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AANLEIDING
In de MRA is het naar verwachting mogelijk om in 2040 600.000
woningequivalenten (WEQ’s) aangesloten te hebben op warmtenetten.
Dit zal zowel moeten komen van de uitbreiding van bestaande als nieuwe
warmtenetten.
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Figuur 1: Kennisportfolio WK MRA

Om dit grote potentieel te ontsluiten is het van belang dat zowel publieke
als private partijen intensief met elkaar samenwerken en gezamenlijk tot
inzicht en actie komen. Als Warmte Koude programma ondersteunen we de
samenwerking onder meer met het inrichten van een kennisportfolio. Op
basis van een inventarisatie onder de partners van de belangrijkste thema’s
zijn inspiratiepapers ontwikkeld (zie figuur 1). De papers zijn opgesteld in
nauwe interactie met de partners. In deze oplegnotitie lichten we kort de
verschillende onderdelen van de portfolio en de onderlinge samenhang toe.
We beogen hiermee een inhoudelijke basis te bieden voor de bestuurlijke
bijeenkomst van 16 december a.s.

Programma van eisen

Een belangrijke les uit onze praktijk van het begeleiden van de warmtenet
initiatieven in de MRA is dat een zorgvuldig gestructureerd proces niet
voldoende is om tot een gezamenlijk gedragen programma van eisen te
komen. Hiervoor moeten we een slag dieper gaan, namelijk die van gedragen
waarden. Een goed gefaciliteerde dialoog kan de verschillende stakeholders
op het niveau van hun gezamenlijke waarden verbinden. Dit gaat duidelijk
verder dan het sluiten van compromissen tussen meningen of standpunten.
Het opbouwen van een duurzame relatie tussen het warmtebedrijf,
woningcorporaties en gemeente is een wezenlijke eerste stap. Om deze
relatie op te bouwen is het van groot belang dat de stakeholders meer inzicht
en begrip krijgen voor elkaars praktijk. De ideale situatie is dat er tussen de
verschillende stakeholders in een gemeente een gezamenlijk beeld ontstaat
over de maatschappelijke, duurzaamheids- en economische eisen waaraan
het warmtenet moet voldoen. We spreken dan over een Programma van eisen.
Meer info in de inspiratie paper via deze link.

Eindgebruiker centraal

Een collectief warmtenet is geen regulier product. Eindgebruikers hebben
meestal geen vrije keuze met betrekking tot het warmtebedrijf, dit wordt al
vroeger in het proces vastgesteld. Bovendien gaat de eindgebruiker vaak voor
een langere tijd een verbinding met het bestaande of nieuwe warmtebedrijf
aan. En dat in een situatie waarbij de eindgebruiker afhankelijk van zijn huidige
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Vraag naar warmte
(functionele behoefte)

1. Product relatie

Geen keuzevrijheid voor klant,
verbinding voor langere tijd

Woonlastenneutraliteit niet
gegarandeerd. Consumentenen mogelijk maatschappelijke
waardenaspecten belangrijker
Commitment aan andere
waarden zorgt voor hogere
eisen van gebruiker (transpa
rantie en zeggenschap)

2. Lange termijn relatie

3. Doel relatie

4. Zeggenschap relatie

Figuur 2: Relaties met de eindgebruiker

verbruik en subsidies meer moet gaan betalen voor warmte in vergelijking
met aardgas. Bovenstaande vertaalt zich in een roep vanuit eindgebruikers om
sterker betrokken te worden bij de beleidsontwikkeling – en besluitvorming
over warmtenetten. Dit wordt ook onderkend door lokale bestuurders.
Beoogd onderdeel van de nieuwe warmtewet is bovendien dat participatie
van belanghebbenden wettelijk verankerd wordt in de wijkaanpak.
Op dit moment worden eindgebruikers vaak op een consulterende
werkwijze betrokken. Dit is niet toekomstbestendig. Er komen namelijk
forse veranderingen in het warmtebeleid aan die een grote impact op de
eindgebruikers hebben en ook om een sterker commitment vragen. In deze
inspiratie paper beantwoorden we de volgende vragen: Hoe kunnen we de
behoeften van eindgebruikers centraal stellen? Welke consumenten- en/of
maatschappelijke waarden zijn van belang? En welke participatie-instrumenten
sluiten hierbij aan? Meer info over De Eindgebruiker Centraal in de inspiratie
paper via deze link.
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Groeistrategie

Op korte termijn (tot 2023) tot middellange termijn (2030) zal de snelste groei
van aansluitingen gerealiseerd worden via de uitbreiding en/of verdichting
van bestaande netten. Via onder meer het Startmotorkader Warmtenetten
zal de groei hiervan gefaciliteerd worden. Het gaat dan in het bijzonder om
Amsterdam, Purmerend en Zaanstad. Ook zal er in de periode tot 2030 een
groei te zien zijn in de aanleg van nieuwe warmtenetten.
Het meest aannemelijk is dat het warmtebedrijf dat de infrastructuur al in
eigendom heeft, zowel de uitbreiding als de verdichting op zich neemt.
Indien ook een aanvullende investering van de gebouweigenaar wordt ver
langd, kan de gebouweigenaar met het warmtebedrijf in overleg treden om
mogelijk nadere eisen te stellen aan de levering en dienstverlening door het
warmtebedrijf. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid en
verduurzaming van de bron. Bij nieuwe warmtenetten ligt het speelveld open,
ook voor kleinere spelers. Vaak is een verstandige strategie om op kleine schaal
(vanaf 200 – 400 woningen) te starten en het net stap voor stap uit te breiden.
Om te komen tot een groeistrategie dienen de volgende vijf stappen
genomen te worden (zie figuur 3). We zijn al ingegaan op de eerste stap,
het programma van eisen dat het maatschappelijke kader aan geeft.

PROGRAMMA VAN EISEN
AANSLUITING BIJ WIJKAANPAK
(VRAAG)
VERBINDING MET BRONNENSTRATEGIE
(AANBOD)
KEUZE VOOR ROLBEZTTING IN DE
WARMTEKETEN
BUSINESS CASE: INSCHATTING VAN
FINANCIËLE HAALBAARHEID
Figuur 3: Stappenplan groeistrategie

Met de aansluiting op de wijkaanpak (stap 2) wordt de verbinding gevonden
met de warmtevraag vanuit de eindgebruikers. Via de totstandkoming van
de verschillende Transitievisies Warmte krijgen we een steeds scherper
beeld van de warmtevraag. Zonder reëel zicht op de vraag geen aanbod van
warmte. Als deze vraag voldoende zekerheid biedt aan de warmtebedrijven,
dan kan bekeken worden via welke bron(nen) (stap 3) deze vraag ingevuld
kan worden (zie verder in deze notitie onder Bronnenstrategie). Ook moet
duidelijk zijn welke partij(en) de ontwikkeling en het beheer van het warmtenet
voor haar rekening neemt (nemen) (stap 4). De keuze voor deze rolbezetting
kan een aanzienlijke impact hebben op de business case. In stap 5 brengen
we in kaart of er een business case is. Voor de uitbreiding en/of verdichting
van bestaande warmtenetten zijn er al veel financiële gegevens beschikbaar.
Voor de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten zal dit op globaal niveau
kunnen. De keuzes die in de voorgaande 4 stappen gemaakt zijn moeten
worden door vertaald in het businessmodel. Wordt er vooral gestuurd op
betaalbaarheid, dan kan het model zo ingericht worden dat met het draaien
aan “knoppen”, zoals de verdeling meergezins- en eensgezinswoningen
of de fasering van de aansluitingen, de laagste BAK uit het model komt.
Ook kan het model aangevuld worden met bijvoorbeeld de impact van
verschillende temperatuurregimes en rolbezettingen in de keten. Meer info
over groeistrategie via inspiratiepaper via deze link.

Bronnenstrategie

Door schaarste aan grote en duurzame warmtebronnen in de MRA is overzicht
en aansturing noodzakelijk, waardoor sub optimalisatie in aanleg van
warmtenetten wordt voorkomen. Duidelijk is ook dat we moeten kijken naar
een mix van bronnen die ook in de loop van de tijd zal wijzigen. Tegen deze
achtergrond is het van belang om tot een MRA-brede bronnenstrategie te
komen. De bronnenstrategie maakt helder welke warmtebronnen wanneer
relevant zijn, in welk tempo (fasering) deze opgeschaald worden en tegen
welke condities. Figuur 4 geeft aan welke bronnen in de MRA aanwezig zijn.

Figuur 4: Aanwezigheid bronnen in de MRA in MW
(klik op de kaart, vervolgens op tab “Potentiële warmtebronnen”)
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2)	
Scope: Inzicht in welke wijken er aangesloten worden.
3)	
Fasering: Inzicht in de aansluitsnelheid van de geselecteerde wijken of
buurten.
4)	
Verduurzaming: Inzicht in de uitgangspunten voor verduurzaming.

Naast het basisscenario, brengen we al wel in kaart hoe de verduurzaming
op de lange termijn (2050) ingevuld kan worden. Het liefst wordt hier ook
al op kleinere schaal ervaring mee opgedaan. In de tijd kan de positie van
partijen veranderen, kunnen economische condities wijzigen, nieuwe bronnen
beschikbaar komen of kunnen juist nieuwe claims op bronnen worden gelegd.
Tegen die achtergrond brengen we ook al in kaart wat eventuele alternatieven
zijn. Verder brengen we in kaart hoe de pieklast opgevangen wordt. Al met al
geeft het denken vanuit een basisscenario een handelingsperspectief, maar
biedt het tegelijkertijd voldoende ruimte om in te spelen op veranderingen in
de tijd. Meer informatie over de inspiratiepaper via deze link.
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De volgende stap is om met markt en overheid te werken aan een
basis scenario. Dat bestaat uit een logische koppeling van de bronnen
en de afnemers die in een MRA-deelregio beschikbaar zijn, de juiste
temperatuurhoogte hebben èn economisch binnen bereik liggen.
Maar vooral: Overeenstemming en een gezamenlijke ambitie van markt en
overheid om van dat basisscenario een succes te maken. Hierop wordt op
grote schaal ingezet in de periode tot 2030.
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Voor de onderdelen 2, 3 en 5 halen we de informatie uit de groeistrategie.
Voor onderdeel 4 putten we uit het programma van eisen.
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5)	
Business case: Inschatting van de financiële haalbaarheid.

Figuur 5: Groeiende vraag en hogere eisen

tenetten

Beschikbaarheid bronnen: Type bron, duurzaamheid en prijs.

Warmtenetten hebben in het stedelijk gebied sterk de wind in de rug met
het oog op een betaalbare en aardgasvrije warmtevoorziening. Tegelijkertijd
worden er steeds hogere eisen aan warmtenetten gesteld (zie figuur 5).
Juist vanwege het grote belang van warmtenetten en de toegenomen
maatschappelijke eisen, willen gemeenten in de MRA borgen dat deze eisen
ook daadwerkelijk ingevuld worden. De marktordening van de warmteketen
speelt hierbij een belangrijke rol.
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Markt en overheid
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Om te komen tot een bronnenstrategie dient allereerst de volgende input
verzameld te worden:

Er is geen “one size fits all” voor het borgen van het publieke belang. Per
gemeente kunnen er uiteenlopende invullingen gegeven worden aan dit
belang. Dit kan te maken hebben met inhoudelijke eisen aan een warmtenet,
bijv. het vereiste temperatuurniveau, of immateriële aspecten, waarbij
vertrouwen tussen partijen een belangrijke rol speelt.
Bij de opzet van een nieuw warmtenet zijn er meer mogelijkheden om voor
een nieuwe ordening te kiezen dan bij de verdichting of uitbreiding van een
bestaand net. Ook moet er ruimte zijn voor diversiteit. Binnen een gemeente
of regio is het goed mogelijk dat er verschillende ordeningen naast elkaar
bestaan. Ordeningsbeleid is in deze context dan ook niet het identificeren en
creëren van één optimale marktstructuur, maar het faciliteren van een proces
waarbij verschillende ordeningsstructuren elkaar kunnen opvolgen naar
verloop van tijd.
De warmtetransitie kenmerkt zich door verschillende maatschappelijke en
marktontwikkelingen, waarbij het borgen van publieke belangen over de tijd
in relevantie kan toe- of afnemen. Veel zal ook afhangen van de prestaties van
de warmtebedrijven. Ook bedrijven die een sterke marktpositie hebben, zullen
scherp gehouden moeten worden. Dit stelt hoge eisen aan het kennisniveau
van de woningcorporaties en de gemeenten aan de vraagzijde. Meer
informatie over markt en overheid in de inspiratiepaper via deze link.

Basis gelegd en verder…

In het afgelopen jaar hebben we met de portfolio het kennisfundament
gelegd voor de verdere ontwikkeling van warmtenetten in de Metropool
Regio. De verschillende inspiratie papers zijn geschreven met actieve input
van en in dialoog met de publieke en private partners van de Warmte
Koude community. Zij geven ook aan welke nieuwe kennis behoefte is als
ondersteuning van de strategie voor het versnellen van de infrastructuur
warmtenetten. Zo werken we momenteel, op initiatief van de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties, een van onze partners, aan een inspiratie
paper over Vollooprisico’s. Het vollooprisico geeft aan hoe groot het financiële
risico is als er minder woningen op het warmtenet aangesloten worden en/
of het aansluittempo lager is dan waarmee de businesscase is doorgerekend.
Zowel de woningcorporaties, een gemeente als een warmtebedrijf leveren
bijdragen.
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