CoP Warmtenetten
Sessie 2
14-12-2020

Agenda
1. Opening (10:00 – 10:05) (Pieter)

2. Terugblik vorige sessie en vraagstelling COP (10:05 – 10:20) (Pieter)
3. Ontwikkelwiel Greenvis (10:30-10:40) (Daniel)

4. Voorbeeld aanpak & keuze rol Katwijk (10:30-10:50) (Daniel)
5. Hoe ver zitten jullie in het proces / ontwikkelwiel en wat zijn jullie vragen ? (10:50-11:30)
(Pieter)
6. Vervolgstappen en afronding (11:30 – 12:00)

Terugblik

• Presentaties Eindhoven en Roosendaal
• Miro bord

• Doen we het juiste met deze CoP?

COP / centrale vraag
• Vraagstelling: : Uit de TVW blijkt, dat een warmtenet
de beste optie is. Wanneer besluit ik dat er een
warmtenet komt (overwegingen)? Hoe begin ik met de
ontwikkeling van een warmtenet

Ontwikkelwiel van Greenvis

https://greenvis.nl/ontwikkelwiel/

Concreet voorbeeld – Katwijk
Aanpak en Rol

Context : plangebied Hoornes
•
•
•

•
•
•

•

Thermische energie uit de Rijn
is een geschikte en beschikbare
bron in de wijk.
In de eerste fase van het
project gaat het over minimaal
500 woningen.
In de tweede fase volgt een
advies voor de overige 2200
woningen.

Samenwerking Hoogheemraadschap van Rijnland, Dunavie (WoCo) en gemeente
Toekenning decentralisatie uitkering € 5,2 mln / maart 2019 convenant
In de definitiefase wordt onderzocht welke omvang zo’n warmtenet met aquathermie zou moeten hebben en of dit haalbaar en
betaalbaar is. Ook wordt onderzocht welke rol de gemeente zou kunnen nemen in een warmteketen.
Na dit onderzoek wordt de raad in Q4 van dit jaar een voorstel voor een go or no go besluit voorgelegd, waarmee wordt vastgesteld of het
warmtenet wel dan niet wordt uitgerold in de Hoornes.

Bottom-up benadering

Eerste benadering van de rol
• Na 1ste marktconsultatie hadden Dunea (waterbedrijf) en
Hoogheemraadschap Rijnland (Waterschap) aangegeven interesse te
hebben om mede-eigenaar te worden
• Geen reactie vanuit de markt
• Nadruk lag eerst op publiekrechtelijke entiteit
• Voorkeur vanuit het college : eigenaarschap

Regie tov Risico’s

Bron :Liander pres. “2019-12-12
Holland-Rijnland Rollen in de
warmteketen verslag”

Rangschikking scenario’s door kernteam
6 scenario’s voor rol
gemeente in warmtebedrijf
1) 100%
2) > 50% via BV samen met
andere partners
3) <50% % via BV samen met
andere partners
4) 0% Stimuleren
5) 0% Faciliteren
6) Tijdelijk eigenaar

3 scenario’s die het hoogste
scoren
1) 100%
2) > 50% via BV samen met
andere partners

6) Tijdelijk eigenaar

Argumenten :
Invloed uitoefenen om warmtetransitie proactief te laten
realiseren conform beleidsdoelen gemeente :
invloed op kwaliteit, snelheid, tarieven, draagvlak
bewoners, opschaalbaarheid, open net

Fase 2
• Geen bevredigende scenario’s
• Nieuwe marktconsultatie : marktpartijen hebben belangstelling in
project (Eteck, Engie, Ennatuurlijk)
• Posities van de 2 partners (na druk oefenen) verduidelijkt:
• Dunea : alleen warmteproject die gerelateerd zijn aan kerntaak (drinkwater) –
Hoornes viel dus af
• HHR : rol in de energietransitie maar geen concrete rol in een Warmtebedrijf
te willen krijgen. HHR blijft betrokken in een faciliterende/stimulerende rol

=> ANDERE UITGANGSPUNTEN !

2 soorten scenario’s rol Gemeente
Mede eigenaar en investeerder
1 warmtebedrijf

Concessie

Publiek warmtebedrijf
(HHR/Gemeente)

De hele keten aan 1 partij

Semi-private warmtebedrijf
(Marktpartij/Gemeente)

Verschillende partijen voor de
verschillende ketendelen*

Ketendelen aan marktpartijen
Mede eigenaar van een deel van keten
en concessie voor de rest van de delen
* Ketendelen = opwek, distributie, levering

Voor elk scenario, risico inventarisatie met score
Categorie

Risicogebeurtenis
Inkomsten : Onvoldoende aansluitingen op warmtenet door onvoldoende draagvlak

Financieel

Technisch

Sociaalmaatschappelijk

Inkomsten : meer energiebesparing dan verwacht waardoor te weinig energie wordt
afgenomen en project niet rendabel is (afnemers)
Inkomsten : er wordt onvoldoende warmte afgenomen door de
consumenten/gebruikers of consumenten kunnen door economische situatie hun
factuur niet betalen

Gebrek aan kennis bij de gemeente – Kan (in het begin) ev. ingekocht worden
Impact op organisatie (Financieel, Asset Management)
Inefficiëntie van organisatie

Milieu

Regelgeving rondom duurzaamheid strenger

Overig

Economische situatie als gevolg van corona crisis (of andere volgende crisis) brengt
bewoners in moeilijke financiële situaties

Kosten voor aanleg van net, installatie van opwek en aansluiting klanten hoger dan
Kosten : investeringskosten hoger dan geschat/begroot
gepland
Onverwachte exploitatie kosten door meer onderhoud in warmteketen, hogere kosten
Kosten : onverwachte kosten in exploitatie (vertraging in realisatie, onderhoud,
van piekvoorziening (elektriciteit of gas), onderdelen die eerder vervangen moeten
vervroegde vervanging, …)
worden dan gebudgetteerd, realisatie die langer duurt
regelgeving verandert waardoor er een andere verdeling ontstaat tussen vaste kosten
Kosten : afhankelijkheid tarieven van de vigerende regelgeving
warmtenet vs. Vaste kosten huidige aardgasnet
Capaciteit van warmtenet te klein door meer woningbouw, grotere afzet;
Origineel ontwerp niet geschikt voor gebiedsontwikkeling
piekvoorziening niet geschikt
Door extra netbelasting (warmtepomp van WKO) wordt de netcapaciteit te klein en kan
Onvoldoende elektriciteitscapaciteit van Liander
niet worden vergroot.
Bron : andere goedkopere bronnen/technologieën worden beschikbaar (geothermie, In de toekomst komen er mogelijk nieuwe technologieën die goedkoper zijn, waardoor
restwarmte, groen gas)
de originele bron vervroegd afgeschreven zou moeten worden
Aanleg problemen zoals : geweigerde vergunning WKO, archeologische vondsten,
Aanleg problemen waardoor project vertraagd wordt of niet gerealiseerd kan worden
bodemverontreiniging, eigendomsrecht (ingeval warmtenet via privé terrein)
veronderstelling dat er aardgas voldoende is en een aversie tegen de extra kosten en
consument ziet de nut en noodzaak niet van de energietransitie waardoor er
overlast die met de veranderingen gemoeid gaan; mensen ervaren het overstappen als
onvoldoende draagvlak is
dwang.
Door hoog aantal storingen of lekkages daalt vertrouwen van bewoners in warmtenet en
Veel storingen waardoor vertrouwen in warmtenet daalt (impact op imago gemeente)
in gemeente
Onduidelijke rol van samenwerkende partij, waterschap

Organisatorisch

Oorzaak
Bewoners zijn niet overtuigd van overstap naar warmtenet (aanname is dat Crisis en
Herstel wet voor proeftuin niet gebruikt kan worden)
nieuwe technieken en subsidieregelingen maken isoleren aantrekkelijker waardoor
verbruik/afname van warmte lager wordt

HHR moet nog beslissen welke rol ze kunnen/willen innemen in het project
De kennis rondom warmte is nodig om tarieven te bepalen, Asset Management beleid
ontwerpen en afstemmen met onderhoudspartij, etc, ontbreekt
Extra afdelingen moeten worden opgericht of extra diensten moeten worden
uitbesteedt
Doordat het eigendom en zeggenschap over meerdere publieke organisaties komt te
liggen neemt de kans op politieke inmenging toe en de besluitvormingstrajecten kunnen
inefficiënt lang worden.
Regelgeving verandert waardoor er andere eisen ontstaan ten opzicht van brandstoffen
voor piekvoorziening bijvoorbeeld

Gemeente en marktpartij hebben uiteenlopende belangen waardoor samenwerking
complex is

Marktpartij focust op rentabiliteit en gemeente op maatschappelijk belang

Belangenstrengeling van de gemeente

Commerciele positie en publieke rol kunnen lastig zijn te combineren
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Keuze

Concessieconstructie met regierol

Ontwikkelwiel in Katwijk

•
•
•
•
•

Rol Gemeente
BC
Aanbod klant
Start participatie
SOK WoCo/HHR/Gemeente

Volgende fase
• BV
• Participatie
• BC
• Aanbesteding

Hoe ver zitten jullie in het proces /
ontwikkelwiel en wat zijn jullie vragen ?

Interactief onderdeel in Miro

