lid zijn). 
 
De coöperatie zal deze belangen met elkaar moeten verenigen.  
 

5.4 Keuzevrijheid, zeggenschap, monopolie van het collectief 
Lossen lokale bedrijven het monopolie-probleem van warmtebedrijven op? Nee, in principe niet. 
Klanten zijn net zo gebonden aan een klein lokaal warmtebedrijf als aan een groot warmtebedrijf, 
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zolang er geen alternatief is en overstappen geen optie is.  Dit geldt zelfs voor een coöperatief bedrijf 
waarvan de bewoners zelf eigenaar zijn. In dat geval zijn de bewoners afhankelijk van het collectief 
en elkaar: ze zijn monopolist van zichzelf. 
De individuele keuzevrijheid is beperkt door het collectieve belang. Een bewoner die mede-eigenaar 
is van de collectieve voorziening kan net als bij Nuon of Eneco niet zomaar afkoppelen. Hij of zij 
benadeelt daarmee het bedrijf, dat net als elk warmtebedrijf belang heeft bij een vast aantal 
afnemers om rendabel te opereren.  
 
De situatie is uiteraard wel anders: in een coöperatief bedrijf hebben de leden zeggenschap over het 
bedrijf. Als de bewoners lid zijn, dan hebben ze invloed op de prijs, de kostentoerekening, de hoogte 
van winstuitkering en de besteding van de resterende winst. Ze hebben bovendien invloed op wat er 
met hun geld gebeurt: het geld dat de bewoners besteden aan hun energierekening blijft binnen de 
wijk of regio. Zolang het collectieve belang in lijn is met het individuele belang, is er weinig aan de 
hand.  
 
In Culemborg zijn de wijkbewoners eigenaar zijn van Thermo Bello. De directeur vertelt dat hun 
bedrijf – net als anderen – te maken heeft met kritische consumenten. Wijkbewoners hebben zelfs 
een alternatief: de gasaansluiting voor de tapwater is om te zetten naar ruimteverwarming. Ze 
kunnen dus in principe omschakelen naar een andere warmtevoorziening. Dit is zelfs gunstig want ze 
hoeven dan geen dubbel vastrecht meer te betalen. Toch heeft maar een beperkt aantal bewoners 
dat daadwerkelijk gedaan. De bewoners hebben kennelijk toch voldoende vertrouwen in en binding 
met het bedrijf om klant te blijven, concludeert de directeur. 
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6 Lokaal in een regionale open warmtemarkt  
 
In meerdere regio’s werkt men aan de verbinding van lokale warmtenetten tot een regionaal 
warmtenetwerk. De Zuid Hollandse ‘warmterotonde’ zal de netten van Den Haag, Rotterdam, het 
Westland en Leiden verbinden, in Noord Holland gaat het om de netten in de metropoolregio 
Amsterdam52 en elders om de netten van Ede, Wageningen en Venendaal, van Nijmegen en Arnhem 
en van Hengelo en Enschede.  
Meerdere partijen pleiten daarbij voor een ‘open marktmodel’ waarbij meerdere warmteaanbieders 
toegang krijgen tot het warmtenet en afnemers kunnen kiezen uit meerdere aanbieders en 
leveranciers53. Dit model is met name interessant voor grote warmtenetwerken in stedelijk gebied54. 
Op dit moment is van een ‘open markt’ overigens nog geen sprake; op elk warmtenet is immers vaak 
maar één aanbieder en leverancier actief.  
 
De vraag is: wat betekent dit voor lokale warmtebedrijven? Hoe verhoudt grootschalig zich tot 
kleinschalig? Regionaal tot lokaal?  
 

 
We hebben de vraag voorgelegd aan een aantal initiatiefnemers (in deze verkenning): wat kan een 
open warmtemarkt voor hen betekenen? Zij hebben weinig tot geen ervaring met gekoppelde netten 
en een open warmtemarkt, maar hebben er wel ideeën en vragen over. Een aantal is zelf aan het 
experimenteren. Zo laat Thermo Bello andere warmteaanbieders toe op haar warmtenet en zijn het 
Warmtebedrijf Ede en Mijnwater BV in Heerlen aan het experimenteren met intelligente 
warmtenetten. In dit hoofdstuk staan we kort stil bij een aantal vragen. Het geeft geen uitputtend 
beeld, maar is vooral bedoeld als een aanzet tot discussie.  

                                                           
52

 Metropoolregio netwerk: Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en het IJmond gebied 
53

 Zie rapport Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, 18 november 2015. De uitwisseling tussen 
kleinschalig en grootschalige bronnen en netten wordt aangemoedigd in deze verkenning. Het is niet helemaal duidelijk 
vanaf welke schaalniveau men bronnen en netten in deze analyse meeneemt. Het is goed om daarin het vervolgtraject 
aandacht aan te besteden. Zie http://warmopweg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Warmte-in-alle-openheid-18-
november-2015-definitief.pdf 
54

 In landelijke gebieden zal meestal sprake zijn van een warmtebron en een relatief klein warmtenet. Concurrentie op die 
schaal is weinig zinvol.  
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De Warmterotonde Zuid-Holland 
 

 
 
Het Programma Warmte Koude Zuid-Holland werkt aan een regionaal transportnetwerk dat restwarmte uit 
het havengebied Rotterdam kan leveren aan de tuinbouwgebieden in het Westland en de 
stadswarmtenetten van Rotterdam, Den Haag en Leiden (tracé scenario). Partijen binnen het 
programmabureau onderzoeken daarnaast de mogelijkheden van een open warmtemarkt, een 
handelsmarktplaats op het transportnet. Dit biedt vrije toegang voor alle bronnen en biedt keuzevrijheid aan 
grootverbruikers. Het hele complex – de transportinfrastructuur, de lokale warmtebronnen en -netten - 
wordt aangeduid als de ‘warmterotonde’.  
Het programmabureau verwacht dat een markthandelsplaats kansen biedt aan nieuwe lokale 
warmteaanbieders. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan relatief grootschalige ‘lokale bronnen’ zoals 
geothermische bronnen of industriële restwarmte die invoeden op het regionale transportnet. Maar ook de 
kleinschalige lokale warmteaanbieders – zoals in deze verkenning besproken zijn - zouden een plek in dit 
open en verbonden warmtesysteem kunnen krijgen

55
. 

 

  
  

                                                           
55

 Zie rapport Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, 18 november 2015. De uitwisseling tussen 
kleinschalig en grootschalige bronnen en netten wordt aangemoedigd in deze verkenning. Het is niet helemaal duidelijk 
vanaf welke schaalniveau men bronnen en netten in deze analyse meeneemt. Zie http://warmopweg.nl/wp-
content/uploads/2015/11/Warmte-in-alle-openheid-18-november-2015-definitief.pdf 
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6.1 Open markt: open toegang, keuzevrijheid en concurrentie 
 
Met een ‘open markt’ wordt bedoeld: 
- Open toegang voor nieuwe duurzame bronnen 
- Keuzevrijheid voor afnemers op het transportnet (grootverbruikers) 
- Keuzevrijheid voor afnemers op het distributienet (voor huishoudens).  
 
Men denkt in eerste instantie aan meer keuzevrijheid voor grootverbruikers op het transportnet. 
Grootverbruikers zijn de afnemers uit de industrie, tuinbouw of utiliteit, of georganiseerde afnemers 
zoals een inkoopcollectief of – coöperatie. Voor de kleinverbruikers, de huishoudens, met 
aansluitingen op het distributienet is een vrije leverancierskeuze voorlopig nog te kostbaar, verwacht 
Van der Steenhoven van het Programmabureau. “De inschatting is dat door een gebrek aan 
schaalgrootte op het niveau van huishoudens, keuzevrijheid van leveranciers zal leiden tot 
onaanvaardbare kostenverhoging en dat is ongewenst. Marktwerking heeft pas zin als er 
daadwerkelijke keuze bestaat tussen bronnen. Daarvoor moeten de netten voldoende gekoppeld zijn 
en moeten er voldoende bronnen zijn aangesloten”56. Toegang tot een distributienet – ofwel lokaal 
invoeden - is wel haalbaar.    
 
Een open markt is in principe gunstig voor de afnemers:  het drukt de prijzen en doorbreekt de 
monopoliepositie van de leveranciers. Een open markt is ook gunstig voor nieuwe toetreders – een 
lokale duurzame producent, want deze krijgt toegang tot een markt die op dit moment  nog gesloten 
is. Een groter warmtenetwerk betekent een groter potentieel afzetgebied met meer afnemers. 
Bovendien kan een regionaal transportnetwerk als backup functioneren (bij storingen of bij een 
piekvraag) waardoor een dure eigen backup voorziening uit kan blijven (de ‘backbone’)57. Daar staat 
tegenover dat ook deze producent te maken krijgt met concurrentie. De druk op de prijzen en 
onzekerheid of afnemers blijven (die nu immers kunnen wisselen), zet daarmee ook druk op de 
(wankele) business case.  
Voorlopig zullen lokale warmteproducenten nog niet hoeven te concurreren op hun eigen net, omdat 
een open handelplatform in eerste instantie alleen voor grootverbruikers wordt ontwikkeld.  
Hoe de zaken precies gaan uitwerken is afhankelijk van het marktmodel, de -regulering en –ordening, 
en hierover wordt nog volop gediscussieerd. “Er zijn wel twaalf smaken en soorten denkbaar. 
Verschillende belangen moeten daarbij met elkaar afgewogen worden: de groei van het aantal 
duurzame lokale bronnen, meer keuzevrijheid voor de afnemers en een risicobeheersing voor 
investeerders” 58. In het rapport Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland zijn een 
aantal modellen uitgewerkt. 
 
  

                                                           
56

 Communicatie Van der Steenhoven, april 2016.   
57

 Voor regionale backup-diensten zal overigens ook betaald moeten worden. De kosten moeten dan afgewogen worden 
met eigen hulpcentrale.  
58

 Communicatie Van der Steenhoven, april 2016.  Zie rapport Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, 
18 november 2015. 
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Discussiepunten die in de gesprekken naar voren zijn gebracht59: 
 
- Kunnen lokale warmteproducenten zich straks staande houden in deze grotere open 

warmtemarkt? “Tegen de prijs van kolenwarmte uit de Maasvlakte kunnen we lokaal 
waarschijnlijk niet concurreren”, vreest een van de initiatiefnemers. “Anderzijds kleinschalige 
projecten hebben misschien ook een concurrentievoordeel omdat ze aantrekkelijker zijn voor 
een consument. Een product ‘lokale duurzame warmte’ sluit aan bij de trend dat bewoners 
hun eigen warmte/groenten/vlees/et cetera prefereren boven die van grote concerns”.   
Voorlopig doet deze situatie zich niet voor, omdat op lokale schaal voorlopig nog geen sprake 
zal zijn van concurrentie. Daarnaast is het nog maar de vraag of industriële restwarmte 
goedkoper is dan lokale warmte. Dit hangt af van de investerings- en exploitatiekosten, maar 
ook van de prijsvorming in het nog te ontwikkelen marktmodel. Wordt het bijvoorbeeld 
mogelijk om  transportkosten mee te laten wegen in de prijsvorming dan kan het zijn dat een 
lokale bron met een kleine transportafstand aantrekkelijker is dan restwarmte uit Rotterdam60. 
Met andere woorden: het marktontwerp bepaalt de kansen voor lokale aanbieders. 
Vooralsnog is dit allemaal nog in ontwikkeling.  

 
- Hoe wordt de toegang tot de markt eerlijk geregeld?, vraagt iemand anders zich af. “Wie zit er 

straks aan de knoppen? Wie bepaalt wie, wat, waar en wanneer mag invoeden op het ‘open 
netwerk’?” Dit vraagt om een goede marktmeester en heldere toegangsvoorwaarden en 
afspraken met de invoedende partijen, de partij die de backup voorziening organiseert, 
afnemers, etc.     
 

- Aankoppelen aan een warmtenet is niet altijd mogelijk. Dit hangt af van de fysieke afstand tot 
het dichtstbijzijnde aankoppelpunt, de kosten en de mogelijkheden om een verbindingsleiding 
te leggen. Dit is anders bij elektriciteit waar een veel fijnmazigere infrastructuur bestaat. In 
Schiedam is de verbinding met het Rotterdamse warmtenet bijvoorbeeld voorlopig geen optie 
omdat de afstand met het staalhardingsbedrijf en de Leiding op Noord te groot is (te kostbaar). 
In dit geval kan men de warmte in de directe omgeving kwijt dus heeft de koppeling met het 
grotere netwerk weinig toegevoegde waarde, anders dan als backup voorziening. Dit wordt 
anders als steeds meer wijken op warmte overgaan en er wel een meer fijnmazig netwerk 
ontstaat.  

 
- Voor lokale initiatieven die zelf hun eigen warmtenet beheren, kan het technisch gezien lastig 

zijn als een derde partij invoedt op hun net. Thermo Bello heeft praktische ervaring met third 
party access: vier koelmachines van derden voeden in op haar net (“Wij zijn eigenlijk een soort 
mini-warmterotonde”). De directeur is niet enthousiast omdat de beheersbaarheid van het 
systeem een serieuze uitdaging is. Thermo Bello heeft overwogen om het eigen net te 
verbinden met een ander lokaal warmtenet in Culemborg. Dat leek een aantrekkelijk optie 
maar is nog niet in concrete plannen uitgewerkt, mede  gezien de negatieve ervaringen met 
meerdere bronnen. Mogelijk wordt dit idee in de nabije toekomst weer opgepakt. Voorlopig is 
zijn devies: keep it simple.  

 

                                                           
59

 Tijdens de interviews (zie bijlage).  
60

 Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, 18 november 2015 
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6.2 Draagvlak, groot- en kleinschalig, topdown en bottomup 
 
Wat betekenen de grootschalige plannen in Zuid-Holland (en de regio Amsterdam) voor de 
kleinschalige initiatieven?   
De plannen in Zuid-Holland vragen om grootschalige investeringen die alleen door kapitaalkrachtige 
partijen gedragen kunnen worden. Een topdown aansturing en aanpak is wenselijk om de vele 
belangen en partijen op elkaar af te kunnen stemmen. Grootschalig en topdown gaan hand in hand.  
Een lokale initiatiefnemer heeft bedenkingen bij een te sterke topdown benadering van het 
warmtevraagstuk. Hij vreest dat dit bewoners van het proces vervreemdt en tot weerstand leidt:  
“Gebrek aan draagvlak vormt een reëel risico voor nieuwe warmteplannen”.  
Hij pleit voor een bottomup benadering: klein beginnen met lokale warmte-initiatieven en dan  
opschalen. Gaandeweg ontstaat vanzelf de behoefte om losse kleine warmtenetten met elkaar te 
verbinden (als dat waarde toevoegt). Hij roept het beeld op van vlekken die zich steeds meer met 
elkaar verbinden (of van ‘kralen rijgen’). Met deze aanpak is veel beter draagvlak onder bewoners te 
verkrijgen en behouden, stelt hij61.  
 
Daar staat tegenover dat bottomup processen traag verlopen, terwijl de omslag naar een gasloze 
warmtevoorziening juist om tempo vraagt. Investeringen in het gasnet kunnen vaak niet wachten, 
stelt Van der Steenhoven. “Daarnaast zijn er ook klanten die juist wel om een grootschalige aanpak 
vragen met grote spelers. Uiteindelijk wil niet elke burger het zelf doen, de meesten willen gewoon 
warmte geleverd krijgen, zijn niet echt geïnteresseerd in duurzaamheid en willen verder geen gezeur. 
Met een lokale bottomup aanpak bereik je toch een specifieke doelgroep. Het is dus belangrijk om 
alle doelstellingen naast elkaar af te wegen, dus maximaal de bottumup faciliteren en daar ruimte 
voor bieden, maar ook aandacht voor grote geheel: wat is nodig om in 2050 CO2 neutraal te zijn”.  
Ze vervolgt:  
 

De overheid heeft ook een verantwoordelijkheid om de route naar CO2 neutraliteit in te 
zetten en indien de omschakeling van gas naar alternatieven niet snel genoeg gaat, 
voorzieningen te treffen. Daarnaast is het collectief belang en individueel belang soms 
tegengesteld: ook daar ligt een verantwoordelijkheid van de overheid om die belangen netjes 
af te wegen.  
Dat kralen rijgen zoals hierboven wordt beschreven zal voor een groot deel ook de route zijn. 
Juist omdat een groter transportnet gewoon ook heel veel tijd kost. Dus je zal beiden tegelijk 
moeten inzetten om ongeveer na het rijgen een groter geheel te hebben62. 

6.3 Afweging: regionaal en lokaal  
Een andere vraag die zich voordoet is: is het kleinschalige lokale warmteaanbod nog nodig als er 
voldoende  aanbod is van grootschalige restwarmte? In Zuid-Holland is het goed denkbaar dat er 
geen extra lokale warmtebronnen nodig zijn als het grootschalige regionale transportnet en de 
aanvoer van restwarmte uit Rotterdam een feit is. Waarschijnlijk is er genoeg warmte beschikbaar in 
het Rijnmondgebied om een groot deel van Zuid-Holland van warmte te voorzien. Of dit inderdaad 
het geval is, is niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat er onvoldoende warmte uit het 
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 Ardo de Graaf, CMAG ontwikkelt warmte 
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 Communicatie Van der Steenhoven, april 2016 
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havengebied vrij te maken is en dat aanvullende lokale bronnen daarmee nodig blijven63. Voorlopig is 
er op nationale schaal genoeg restwarmte uit de conventionele bronnen (afval, elektriciteit), stellen 
onderzoekers van Ecorys64.  
De vraag over nut en noodzaak hangt ook samen met de vraag naar de kosteneffectiviteit van 
verschillende opties. Als grootschalige bronnen kosteneffectiever te exploiteren zijn, heeft het dan 
nog zin om lokale initiatieven te stimuleren? Anderzijds, stel dat een scenario met veel kleine lokale 
bronnen goedkoper is, is een grootschalig scenario dan wenselijk?  
De afweging tussen warmte-alternatieven op lokaal niveau in de context van grootschalige 
ontwikkeling is (voor zover bekend) nog onvoldoende aan de orde geweest. In Zuid-Holland is een 
maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd (MKBA) voor diverse scenario’s op provinciaal 
niveau. Hieruit blijkt dat een combinatie van grote bronnen en kleinschalige initiatieven op 
wijkniveau in principe positief uitkomt (baten groter dan de kosten). Er is dus wel degelijk ruimte 
voor lokale warmte65. Echter, de afweging kan lokaal anders uitpakken. Lokale warmte is immers 
maatwerk. Adviesbureau Ecorys constateert als volgt:  
 

Er wordt op lokaal/regionaal niveau (nog) geen integrale maatschappelijke afweging tussen 
verschillende warmte-opties gemaakt. Daarbij bestaat hiervoor nog geen goed ontworpen 
afwegingskader en bijbehorend –proces66. 

 
Dit vraagt om een meer locatiegerichte en integrale afweging van lokale scenario’s, ofwel: een lokale 
MKBA of een lokaal warmtetransitieplan. 

6.4 Overige issues: duurzame warmte, afhankelijkheid en lock-in 
Ten slotte komen ook de (bekende) discussies over de duurzaamheid van industriële restwarmte en 
biomassa in deze verkenning naar boven. Het gaat o.a over de vraag of restwarmte uit 
kolencentrales, afvalverwerking en industrie als duurzaam kwalificeert. Ook over duurzaamheid van 
biomassa verschillen de meningen (al jaren). Daarnaast zijn er zorgen over nieuwe vormen van 
afhankelijkheid van niet duurzame industrietakken en energiebedrijven (lock-in situatie). Die 
afhankelijkheid creëert nieuwe bedrijfsrisico’s voor lokale warmtebedrijven (bijvoorbeeld omdat de 
warmtevoorziening stokt als gevolg van een faillissement, afbouw van afvalverwerking, e.d).  
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  Het is niet helemaal duidelijk hoe de regionale warmtebalans in Zuid-Holland nu precies uitpakt: hoeveel warmte is 
vanuit het havengebied vrij te maken? Wat is er nog aanvullend nodig? Mogelijk is er onderzoek beschikbaar dat dit 
inzichtelijk maakt maar daarover beschik ik niet.  
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 Ecorys (2016), p39, met verwijzing naar Nationale Energieverkenning, 2015.  
65

 CE Delft, MKBA Warmte Zuid-Holland, Delft, juli 2014. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre deze studie ook rekening 
houdt met kleinschalige warmtebronnen en -netten.     
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 Ecorys (2016), p99.  
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7 Conclusie en aanbevelingen  
 
Hebben kleinschalige lokale duurzame warmtevoorzieningen een rol in de toekomst? Welke rol 
kunnen burgers – al dan niet in collectief verband spelen? Wat is nodig om dat mogelijk te maken?  
 

7.1 Samenvatting en conclusies 
Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal lokale duurzame warmte-initiatieven in bedrijf, 
waaronder slechts drie burgercollectieven (Texel, Culemborg, Hoonhorst). De meeste lokale 
warmtebedrijven zijn in handen van private of (semi)publieke bedrijven.  
 
Het volgende beeld ontstaat uit deze verkenning:   
 
Een kostendekkende exploitatie lijkt onder de huidige omstandigheden moeizaam. Een sluitende 
business case is cruciaal: als er geen geld te verdienen is dan is het voor niemand interessant, ook 
niet voor ondernemende burgers. We hebben onvoldoende zicht kunnen krijgen op de business 
cases van de bestaande bedrijven. Een meer systematische analyse is daarvoor nodig. 
Een belangrijke vraag is: wat kan een burgeronderneming aan, in termen van investeringsomvang, 
terugverdientermijnen en risico’s? Een rol in de productie en levering ligt meer voor de hand dan een 
rol in de warmtenetten (infra). Voor de infrastructuur zijn immers flinke investeringen vereist die zich 
pas na en lange termijn terugverdienen. Dit zijn eigenlijk ‘nutsvoorzieningen’, stellen sommigen, en 
daarmee meer een rol voor een netbeheerder, gemeente of ander nutbedrijf. Het denken hierover is 
nog in volle gang.  
De situatie in het heden, is niet maatgevend voor de toekomst. Wat nu nog niet kan of lastig is, kan 
over een aantal jaren mogelijk wel. De toekomst van aardgas is bepalend voor die van warmte. Als de 
transitie naar gasloze wijken versneld wordt ingezet en daarmee de keuze voor een gasaansluiting 
wordt beperkt, als de gasprijs stijgt en daarmee ook de warmteprijs, dan kan lokale warmte een 
aantrekkelijkere optie worden voor ondernemers. Beperking van de keuze – in gasloze wijken - staat 
echter wel weer op gespannen voet met de behoefte aan meer keuzevrijheid, waar veel 
burgercollectieven aan zeggen te hechten.  
 
Bewoners die zelf de warmtevoorziening organiseren bepalen gezamenlijk welke bronnen ze 
inzetten, waar ze in investeren en welke prijs ze voor hun warmte vragen (binnen de 
randvoorwaarden van de Warmtewet). Hun geld blijft in eigen hand en binnen de regio. In die zin is 
er meer vrijheid dan in het geval ze afhankelijk zijn van een monopolistisch warmtebedrijf. Dit kan 
het draagvlak voor warmte vergroten. Echter, individuele vrijheid wordt beperkt door het collectieve 
bedrijfsbelang. Een burgeronderneming zal de belangen van haar klanten en leden intern moeten 
afwegen tegen het collectieve bedrijfsbelang.  Ook een burgerbedrijf moet rendabel kunnen draaien 
en is niet gebaat bij gemakkelijk overstappende klanten. In een bewonerscoöperatie zijn de 
bewoners uiteindelijk monopolist van zichzelf. De sociale doelstellingen en het coöperatieve 
governance-model bieden wel inherente waarborgen die het individueel belang beschermen tegen 
het collectief.  
Daarnaast zitten niet alle burgers te wachten op meer invloed: ze willen gewoon betaalbare warmte 
en een warm huis. Wat de precieze voor- en nadelen van meer burgerbetrokkenheid in de 
bedrijfsvoering zijn moet nader onderzocht worden. De ervaringen van de onderzoeksprojecten in 
Amsterdam, Den Haag en van de bestaande warmtecoöperaties zullen daar zeker meer zicht op 
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geven. De resultaten komen in 2016 beschikbaar. Daarnaast is het goed om te kijken naar ervaringen 
in Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met lokale citizen-led heat distribution67.  
 
Er is onvoldoende zicht op het nut en de noodzaak van lokale warmte-initiatieven. Is lokale warmte 
nodig, als er al voldoende warmte beschikbaar is uit bekende (grotere) bronnen? Het antwoord op 
die vraag is sterk afhankelijke van de lokale situatie: beschikbare bronnen, geschikte afnemers, 
kosten voor de infrastructuur. Lokale warmte is maatwerk. Dit pleit voor opstellen van lokale 
warmteplannen (een lokale MKBA). Allereerst zal zicht moeten ontstaan op het lokale potentieel: 
wat is lokaal mogelijk? De nieuwe warmtekoudekaarten die met de provincie Zuid-Holland zijn 
ontwikkeld voor diverse gemeenten, geven daar goed inzicht in. In het geval er een grootschalig 
netwerk in de buurt is, zal ook gekeken moeten worden naar de impact van een open warmtemarkt 
op kleinschalige lokale bedrijven en –bronnen. Bij een volledig open markt zouden deze moeten 
concurreren met grotere, mogelijk goedkopere bronnen. Zover is het echter nog niet.   
 
In Nederland is al de nodige ervaring is opgedaan met lokale duurzame warmte. Er is deskundigheid 
en materiaal beschikbaar waarmee beter inzicht verkregen kan worden op de bovengestelde vragen. 
Aanbevolen wordt om die praktijkervaringen te ontsluiten. Daarnaast is het wenselijk om een 
ondersteuningstructuur in te richten voor nieuwe lokale warmte-initiatieven.  
 

De belangrijkste issues/ vragen: 
 
- Wat is nodig om een lokaal duurzaam warmtebedrijf rendabel te exploiteren (business case, 

markcondities, alternatieven)?  
 

- Welke rol ligt binnen bereik van een burgercollectief en – onderneming?  
o Op basis van overwegingen als: verantwoorde investeringsomvang en -risico’s, 

wettelijke verantwoordelijkheden, verplichtingen, aansprakelijkheid, vereiste 
professionaliteit, etc. 

o In de keten: productie, levering en/of netbeheer, organiseren afnemers 
o In de projectontwikkeling: planvorming, ontwikkeling, financiering, eigendom, 

overname 
 

- Hoe wordt het bewoners (afnemers-)belang geborgd? Welke organisatievorm is daarvoor 
geschikt (eigenaarschap, zeggenschap, governance)?  
 

- Wat is de specifieke toegevoegde waarde van een burgeronderneming?  
o zeggenschap, transparantie, vertrouwen, draagvlak  
o lokale economie (geld lokaal houden) 
o belang van de afnemers (bewoners), keuzevrijheid. 
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 Zie bijvoorbeeld : http://hub.communityenergyengland.org/projects/78/ 
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7.2 Aanbevelingen voor vervolgstappen  
 
Aanbeveling 1: Ontsluit de praktijk, organiseer uitwisseling 
Er is al de nodige ervaring opgedaan met lokale warmtevoorzieningen. Het ontsluiten van die kennis 
en ervaringen is belangrijk voor nieuwe projectontwikkeling. De cases geven inzicht in:  
- De condities voor een rendabele business case voor een lokale warmtevoorziening   
- Het handelingsperspectief van burgercollectieven   
- De organisatiemodellen voor samenwerking tussen partijen (inclusief juridische en contractuele 

vormen) 
- De waarde van actieve betrokkenheid van bewoners (in het ontwikkeltraject, de exploitatie, als 

mede-eigenaars en financiers) 
- De waarde van lokale binding en vertrouwen in de klantrelatie  
 
Acties: 
 Organiseer expertsessies met lokale initiatieven en hun partners  
 Werk de cases verder uit: best practices, lessons learnt, analyse van de business cases 
 Maak een vergelijkende analyse van alle cases (swot, kansen, belemmeringen)  
 Breid de inventarisatie uit 
 
Partijen: HIER Opgewekt. Gezien de actieve betrokkenheid bij meerdere initiatieven, ligt voor de 
hand om Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling actief in dit vervolgtraject te betrekken. 
 
Aanbeveling 2.  Organiseer expertise en een ondersteuningsstructuur  
Nieuwe lokale warmte-initiatieven hebben behoefte aan ondersteuning. Dat begint bij het begin: is 
een projectidee het overwegen waard? Er zijn al de nodige tools en middelen beschikbaar of in 
ontwikkeling (met name door Alliander DGO) waarmee een projectidee snel op haalbaarheid en 
potentie getoetst kan worden. Een eerste scan zou ook door experts gedaan kunnen worden (expert 
opinions “door de oogharen bekeken”).  
Logische partijen zijn: HIER Opgewekt, Expertisecentrum Warmte, programmabureau Zuid-Holland.  
 
Acties: 
 Ontwikkel tools en middelen voor een eerste haalbaarheids- en potentieel scan (bijvoorbeeld: 

online tools, expert opinion rapid response team) 
 Ontwikkel trainingen, handleidingen voor nieuwe initiatieven (op basis van de ervaringen) 
 Organiseer een expertisecentrum dat projectontwikkeling kan ondersteunen 
 
 
Aanbeveling 3: geef zicht op lokaal potentieel en warmtekansen (aanbod) 
Er is nog onvoldoende zicht op de potentie van kleinschalige lokale warmtebronnen op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau. Dit begint met de vraag: waar zitten die bronnen eigenlijk? Hoeveel 
warmte komt er vrij?  Is dit beschikbaar te maken voor een lokale warmtevoorziening? En in welke 
mate draagt dit bij aan de warmtebehoefte? Er gaat veel energie verloren in de kieren en gaten van 
ons productiesysteem maar we weten nog onvoldoende waar. In Den Haag is de potentie voor lokale 
projecten berekend op 0,8 PJ ofwel 17% van de warmtebehoefte68. Hoe zit dat elders?  
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 Rapport Haags Warmtebedrijf, Energie in de buurt, concept begin 2015 
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Er worden al wel tools ontwikkeld die meer zicht geeft op het lokale warmteaanbod. De nieuwe 
Warmteatlas van RVO geeft zicht op het aanbod van diepe geothermie, WKO, biomassa en 
restwarmte maar concentreert zich op relatief grote bronnen69. De verwachting is dat de lokale 
warmtekoude-kaarten beter in deze behoefte gaan voorzien70.  
De lokale initiatiefnemers in deze verkenning tonen zich in ieder geval meesters in het opsporen en 
benutten van dit verborgen en onbenutte kleinschalige warmtepotentieel. Daar zit misschien wel de 
belangrijkste waarde van lokale initiatiefnemers en een gebiedsgerichte benadering. Wat kunnen we 
leren van hun werkwijze? Belangrijk is om projectideeën van lokale initiatiefnemers serieus te 
nemen.   
 
Acties: 
 Neem ideeën en plannen van de lokale initiatiefnemers serieus, organiseer een platform waar 

deze ideeën kunnen landen.  
 Ontwikkel warmtekoude-kaarten voor alle regio’s en neem daarin de kleinere bronnen mee, zorg 

dat deze toegankelijk en begrijpelijk zijn. 
 
 
Aanbeveling 4: neem lokale warmteopties mee in de regionale warmtevisies en –plannen, maak 
een integrale afweging (lokale warmte MKBA)  
Er is onvoldoende zicht op de nut en de noodzaak van lokale warmteopties (op een open markt). Hoe 
belangrijk is het kleinschalige lokale aanbod? Hebben we ze nodig of is er voldoende  grootschalig 
aanbod (restwarmte)? Zeker als dit kosteneffectiever te ontsluiten is dan kleinschalige bronnen, 
moeten we die kleine bronnen dan willen als samenleving? Zijn er misschien betere alternatieven op 
deze schaal? Het kan overigens ook andersom: stel dat lokale bronnen goedkoper zijn dan regionale, 
moeten we dan de grootschalige collectieve opties wel willen?  Als kosteneffectiviteit en noodzaak 
geen overwegingen zijn, zijn er dan andere maatschappelijke baten die pleiten voor het ontwikkelen 
van lokale of regionale warmtevoorzieningen?  
Dit soort vragen en de antwoorden kunnen alleen per regio beantwoord worden. Een 
maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor lokale warmte zal daarmee ook per regio 
opgesteld moeten worden. Aansluiting bij de regionale warmtevisie en –plannen ligt voor de hand.  
 
 Acties: 

 Maak een integrale afweging tussen meerdere warmteopties op lokaal niveau (lokale MKBA). 
Neem het lokale warmteaanbod en de kleinschalige netten mee in de lokale en regionale 
warmteplannen. 
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 www.rvo.nl/warmteatlas-nederland-new 
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 www.warmopweg.nl/warmte-koude-kaarten-geven-route-aan 
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BIJLAGE  
 
Interviews 
Periode februari – juni 2015 (met update mei 2016) 
 
Frank ter Beek, Corjan Vliek (EnergiekPoelgeest, bewonersinitiatief) 
Paul Birker (Waterambacht Leiden, bewonersinitiatief) 
Michael Boddeke (Apeldoorn, energiecoöperatie deA) 
Arnout Potze, Marleen Volkers-Schokker (provincie Overijssel, energieprogramma) 
Ardo de Graaf (Den Haag, diverse bewonersinitiatieven) 
Brendan de Graaf (Texel, energiecoöperatie Texel Energie) 
Henk Monshouwer (Ede-Wageningen, energiecoöperatie Vallei Energie) 
Kees Offringa (gemeente Meppel, MeppelEnergie) 
Jeroen Roos (Infinitus, consultant) 
Huib Sneep, Krispijn Beek (Schiedam, energiecoöperatie Stichting Energie Collectief) 
Timo Veen (Hoonhorst, bewonersinitiatief) 
Gerwin Verschuur (Culemborg, energiecoöperatie Thermobello) 
Theo Voskuilen, Carina Dijkhuis (Alliander DGO, Amsterdam) 
Siward Zomer (Amsterdam, energiecoöperatie IJsbaan, Windvogel, ODE decentraal) 
 
Presentaties 
Bespreking resultaten met Kernteam Bureau Programma Warmte Koude Zuid Holland, 8 juni 2015  
Programmaraad van het Bureau Programma Warmte Koude Zuid Holland, 18 juni 2015 (rapportage 
in de vorm van een powerpoint met bijlage met lokale warmte-initiatieven) 
DWA congres Warmtenetten: klaar voor een warm onthaal? Ontdek het perspectief van de 
consument!, 1 oktober 2015 
 
Literatuur 
CE Delft red., Warmte in alle openheid Een warmtemarkt in Zuid-Holland, Delft, november 2015  
CE Delft, MKBA Warmte Zuid-Holland, Delft, juli 2014  
ECN, Niessink, R, H. Rösler, Development of Heat Distribution Networks in the Netherlands, juni 
2015. In samenwerking met RVO.nl 
Ecorys, Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte, in opdracht van Ministerie van 
Economische Zaken, Rotterdam, februari 2016 
HIER Opgewekt, Lokale Energie Monitor 2015, februari 2016.  
Onbekend, Rapport Haags Warmtebedrijf, Energie in de buurt, concept begin 2015 
Diverse online bronnen (zie voetnoten).  
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BIJLAGE: Tabel overzicht lokale warmte-initiatieven  
 initiatief gemeente provincie type fase schaalgrootte warmteproductie rol in keten rol bewoners  

(anders dan afnemer) 

1 Thermo Bello Culemborg Gelderland coöperatie gerealiseerd 190 woningen,  
10 complexen 

Lage temperatuur 
restwarmte 
drinkwaterbedrijf 

productie, distributie 
levering 

eigenaar via coöperatie/ 
financiële participatie 

2 TexelEnergie Den Burg Texel coöperatie gerealiseerd 93 woningen bio-energie productie mogelijk via lokale 
coöperatie/ financiële 
participatie 

3 Duurzaam 
Hoonhorst 

Hoonhorst Overijssel burgerinitiatief gerealiseerd 2 dorpshuizen bio-energie productie, distributie initiatiefnemers 

4 ValleiEnergie Wageningen Gelderland coöperatie Onderzoek:  
2 projecten; 
eerste niet 
haalbaar, 
tweede in  
onderzoek 

700-800 woningen bio-energie productie, levering, 
distributie 

via lokale coöperatie 

5 deA  Apeldoorn Gelderland coöperatie 2 projecten; 
beide niet 
haalbaar 

4 wooncomplexen 
zorginstelling  

restwarmte rwzi levering via lokale coöperatie 

6 SEC Schiedam Schiedam Zuid-Holland burgerinitiatief onderzoek Kantoorpand restwarmte bedrijf Nog onbekend via lokale coöperatie 

7 Bio-Energie de 
Vallei/ 
Warmtebedrijf 
Ede 

Ede Gelderland commercieel gerealiseerd 3000 (plannen: 20.000) bio-energie Hele keten geen 

8 MeppelEnergie Meppel Drenthe semi-publiek Gerealiseerd 
( 

2/3 van 3400  restwarmte rwzi 
(deel individuele 
warmtepompen) 

Hele keten geen 

9 Cogas 
Muziekwijk 
Zwolle 

Zwolle Overijssel privaat gerealiseerd 335 bio-energie Hele keten geen 

10 BreecampEnergie Zwolle Overijssel privaat gerealiseerd 450 bio-energie Hele keten geen 

11 Warmtenet 
Hoogezand 
Sappemeer 

Hoogezand 
Sappemeer 

Groningen semi-publiek onderzoek  divers onbekend geen 
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12 Warmtestad/ 
Warmtenet 
Noordwest 

Groningen Groningen semi-publiek onderzoek  geothermie onbekend geen 

13 Voltaplein/ Jaap 
Edenbaan 

Amsterdam Noord-Holland burgerinitiatief onderzoek 30 woningen, VVE 
(potentieel 400-550 
woningen).  

restwarmte ijsbaan Nog onbekend Initiatiefnemer 
/ wijkcoöperatie 
opgericht 

14 Gaasperdam 
Maldenhof 

Amsterdam Noord-Holland burgerinitiatief onderzoek ? restwarmte ziekenhuis Nog onbekend Initiatiefnemer 
/ wijkcoöperatie als optie 

15 Weteringbuurt Amsterdam Noord-Holland burgerinitiatief Niet haalbaar Complex plus 10-20 
woningen  

Warmtepomp/ WKO  Initiatiefnemer 
/ wijkcoöperatie als optie 

16 Benoorden-hout 
(CMAG) 
 

Den Haag Zuid Holland burgerinitiatief onderzoek 1500-15.000 woningen 
(eenheden) 

restwarmte rwzi Nog onbekend Initiatiefnemer 
/ wijkcoöperatie als optie  

17 Poelgeest Oegstgeest Zuid Holland burgerinitiatief ideefase 1000 woningen Warmtepomp 
warmtewinning 
waterplas 

Nog onbekend initiatiefnemer 

18 Waterambacht 
Leiden 

Leiden Zuid Holland burgerinitiatief Niet haalbaar Onbekend restwarmte 
energiecentrale 

 initiatiefnemer 

19 Mijnwater 
Limburg BV 

Heerlen Limburg semi-publiek gerealiseerd 300 woningen, plus 
utiliteitsgebouwen 

geothermie 
mijnschachten 

levering, (mogelijk ook 
productie, netten)  

geen 

20 Greenspread 
Warmte BV 

  privaat Overname 
bestaande 
warmtepomp
en van Nuon 

4000 woningen eq/ 
2600 aansluitingen 

Diverse bronnen/ 
warmtepompen 

productie, levering financiële participatie via 
crowdfunding 

21 Amerlaan 
Aardwarmtenetw
erk Pijnacker-
Noord 

Pijnacker, 
Noordpolder 

Zuid-Holland privaat gerealiseerd 470 appartementen Geothermie/ 
aardwarmte 

Hele keten geen 

22 Ennatuurlijk 
Het Groene Net 

Sittard-geleen, 
Stein, Beek 

Limburg privaat, 
participatie 
gemeenten, 
provincie 

ontwikkeling 5000 woningen, 50-70 
bedrijven 

Restwarmte industrie, 
biomassa 

Hele keten geen 

23 Ennatuurlijk 
De Zuidlanden 

Leeuwarden, 
buurtschap 
Techum, 
Jabikswoude 

Friesland Privaat, 
participatie 
gemeente, Dairy 
Campus 
Wageningen 

gerealiseerd 800 woningen WKK  
Biogas mestvergisting 
  

Hele keten Geen 

24 Ennatuurlijk 
Polderwijk 

Zeewolde Flevoland privaat 
 

gerealiseerd Ca 400 woningen 
(alleen warmte) 

WKK  
Biogas mestvergisting 

Hele keten geen 
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26 Eneco Houten, 
De Mossen 

Houten Utrecht privaat gerealiseerd 
(2001) 

350 WKO (waterplas) Hele keten Initiatiefnemers 
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