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Afspraken WG9 tafel GO – ‘Vraag en aanbod duurzame warmte’ 

1. Samenvatting 
De verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving (woningen en diensten) bedraagt in 2030 
333 PJ (op basis van de PBL-analyse van het Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord, 
VHKA). Het technisch potentieel aan duurzame warmte en duurzame gassen is voldoende om de 
verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving te realiseren en na 2030 (versneld) 
voort te zetten. Duurzame warmte en duurzaam gassen hebben in 2030 een technisch potentieel 
aanbod van elk meer dan 100 PJ. Om de doelstellingen te realiseren, is een combinatie van alle 
warmtetechnieken en -bronnen nodig. Het is een enorme opgave om het technisch potentieel van 
het aanbod daadwerkelijk te ontsluiten, zowel qua aantallen als in de tijd en in de ruimte: 
innovatie en kostenreductie van (nieuwe) technieken, implementatie, draagvlak en voldoende 
financiële middelen zijn nodig. Dit vraagt om commitment van commerciële bedrijven, publieke 
bedrijven en (mede)overheden, waartoe afspraken gemaakt zijn over: 

• De groei van warmtenetten met 80.000 woningequivalenten per jaar hetgeen leidt tot een 
warmtelevering van 40 PJ in 2030. 

• Het verder verduurzamen van warmtebronnen zodat in 2030 samen met de groei in 
warmtenetten,  een CO2-reductie van ca. 1 Mton1 gerealiseerd kan worden. 

• Een verdere kostenreductie van de levering van duurzame warmte, onder andere door 
opschaling van de volgende productiebronnen: restwarmte, geothermie, aquathermie, 
zonnewarmte, power to heat en biomassa. 

• De productie van groen gas op een ambitieniveau van 70 PJ in 2030, waarvan een 
substantieel deel kan worden ingezet voor de gebouwde omgeving. Dit totale volume 
levert een  jaarlijkse CO2-reductie op van 3,6 Mton in 2030.  

• Een programmatische aanpak voor het realiseren van een kostenreductie voor de productie 
van groen gas. 

• Het beschikbaar stellen van SDE+ middelen en/of andere stimuleringsinstrumenten. 
• Het tijdig realiseren van adequate regelgeving, normering van gebouwen, ruimtelijke 

inpassing en marktordening. 
 

Om tot verdere kostenverlaging te komen en leveringszekerheid te kunnen garanderen, is 
systeemintegratie met de industrie, landbouw en energiesector gewenst. De gezamenlijke kennis 
en kunde over vraag en aanbod duurzame warmte en duurzame gassen kan worden ingezet bij de 
verdere uitwerking van de RES waar het gaat om een regionale analyse van vraag en aanbod.   

                                                           
1 CO2 reductie is bepaald ten opzichte van het referentiescenario PBL 
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2. Overzicht vraag- en aanbodontwikkeling 
Om de doelstelling van 3,4 Mton CO2-reductie in de gebouwde omgeving in 2030 te behalen, is een 
verduurzaming van de warmtevraag vereist. De totale warmtevraag voor de gebouwde omgeving 
bedraagt 333 PJ (thermisch) in 20302. Ter referentie: de huidige warmtevraag van de gebouwde 
omgeving bedraagt 451 PJ (thermisch); de daling naar 2030 is het gevolg van een toenemende 
isolatiegraad. De warmtevraag die resteert na isolatie kan op onderstaande wijzen worden ingevuld 
(zie tabel 1 voor kwantitatieve onderverdeling): 
• Individuele warmtetechnieken3: cv-ketels, hybride en all-electric warmtepompen en 

biomassaketels; al dan niet in combinatie met duurzame gassen en/of zonnewarmte.  
• Collectieve warmtesystemen: warmtenetten, gevoed door restwarmte, geothermie, 

aquathermie, zonnewarmte, power to heat (elektrische boiler), biomassa en duurzame gassen.  

Om de verduurzamingsdoelstelling in de gebouwde omgeving te behalen, wordt het aandeel van de 
individuele cv-ketel op aardgas afgebouwd. Voor woningen is naar verwachting in 2030 15% 
aangesloten op een warmtenet, beschikt ruim 20% over een warmtepomp en heeft nog 65% een 
traditionele cv-ketel heeft. Het toekomstbeeld naar 2050 laat een grote bandbreedte zien en is 
gebaseerd op verschillende toekomstscenario’s van gerenommeerde bureaus (beoordeeld door 
Berenschot). Het vergt hoe dan ook na 2030 nog een forse versnelling in ontwikkeling en adoptie van 
(nieuwe) duurzame bronnen en warmtetechnieken. 

Tabel 1. Totale warmtevraag gebouwde omgeving (woningen en diensten) 

 
 
Het technisch potentieel aan duurzame warmte en gas is ruim voldoende om de verduurzaming van 
de warmtevraag te realiseren en na 2030 (versneld) voort te zetten (zie tabel 2). Maar om de 
doelstellingen te realiseren, is een combinatie van alle warmtetechnieken en -bronnen nodig. Om op 
lokaal en regionaal niveau de juiste keuzes voor een duurzame warmtevoorziening te kunnen maken, 
is een goed inzicht nodig in de kenmerken van de verschillende warmtebronnen en hun mogelijke rol 
in een duurzame mix (zie tabel 3 en bijlage 1). Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij het 
opstellen van de RES-en en moeten in samenhang met de levering aan andere sectoren beoordeeld 
worden. 

Het gebruik van duurzame warmte uit warmtenetten groeit aanzienlijk. De warmtebronnen zullen 
verder verduurzamen, waarbij in 2030 gemiddeld een CO2-besparing van 70% wordt bereikt ten 
opzichte van een huidige cv-ketel met aardgas. Voor warmtenetten wordt een mix van 
warmtebronnen ingezet om zowel basislast als pieklast kosteneffectief te kunnen leveren en om te 
verduurzamen. Warmte uit Warmte Kracht Centrales en gasketels zullen naar 2030 toe steeds meer 
vervangen worden door duurzame bronnen. Daarbij zal biomassa nog een belangrijke rol spelen, 
naast andere duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie, zonnewarmte en lage temperatuur 

                                                           
2 Gebaseerd op “Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord” van het PBL 
3 Warmtepompen, zonnewarmte en isolatie zijn essentieel bij behalen van de doelstellingen, maar niet in scope van WG 9 

2017 2050

NEV 2017 NEV 2017
VHKA 

streefbeeld
Range EZK/ 
Berenschot

Verbruik gas voor CV 423,6 298,4 228,5 0 - 54
Verbruik gas voor hybride warmtepomp 0,6 7,0 11,6 7 - 47
Warmteproductie hybride warmtepomp 0,6 7,0 11,6 7 - 47
Warmteproductie all Electric warmtepomp 11,9 28,6 41,8 78 - 173
Warmte uit warmtenetten 14,9 18,4 39,8 46 - 137
Biomassa individueel 0,0 0,0 0,0 0 - 24
Totaal warmte thermisch 451,5 359,2 333,4
Elektriciteit voor warmtepompen 4,1 11,8 17,2

Warmtevraag gebouwde omgeving (PJ)
2030
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restwarmte. Op langere termijn zal de rol van biomassa kleiner worden, omdat de andere duurzame 
bronnen steeds meer toegepast kunnen worden. 

Groen gas draagt als duurzame bron tot 2030 in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van de 
(resterende) gasvraag in de gebouwde omgeving; op termijn kan waterstof die rol overnemen. Groen 
gas heeft als voordeel dat het via de bestaande infrastructuur in de gebouwde omgeving geleverd 
kan worden en door hybride warmtepompen en bestaande CV ketels benut kan worden. De groen 
gas sector heeft de ambitie om 70PJ aan groen gas te realiseren in 2030, dat voor een deel ingezet 
kan worden voor de gebouwde omgeving. Om te bepalen in welke sector duurzaam gas het best kan 
worden ingezet en hoe het zich ontwikkelt in de tijd, is een afwegingskader opgesteld (zie bijlage 2). 

Tabel 2. Warmteaanbod gebouwde omgeving 

Warmteaanbod (PJ) 2017 2030 2050 Toelichting4 

Geothermie < 1 20 135 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Restwarmte (HT, > 70 C) pm 50 50 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Restwarmte (LT, < 70 C) pm 6 6 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Aquathermie 0 30 90 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Biomassa  pm 25 41 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Power to heat pm 2 2 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Bio-olie pm 4 10 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Zonnewarmte pm 39 94 totaal technisch potentieel 
Groengas 0 - 3 127 419 totaal technisch potentieel 
Waterstof 0 <1 120 toepasbaar in gebouwde omgeving 
Indicatieve totale range [<10] 150 - 250 500 -700 toepasbaar in gebouwde omgeving 

 

 

  

                                                           
4 Cijfers zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken die verschillende definities hanteren en dus niet 
vergelijkbaar zijn. We spreken over totaal technisch potentieel als er bij het aanbod weinig rekening gehouden 
is met de warmtevraag en/of als in het potentieel ook een hoeveelheid is opgenomen voor andere sectoren.  
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3. Afspraken 
 

a) Inzet van warmtesector en groen gas sector op CO2-reductie in 2030 
Duurzame warmte 
• Warmtebedrijven realiseren een groei in stadswarmte oplopend naar circa 80.000 

woningequivalenten per jaar in 2025, en dit niveau vasthoudend t/m 2030. Dit resulteert in een 
warmtevraag van 40 PJ in 2030. Met het verder verduurzamen van warmtebronnen en de groei 
in warmtenetten kan een CO2-reductie van circa 1 Mton gerealiseerd worden. Om deze groei te 
realiseren is het nodig dat voldaan wordt aan randvoorwaarden omtrent de marktordening, de 
Energiebelasting-schuif (of subsidie) voor afdekken van de onrendabele top van warmtenetten, 
programmatische aanpak van de vraag en normering van gebouwen. Onder de juiste 
voorwaarden, waaronder een voldoende businesscase, is richting 2030 een groter aantal 
woningequivalenten dan 80.000 mogelijk. 

• Voor de woningen en utiliteitsgebouwen die aangesloten zijn of worden op een stadswarmtenet 
(40 PJ in 2030), zullen de warmtebedrijven een gemiddelde CO2-reductie realiseren van 70% in 
2030 ten opzichte van een huidige cv-ketel op aardgas: dit betekent dat de CO2-intensiteit van de 
warmte geleverd door stadswarmtenetten wordt verlaagd naar 18,9 kg CO2/GJ. De 
warmtesector (productie en levering) zal hiertoe een groei realiseren van de inzet van duurzame 
warmtebronnen, waaronder geothermie, aquathermie, restwarmte, zonnewarmte, biomassa, 
power to heat en duurzame gassen. Hiervoor is het nodig dat de eventuele onrendabele top 
hiervan wordt afgedekt door de Rijksoverheid en deze bronnen worden gewaardeerd in 
relevante regelgeving (o.a. BENG, CO2-reductierapportage en norm voor bestaande bouw). Al 
deze soorten duurzame warmtebronnen zijn nodig om de hier genoemde doelstelling te 
realiseren. De exacte mix van warmtebronnen in 2030 is afhankelijk van ontwikkelingen in 
toekomstige beschikbaarheid, (integrale) kosten en inpasbaarheid.  

• Zodra de transitievisies warmte in 2021 beschikbaar zijn, zal de inzet van partijen nader worden 
gespecificeerd. 

 
Duurzame gassen 
• De groen gas sector heeft als ambitie om 70 PJ aan groen gas (3,6 Mton CO2-reductie) te 

realiseren in 2030, waarvan een substantieel deel kan worden ingezet voor de gebouwde 
omgeving (direct invoeden in gasnet, hybride warmtepomp of via warmtenet). 

• De groen gas sector streeft naar 1 tot 2 Mton additionele CO2-reductie in 2030 door CCS en CCU 
(negatieve emissies). ,   

• De groen gas sector streeft ernaar om in 2030 uit te komen op een kostenniveau van 100-150 
euro per vermeden ton CO2. Middelen daartoe zijn daling van productiekosten, het combineren 
van groen gas productie met CO2-opslag of hergebruik (CCS en CCU) en verdere verbetering van 
de opbrengsten door meervoudige verwaarding. 

• De cross-sectorale werkgroep waterstof ziet een groeiende belangstelling voor waterstof in de 
gebouwde omgeving, die zich waarschijnlijk pas na 2030 gaat manifesteren in meer grootschalige 
toepassingen. Met het oog daarop is inzet op pilots en demo’s de komende jaren van belang.   

 
b) SDE+ en andere stimuleringsinstrumenten 
Duurzame warmte 
• De Rijksoverheid stelt SDE+ middelen beschikbaar, zodat er tijdig duurzame warmtebronnen 

operationeel kunnen worden om bij te dragen aan de afspraken voor de sector gebouwde 
omgeving in 2030.  
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• De Rijksoverheid werkt in samenspraak met de sectoren de verbrede SDE+ verder uit, waarbij 
onder andere wordt bepaald welke technieken in aanmerking komen voor de verbrede SDE+. De 
verbreding van de SDE+ is bedoeld om op een kosteneffectieve manier een emissiereductie van 
49% in 2030 te bereiken. De sector zet zich in om de onrendabele top van duurzame 
warmtebronnen zo veel mogelijk te verkleinen.  

• Voor de openstelling van de SDE++ in 2020 wordt door de Rijksoverheid samen met de sector 
een meer adequate stimulering van de toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving 
onderzocht. 
   

Duurzame gassen 
• Als onderdeel van de uitwerking van de verbrede SDE+ wordt onderzocht hoe groen gas via de 

SDE+ kan worden gestimuleerd. De Rijksoverheid en de sector onderzoeken gezamenlijk of op 
termijn andere of aanvullende beleidsinstrumenten nodig zijn.  

• Voor waterstof wordt verwezen naar de cross-sectorale werkgroep waterstof. 
 

c) Randvoorwaarden 
Duurzame warmte 
• De Rijksoverheid onderzoekt onder welke voorwaarden (hoge en/of lage temperatuur) 

restwarmte (die anders geloosd zou worden) als duurzaam gewaardeerd kan worden in 
regelgeving (BENG en CO2-reductierapportage). 

• De Rijksoverheid onderzoekt samen met de sector en de milieuorganisaties onder welke 
voorwaarden de kwaliteitsverklaringen van warmtenetten beter rekening kunnen houden met de 
toekomstige, gefaseerde verduurzaming van warmtenetten. 

• Als woningbouwcorporaties, andere gebouweigenaren en gemeenten betere isolatie en warmte-
afgiftesystemen van gebouwen realiseren, zoals beschreven in paragraaf C1.4, dan schept dat de 
mogelijkheid voor warmtebedrijven om de temperaturen in warmtenetten te verlagen (tot 
middentemperatuur in gebouwen), ten bate van de invoeding van lage temperatuur 
warmtebronnen. 

• De industrie maakt in 2019 haar beschikbare restwarmtepotentieel inzichtelijk in de warmteatlas 
(inclusief de temperatuurniveaus) en zal dit jaarlijks updaten. 

• De sector en de Rijksoverheid onderzoeken gezamenlijk of de energiebelasting kan worden 
gewijzigd zodat warmte- en energiebedrijven door het toevoegen van duurzame bronnen aan 
warmtenetten, geen nadeel ondervinden in de belasting die zij op aardgas betalen. 

• De sector en de Rijksoverheid onderzoeken gezamenlijk hoe instrumentarium ingezet kan 
worden om piekketels kosteneffectief te verduurzamen, onder andere middels de inzet van bio-
brandstoffen, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. 

• Lokale overheden en woningcorporaties zetten zich actief in om de warmtevraag effectief te 
bundelen ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen en -netten. 
 

Duurzame gassen 
• Netbeheerders zullen invoeding van groen gas op een efficiënte manier faciliteren. Hiertoe 

moeten de aanbevelingen uit het adviesrapport “Creëren voldoende invoedruimte voor groen 
gas”5 geïmplementeerd worden. 

 
Duurzame warmte & duurzame gassen 
• De Rijksoverheid zorgt voor een robuust duurzaamheidskader voor biomassa (inclusief groen 

gas). Onderdeel van dit kader kan zijn dat biomassa als transitie-, piek- en back-up warmtebron 
in de gebouwde omgeving gebruikt kan worden. 

                                                           
5 Netbeheer Nederland 2018 
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• Overheden zetten zich in om de ontwikkeltijd van projecten te verkorten door efficiëntere 
vergunningsverleningstrajecten. 

 
d) Ontwikkelings- & innovatieagenda 
Duurzame warmte 
• De geothermiesector heeft zich via het Masterplan Aardwarmte reeds gecommitteerd aan een 

opschaling van geothermie in zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. De sector zet 
zich daarbij in voor verdere kostenreductie, het ontwikkelen van een (aard)warmte propositie 
met warmtebedrijven, het verbreden van de basis en het verder professionaliseren van de sector 
over de gehele waardeketen en het zorgen voor een lokaal en regionaal maatschappelijke 
dialoog over aardwarmte in de context van de energietransitie. Dit onder de (financiële) 
randvoorwaarden zoals hierboven gesteld. 

• Er wordt een programma aquathermie opgezet en in 2019 bekrachtigd met een Green Deal 
tussen de Rijksoverheid en de waterbeheerders. Het doel van deze voorgenomen Green Deal 
Aquathermie is om de waarde van aquathermie in de warmtetransitie in beeld te brengen met 
alle kansen en afhankelijkheden en de vervolgstappen die nodig zijn om de markt van 
aquathermie op gang te brengen en brede, grootschalige toepassing mogelijk te maken. 

• In aanvulling op het Europese project Heatstore zet de warmtesector zich in voor de ontwikkeling 
van hoge temperatuur seizoensopslag. 

 
Duurzame gassen 
• De Rijksoverheid zal in 2019 samen met de sector met een routekaart groen gas komen om 

innovatie, productie en gebruik van groen gas te bevorderen.  
• Om het realiseren van de doelstelling voor de gebouwde omgeving in 2050 mogelijk te maken 

onderzoeken de Rijksoverheid en de sector hoe waterstof gerelateerde pilots en demo’s in de 
gebouwde omgeving gestimuleerd kunnen worden en hoe hiervoor ruimte te creëren in wet en 
regelgeving.  
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Overzicht van duurzame warmte en duurzame gassen 
 
Tabel 3. Inzicht in duurzame warmte en duurzame gassen 
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Bijlage 1: Warmtevraag & -aanbod 

Warmtevraag 

De warmtevraag voor woningen en diensten is in kaart gebracht voor 2017, 2030 (NEV scenario én 
VHKA streefbeeld) en 2050. Voor de energievoorziening in woningen en diensten onderscheiden we 
vijf opties: 
1. CV-ketel 
2. Hybride warmtepomp 
3. All-electric warmtepomp 
4. Warmtenet 
5. Individuele biomassaketel 

De cijfers voor 2017 en 2030 zijn gebaseerd op de NEV en de doorrekening van PBL van het VHKA. De 
cijfers zijn aangeleverd door PBL. De cijfers voor 2050 worden als range gepresenteerd en zijn 
gebaseerd op een studie van Berenschot in opdracht van EZK6.  

De energievraag in PJ (zie tabel 1) betreft de energievoorziening voor warmtelevering (de thermische 
energie), Daarnaast wordt voor warmtepompen inzichtelijk gemaakt wat de benodigde hoeveelheid 
elektriciteit is om deze thermische energie te maken. De elektriciteit voor  kracht/licht en mobiliteit 
is niet meegenomen in de energievraag van de gebouwde omgeving. Het elektriciteitsverbruik 
kracht/licht bedraagt gemiddeld circa 2900 kWu/j = 10,4 GJ/j. Dit geldt als gemiddelde voor alle 
woningen en is niet afhankelijk van de woningvariant waar het huis mee verwarmd wordt. De 
ontwikkeling van het energieverbruik in de tijd wordt voornamelijk beïnvloed door het 
energieverbruik van elektrische apparaten. Dit wordt op Europees niveau genormeerd. Uitgangspunt 
is dat het overall elektriciteitsverbruik van de gebouwde omgeving (inclusief elektriciteit benodigd 
voor kracht/licht, mobiliteit en warmtepompen) in de sectortafel elektriciteit worden meegenomen. 

Tabel 1: Totale energievraag voor warmte in de Gebouwde omgeving (woningen + diensten)  

 

 

In tabel 2 zijn de percentages van het aantal woningen per warmtetechniek weergegeven. Uit tabel 1 
en 2 kunnen we concluderen dat de uitdaging na 2030 nog zeer omvangrijk is en dat met de huidige 
kennis de onzekerheden over de energievoorziening in 2050 nog zeer groot is.  

  

                                                           
6 Berenschotstudie in opdracht van EZK: Richting 2050: Systeemkeuzes en afhankelijkheden in de 
energietransitie (mei 2018).  
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Tabel 2: Warmtetechnieken per woning (in procenten)  

 

Tabel 3 en 4 geven de totale energievraag voor warmte opgesplitst naar woningen (tabel 3) en 
diensten (tabel 4).  

Tabel 3: Totale energievraag voor warmte in woningen  

 

 

Tabel 4: Totale energievraag voor warmte dienstgebouwen 

 

  
Warmteaanbod (duurzame warmte en duurzame gassen) 

Voor de warmtevoorziening onderkennen we vele duurzame bronnen die elk hun eigen kenmerken 
hebben. In werkgroep 9 heeft het accent gelegen op het beschikbaar maken van deze duurzame 
bronnen. Buiten beschouwing van werkgroep 9, maar wel essentieel bij het behalen van de 
doelstelling, zijn het stimuleren van isolatie en individuele warmtetechnieken (warmtepompen en 
zonnecollectoren). Warmtepompen en isolatie komen aan bod in de werkgroep 7 (Arrangementen 
isolatie en warmtetechnieken). Zonnecollectoren zijn voor zover bekend niet belegd binnen de 
gebouwde omgeving terwijl deze wel een goede bijdrage kunnen leveren aan de reductie van het gas 

2017 2050

NEV 2017 NEV 2017
VHKA 

streefbeeld
Range EZK/ 
Berenschot

CV-ketel 91% 80% 65% 0 - 15 %
Hybride warmtepomp 1% 4% 9% 5 - 35 %
All-electric warmtepomp 3% 10% 12% 30 - 60 %
Warmtenet 5% 7% 15% 15 - 45 %
Biomassaketel individueel 0% 0% 0% 0 - 5 %

2030
Warmtetechnieken per woning (%)

2017 2050

NEV 2017 NEV 2017
VHKA 

streefbeeld
Range EZK/ 
Berenschot

Verbruik gas CV 289,8 208,0 167,3 0 - 39
Verbruik gas hybride wp 0,6 7,0 11,6 7 - 47
Warmteproductie hybride warmtepomp 0,6 7,0 11,6 7 - 47
Warmteproductie all electric 4,5 14,6 21,6 54 - 108
Levering warmte uit warmtenetten 12,1 14,5 32,2 33 - 99
Biomassaketel 0 0 0 0 - 17
Totale warmtevraag (thermisch) 307,5 250,9 244,4
Elektriciteitsvraag all-electric 1,5 5,1 6,6 16 - 33
Electricitietsvraag hybride 0,2 1,9 3,4 2 - 18

Warmtevraag woningen (PJ)
2030

2017 2050

NEV 2017 NEV 2017
VHKA 

steefbeeld
Range EZK/ 
Berenschot

Verbruik gas CV 133,8 90,4 61,2 0 - 15
Warmteproductie warmtepompen 7,4 14,0 20,2 24 - 65
Levering warmte uit warmtenetten 2,8 3,9 7,6 13 - 38
Biomassa 0,0 0,0 0,0 0 - 7
Totaal warmte (thermisch) 144,0 108,3 89,0
Elektricitietsverbuik warmtepompen 2,4 4,8 7,1

Warmtevraag diensten (PJ)
2030
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en/of elektriciteitsverbruik. Vooral bij toepassing van all electric warmtepompen dragen 
zonnecollecteren bij aan het verlagen van het aantal pieken in het elektriciteitsnet als gevolg van de 
tapwatervraag ten opzichte van wanneer deze elektrisch wordt ingevuld.  
 
Voor het warmteaanbod maken we per warmtebron inzichtelijk wat de potentie is in 2030 en 2050, 
waarbij we onderscheid maken in: 
• Totaal technisch potentieel (technisch potentieel dat tegen aanvaardbare kosten is te winnen).  

Het technisch potentieel kan groter zijn dan de totale warmtevraag van warmtenetten.  
• Maximaal inpasbaar in de gebouwde omgeving. Dit houdt o.a. rekening met de hoeveel warmte 

wordt geleverd middels warmtenetten en welk deel daarvan realistischer wijs met de 
betreffende bron kan worden ingevuld.  

Om de CO2-doelstellingen te realiseren, is een combinatie van alle warmtetechnieken en -bronnen 
nodig. De systeemkeuzes voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde 
omgeving zullen lokaal worden gemaakt (RES, wijkgerichte aanpak).  

Om op lokaal en regionaal niveau de juiste keuzes voor een duurzame warmtevoorziening te kunnen 
maken, is een goed inzicht nodig in de kenmerken van de verschillende warmtebronnen (duurzame 
warmte en duurzame gassen) en hun mogelijke rol in een duurzame mix. In tabel 3 van het 
hoofddocument is per warmtebron aangegeven wat het potentieel is, voor welke warmtetechnieken 
de bron is in te zetten en hoe deze is in te zetten (als piek- of basislast). Daarnaast wordt een 
indicatie van de kosten weergegeven en zijn enkele opmerkingen die van belang zijn beschreven. 

Warmtenetten worden door een mix van warmtebronnen gevoed om op kosteneffectieve wijze aan 
de warmtevraag door het jaar heen te kunnen voldoen. Ter illustratie is in de figuren 1 t/m 4 een 
fictieve warmtevraag door het jaar heen weergegeven en zijn enkele voorbeelden gegeven hoe de 
warmtebronnen zich door de jaren heen kunnen ontwikkelen. Hieruit kan worden afgeleid dat 
verschillende warmtebronnen nodig zijn voor de basislast warmte en de pieklast warmte. De 
ontwikkeling van warmtebronnen door de tijd heen zijn afhankelijk van de ontwikkeling in de 
beschikbaarheid, kosten en inpasbaarheid van de verschillende warmtebronnen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat ook lage temperatuur bronnen, zoals aquathermie en datacenter restwarmte, 
toegepast kunnen worden in bestaande warmtenetten: ook als die op hogere temperaturen 
opereren. De temperatuur van deze bronnen wordt dan centraal opgewerkt met een warmtepomp. 

Figuur 1: Voorbeeld van het profiel van de warmtevraag vertaald naar een jaarbelastingskromme 
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Figuur 2: Voorbeeld verloop warmtebronnen in bestaand net met hoge T restwarmte 

 

 

Figuur 3: Voorbeeld verloop warmtebronnen in bestaand net met goed geothermie potentieel  

 

 

Figuur 4: Voorbeeld verloop warmtebronnen in nieuw net 
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CO2 emissie. 

Elke warmtebron heeft een verschillende CO2 emissie. In tabel 5 zijn de emissiefactoren 
weergegeven die in de berekening zijn gehanteerd. Voor warmte is in 2030 gerekend met de 18,9 kg 
CO2/GJ zoals gecommitteerd in deze afspraken van werkgroep 9. Deze factoren zullen door de tijd 
heen wijzigen (bijvoorbeeld vanwege een lagere CO2 emissie als gevolg van het verder verduurzamen 
van de productie van elektriciteit door de jaren heen).  

Tabel 5: CO2 emissiefactoren 

 

Tabel 6: Totale CO2 emissie Gebouwde omgeving 

 

Door de productie en toepassing van groen gas kan een CO2 reductie worden bewerkstelligd van 3,6 
Mton/jaar. Deze kan voor een substantieel deel (60 tot 85%) ingezet worden in de gebouwde 
omgeving. 
 
De totale emissiereductie in de gebouwde omgeving ten opzichte van het referentiescenario (NEV 
2017) bedraagt 3,1 Mton + de CO2 reductie van groen gas dat voor de gebouwde omgeving ingezet 
wordt (2 tot 3 Mton)7. De CO2 uitstoot in 1990 bedroeg 29,2 Mton (volgens NEV).  

                                                           
7 O.b.v. inzet groen gas sector, het technisch potentieel voor groen gas is 127 PJ (6,4 Mton CO2 reductie) (De 
Geyment, Green Liasions (2018) 

2017

NEV 2017 NEV 2017
VHKA 

streefbeeld
Aardgas CV (zonder duurzaam gas) 22,7 16,0 12,3
Aardgas Hybride (zonder duurzaam gas) 0,0 0,4 0,6
Warmte uit warmtenetten (gemiddeld) 0,4 0,3 0,8
Biomassa 0,0 0,0 0,0
Totaal (thermisch) 23,2 16,7 13,6
Elektriciteit all electric 0,6 0,5 0,4
Elektriciteit hybride 0,0 0,1 0,1

2030
CO2 uitstoot (Mton/jaar)

 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen bij tabel en grafiek 
1: COP’s variëren per installatie. CO2-intensiteit E-mix uit NEV 2017.  
2: Power2Heat niet getoond. Inzet alleen verwacht in uren met lage E-prijzen = veel wind en zon.  
3: Eenheid in tabel kg CO2/GJ wijkt af van eenheid in grafiek kg CO2/MWh (factor 3,6 verschil); in 
de grafiek is voor 2030 gerekend met het referentiescenario van de NEV2017 
4. CO2 emissiefactoren voor elektriciteit zijn afkomstig uit PBL (NEV2017, VHKA) 

CO2 - Emissiefactoren (kg CO2/GJ) 2017 2030
Aardgas 53,7 53,7
Warmte netten 26,9 18,9
Biomassa, zonthermie, duurzaam gas, bio-olie 0,0 0,0
Elektriciteit 147 50
Elektriciteit (VHKA) 32
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Vraag en aanbod 

Het potentieel beschikbare warmteaanbod is veel groter is dan de warmtevraag. Hoe de 
warmtevraag ingevuld gaat worden, wordt vooral bepaald door lokale omstandigheden en kosten. 
Werkgroep 9 heeft gekeken welke belemmeringen er zijn om het aanbod duurzame warmte en 
gassen beschikbaar te maken. Op basis daarvan heeft werkgroep 9 afspraken gemaakt om het 
aanbod te vergroten.  
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Bijlage 2: Afwegingskader duurzame gassen 
 

Duurzaam gas (waterstof en groen gas) is noodzakelijk voor de verduurzaming van alle sectoren. 
Diverse gezaghebbende studies laten zien dat er in 2050 een substantiële vraag blijft naar 
‘moleculen’ in alle sectoren van de economie (40-60% van de vraag). Duurzaam gas, met name groen 
gas, kent fysieke beperkingen vanwege de benodigde hoeveelheden biomassa. Om te bepalen in 
welke sector duurzaam gas het best kan worden ingezet en met welk tijdsframe, is er een 
afwegingskader nodig.   

Als uitgangspunt voor het afwegingskader is genomen dat er toegewerkt wordt naar het creëren van 
een vraagmarkt voor duurzame gassen, zodat op de langere termijn (richting 2050) de benodigde 
volumes beschikbaar komen. Hiervoor is er voor de korte termijn (richting 2030) gekeken in welke 
sectoren die vraagmarkt het beste kan worden opgebouwd. Geschikte sectoren voldoen aan de 
criteria  “makkelijke inpasbaarheid” (inpasbaarheid in bestaande infrastructuur en toepassingen), 
“bestaand beleidsinstrument” (er is al een beleidsinstrument waardoor de sector nu al gewend is om 
een hogere prijs voor gas te betalen dan de commodityprijs (aardgas), en daardoor in principe de 
hogere kostprijs van duurzaam gas kan opvangen) en  “toekomstbestendig” (geen 
systeemaanpassing nodig of de investeringen in de keten passen al in het gewenste toekomstbeeld 
of kunnen in de toekomst gemakkelijk daar naar toe worden omgebouwd). In onderstaande tabel zijn 
de verschillende sectoren gescoord op de genoemde criteria. 

Sector 
  

Deelsector / 
functie 
  

Groengas Waterstof 
Makkelijke 
inpasbaarheid 

Bestaand 
beleids-
instrument 

Toekomst-
bestendig 

Makkelijke 
inpasbaarheid 

Bestaand 
beleids-
instrument 

Toekomstbestendig 

Gebouwde 
omgeving 
(<100°C) 

Levering op 
gebouwniveau 

+ + + - + + 

Collectieve 
(piek)ketels 
voor 
warmtenetten 

+ + + - + + 

Industrie HT-processen 
(>100°C) 

+ - + +/- - +/- 

Feedstock (C, 
H2) 

+ - + + - + 

Transport en 
mobiliteit 

Personenauto’s - + +/- (deel) - + +/- (deel) 
Zwaar 
transport 
(trucks, 
scheepvaart) 

+/- + +/- (deel) - + +/- (deel) 

Elektriciteits-
productie 

Flexibel 
inzetbare 
centrales 

+ - + - - + 

(*) onder de voorwaarde dat toegewerkt wordt op differentiatie in gas o.b.v. CO2 

De waterstofeconomie zal de komende tijd worden opgebouwd. Dit is onderdeel van de cross 
sectorale werkgroep waterstof. In 2030 zal het aandeel waterstof in de gebouwde omgeving nog zeer 
gering zijn (~11.000 woningen; input cross sectorale werkgroep waterstof ). Bovenstaande tabel laat 
zien dat voor de kortere termijn groen gas in belangrijke mate bijdraagt aan het halen van de 2030 
klimaatdoelen van het kabinet door het verduurzamen van de (resterende) gasvraag in de gebouwde 
omgeving en voor een deel van de mobiliteit. Doordat groen gas dezelfde kwaliteitseigenschappen 
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heeft als aardgas, kan gebruik worden gemaakt van bestaande (aardgas)infrastructuur en bestaande 
apparaten en zijn er geen systeemaanpassingen nodig. Het gebruik van gas in de gebouwde 
omgeving zal meer en meer van “vollversorgung” naar pieklast gaan, doordat gas de enige duurzame 
energiedrager is die deze benodigde flexibiliteit (grootschalig) kan bieden. Op termijn kan waterstof 
deze rol in de gebouwde omgeving geleidelijk overnemen. Door de toenemende marktvraag naar 
groen gas richting 2030 moet het totale productievolume groen gas in belangrijke mate opgeschaald 
worden ten opzichte van nu. Dit is ook essentieel voor het realiseren van het lange termijn doel in 
2050 over alle sectoren heen. Het technisch potentieel is 127 PJ in 2030, de sector streeft naar een 
productie van minimaal 70 PJ in 2030.  

Richting eindbeeld 

Voor beide vormen van duurzaam gas (waterstof en groen gas) geldt dat zij ook op lange termijn een 
wezenlijke rol voor specifieke delen van de gebouwde omgeving zullen blijven vervullen, namelijk bij 
individuele systemen (hybride warmtepompen en een nieuwe generatie CV-ketels) en bij collectieve 
systemen (piekketels ten behoeve van warmtenetten). 

Voor waterstof ligt de toegevoegde waarde op de lange termijn daarnaast voornamelijk bij de 
chemie als grondstof (de H-moleculen), de hoge temperatuur warmtevraag in de industrie, de 
flexibele elektriciteitsproductie en voor een deel van de transportsector.  

Voor groen gas ligt op de lange termijn de toegevoegde waarde bij de industrie als bron van groene 
koolstof in de grondstoffenvoorziening (de C-moleculen), voor een deel van het zware transport en 
voor een deel bij processen die de inzet van groen gas kunnen combineren met CCS of CCU, zodat 
negatieve emissies ontstaan8 (onder andere hoge temperatuurprocessen in de industrie en mogelijk 
ook een deel van de elektriciteitsproductie).  

 

 

 

                                                           
8 Netto wordt er CO2 uit de atmosfeer gehaald, doordat de CO2 die door de plant of boom voor de groei uit de lucht is gehaald, uiteindelijk 
in een opslagreservoir terechtkomt of wordt vastgelegd in een product. Daarom wordt dit negatieve emissies genoemd. Zie daartoe ook 
“Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord (PBL, 2018)” 
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Bijlage 3: Versnellen geothermie in de gebouwde omgeving 
 
Samenvatting 
In 2030 is in totaal 50 PJ aardwarmte mogelijk waarvan 20 PJ voor de gebouwde omgeving. Dit kan in 
2050 in totaal oplopen naar meer dan 200 PJ. Dit vereist een opschaling van de huidige circa 20 
doubletten naar respectievelijk 175 en 700+ in 2030 en 2050, waarvan in 2030 70 in de gebouwde 
omgeving. Richting 2030 vindt zowel in de glastuinbouw als in de gebouwde omgeving uitbreiding 
plaats door aan te sluiten op bestaande en nieuwe warmtenetten. Richting 2050 is opschaling 
mogelijk in de gebouwde omgeving en daarnaast in de lichte industrie, afhankelijk van de resultaten 
van de pilots met Ultra Diepe Geothermie (UDG). Om de ambitie voor geothermie te realiseren is 
werk op vele fronten vereist: meer kennis van de ondergrond, reductie van kosten en een betere 
exploitatie. Daarom zal de sector (verdergaan met): 

- Het actief ontwikkelen van (aard)warmteproposities met bijvoorbeeld warmtebedrijven en het 
Expert(ise)centrum Warmte voor (decentrale) overheden; 

- Het verbreden van de basis van de sector, samen groeien door te doen, met deelname van EBN; 
- Het verder professionaliseren over de gehele waardeketen door verdere ontwikkeling van 

industrie-standaarden, kennisdeling en transparantie; 
- Het zorgen voor lokale en nationale maatschappelijke dialogen over aardwarmte in de context 

van de energietransitie; 
- Het reduceren van de kosten van geothermie door innovatie en opschaling. 

Om dit mogelijk te maken liggen er ook acties bij andere partijen, zoals de Rijksoverheid: Het verder 
investeren in het in kaart brengen van de ondergrond, het afronden van de nieuwe Mijnbouwwet 
inclusief een nieuw vergunningsmodel, verfijning van de SDE-subsidie of een andere vorm van 
financiële ondersteuning en de ondersteuning van innovatie. Voor een deel zijn deze geïdentificeerd 
in de Beleidsbrief Geothermie van het ministerie van EZK van 8 februari 2018 en reeds in gang gezet. 

Inleiding 
Geothermische warmtelevering heeft op geschikte locaties relatief lage (maatschappelijke) kosten9 
per ton vermeden CO2. Door opschaling gaan de kosten en risico’s over de gehele levenscyclus van 
een doublet uiteindelijk naar beneden en tegelijkertijd de opbrengsten, betrouwbaarheid, kwaliteit 
en het tempo omhoog. Indicatief is dalen de kosten 30% in 2030 oplopend naar 50% in 2050. De 
gedachte hierbij is dat een beperkt aantal (‘portfolio’)-operators zal zijn ontstaan die de projecten 
uitvoert en de continue verbetering van efficiëntie, standaardisatie en routine in het team kan 
benutten. De eerstkomende jaren zullen de noodzakelijke opschaling, versnelling en 
kwaliteitsverbetering hoge investeringen vergen. Op termijn (na 5-10 jaar) zullen de kosten afnemen.  

Aanbod vanuit de portfolio-operators 
• Investeren in meer/grotere projecten, personeelsopbouw, brancheorganisaties; 
• Zorgvuldige publiekscommunicatie; 
• Vergroten onderlinge samenwerking en met EBN (zoals via de play-based gebiedsgerichte 

aanpak). Aannemende dat aan de essentiële randvoorwaarden voor versnelling voldaan gaat 
worden (zie hieronder)  

• Fors investeren in het standaardiseren en continu verbeteren van veiligheid, gezondheid & milieu 
en in innovatie (zoals ultra diepe geothermie, ondiepe geothermie, nieuwe materialen en 
werkwijzen).  

                                                           
9 PBL – in 2017 rapport Toekomstbeeld Klimaatneutrale Warmtenetten in Nederland en in 2018 rapport Kosten 
Energie- en Klimaattransitie in 2030 
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Gevraagde ondersteuning vanuit de Rijksoverheid 
• Continuering en verfijning van de SDE-subsidie voor geothermie.  
• Tijdelijke ondersteuning van projectontwikkeling door verder te investeren in het in kaart 

brengen van de ondergrond (ook ondiep <1000m en ultradiep). 
• Differentiëren van de Regeling Nationale EZ-subsidies (RNES Aardwarmte), gebaseerd op de 

ondergrondse onzekerheid en resultaten van het seismisch onderzoek. 
• Spoedige aanpassing van de mijnbouwwet, het vergunningenmodel en de versnelling van het 

vergunningentraject. 
• Stimuleren en faciliteren van hergebruik/uitbouwen van bestaande mijnbouwinstallaties als 

energie-hubs en synergiën in put en nieuwe locatie gebruik (“Dual Purpose”). 
• Investeren in innovatie, waaronder UDG, m.h.o.o. betere aansluiting warmtevraag en 

kostenreductie. 

Rol van de sectororganisaties 
• Standaarden: ontwikkelen, toetsen, uitrol en verbeteren; inclusief de systemen die daaraan ten 

grondsag liggen 
• Kennis en kunde verzamelen en delen, onder andere ten behoeve van standaarden 
• Collectieve onderzoeksvragen formuleren, uitzetten, onder andere ten behoeve van 

standaarden, kostenreductie en kwaliteitsverhoging in de gehele keten 
• Fors inzetten op publiekscommunicatie en ledenondersteuning. 

Benodigde inzet vanuit de glastuinbouw(sector)10 
• Ondersteuning en samenwerking in de gebiedsgerichte aanpak met betrokken stakeholders 
• Het organiseren van vraagclusters, collectiviteit (bronnen, distributienet in cluster, conversie, 

opslag e.d.) en afnamevolume.  
• Inzet op externe CO2 voorziening. 

Benodigde inzet vanuit provincies, gemeenten, Greenports etc. 
(naast de acties zoals in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord beschreven) 
• ‘Koppelkansen’ in beeld brengen (combineren van aanleg infrastructuur). 
• Ruimtereservering voor boorlocaties en warmtecentrales, met aanpassen bestemmingsplannen.  
• Hergebruik van bestaande mijnbouwlocaties ondersteunen. 
• Extra inzet op opbouw van kennis en capaciteit voor begeleiding en beoordeling van projecten. 
• Inzetten op optimale benutting van de ondergrond, niet op “verdeling van de ondergrond”. 

Wat kunnen olie- en gasoperators doen? 
• Verdere intensivering van de uitwisseling van data, kennis en ervaring met bestaande en 

toekomstige geothermie-operators. Op individueel niveau en op sectoraal niveau.   
• Onderzoeken van de potentie van bestaande mijnbouwlocaties als energie hub voor geothermie.  
• Geothermie meenemen bij het ontwerp van putten, putlocaties et cetera. (“Dual Purpose”) 

Wat is er nodig vanuit de warmtebedrijven  
• Afspraken over vraag- en afnamepatroon inclusief aanvoer- en retourtemperatuur. 
• Afspraken over langjarige afnamecontracten van warmte en/of risicodeling. 
• Voortdurende optimalisatie over de keten van bron naar klant en weer terug (uitkoeling). 
• Actief (samen) verbeteren van de leveringszekerheid en ruimte creëren voor geothermie met 

een hoger aantal vollasturen. (Bijvoorbeeld via grootschalige opslag van warmte.) 
• (samen met woningcorporaties en (andere) woningbezitters): isoleren en verbeteren van de 

warmteafgiftesystemen, om te komen tot vraagreductie, afvlakking van de piekvraag, verlaging 
van de aanvoertemperatuur én verlaging van de retourtemperatuur. 

                                                           
10 Zie ook de uitkomsten bij de ‘landbouwtafel’ 
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• Verlaging van de (transport-)temperaturen in het warmtenet. 
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Bijlage 4: Versnellen aquathermie in de gebouwde omgeving 

Werkgroep 9 werkt aan het vergroten van de ontsluiting van de potentie van diverse 
warmtebronnen, waaronder aquathermie. Hiervoor wordt een programmatische aanpak opgesteld. 
Voor aquathermie wordt onderstaand de programmatische aanpak benoemd met als doelstelling: 
Versnelling van de ontwikkeling van aquathermie, zodat deze als bron voor de warmtetransitie en 
warmtenetten kan bijdragen in de gebouwde omgeving.  

Korte toelichting 
Recent heeft CE Delft ism Deltares een rapport opgesteld waaruit blijkt dat de realistische 
aanbodpotentie van de diverse aquathermiebronnen samen ca. 200 PJ is11. Dit rapport bouwt verder 
op de eerste grove, conservatieve inschatting van de potentie van thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO) van IF Technology uit 2016 en een onderzoek naar de potentie van TEA van 
56 PJ. De ontwikkeling van warmtenetten waar deze bronnen ingevoed kunnen worden, draagt bij 
aan de opschaling van de potentie.  

Partijen 
Dragende partijen bij de ontwikkeling van aquathermie zijn de Unie van Waterschappen, 
Rijkswaterstaat, Stowa, Deltares en KWR. Ook de drinkwaterbedrijven/VEWIN zijn bereid positie in te 
nemen bij deze ontwikkeling. Daarnaast is het wenselijk gemeenten, provincies, netbeheerders en 
warmtebedrijven als deelnemers te betrekken. De Rijksoverheid zet zich met de waterbeheerders in 
om aquathermie verder te positioneren en door te ontwikkelen via joint fact finding. Voor de periode 
2019-2021 wordt daartoe begin 2019 een Green Deal aquathermie gesloten tussen EZK/BZK/I&W en 
de waterbeheerders. 

Nauwe afstemming is vereist met het programma aardgasvrije wijken (PAW), het ECW en de 
ontwikkeling van warmtenetten. Ook voor de warmtebedrijven, verenigd in Stichting 
Warmtenetwerk, is aquathermie een belangrijke bron. 

Aandachtspunten 
• Aquathermie is een nog relatief onbekende bron, die ook door adviesbureaus in 

energietransitiemodellen (ETM) vaak nog niet of nauwelijks wordt meegenomen. Risico is dat 
gemeenten en ontwikkelaars deze bron over het hoofd zien. Het is daarom belangrijk om (A) de 
(grootschalige) potentie in de praktijk aan te tonen in proeftuinen en (B) te zorgen voor goede 
ontsluiting van de mogelijkheden van aquathermie in ETM’s en naar relevante stakeholders. 

• Waterbeheerders beheren het grootste deel van deze warmtebronnen. Zij zijn bereid zich in te 
zetten om deze warmte te ontsluiten voor de aardgasvrije wijken, maar hebben onvoldoende 
capaciteit om op grote schaal te participeren in ontwikkeling en planvorming op dit gebied. Dit 
capaciteitsvraagstuk moet opgelost worden, om te voorkomen dat ontsluiting van deze bron op 
dit punt stagneert.  

• In algemene zin kan worden gesteld dat ontwikkeling van aquathermie voornamelijk een 
organisatorisch vraagstuk is, waarbij diverse organisaties betrokken zijn. Het programma 
aquathermie moet ertoe leiden, dat het (gedeeld) eigenaarschap van aquathermie goed wordt 
belegd. Ontwikkeling van best practices en arrangementen is hiervoor relevant. 

• Er zijn diverse innovatie-, onderzoeks- en kennisvragen voor de ontwikkeling van aquathermie. 
Binnen de Green Deal aquathermie wordt een kennis/onderzoeksagenda opgesteld en wordt 
gezamenlijk gezocht naar financiering voor de uitvoering hiervan. 

                                                           
11 www.ce.nl/publicaties/2171/nationaal-potentieel-van-aquathermie 

http://www.ce.nl/publicaties/2171/nationaal-potentieel-van-aquathermie
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• Voor het delen van kennis wordt onder andere aangesloten bij het ECW en het Kennis- en 
Leerprogramma aardgasvrije wijken. Ook wordt in 2019 gestart met een Community of Practice, 
waarin alle partijen die betrokken zijn bij aquathermieprojecten kunnen participeren. 

• In de doorontwikkeling van onder andere aquathermie is seizoensopslag van hogere 
temperaturen van belang. Hiervoor is het de bedoeling om één of meer pilotprojecten te starten, 
in samenhang met hoge temperatuur-opslag van restwarmte.  

• Voor de waterbeheerders is het zaak om beter gevoel te krijgen wat de impact op de 
waterkwaliteit en ecologie is, als grootschalig warmte (of koude) wordt onttrokken. Hiervoor is 
een meerjarig monitoringprogramma nodig, wat uiteindelijk leidt tot een beleidskader voor 
warmteonttrekkingen uit oppervlaktewater (en drinkwater).  

• De waarde voor klimaatadaptatie moet beter in beeld worden gebracht (o.a. hittestress, 
waterkwaliteit, wateroverlast). 

• Op kleine schaal zijn er al de nodige aquathermie projecten uitgevoerd waarmee is aangetoond 
dat het kan. Het is nodig om grootschalige (voorbeeld)projecten te gaan ontwikkelen om ook op 
dat schaalniveau aan te tonen dat het kan. Een handvol projecten is opgestart onder andere 
binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het is van belang dat enkele grootschalige 
projecten worden opgestart, zodat sneller kennis en best practices worden ontwikkeld en 
duidelijk wordt wat de waarde van aquathermie voor de gemeentelijke warmtetransitievisies kan 
zijn. Naast de wijkaanpak, moet daarbij ook gedacht worden aan utiliteitsgebouwen (zoals 
ziekenhuizen en kantoren) en de glastuinbouw.  

• Aquathermie en andere lage temperatuur warmtebronnen kunnen nog geen gebruik maken van 
SDE subsidie. De Rijksoverheid onderzoekt samen met de sector hoe hiervoor SDE+ middelen 
beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast onderzoeken De Rijksoverheid en de sector hoe 
en onder welke voorwaarden belemmerende regelgeving voor aquathermie kan worden 
aangepast. 

  



Achtergrondnotitie - Vraag en aanbod duurzame warmte en duurzame gassen DEF DEF2 

22 
 

Deelnemende partijen aan de werkgroep vraag en aanbod duurzame 
warmte en duurzame gassen 
Peter Vermaat (voorzitter), namens Netbeheer Nederland  
Ministerie EZK 
Energiebedrijven 
Warmtebedrijven 
Stichting Platform Geothermie 
Unie van Waterschappen 
Groen gas sector 
Industrie 
LTO slagkracht 
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