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Kijkje in de keuken 

Hoe is de samenwerking georganiseerd? 

Transitievisie warmte: 
• Beleidskader met ladder voor warmteopties 
• Wel: Inzichten en onderzoeken ! indicatief eindbeeld en volgorde 
• Nog niet: planning (condities!)



Energieakkoord Drechtsteden
Groeiend netwerk, van inmiddels bijna dertig organisaties.  
Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie. 

www.drechtstedenenergie.nl 
www.drechtsteden.nl/energieakkoord



- Regio = gebied 
- Vanuit ieders eigen positie en bevoegdheid (netwerksamenwerking) 
- Faciliteer: proces, inhoud, communicatie, ondersteuning 

- Gedeelde visie en aanpak: 
- Toekomstperspectief  
- Energiestrategie 
- Samenwerkingsovereenkomst  
- Samenwerkingsagenda (dynamisch)

Netwerksamenwerking (1)



Netwerksamenwerking (2)
- Organisatie 

- Programmaraad, vz Diederik Samson 
- Bestuurlijk E-Team 
- Strategisch E-team 

- Partijen betalen € 2.500,- (2018) en zijn lid van Programmaraad 
- Partners nemen deel aan het netwerk



Ontwikkellijnen 

1. Gefaseerd los van aardgas 
2. Afgaan van fossiele brandstoffen 
3. Sterk inzetten op energiebesparing 
4. Resterende energievraag invullen met duurzame bronnen 
5. Dit met het hoogst mogelijke maatschappelijke rendement 

Doel om voor 2050 energieneutraal te zijn



Wat is de opgave?



Toekomstperspectief 2050
Hoe kunnen we 22 PJ verduurzamen? 
Energiebesparing:    8 PJ 
Duurzaam opwekken in de regio:  1 PJ (20 windmolens) 
     1 PJ (PV op alle geschikte daken) 
     1 PJ (400 ha zonneweide) 
     5 PJ (lokale warmtebronnen) 
Import:     6 PJ (opwekking buiten de regio)



Warmtebronnen:  Geothermie en restwarmte 
Warmtevraag:   Relatief hoge gebouwdichtheid en corporatiebezit 
Natuurlijke momenten:  Gasvervanging, riolering, wegenonderhoud, wateroverlast, etc 
Startbasis:  Warmtenet Dordrecht is volop in aanleg

Warmtetransitie Drechtsteden, gunstige gebiedskenmerken



Wie gaat waar over? 
Publieke partijen:  

• Gemeenten stellen Transitievisie Warmte vast ! samenhangende warmtevisie 
• Regio  
• Provincie 
• Netbeheerder 

Warmtevragers: woningcorporaties, particulieren, ondernemers 
• Gebouweigenaar besluit over gebouwmaatregelen en aansluitingen (opt out) 

Warmte(voorzienings)aanbieders:  
• Privaat: Marktpartijen (warmtenet, gebouwgebonden); marktinitiatief of concessie 
• Publiek: Netbeheerder (gas en elektriciteit)



Wat kunnen gebouweigenaren al doen 
isolatie, PV, elektrisch koken, zuinige ketel 

Transitievisie warmte 
voorkeursvolgorde en indicatief eindbeeld 

Warmtevoorziening 
keuze in gesprek met gebouweigenaren (wijkaanpak)  

Afkoppelen van aardgas 
na aanbieden van redelijk alternatief aan gebouweigenaren

Aanpak faseren



Warmteopties
Elektriciteit + warmtenet 
Elektriciteit + gebouwgebonden warmtebron 
Elektriciteit + groen gas



Afwegingscriteria: 
• Maatschappelijke kosteneffectiviteit 
• CO2 reductie 
• Ruimtelijke impact van de bronnen 
• Hoogwaardige toepassing van lokale bronnen 
• Impact op de gebouwen (mate van isolatie, gebouwgebonden warmtebron) 
• Keuzemogelijkheid gebouweigenaar 
• .. 

Risico: invloed van lobby

Voorkeursvolgorde voor warmteopties



Vanuit eigen bedrijfsvoering: 
- Woningcorporaties 
- Warmtenet 

Vanuit modelmatige berekening 
- Warmtetransitieatlas 
- Vesta-MAIS 

Onderzoeken



 

Verschillen in uitgangspunten en afbakening



Samen in kaart brengen



Indicatief eindbeeld (werkversie)



Dilemma’s 

Hoe gaat het passen in de energierekening?  
Cherrypicking of hele gebied?  
Planning maken is nog niet mogelijk 
Focus op voorkeursvolgorde 
Gemengd publiek/privaat speelveld voor warmte geeft vertekening




