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Deze visie staat voor het besef van alle partners, 
zowel publieke partijen als het bedrijfsleven, dat 
we voor een zeer grote en urgente opdracht staan. 
We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten 
of te vertragen. Het neerzetten van deze ambitie is 
ons signaal dat we het klimaat, onze leefomgeving 
en onze bewoners serieus nemen en willen zorgen 
voor een gezonde en goede toekomst. Hiervoor is 
het nodig dat we vandaag aan de slag gaan en de 
instrumenten en middelen krijgen om resultaten te 
boeken. Met de ambitie leggen we de lat ongelo-
felijk hoog, niet om er onderdoor te kunnen lopen, 
maar juist om een signaal af te geven dat de tran-
sitie is begonnen en op korte termijn veel verande-
ring zal vragen. We willen voortvarend aan de slag.

Alliander, AVR, Deltares, Dunea, Eneco, Engie, 
Ennatuurlijk, Gemeente Delft, Gemeente Den 
Haag, Gemeente Lansingerland, Gemeente 
Leiden, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente 
Rotterdam, Gemeente Westland, Havenbedrijf 
Rotterdam, Heineken, HVC, ING, LTO Glaskracht, 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NUON, OCAP, 
Openbaar lichaam Drechtsteden, Powerhouse, 
Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Stedin, Stichting 
Warmtenetwerk, TU Delft, Uniper, Warmtebedrijf 
Rotterdam, Westland Infra, Woonbron

Toewerken naar een CO2-neutrale gebouwde om-
geving in 2035! Dat is de ambitie die is verwoord in 
deze visie en dat willen wij, Samenwerking Warmte 
Koude Zuid-Holland, bereiken. Duurzame alter-
natieven, zoals zonne-energie, wind en warmte, 
vervangen fossiele brandstoffen, en daarmee zetten 
we een grote stap bij het nakomen van de klimaat-
afspraken. 

Wij realiseren ons dat dit een zeer ambitieuze 
doelstelling is; alleen al voor Zuid-Holland moeten 
vanaf nu per jaar zo’n 80.000 woningen worden 
verduurzaamd

Als publieke en private partijen willen wij, sa-
men met het Rijk en – uiteraard – de uiteindelijke 
consument, deze ambitie vormgeven. Een omslag 
als waar we nu voor staan heeft alleen kans van 
slagen als ook degene wiens huis wij willen aanpak-
ken zich daarbij letterlijk en figuurlijk comfortabel 
voelt: betaalbaarheid, leveringszekerheid, concur-
rerende aanbieders en voldoende “overstaptijd” 
zijn voor consumenten van wezenlijk belang. Het 
spreekt voor zich dat we daarom veel aandacht zul-
len geven aan de (gevolgen) voor de eindgebruiker. 

Een majeur traject waar wij voor staan, staat of 
valt met het continu pakken van de kansen die zich 
voordoen. Een gebiedsgerichte aanpak ligt daar-
mee voor de hand. Benut het natuurlijke verander-
moment dat zich voordoet als een gasnet is afge-
schreven of woningen aan renovatie toe zijn!

Wij realiseren ons terdege dat het traject richting 
2035 alleen haalbaar is als op korte termijn de 
nodige spelregels van de zijde van het Rijk worden 
gewijzigd. Wij roepen daarom het Rijk op de nood-
zakelijke beleidsmatige, financiële en wettelijke 
ruimte te scheppen. Koers met ons, in het nationale 
energiebeleid richting 2035 en volg de voornemens 
van het Energierapport op door uitvoering. Het 
stellen van termijnen voor de nodige tussenstappen 
is een essentiële randvoorwaarde voor het halen van 
onze gezamenlijke doelen. Ook een wettelijke basis 
voor het inrichten van een andere energie-infrastruc-
tuur, waaronder het weghalen van de verplichte 
aansluitplicht op het gasnet en het financieel aan-
trekkelijker maken van alternatieve warmtevoorzie-
ning zijn cruciaal.

Voorwoord
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Gas in de gebouwde omgeving wordt in de toekomst vervangen door 
verschillende warmte alternatieven.
Woningen, kantoren en kassen zullen in de toekomst hun eigen 
warmte opwekken en hergebruiken of afnemen via
• een warmtenetwerk dat gevoed wordt door:
    - Geothermie
    - Restwarmte
    - Lokale duurzame warmtebronnen
    - Power to heat
• Elektrische individuele oplossingen
• Groen gas

De ruim 30 leden van het samenwerkingsverband 
Warmte Koude Zuid-Holland hebben als missie om 
de warmte- en energievoorziening te verduur- 
zamen. Dat doen ze door gezamenlijk te werken 
aan:

• Het verminderen van energieverbruik
•  Het verduurzamen van energiebronnen naar her-

winbare en hernieuwbare bronnen
• Gas uit de gebouwde omgeving te halen
•  Een toekomstbestendige geïntegreerde ener-

gie-infrastructuur voor het optimaal kunnen 
inzetten, verdelen, omvormen en opslaan van 
verschillende energiestromen

Door met ruim 30 verschillende partijen samen te 
werken, kan de transitie naar duurzame warmte 
versneld worden en kunnen we een CO2-neutrale 
gebouwde omgeving in de toekomst realiseren.

In 2035 is het zover: dan zijn we op weg naar een 
CO2-neutrale gebouwde omgeving in Zuid-Holland. 
De sleutelfactor daarbij is warmte wat goed is voor 
meer dan de helft van de energievoorziening. 
Om dit doel te bereiken, zal het energieverbruik 
moeten worden verminderd, zullen we vaker 
herwinbare energiebronnen moeten toepassen 
en nieuwe hernieuwbare energiebronnen moeten 
ontsluiten. Dit vraagt om een grootschalige transi-
tie waarin systeemmigratie en -integratie centraal 
staan. Verschillende duurzame oplossingen worden 
gekoppeld zodat voor elke situatie voor de meest 
efficiënte oplossing gekozen wordt. Het uitgangs-
punt is dat de opbrengsten voor people, planet en 
profit met elkaar in balans zijn. 

Zuid-Holland heeft alle benodigde elementen om 
deze visie te realiseren: als het hier niet lukt, dan 
lukt het nergens. In Zuid-Holland kunnen vraag en 
aanbod naar warmte uit industrie, tuinbouw en 
stedelijk gebied met elkaar worden verbonden. 
Door reststromen opnieuw te gebruiken en kosten 
te verlagen voor bedrijven worden deze sectoren 
versterkt. Dit biedt kansen voor industrie en glas-
tuinbouw om onderdeel van het warmtesysteem te 
worden door zowel warmte af te nemen als toe te 
leveren bij een netto overschot. Daarnaast krijgen 
producten van deze sectoren een toegevoegde 
waarde omdat ze duurzaam zijn geproduceerd. De 
duurzame warmtevoorziening biedt dus economi-
sche kansen voor regio Zuid-Holland.

Samenvatting
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inzet van collectieve warmte daarin eerder noodzaak 
is dan keus. De overstap naar duurzame bronnen en 
het beter benutten van restwarmte zijn dus cruciaal 
voor de transitie naar een CO2-neutrale warmtevoor-
ziening.

Echter, er zijn nog verschillende knelpunten. Maat-
schappelijk draagvlak of acceptatie en handelingsper-
spectief zijn essentieel voor een succesvolle transitie. 
Daarom moet het belang van de consument een cen-
trale rol spelen in de besluitvorming over toekomstige 
oplossingen. Er zijn prikkels nodig die het aantrekke-
lijk maken om op een duurzame manier met warmte 
om te gaan en het is noodzakelijk dat we de concur-
rentie met gas loslaten. Dit vraagt anders denken, lef, 
lange-termijn visie en daadkracht van verschillende 
partijen, waaronder het Rijk. 

Het samenwerkingsverband Warmte Koude Zuid-Hol-
land ziet hier een belangrijke taak: dit proces facilite-
ren om zo de transitie naar een duurzame energie- en 
warmtevoorziening in regio Zuid-Holland te versnel-
len. De ruim 30 leden geloven dat door effectieve 
samenwerking tussen publieke en private partijen het 
verduurzamen van de energievoorziening haalbaar 
is en dat dit grote economische kansen biedt. Als het 
ons lukt om op het gebied van warmte met elkaar 
forse stappen te zetten, komt de realisatie van een 
toekomstbestendige, betrouwbare en duurzame 
energievoorziening in Nederland een stuk dichterbij.

Nederland staat voor een grote uitdaging om de uit-
stoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen, 
waarbij in de tweede helft van de 21e eeuw, zoals 
afgesproken in het klimaatakkoord, er mondiaal een 
balans moet zijn tussen de uitstoot en vastlegging van 
broeikasgassen. In de huidige economie zijn fossiele 
brandstoffen de standaard voor de energie- en warm-
tevoorziening. Deze grondstoffen zijn vervuilend en 
veroorzaken meerdere negatieve klimaateffecten, 
waaronder opwarming van de aarde. De Europese 
Unie heeft als doel dat de CO2-uitstoot met 80-95 pro-
cent gereduceerd moet zijn in vergelijking tot 1990.1 
Het is dus noodzakelijk om een overstap te maken 
naar een duurzame energievoorziening in Nederland. 
Warmte speelt hier een belangrijke rol in. 

De warmtevraag is goed voor meer dan de helft van 
de Nederlandse energievraag. Momenteel wordt 
meer dan 95% van de warmtevraag direct of indirect 
ingevuld met fossiele bronnen. Tegelijkertijd produ-
ceert de industrie, waaronder in het Rotterdamse Ha-
vengebied, enorme hoeveelheden restwarmte en zijn 
er flinke kansen voor geothermie en lokale duurzame 
warmtebronnen die nu nauwelijks benut worden. 
Daarnaast, wordt het steeds meer duidelijk dat de 
inzet van enkel duurzame elektrische bronnen (zon-
nepanelen en wind) voor zowel verduurzaming van 
grondstoffen, transport, elektriciteit en warmte, de 
provincie Zuid-Holland voor een onmogelijk uitdaging 
op de benodigde ruimte zou stellen. Dit betekent dat 

Het belang van warmte

1: Bron: europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering

Figuur 1. Overzicht van energieverbruik en warmtegebruik in Nederland
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http://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering
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Visie: Op weg naar een CO2-neutrale 
gebouwde omgeving in 2035

automatisch zullen worden vervangen, maar gaan-
deweg worden uitgefaseerd en/of van groen gas 
worden voorzien. Groen gas is in beperkte mate be-
schikbaar en zal worden ingezet waar hoogwaardige 
(hoge temperatuur) warmte nodig is, waaronder in 
de maak/proces industrie, of waar alternatieven niet 
mogelijk zijn. 

Dit betekent dat de gebouwde omgeving door 
alternatieve, emissiearme energetische bronnen 
verwarmd zal worden en dat de warmte-infrastruc-
tuur hierop aangepast wordt. Als gevolg van de EPC 
verlaging zal nieuwbouw eerst van een duurzame 
warmtevoorziening worden voorzien. Op termijn 
wordt bestaande bouw van het gas afgesloten. 
Een logische keuze is om wijk voor wijk de transitie 
vorm te geven. Zo kan per wijk en zelfs op gebouw-
niveau gekozen worden voor de meest efficiënte 
maatregel of combinatie van maatregelen. De 
oplossing wordt over het algemeen, medebepaald, 
door type en leeftijd van de gebouwen en zo zullen 
er all-electric, collectieve warmte en gemengde 
wijken ontstaan. 

De ruim 30 leden van het 
programma Warmte Koude Zuid-
Holland vinden dat we moeten 
inzetten om deze ambitie 
haalbaar te maken en zullen zich 
gezamenlijk inspannen om toe 
te werken naar een CO2-neutrale 
gebouwde omgeving in 2035 in 
regio Zuid-Holland.

De beoogde transitie vraagt om een optimale 
combinatie van maatregelen langs vier routes:

1.  Verlaging van het verbruik van energie:  
besparende maatregelen 

2.  Hernieuwbare bronnen: verduurzaming bronnen
3.  Herwinbare bronnen: verduurzaming en  

besparing
4.  Systeemintegratie en optimalisatie warmte- 

infrastructuur door cascadering en verlaging 
temperatuur

In onze visie heeft Nederland een warmtevoor- 
ziening die toekomstbestendig, betaalbaar, 
betrouwbaar en duurzaam is. Er zijn zowel grotere, 
regionale als kleinere, stedelijke warmtenetten om de 
gebouwde omgeving te verwarmen. Deze warmte- 
voorziening is niet afhankelijk van een select aantal 
warmtebronnen, maar juist flexibel genoeg om 
nieuwe technieken en inzichten toe te passen in 
een bestaande en nieuw te ontwikkelen infrastruc-
tuur voor warmteverkeer: de Warmterotonde. Dit 
betekent dat gas niet meer de standaard is voor 
verwarming. Duurzame (rest)warmte en verschil-
lende vormen van all electric zullen hiervoor in de 
plaats komen. 

De warmtevoorziening is een geïntegreerd onder-
deel van de gehele energievoorziening, bestaande 
uit verschillende duurzame oplossingen: individuele 
elektriciteits- en biogasoplossingen en collectieve 
warmteoplossingen. Deze oplossingen zijn comple-
mentair en vinden op verschillende niveaus plaats: 
pand, straat, wijk, stad en regio. De integrale ener-
gie-infrastructuur maakt het mogelijk om op al die 
niveaus te kiezen voor de meest efficiënte combina-
tie van maatregelen die bijdragen aan een CO2- 
neutrale gebouwde omgeving. Woningen worden 
goed geïsoleerd om te voldoen aan de vereiste 
labels en eisen van de nieuwe energiesystemen. 
Afhankelijk van de infrastructuur en kostenefficiëntie, 
worden wijken voorzien van verwarming door elek-
triciteit of (rest)warmte.

De Mainport en de Greenport worden met elkaar 
verbonden door een regionaal warmtenet waar-
door de glastuinbouw verwarmd kan worden door 
restwarmte uit de haven in combinatie met lokale 
geothermie bronnen. Daarnaast kan de Mainport 
de Greenport ook van CO2 voorzien. Gas zal alleen 
nog als back-up dienen in de glastuinbouw. Op 
deze manier kan worden bespaard op fossiele 
energie wat nieuwe economische kansen biedt 
voor deze sectoren. Zo draagt verduurzaming van 
de warmtevoorziening bij aan de route naar een 
CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2035. 

Gas uit de gebouwde omgeving
Om een CO2-neutrale gebouwde omgeving te 
realiseren, zal gas niet meer de standaard zijn voor 
verwarming in de gebouwde omgeving en de glas-
tuinbouw. Dit betekent dat gasnetten niet langer 



7terug naar inhoudterug naar inhoud

1. Verlaging van het verbruik van energie 
De realisatie van een CO2-neutrale omgeving begint 
bij het verlagen van het gebruik van energie. 
Wat niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden 
opgewekt of gewonnen. Dit kan door gebouwen 
beter te isoleren, door in het dagelijkse energie-
gebruik andere keuzes te maken (de thermostaat 
wat lager zetten, apparaten niet in stand-by laten 
staan), door inzage te geven in het energieverbruik 
met behulp van slimme meters, thermostaten en 
applicaties en door andere manieren van verwar-
men in te zetten waarvoor geen energie opgewekt 
hoeft te worden. 

Daarnaast is bij de industrie en glastuinbouw ver-
dere energiewinst te behalen. Bijvoorbeeld door 
bedrijven aan te moedigen om in hun processen het 
energieverbruik te verlagen. Door het ontwikkelen 
van innovatieve teeltconcepten- en technieken en 
het bouwen van nieuwe kassen, kan de Greenport 
duurzamer produceren en heeft minder fossiele 
brandstoffen en CO2-levering nodig. 

2.  Hernieuwbare bronnen: verduurzaming 
bronnen

Bij de transitie naar een CO2-neutrale warmtevoor-
ziening is het verduurzamen en efficiënter maken 
van bronnen voor warmtelevering essentieel. Ver-
schillende hernieuwbare energiebronnen kunnen 
worden toegepast voor warmtelevering aan huizen 
en industrie. Zonne- biomassa,- en windenergie zijn 
al verder in ontwikkeling en kunnen op het niveau 
van pand, straat, wijk, stad/gemeente en regio 
worden toegepast. Daarnaast biedt aardwarmte 
(geothermie) veel mogelijkheden voor individuele 
en collectieve toepassingen voor verwarming in 
de glastuinbouw en woonwijken of combinaties 
daarvan. Een andere toepassing is het gebruik van 
warmte-koudeopslag (WKO) voor het verwarmen 

en koelen van gebouwen wat veel airconditioners 
met hoog stroomverbruik en ketels met gasverbruik 
vervangt. Woningen kunnen ook verwarmd worden 
met een warmtepomp, waarvoor een lage tempera-
tuur afgiftesysteem of binnen installatie nodig is.

Door wind en zon opgewekte duurzame overtollige 
stroom kan in de toekomst ook ingezet worden om 
gebouwen te verwarmen: power-to-heat. Hierbij 
wordt warmte geproduceerd met goedkope stroom 
als gevolg van tijdelijke overschotten aan hernieuw-
bare elektriciteit. De geproduceerde warmte is 
direct te gebruiken of op te slaan in warmtebuffers 
voor het verwarmen van huizen en kantoren. 

Bron: Euroheat & Power
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warmterotonde) waarmee lokale distributienetten 
worden verbonden of waarmee business-to-busi-
ness verbindingen worden gerealiseerd. Daarnaast 
is er samenhang met het elektriciteitsnet. Door 
verschillende systemen te integreren zijn opslag, 
power-to-heat en andere innovaties op het ge-
bied van energieopwekking, opslag en distributie 
mogelijk. Dit leidt ook tot optimalisatie van het 
elektriciteitsnet. Op deze wijze wordt flexibiliteit 
en seizoensopslag geregeld en de groei van steeds 
meer duurzame energie en besparing bevordert. 
Door het koppelen van systemen ontstaan er smart 
grids en energy hubs die het mogelijk maken om 
steeds de meest efficiënte maatregelen in te zetten. 
Zo blijft het systeem ook in de toekomst duurzaam 
en betrouwbaar tegen redelijke kosten. 
Bij systeemintegratie ligt de uitdaging in het stimu-
leren van innovaties en het verstandig combineren 
van individuele en collectieve maatregelen.  
Een belangrijk onderdeel in de transitie naar 
CO2-neutrale warmte is het optimaal afstemmen 
van de uitfasering van fossiele hoog emissie ener-
giebronnen en de invoeging van herwinbare laag 
emissie en hernieuwbare energiebronnen. Ener-
getische bronnen moeten worden beoordeeld op 
hun emissiereductie. Dit betekent dat bronnen met 
een lage CO2-uitstoot voorrang hebben op het net 
boven fossiele energiebronnen. 

Cascadering in de warmteketen en temperatuur- 
verlaging in de gebouwde omgeving.
Naast besparing van energie en verduurzaming van 
bronnen is cascadering in de totale warmteketen  
de manier om maximaal bij te dragen aan de 

3.  Herwinbare bronnen: verduurzaming en 
besparing

Warmte die vrijkomt, bijvoorbeeld door industriële 
processen in de Rotterdamse haven en bij data-
centers, kan beter en vaker benut worden door de 
restwarmte te transporteren naar plekken waar 
warmte nodig is en het daar lokaal op te slaan.  
Zo kan deze herwinbare warmte weer worden  
toegepast voor de verwarming van ruimten (zowel  
woningen als glastuinbouw) en tapwater op 
plekken waar dit het meest kostenefficiënt is. Ook 
binnen gebouwen kan restwarmte beter benut 
worden, bijvoorbeeld door warmteterugwinning uit 
ventilatielucht en het doucheputje. Op deze manier 
hoeft er geen warmte opnieuw te worden opge-
wekt en wordt dus een fikse besparing op productie 
van warmte middels fossiele bronnen op andere 
plekken gerealiseerd. Hierbij wordt wel gestreefd 
naar de overstap van fossiele bronnen naar duur- 
zame, hernieuwbare bronnen.

4. Systeemintegratie en warmte-infrastructuur
De grootste energiewinst is te boeken wanneer de 
verschillende transportsystemen en energievormen 
in elkaar grijpen. Om een betaalbare, betrouw- 
bare, flexibele, toekomstbestendige, CO2-neutrale 
gebouwde omgeving te realiseren, is het nodig alle 
beschikbare maatregelen te benutten en slim te 
combineren. 

Transportsystemen worden onderling gekoppeld 
waar dit toegevoegde waarde heeft. De lage 
emissie warmtevoorziening vindt plaats via een 
lokaal en/of regionaal warmtetransportsysteem (de 

Figuur 2. 
Illustratie van de 
ontwikkeling van 
‘district heating 
generations’



9terug naar inhoudterug naar inhoud

CO2-neutrale doelstelling. Door van de hoogste 
temperatuur voor productieprocessen bij het ene 
bedrijf naar steeds lagere temperaturen bij volgen-
de bedrijven in de keten te gaan en, uiteindelijk via 
uitkoppeling naar warmtenetten, de restwarmte 
van deze productieprocessen te benutten voor 
de gebouwde omgeving, wordt warmte optimaal 
benut. 

De warmtevraag van gebouwen zal afnemen als 
gevolg van gebouw energielabel eisen. Dit zal voor-
al gerealiseerd worden door isolatiemaatregelen. 
Temperaturen van energiesystemen (binnen instal-
laties) en warmtenetten zullen als gevolg hiervan 
verder moeten verlagen zodat onnodig warmte-
verlies wordt voorkomen. Deze lagetemperatuur-
verwarming verwarmt een goed geïsoleerd huis, 

gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker. 
Bovendien kunnen hierdoor duurzame bronnen,  
zoals ondiepe geothermie van tuinders of datacen-
ters, met veelal lagere temperaturen ook warm-
te leveren aan het warmtenet en de gebouwde 
omgeving. Bestaande bouw en de mogelijkheid om 
betaalbaar te transformeren zijn hierin bepalend.

Om systeemintegratie en de ontwikkeling van een 
duurzaam warmtesysteem met cascadering moge-
lijk te maken, moet er een betrouwbare en goede 
warmte-infrastructuur zijn. Een warmtenet is dan 
ook een middel dat de verdere verduurzaming en 
energie-efficiënte van energieverbruik ondersteunt 
en stimuleert. Zo zal een duurzaam warmtesysteem 
in de toekomst een steeds meer integrale rol gaan 
spelen in de energietransitie.

Den Haag

RotterdamVierpolders

Pijnacker-
Nootdorp

Zoetermeer

Capelle 
ad IJssel

Dordrecht

Leiden

16.1097
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geothermie
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Warmtelevering Leidse regio
Bestaand netwerk
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restwarmte
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Goede deal voor 
People, Planet en Profit

Essentieel voor de realisatie van een toekomst-
bestendige, duurzame warmtevoorziening is het 
creëren van een goede deal voor people, planet 
en profit. Pas als deze drie aspecten in balans zijn, 
wordt het interessant voor partijen om te investe-
ren in duurzame warmteoplossingen waar juist ook 
gebruikers baat bij hebben.

People
Consumenten zijn tevreden als ze een eerlijke prijs 
betalen voor hun warmtevoorziening en leve-
ringszekerheid hebben. Ook keuzevrijheid is een 
belangrijke waarde. Waar mogelijk moeten bewo-
ners kunnen kiezen voor bepaalde energiebronnen 
(garanties van oorsprong) of -leveranciers (onder 
meer op basis van certificering) of contractvormen. 
Op gebiedniveau ligt de beslissingsbevoegdheid bij 
lokale overheden. Zij bepalen, bijvoorbeeld, welke 
warmte- en energie-infrastructuur waar aangelegd 
wordt. Dit biedt kansen om bewoners actief te 
betrekken bij de besluitvorming over de energie- 
infrastructuur. Er ontstaat steeds meer ruimte voor 
bewoners om niet alleen energieconsument te zijn, 
maar ook producent en leverancier van energie 
door zelf energie op te wekken en te distribueren. 
Mogelijk initiële lastige consequenties voor klanten 
door de overstap van gas naar lage emissie bronnen 
zullen integraal worden aangepakt. 

Planet
De CO2-neutrale gebouwde omgeving draagt bij 
aan een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. 
Door de verminderde uitstoot van NOx en SOx 
verbetert de regionale luchtkwaliteit. Het gebruik 
van restwarmte voorkomt dat water en lucht op-
warmen door lozingen. Zo draagt een duurzame 
warmtevoorziening bij aan schonere lucht en aan 
het vertragen van nadelige (mondiale) effecten 
door klimaatverandering waaronder overstromin-
gen, afname biodiversiteit en het smelten van de 
poolkappen, op regionale en globale schaal.

Profit
De inzet op warmte biedt enorme economische 
kansen in maar vraagt ook om investeringen voor de 
langere termijn. Onderliggende business modellen 
moeten solide zijn met perspectief voor maatschap-
pelijke meerwaarde. Door de lagere afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen en betrouwbare, betaal-
bare en lokale energievoorziening krijgen Green-
port en Mainport een sterkere concurrentiepositie. 
Bedrijven opereren energie-efficiënter en hebben 
voordelen ten aanzien van andere regio’s die deze 
versterkte economische infrastructuur niet hebben. 

Naar 2035 toe wordt er een eerlijke, open en 
transparante warmtemarkt ontwikkeld. Dit houdt 
in dat verschillende duurzame bronnen op gelijke 
voorwaarden op het warmtenet kunnen aansluiten. 
Er worden geen partijen uitgesloten en deelnemen-
de partijen betalen een eerlijke prijs. Ook zijn de 
condities, kosten en opbrengsten inzichtelijk voor 
alle betrokken partijen. Zo wordt een level playing 
field gecreëerd. Daarnaast is de warmtemarkt zo 
opgezet dat het innovaties faciliteert en relatief 
lage prijzen bevordert voor de consument.
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