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Introductie door Arie Willem Bijl
(warmteregisseur WK MRA)
De centrale vraag is hoe in de verschillende MRA-gebieden de zaken
er voor staan. In de huidige fase van het programma willen we
vooral kijken naar de uitvoering. We willen in de werksessies dan
ook twee vragen centraal stellen:
•

Waar staan we nu, hoe ver kom je?

•

Waar kunnen we je helpen?

De experts uit het partnernetwerk van het WK MRA denken met je mee. De oplossingen zullen niet
vanuit het programmabureau komen. Wel mag je van ons verwachten dat we met feitelijke
informatie komen, dat we onderbouwd keuzemogelijkheden aangeven. Bijvoorbeeld over welke
warmtebronnen tegen welke condities beschikbaar zijn. We willen daarmee handelingsperspectief
bieden.
Na de introductie volgt een aantal presentaties. Deze staan ook op
https://warmteiscool.nl/partnersessie-wk-mra-gebiedsgericht-aan-de-slag/.

Marco Berkhout programmamanager PNH: Toelichting op
warmteparagraaf RES Noord Holland Zuid
Bij de Regionale EnergieStrategie kijken we zowel naar elektriciteit als naar warmte. Het eindproduct
van de RES is het aanbod van een regio in juni 2020 aan het rijk wat betreft de bijdrage aan de
doelstellingen van het Klimaatakkoord. In Noord Holland Zuid doorlopen we daarbij de volgende
stappen:
1. Informatie en analyse. Veel informatie is er al, die gaan we
gebruiken. Wat betreft warmte wordt veel informatie aangereikt
vanuit het Grand Design 2.0 van het WK MRA. Al duidelijk, bijna alle
woonkernen kunnen niet in hun eigen energiebehoefte zijn.
Uitzonderingen zijn NHN en misschien Haarlemmermeer.
2. Tussenproduct in de vorm van 3 scenario’s. Voorbeeldgewijs noemt
Marco:
• Dorps karakter
• Productief landschap
• Energie corridors
3. Lokale verrijking scenario’s. Gemeente nodigt bewoners en ondernemers uit en bepaalt de
werkvorm.
4. Naar een aanbod.
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Begin van de volgende maand komt het ECW met de startanalyse voor de gemeenten. De RES zal dit
gebruiken als informatiebron voor de Regionale Strategie Warmte.

Svenja Kraaij, Stadsverwarming Purmerend:
Behoefte aan realiteitszin
75% van Purmerend is al op het warmtenet aangesloten. Daar moeten
ook 10.000 nieuwbouwwoningen op aangesloten worden. De
uitdaging is hoe vangen we de toekomstige warmtevraag op en met
welke bronnen? Op dit moment is dat nog met biomassa. Geothermie
is optioneel, maar pas operationeel over minimaal 6 jaar. Er zijn verder
met alternatieve bronnen zoals aquathermie veel pilots in het land,
maar op grote schaal uitrollen is lastig. Verder is een voornaam
aandachtspunt de arbeidsintensiteit van het verduurzamen van de
individuele woningen. Op dit moment gaan de gemeente en warmtebedrijf deur-voor-deur langs de
bewoners. De gemeente financiert. 80% van de bewoners doet mee aan het warmtenet. Dit is een
hoog percentage. Als redenen hiervoor geeft Svenja aan: Bewoners van Purmerend zijn al gewend
aan warmtenetten, alles wordt door de gemeente betaald en er is een maatwerkaanpak.

Ron de Graaf, kennismanager WK MRA: Regionale samenwerking
Ron heeft vanuit het WK MRA een aantal sessies begeleid met de Ijmond-gemeenten, HVC en de
Omgevingsdienst. Hij geeft aan dat er in het Ijmond gebied al door HVC een business case is door
gerekend voor 18.000 woningen. Het betreft woningen van de woningcorporaties. De
woningcorporaties steunen het business plan. De gemeenten zien graag dat ook particulieren bij het
warmtenet kunnen aansluiten. Het warmtenet kan dan uitbreiden tot wel 30.000 woningen. De
gemeenten zijn qua besluitvorming nog niet zover. Zij hechten veel waarde aan een ordentelijk
proces, ook met het oog op het opstellen van de Transitievisies Warmte. HVC wil graag een
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten en de woningcorporaties waardoor zij meer
zekerheid krijgt over het commitment van de gemeenten. De komende periode gaat bekeken
worden hoe er verdere stappen gezet kunnen worden met de gebiedsgerichte ontwikkeling van het
warmtenet, dit in verbinding met de opstelling van de Transitievisies.

Ron de Graaf, kennismanager WK MRA: Inzicht in kennisvraagstukken
Ron is op basis van een expertsessie met partners en kennisaanbieders en verschillende bilaterale
gesprekken tot de volgende lijst met thema’s gekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klantvraag
Programma van eisen
Verwachtingsmanagement
Groeistrategie
Bronnenstrategie
Vestigingsklimaat
Aan de hand van de casuïstiek in de
gebieden worden er voor ieder gebied
casebeschrijvingen gemaakt. Per
kennisthema wordt er ook een position
paper opgesteld en een tool.
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Bijvoorbeeld een werkvorm om aan de hand van stellingen tot een beeld te komen van de
maatschappelijke (bijv. betaalbaarheid), duurzaamheids- en economische (marktordening) eisen
waaraan een warmtenet dient te voldoen vanuit het perspectief van de vraagzijde (gemeente en
woningcorporaties).
De lijst met thema’s is niet statisch, maar kan ook verrijkt worden met andere thema’s. In veel
warmtenetprojecten ziet het programmabureau bijvoorbeeld een grote behoefte bij gemeenten en
woningcorporaties aan transparantie over de business case. Hoe kunnen we hieraan vorm geven,
waarbij ook het bedrijfsbelang voor ogen gehouden wordt? Een andere vraag die genoemd wordt is
het invulling geven aan woonlastenneutraliteit, mede met het oog op het mogelijke los laten van het
NMDA-principe door de rijksoverheid.

Petrus Postma, projectaanjager WK MRA: Voortgang projecten
Petrus geeft een korte toelichting op de voortgang van de warmtenetprojecten in de MRA. In de
werksessies wordt hier verder op in gegaan. Op de https://warmteiscool.nl/roadmap/ kan meer info
gevonden worden.

Werksessies
Het kernonderdeel van de partnersessie bestaat uit een viertal werksessie waarbij dieper ingegaan
op de belangrijkste vragen per gebied, de kansen en de dilemma’s. De betreffende gemeenten
geven deze aan. De doelstelling is om per gebied tot handelingsperspectief te komen voor dit en
volgend jaar. Met het Warmte Koude Programma MRA kan voor de opvolging contact worden
opgenomen voor hulp. Het WK MRA neem ook zelf initiatief door het gesprek aan te gaan met de
partners.
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