
Najaarscongres Stichting Warmtenetwerk: Warmte is helemaal terug in energietransitie 

Warmte is dankzij het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord weer helemaal terug in de 
energietransitie. Dat is een van de belangrijkste conclusies tijdens het Najaarscongres van 
Stichting Warmtenetwerk. Een andere conclusie is dat gemeenten aan zet zijn. Gelukkig zijn er 
allerlei middelen voor die gemeenten beschikbaar om de juiste opties voor het aardgasvrij 
maken van wijken in beeld te brengen.  

“We hebben een bewogen warmtejaar achter de rug met een ambitieus Klimaatakkoord. Er 
wordt ongelooflijk veel gesproken over warmte, maar er is ook heel veel nog niet duidelijk.” Erik 
Stronk, directeur van Ennatuurlijk, heeft als kersverse voorzitter van Stichting Warmtenetwerk 
zojuist het najaarscongres van Stichting Warmtenetwerk geopend. Maar niet zonder dat hij eerst 
zijn voorganger Jan Rooijakkers in het zonnetje heeft gezet. Met Ennatuurlijk kijkt Stronk onder 
meer naar de verduurzaming van bestaande en nieuwe warmtenetten. “Dat is niet makkelijk. 
Biomassa ligt steeds minder voor de hand en geothermie en aquathermie zijn het ook nog niet 
helemaal.” Dat de uitdagingen in de warmtesector flink zijn, wordt ook duidelijk uit de poll die 
dagvoorzitter Bram Brouwer, managing director bij Berenschot, live in de zaal doet. Zijn vraag is 
of de markt of context voor warmtenetten in het afgelopen jaar verbeterd is. Hoewel veel van de 
bezoekers wel verbetering zien, zijn er concreet nog te weinig warmtenetten aangelegd.  

Ondersteuning op warmte vanuit het rijk en provincie 

Het startschot voor het inhoudelijke programma wordt gegeven door Lex Bosselaar, adviseur bij 
RVO.nl. Hij licht onder meer het nieuw opgezette Expertisecentrum Warmte toe. “Belangrijke 
punten uit het Klimaatakkoord zijn de wijkgerichte aanpak, het instellen van een 
Expertisecentrum Warmte en de leidraad voor gemeenten. Die leidraad is een hulpmiddel voor 
gemeenten om een Transitievisie Warmte te kunnen maken.” Het begin van de leidraad is de 
startanalyse, legt Bosselaar uit. “We brengen de PBL-doorrekening in Vesta MAIS-model naar 
gemeenten. De leidraad is nadrukkelijk geen advies, maar een hulpmiddel.”  

Ronald Prins is coördinator procesadviseurs bij de Provincie Zuid-Holland en ondersteunt 
gemeenten bij het maken van warmteplannen. “We zien dat met name kleine gemeenten in onze 
provincie nog weinig kennis hebben over warmte. Daarom hebben we 12 adviseurs die deze 
gemeenten vanuit de provincie kunnen ondersteunen.” Volgens Prins zijn veel gemeenten 
voortvarend met de Transitievisie Warmte aan de slag, maar hij heeft een aantal belangrijke 
zorgen. “Het ontbeert de gemeenten aan menskracht en budget. Een ander probleem is dat 
verschillende onderzoeksbureaus komen met verschillende uitkomsten voor hetzelfde gebied. In 
het ene model wordt voor een gebied warmtepompen geadviseerd terwijl een ander model een 
warmtenet aanraadt.” 

Van Klimaatakkoord naar de Regio 

In de volgende presentatie geeft Michelle de Rijke, partner bij Van der Feltz advocaten, 
antwoord op de vraag of de wetgeving voldoende kader biedt voor de warmtetransitie. Ze merkt 
op dat er nog de nodige juridische hobbels genomen moeten worden. Een aansluitplicht voor 
warmtenetten is vanuit juridisch standpunt bijvoorbeeld onwenselijk, meent De Rijke. “Vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief is het wel begrijpelijk. Maar als mensen niet aangesloten willen 
worden, is er kennelijk iets misgegaan en zal de besluitvorming opnieuw plaats moeten vinden.” 
De Warmtewet 2.0 is nog niet klaar, merkt De Rijke op. Dat heeft volgens haar verschillende 
oorzaken. “Het is eigenlijk niet mogelijk om warmtenetten in één reguleringssysteem te stoppen, 
omdat je te maken hebt met regionale, lokale en zeer kleinschalige warmtenetten.” Net als veel 



andere mensen in de warmtesector verwacht De Rijke dat het Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA)-
principe losgelaten moet worden. “Gas mag niet meer het referentiepunt zijn. De prijzen moeten 
op een andere manier bepaald worden.”  

Jan van der Meer is gedeputeerde voor de provincie Gelderland. De uitdaging voor de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving is omvangrijk, schetst hij. “We moeten tot 2050 in 
Nederland 1000 woningen per dag verduurzamen. Om dat op gang te krijgen is het nodig dat 
we de onrendabele top kunnen subsidiëren en dat voor het rendabele deel leningen beschikbaar 
komen.” Het is bij Van der Meer bekend dat in Nederland al verschillende publiek-private 
warmtebedrijven het moeilijk hebben, maar hij wil het in Gelderland toch opnieuw proberen. “Ik 
besef dat het niet zaligmakend is, maar we gaan het toch verkennen.” 

Transitievisies warmte vanuit de praktijk 

Simone Ploumen, technisch projectmanager van de gemeente Nijmegen, laat na de koffiepauze 
zien dat haar gemeente geen afwachtende houding aanneemt als het gaat om de Transitievisie 
Warmte. “Onze warmtevisie stamt al uit 2018 en we willen in 2045 al aardgasvrij zijn.” In het 
proces van het maken van de warmtevisie vielen haar een aantal dingen op. “Eén oplossing per 
wijk gaat niet werken, omdat de variatie binnen de wijken te groot is. Daarnaast is 
betaalbaarheid een probleem. Ik zie nu nog niet hoe dit met subsidies of verdienmodellen 
gerealiseerd kan worden.” 

Ook in de gemeente Utrecht zijn ze enthousiast aan de slag gegaan met een 
warmtetransitievisie. Programmadirecteur Energie Joop Oude Lohuis vertelt dat er in de 
afgelopen drie jaar veel veranderd is. “We hebben de onherroepelijke stap naar aardgasvrij 
gemaakt en het is duidelijk geworden dat de gemeenten een regierol gaan spelen. En waar het 
warmtenet veelal nog gezien werd als een lastige techniek uit het verleden, is die techniek nu 
weer helemaal terug.” De gemeente Utrecht heeft in de afgelopen jaren veel data verzameld. 
“We hebben nu de beschikking over alle investeringsdata van woningcorporaties en private 
verhuurders. Daarnaast zijn we aan het oefenen met de Transitievisie Warmte.” Daarin moet de 
gemeente vooral de mogelijke opties laten zien, vindt Lohuis. “De wijk zelf moet uiteindelijk de 
keuze maken.” Ook subsidies hoeven bewoners niet van de gemeenten te verwachten, meent 
hij. “Voor de onrendabele top moeten mensen niet bij ons zijn.” 

Rotterdam heeft een flinke opgave, vertelt strategisch beleidsadviseur Alexander van 
Steenderen. “We hebben 300.000 woningen waarvan er 150.000 matig of slecht geïsoleerd 
zijn.” Hij is sceptisch over de startanalyse van de Transitievisie Warmte. “Wat ons betreft moeten 
lokale omstandigheden onze visie bepalen. De startanalyse stelt voor groen gas toe te passen in 
goed geïsoleerde woningen op de Kop van Zuid. Dat lijkt me geen goed idee. Groen gas wordt 
zo een clusterbom voor Nederland.” Van Steenderen vindt gemeenten wel de juiste partij zijn 
voor de wijkgerichte aanpak. “We moeten wel, want dit kun je niet aan het Rijk of de provincie 
overlaten.”  

De middag werd afgesloten door middel van een paneldiscussie met de laatste 3 gemeenten. 
Daaruit volgde wederom een poll met stellingen en conclusies. Gemeenten zouden meer 
informatie moeten geven over de verschillende systeemkeuzen in de verschillende wijken. De 
zaal was het erover eens dat de markt nog niet in staat is publieke belangen te borgen en pleitte 
voor een goede balans tussen doelgroep aanpak en wijkgerichte aanpak.  

 


