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Doelen 
• 20-30% CO2 reductie 2020 
• Versnellen van warmtetransitie met aardwarmte 
• Verantwoorde ontwikkeling  
      van aardwarmte 
 
Sturingsfilosofie 
 
De gemeente faciliteert actief  
de initiatieffase van projecten  
en levert maatwerk 

 

Warmtetransitie beleid gemeente 
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1. Actief faciliteren van projecten  
2. Creëren van samenwerking tussen stakeholders  
3. Warmte tenzij principe voor nieuwbouw en 

herstructurering  
4. Afspraken  over verantwoorde ontwikkeling 
5. Aardwarmtefonds  (multipliereffect) 

 

 

 

   

 

Instrumenten 

Warmte 

netwerken 

Overheid 

Kennis – 
instituten 

Adviesbureau 

Glastuinbouw 
Branche 

orgnaisaties 

Finacierders 

Innovatieve 
ondernemers 
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Aardwarmteproject Ammerlaan 

Warmteopwekking 

Aardwarmtebron 

Ammerlaan 

Warmtedistributie 
en levering 

Ammerlaan 

Warmteafname 

- Zwembad 

- Fitnesscentrum 

School 

Gemeente 



Wat gegevens 
 

• Aardwarmtebron levert 90-200m3 70 °C 

• Warmte afname 13.673 GJ   

• 25% energiebesparing bereikt 

• CO2 reductie  690 ton /jaar 

• € 525.000 kosten warmtenet   

• Aanpassingen zwembad € 344.900 

• Aanpassingen andere afnemers € 34.700 totaal 

• Afschrijving netwerk tien jaar 

• Leveren tegen NMDA tarief minus 10% 

• 70-40 temperatuurregime  

 

 

 



Ervaringen 

• Vertrouwen zeer belangrijk 

• Rol van de gemeente verandert gedurende proces 

• Gemeente is geen ondernemer.  
Belangrijk politieke processen uitleggen 

• Niet altijd helder voor gemeente wanneer een project haalbaar is 

• Korte termijn versus lange termijn 
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Aardwarmteproject  
Pijnacker-Noord 

Warmteopwekking 

aardwarmtebron 

Met warmtepomp 

Ammerlaan 

Warmtedistributie  

Stedin 

Warmtelevering  
en warmteafgifte 

 appartementen 
Rondom Wonen 
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• 470 appartementen in Pijnacker-Noord 
75% bezit  Rondom Wonen , 25%  
particulier 

• Warmtevraag 11,000 GJ 
• Totale geraamde investering € 2,2 

miljoen 
• CO2  en Nox  reductie 78%  
• 70-40 temperatuurregime  
• Garantie uitkoeling tot 40 graden door 

vergrote radiatoren en door inzet 
warmtepomp 

• Afschrijving netwerk tien jaar 
• Leveren tegen  huidige NMDA tarief  

Wat gegevens 



Ervaringen 

• Overstappen op duurzame warmte gaat het best op natuurlijk 
moment  

• Gemeente speelt belangrijke rol:  faciliteren in initiatieffase, 
mee-organiseren proces, oplossingen vinden voor knelpunten 

• Uitkoeling essentieel voor rendabel project 

• Hoe meer partijen betrokken, hoe meer tijd en moeite het 
kost om risico’s af te hechten en rendementen te verdelen  

 

 

 



Communicatie richting burgers 

• Lokale en regionale pers betrekken 
via free publicity inwoners informeren 

• Omwonenden informeren  
via ondernemer en woningcorporatie 

• Gemeenteberichten in lokale krant 
over voortgang project(en) 

• Nieuwsbrief voor projectorganisatie en 

inwoners over voortgang project 

• Speciale pagina op website  
met stvzkn over de warmteprojecten 

 


