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Voorwoord 
Het Warmtebedrijf Rotterdam heeft De Gemeynt opdracht gegeven voor het ontwikkelen 
van een verhaallijn die het Warmtebedrijf Rotterdam zicht geeft op een maatschappelijk 
noodzakelijke, bestuurlijk haalbare en financieel-economisch gezonde toekomst. 
De Gemeynt heeft in de afgelopen periode argumenten, informatie en beelden van 
sleutelspelers opgehaald en deze vastgelegd in het voorliggende (concept)essay dat inzicht 
geeft over de speelruimte en argumentaties die nodig zullen zijn om tot gedragen besluiten 
te komen over de warmtetransitie in de regio Rotterdam en de rol van Warmtebedrijf 
Rotterdam. 
  
Wij als Warmtebedrijf Rotterdam vinden het belangrijk dat deze verhaallijn (argumentatie) 
op brede instemming kan rekenen, en zo een bijdrage kan leveren om zoveel mogelijk 
vanuit eenzelfde toekomstbeeld te redeneren. Het essay beschrijft helder dat dat nodig is 
en het laat zien dat de warmtevoorziening van Rotterdam en omstreken veel 
mogelijkheden kent voor collectieve warmte uit een verscheidenheid van (rest)bronnen. En 
het essay laat zien dat de realisatie een complex ‘spel’ is dat alleen slaagt als elke speler 
zich naast het eigenbelang ook oog heeft voor het collectieve publieke belang, dat bij de 
uitvoering goed geborgd moet zijn. Wij zijn zeer benieuwd of u zich kan vinden in het 
toekomstperspectief, en hoe u uw rol ziet in het creëren van dat toekomstperspectief. 
  
Om dit essay te kunnen schrijven zijn meerdere personen, waaronder u, uit verschillende 
organisaties geïnterviewd. Tezamen met informatie van Warmtebedrijf Rotterdam en 
openbare bronnen en rapporten, alsook in verdere discussies tussen De 
Gemeynt en Warmtebedrijf Rotterdam, is het bijgevoegde concept essay ontwikkeld 
door De Gemeynt “Warmtetransitie rond Rotterdam – een koele kijk op hete hangijzers”. 
  
We vinden het zeer belangrijk om dit concept met u te delen voordat De Gemeynt het stuk 
gaat afronden. We willen u dan ook vragen om het verhaal tot u te nemen en ons te laten 
weten hoe u naar deze verhaallijn kijkt en of u commentaren of aanvullingen heeft. 
Op dit moment zijn we als Warmtebedrijf Rotterdam bezig onze visie op de toekomst 
opnieuw te ontwikkelen. Hierbij speelt dit essay een belangrijke rol. We stellen het zeer op 
prijs als u ons uw reactie in de komende weken (voor 29 juni 2020) toe kan laten komen.  
  
In dit essay heeft De Gemeynt een poging gedaan om een beeld te schetsen van de 
energie- en warmtetransitie in de meest brede zin van het woord. De vraag was niet om 
aan te geven welke rol het Warmtebedrijf Rotterdam zou kunnen of moeten spelen, maar 
deze schetst helpt zeer veel om duidelijk te maken waarom wij denken dat het 
Warmtebedrijf Rotterdam als partner van de gemeente en van de provincie een rol zou 
kunnen spelen in de warmtetransitie in groot-Rotterdam, waarbij we geenszins uitputtend 
zijn in de opsomming.  
 
Er zijn drie redenen die naar ons idee het meest relevant zijn.  
Het Warmtebedrijf Rotterdam is een publiek bedrijf en is van nature gewend om 
transparant te werken en met lagere marges dan commerciële bedrijven. Wij kunnen 
daardoor een businesscase realiseren waarbij het maatschappelijke belang zwaar weegt.  
Dit hoort bij het DNA van de organisatie, wordt herkend door de klanten van het 
Warmtebedrijf Rotterdam en het sluit goed aan bij twee belangrijke voorwaarden van 
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organisaties die betrokken moeten zijn bij de verdere vormgeving van de warmtemarkt in 
groot-Rotterdam: transparantie en redelijke marges.  
 
Warmtebedrijf Rotterdam is sinds 2006 operationeel en wordt als een goede en 
betrouwbare partner en leverancier gezien en een beheerder van de DNWW. De organisatie 
heeft zich met vallen en opstaan ontwikkeld en daarmee een schat aan ervaring opgedaan. 
Deze kan goed van pas komen bij het verder vormgeven aan de warmtetransitie in groot-
Rotterdam.  
 
De gemeente Rotterdam is niet alleen verantwoordelijk voor het vormgeven van de 
warmtetransitie. Zij is tevens de grootste aandeelhouder van het Warmtebedrijf Rotterdam 
en dat biedt de gemeente én de provincie Zuid-Holland de kans om de beleidsdoelen en 
uitvoering te combineren.  
 
Een rol van het Warmtebedrijf Rotterdam past daarmee goed in het bredere perspectief en 
de organisatorische samenwerking die De Gemeynt schetst. We vertrouwen erop dat dit 
essay een vruchtbare discussie oplevert over een duurzame warme toekomst.   
 

 
Ruud Bos (CEO), Ciske Dillerop (CCO) 
Warmtebedrijf Rotterdam 
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 1 Inleiding 

Als het hier niet lukt, dan lukt het nergens. Die variant op een bekende zangregel van 
Frank Sinatra, If I can make it there, I’ll make it anywhere, geldt voor de warmtetransitie 
van Rotterdam en wijde omstreken.  
 
De wereldwijde afspraken om de opwarming tot maximaal twee graden te beperken heeft 
gevolgen voor alle sectoren in onze maatschappij. Het energiesysteem verandert in de 
komende decennia sterk; dat geldt voor het aanbod zowel als de infrastructuren en het 
gebruik. Ook de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, nu op de meeste plaatsen 
vooral aardgas, zal over 10, 20 en 30 jaar niet meer dezelfde zijn. Wat er kan of moet is 
sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden, waarbij het doel, klimaatneutraal, voor 
geheel Nederland geldt. In landelijke gebieden zijn andere voorzieningen nodig dan in 
dichte stedelijke gebieden. In gebieden met veel beschikbare warmte, zoals in Rotterdam 
en omstreken, zijn collectieve warmtesystemen veelal een goede optie, elders zullen 
andere warmtebronnen moeten worden aangeboord of ontwikkeld.  
 
De restwarmte die in het Rotterdamse industriële complex beschikbaar is en nu in de 
atmosfeer of in koelwater verdwijnt is voldoende om een gebied met afstanden tot grofweg 
40 kilometer van de bronnen van restwarmte te voorzien (de relevante markt, ‘groot-
Rotterdam’). Veel studies laten zien dat een brede, substantiële inzet van restwarmte een 
optimale oplossing voor de warmtetransitie is. Deze is, ook in de regio Rotterdam - 
afhankelijk van de precieze omstandigheden en uitvoering, goedkoper dan de alternatieven 
om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in lijn met het Klimaatakkoord drastisch en 
blijvend te reduceren. Zeker, ook in gebieden met een overvloed aan restwarmte zullen er 
ook deelgebieden zijn waar andere opties de voorkeur verdienen1. Benutting van 
restwarmte is geen one size fits all, maar als er veel warmte beschikbaar is, is ontsluiting 
van die bron in het algemeen één van de meest kosteneffectieve oplossingen.  
 
Maar als alle betrokken spelers blijven doen wat ze tot dusverre deden, blijven de 
ontwikkelingen zoals ze tot dusverre waren, en komt de maatschappelijk optimale situatie 
niet tot stand. Dat vergt een verandering van ieders inzet, van het samenspel, en van de 
spelregels die ieders inzet medebepalen. Dat verkennen en beargumenteren we in dit 
essay.  
 
We schreven het op verzoek van het Warmtebedrijf Rotterdam, maar het gaat maar 
beperkt over het Warmtebedrijf sec, het gaat vooral over de bestuurlijke en 
maatschappelijke context waarbinnen een optimale warmtetransitie voor met name de 
gebouwde omgeving tot stand kan komen. Welke rollen welke spelers, waaronder het 
Warmtebedrijf, daarin uiteindelijk pakken en met welke strategie is niet aan de schrijvers 
van dit stuk. Maar het is wel aan alle spelers gezamenlijk om over die context na te denken 
en er afspraken over te maken, zodat de enorme mogelijkheden ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. We denken dat dat kan, en doen daar ook een voorstel voor.  
 

                                                
 
 
1 Factsheet Warmte voor RES, CE Delft, juni 2020 
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 2. Warmtetransitie als publiek belang 

Waar in de jaren ’60 de overgang naar aardgas sterk gedreven werd door comfort- en 
kostenvoordelen, die ontsloten konden worden nadat het rijksbeleid de kaders had 
bepaald, geldt dat niet voor de geplande warmtetransitie waarbij de CO2-uitstoot 
verregaand, in 2050 naar praktisch nul, wordt teruggedrongen. De baten van de transitie 
(het voorkomen van sterke klimaatverandering die grote maatschappelijke schade en 
kosten met zich meebrengt) liggen hoofdzakelijk in de toekomst en vloeien aan de hele 
samenleving toe, terwijl de lasten op de korte termijn door individuele bewoners, 
huiseigenaren en kantoorbezitters of -huurders moeten worden gedragen. Het is, zeker bij 
de huidige lage fossiele energieprijzen, goedkoper om ruimteverwarming met aardgas te 
(blijven) doen dan om maatregelen te nemen waarmee de emissies sterk dalen.  
Zo’n klassiek ‘prisoner’s dilemma’ zorgt ervoor dat de warmtetransitie moeizaam en 
langzaam verloopt, tenzij degenen die over de warmtemaatregelen moeten beslissen en de 
investeringen moeten doen de maatschappelijke baten ook in hun afweging terugzien, of 
op andere wijze worden ‘geprikkeld’ de keuzes anders te maken dan ze puur zakelijk 
redenerend onder de huidige randvoorwaarden zouden doen. Er is, in economentermen, 
sprake van marktfalen. 
Correctie van de condities waaronder spelers hun keuzes maken vergt ingrijpen door de 
overheid. Private partijen kunnen de spelregels waaronder ze opereren niet bijstellen, 
alleen de overheid heeft die positie als spelbepaler of ‘marktmeester’. Of beter: overheden, 
want niet alleen de rijksoverheid maar ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Rotterdam hebben invloed op de regionale warmtemarkt, of zouden daar invloed op 
kunnen uitoefenen. Er is nu nog niet veel markt, maar deze zou ontwikkeld moeten 
worden.  
 
Elk van de overheden staat voor de keuze:  
- Moet de warmtetransitie zich ontwikkelen zoals bij de huidige kaders en 

randvoorwaarden mag worden verwacht? Met als waarschijnlijke uitkomst voor ‘groot-
Rotterdam’ dat maar een beperkt deel van het restwarmtepotentieel zal worden benut, 
én dat bij gelijke CO2-doelen de maatschappelijke kosten waaronder de kosten voor 
bewoners en kantoren hoger zijn dan wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van 
restwarmte? 

- Of gaan we de warmtetransitie (warmtemarktontwikkeling) sturen vanuit het publieke 
belang? Met een gerede kans dat substantiële hoeveelheden restwarmte kunnen 
worden benut, maar ook dat de keuzevrijheid voor klanten in kavels waar restwarmte 
kosteneffectief kan worden ingezet beperkter is, als ‘prijs’ voor het realiseren van de 
laagste maatschappelijke kosten.  
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3. Strategische ontwikkelingen 

Er is een aantal strategische ontwikkelingen waarvoor het goed is om te verkennen op 
welke wijze die zich in de toekomst kunnen gaan ontvouwen en van belang zijn voor de 
beslissers. De strategische beslissers zijn in dit geval alle spelers die, ieder voor zich of in 
gezamenlijkheid, vormgeven aan en besluiten over de warmtetransitie van ‘groot 
Rotterdam’, oftewel in eerdere termen de mogelijke relevante markt voor warmtelevering 
versus de alternatieven daarvoor. De ‘omgeving’ zijn de voor deze beslissers niet of amper 
beïnvloedbare ontwikkelingen die uiteindelijk gevolgen hebben voor hoe de besluiten in de 
toekomst uitpakken. We volstaan met een paar kwalitatieve schetsen, op basis van wat we 
gehoord hebben in de interviews, gelezen hebben in de literatuur, en onze algemene 
betrokkenheid bij het energie- en klimaatdossier.  

 
Voor de beslissers over de warmtetransitie in groot-Rotterdam is om te beginnen de wijze 
waarop de afspraken uit het Klimaatakkoord worden ‘vertaald’ naar het energiesysteem in 
de komende 10-20 jaar van groot belang. Die ontwikkelingen vormen de technisch-
economische randvoorwaarden voor de besluiten in Rotterdam en de zuidelijke Randstad 
(de relevante markt).  
Daarnaast is de wijze van belang waarop het nationaal beleid voor de warmtetransitie zich 
in de komende jaren vormt. Zeg maar warmtewet 2.0 inclusief de politieke discussies en 
uiteindelijke keuzes die daarover zullen worden gemaakt. Het beleid vormt de bestuurlijk 
politieke kaders die medebepalen voor de warmtemarkt hoe die zich kan ontwikkelen. Het 
zijn de ‘spelregels’ die – in elk geval ten dele – bepalen hoe het spel op de relevante markt 
gespeeld wordt.  
 
Ontwikkelingen energiesysteem 
 
Hoe de ontwikkeling van het energiesysteem zich zal voltrekken is evenwel moeilijk 
voorstelbaar. Er ligt immers een klimaatakkoord, daaruit vloeien RES-en en warmteplannen 
voort, er ligt een nieuwe subsidieronde SDE++ in het verschiet, de kostprijs daling van 
verschillende duurzame energieopties zet spectaculair door. Door Europees beleid zijn de 
emissiehandelsprijzen voor CO2 de afgelopen paar jaar sterk gestegen. Deze trends maakte 
duurzame energie relatief steeds meer concurrerend. Aan de andere kant heeft de 
coronacrisis grote gevolgen voor de fossiele energiemarkten; de vraag is uitgevallen, de 
prijzen van olie en gas zijn sterk gedaald, olie- en gasmaatschappijen beraden zich over 
hun toekomst. Die lage fossiele brandstofprijzen kunnen als de economie zich van de 
coronacrisis herstelt leiden tot een toenemende vraag naar energie met minder 
besparingen dan onder hoge brandstofprijzen zouden zijn ontstaan, en tot een 
verslechterende concurrentiepositie voor hernieuwbare energie. De terugverdientijden voor 
kapitaalsintensieve investeringen (hoge CAPEX/OPEX-verhouding), waaronder collectieve 
warmtesystemen, worden hierdoor ook ongunstiger. Continuering van gas voor 
ruimteverwarming is dan vooralsnog financieel aantrekkelijker dan vervanging van gas 
door welk alternatief dan ook. Dit maakt hybride oplossingen, waarbij aardgas met 
duurzame techniek wordt gecombineerd zoals de hybride warmtepomp, een aantrekkelijke 
optie. Op de langere termijn kan dat allemaal, als de stofwolken van de coronacrisis zijn 
neergedaald, wel weer gaan verschuiven, maar voor de eerstkomende jaren waarin 
belangrijke beslissingen aan de orde zijn is dit een zeer wel denkbaar scenario.  
 
Zo zien we twee uiteenlopende perspectieven voor de ontwikkeling van het 
energiesysteem.  
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In het perspectief ‘Klimaatakkoord’ blijkt het mogelijk de ambities van het klimaatakkoord 
en daarmee samenhangende deelplannen onverkort te realiseren: efficiencyverbeteringen, 
snelle groei duurzame opwek, aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, meer 
elektrisch rijden, vergroening van de industrie – niet onbelangrijk voor groot-Rotterdam –, 
alle voornemens uit het klimaatakkoord worden doorgezet. Als de financiering niet geheel 
uit kan, worden via subsidies, fondsen en regelingen de businesscases rondgemaakt.  
 
In het perspectief ‘onzekerheid na corona’ lukt dat niet of slechts heel moeizaam. De lage 
fossiele brandstofprijzen houden nog vele jaren aan, en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheden maken investeerders in de energietransitie kopschuw. De rijksoverheid heeft 
zoveel financiële verplichtingen voor post-coronaherstel op zich genomen dat de budgetten 
voor wat niet ‘vitaal’ wordt geacht krimpen. De klimaatdoelen blijven toch wel binnen 
bereik doordat de economische groei sterk terugvalt. Veel bedrijven en burgers hebben ook 
wel andere zorgen aan hun hoofd dan volop bij te dragen aan de energietransitie. Eerst 
moet het huishoudboekje weer op orde zijn, of de business weer gezond draaien.  
 
Ontwikkelingen warmtemarktbeleid 
 
De tweede variabele betreft de ontwikkeling van het warmtemarktbeleid, warmtewet 2.0 
plus alle daaropvolgende discussies en keuzes die uiteindelijk zullen worden gemaakt.  
 
Hier is business as usual wel zeker een denkbaar perspectief, wat inhoudt dat de huidige 
situatie van een weinig gestructureerde, verbrokkelde warmtemarkt zonder duidelijke 
definiëring van rollen en verantwoordelijkheden nog jaren aanhoudt. In dit perspectief 
levert de consultatie van de warmtewet 2.0 sterk uiteenlopende opvattingen op, die ook in 
de Tweede Kamer hun afspiegeling vinden. Het besef groeit ook dat bij de bestaande maar 
ook in Warmtewet 2.0 geschetste wettelijke kaders de potentiëlen niet zullen worden 
benut. Bij de volgende kabinetsformatie wordt de wet controversieel verklaard en deze 
wordt dan ook niet behandeld. Pas later wordt de draad weer opgepikt, maar de 
verdeeldheid is enorm. Iedereen wil wat anders, en bijgevolg verandert er niets.  
 
In het tweede perspectief Snelle ontwikkeling warmtemarkt ontstaat op korte termijn wel 
een enorme beweging. Het besef groeit dat op plekken waar ruim restwarmte voorhanden 
is, de inzet op collectieve warmtesystemen het beste alternatief is. De noodzaak van een 
publieke rol wordt alom geaccepteerd. Bovendien wordt duidelijk dat deze investeringen als 
ze op korte termijn mogelijk worden gemaakt een hoogstnoodzakelijke bijdrage aan het 
herstel na de coronocrisis kunnen leveren. De eindeloze discussies over warmtebronnen, de 
wenselijkheid van bepaalde industrieën of energiedragers worden daarom begraven, laat 
vooralsnog het ideale niet de vijand van de verbetering zijn. Uit de gereedschapskist die 
SEO en Ecorys schetsten (zie achtergrondinformatie 1.4) wordt een landelijk pakket van 
krachtig werkende instrumenten gekozen. Die spelregels en stimuli bevorderen dat elk van 
de spelers keuzes maakt in lijn met het bredere collectieve belang van een optimale 
warmtevoorziening.  
  
De schaal waarvoor de keuze speelt heeft enkele bijzondere kenmerken. De warmtemarkt 
is naar zijn aard regionaal. Waar elektriciteit en aardgas goed over lange afstanden kunnen 
worden getransporteerd, houdt het voor warmte wel zo’n beetje op bij 40 kilometer. 
Effectieve sturing en marktordening op het gebied van bijvoorbeeld elektriciteit of gas 
hoeven dan niet zonder meer toepasbaar te zijn op een warmtemarkt. Een ander wezenlijk 
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kenmerk is dat de warmtemarkt sterk raakt aan en overlapt met andere markten voor 
energiedragers: de warmtevoorziening kan ook met elektriciteit of gasvormige 
energiedragers worden ingevuld.  
 
Van belang is dat er momenteel geen bestuurlijke entiteit bestaat die aansluit bij de schaal 
van de relevante markt, het fysisch-geografische gebied dat in potentie door de 
beschikbare restwarmte kan worden bediend. Bij gebrek aan zo’n entiteit op het juiste 
schaalniveau past het dat alle drie de overheden, die elk eigen sturingsmogelijkheden 
hebben, in afstemming tot een gezamenlijke, afgestemde sturingsvisie komen: de 
gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, en het rijk.  
 

 

4. Sturing, instrumenten 

De vaststelling dat de warmtetransitie zonder overheidsinterventies onvoldoende en/of niet 
optimaal van de grond komt, leidt nog niet automatisch tot een passend pakket aan 
beleidsinstrumenten.  
 
Er staat een brede gereedschapskist aan interventies ter beschikking, uiteenlopend van 
zachte instrumenten als communicatie en overreding, via financiële prikkels, regelgeving, 
concessieverlening en mede-eigendom van op de warmtemarkt opererende bedrijven tot 
structuurinterventies (eigendomsverhoudingen en rolverdelingen) zoals die ook op 
bijvoorbeeld de elektriciteitsmarkt zijn doorgevoerd. Ook als het uitgangspunt ‘ontwikkeling 
warmtemarkt vanuit het publieke belang’ wordt omarmd, valt nog te discussiëren over 
welke instrumenten de beste zijn om de belangrijkste publieke energiebelangen ‘schoon’, 
‘betaalbaar’ en ‘betrouwbaar’ te borgen. Er zijn immers ook nog andere waarden en 
belangen, zoals keuzevrijheid voor de gebruikers, en flexibiliteit om innovatieve technieken 
en concepten mogelijk te maken.  
Niet alles valt met alles te verenigen; er zijn reële dilemma’s die een afweging vergen. In 
een deelgebied (kavel) waar voor restwarmtegebruik wordt gekozen kunnen niet tevens 
ook andere opties open blijven, op straffe van ondermijning van de businesscase voor 
restwarmte. Omgekeerd, in deelgebieden waar juist andere opties worden gestimuleerd is 
de kans op restwarmte-inzet gering.  
 
Het publieke belang van de warmtetransitie en de noodzakelijke rol van overheden heeft 
een politieke keerzijde. Dit uitgangspunt betekent immers een politieke kansen- en risico-
inschatting vooraf. Deze inschatting wordt in de politieke arena’s getoetst, deels 
voorafgaande aan de beslissing, en vooral achteraf in het licht van de werkelijke 
ontwikkeling van de realiteit. Deze pakt dikwijls anders uit dan de start werd ingeschat. In 
een marktsituatie bloeden de aandeelhouders als de realiteit zich minder gunstig ontwikkelt 
dan vooraf was bedacht, in een publieke, politieke context bloeden de besluitvormende 
politici, of hun opvolgers.  
Dit gegeven kan kopschuw maken om überhaupt voor inzet op het publieke belang en de 
bijbehorende sturing te kiezen. Zeker in het geval van het Warmtebedrijf Rotterdam, dat 
een financiële en politieke rugzak uit het verleden draagt, kan een koele blik op de 
principekeuze voor, of tegen, een publiek gestuurde warmtetransitie worden belemmerd 
door hete hangijzers uit het verleden.  
Toch is het, nu de warmtetransitie nieuwe impulsen gaat krijgen met het klimaatakkoord, 
de RES’en, de Warmtewet 2.0 en de Transitievisies Warmte, goed om de vraag open te 
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bespreken en beantwoorden of en welke publieke sturing van de regionale warmtetransitie 
nodig is en hoe deze dan moet vormkrijgen. 
 
 

5.  Strategische keuzes  

De beslissingen die in groot-Rotterdam door de bestuurders maar ook door verschillende 
bedrijven (private en publieke) moeten worden genomen zijn strategische keuzes. Dat wil 
zeggen dat de posities moeten worden bepaald en beslissingen worden genomen in een 
markt die momenteel onhelder en verbrokkeld is, waarvoor ideeën bestaan hoe een betere 
ordening te realiseren is, terwijl nog onduidelijk is of en wanneer deze ideeën gerealiseerd 
zullen worden.  
Daarbij is er een grote onderlinge afhankelijkheid van de keuzes. Een beslissing van de een 
heeft gevolgen voor verschillende andere spelers. De gemeente heeft richting WBR een 
dubbele rol, een beleidsmatige naast een zakelijke (aandeelhouderschap). Die twee 
hoedanigheden kunnen tot verschillende conclusies leiden: als beleidsmaker kan de 
gemeente of de provincie volop inzetten op collectieve warmte, omdat dat nu eenmaal 
grote voordelen zijn ten opzichte van de alternatieven, terwijl de gemeente in de rol van 
aandeelhouder van een publiek bedrijf vooral ook nuchter en zakelijk naar de markt moet 
kijken en naar wat het eigen bedrijf daarin kan zijn. Vanuit zo’n analyse kan de 
aandeelhouder dan tot de conclusie komen dat er een reële kans is dat het landelijke, 
provinciale en gemeentelijke beleid, waaraan zelf wordt meegewerkt, niet een zodanig 
effect zal hebben dat de investeringen bedrijfsmatig verantwoord zijn. Vervolgens wordt in 
het maatschappelijke, media- en politieke debat slecht begrepen dat het logisch en legitiem 
is dat twee verschillende rollen tot twee verschillende conclusies komen, en dreigt het risico 
van politieke wensbeslissingen die zakelijk verkeerd uit kunnen pakken, dan wel van 
zakelijke besluiten die politiek moeilijk uitlegbaar en verdedigbaar zijn.   
En tot slot: landelijke beslissingen over wetten en randvoorwaarden hebben gevolgen voor 
alle spelers. Het nationale speelveld bepaalt in hoge mate hoe de spelers op lokale en 
regionale warmtemarkten zich opstellen, en hoe hun afwegingen uitpakken.  
 
Een wezenlijke achterliggende vraag is daarom een vraag die voor alle spelers geldt: gaat 
u primair voor uw eigen doelstellingen en strategieën? Of is er bereidheid eerst naar het 
gezamenlijke, collectieve belang te kijken, en te onderzoeken hoe de eigen doelen en 
strategieën daaraan dienend kunnen zijn?  
 
De fundamentele vraag is of de warmtemarkt een markt is of kan worden met een set aan 
spelregels die zijn afgeleid van het maatschappelijke belang, of wordt het een markt die 
ruimte biedt voor cherry-picking en suboptimale keuzes? In het eerst geval besluiten 
partijen samen wat maatschappelijk gezien de optimale keuze is waarbij per gebied wordt 
bepaald wat de ‘beste’ oplossing is én wat leidt tot de laagste maatschappelijke kosten. In 
het tweede geval gaan enkele spelers er met de bal vandoor, zijn sommige spelers 
ongelukkig wat opgeteld tot hogere maatschappelijke kosten leidt.  

 
 

6.  Met stoom en kokend water, een weg vooruit 

De warmtetransitie in groot-Rotterdam biedt grote mogelijkheden en kansen. Door de 
beschikbaarheid van industriële restwarmte die voldoende is om in beginsel grote delen 
van de zuidelijke Randstad rond Rotterdam en Den Haag kosteneffectief van warmte te 
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voorzien, is collectieve warmte een robuuste bouwsteen voor het klimaatbeleid en de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Van alle mogelijke opties is 
restwarmtebenutting de optie die de minste meerkosten, in vergelijking met andere 
duurzame opties, met zich meebrengt. Alleen geen klimaatbeleid voeren is goedkoper. Of 
beter: lijkt goedkoper, de meerkosten komen later in de vorm van schade die 
klimaatverandering met zich meebrengt. Die weg is afgesloten: internationaal en nationaal 
zijn verregaande klimaatmaatregelen afgesproken. Ondanks de coronacrisis gaat de 
transitie gewoon door, of sterker nog: (versneld) investeren in de energietransitie kan 
helpen de economische malaise te overkomen. In een anticyclisch beleid past het als 
overheden diepte-investeringen doen. De energietransitie wordt door publieke doelen 
(voorkomen van klimaatverandering) gedreven – het vergt publieke interventies om ervoor 
te zorgen dat de private belangen en afwegingen in lijn komen met die publieke doelen. Als 
dat niet gebeurt komt de warmtetransitie onvoldoende op gang, en/of worden opties 
gekozen die – misschien wel aanzienlijk – duurder zijn dan het voor veel wijken beste 
alternatief, restwarmtegebruik.  
Maar wat de toekomst brengen gaat is nog onduidelijk. Wensen is een ding, de realiteit 
zoals deze zich gaat ontvouwen een ander. Ideeën over wat zou moeten kunnen zakelijk 
verkeerd uitpakken als de toekomst zich anders ontwikkelt dan wat gewenst wordt. Of 
omgekeerd: risico’s vermijden uit vrees dat de toekomst niet de gewenste afslag neemt 
kan tot spijt over grote gemiste kansen leiden. En alles daartussenin.  
De keuzes moeten nu gemaakt worden. De toetsing aan de realiteit volgt pas als deze zich 
voordoet.  
 
De hoofdkeuze is of ‘groot-Rotterdam’ en alle beslissers, zowel in publieke als private 
rollen, zich volledig en gezamenlijk committeren aan collectieve warmtesystemen met 
gebruik van de beschikbare industriële restwarme, of zich elk door eigen doelen en 
overwegingen laten leiden in plaats van door het ‘Big Hairy Audacious Goal’ van een 
geïntegreerd warmtesysteem.  
Het eerste, gezamenlijke inzet en afstemming, vergt een weloverwogen en afgestemde 
beslissing. Het tweede, ieder voor zich, is in wezen ook een beslissing, maar een die 
sluipend en maar ten dele bewust (van het gezamenlijke en langetermijnbelang) wordt 
genomen, maar die we niettemin beslissing noemen. Niet besluiten is ook besluiten, 
immers.  
Met samenwerking bedoelen we het creëren van een situatie waarin open en in vertrouwen 
dilemma’s, plannen en voornemens worden gedeeld, strikt bedrijfsvertrouwelijke gegevens 
daargelaten uiteraard. Dat kan een mechanisme zijn om de koek te vergroten voordat deze 
wordt verdeeld, oftewel om de warmtemarkt te ontwikkelen voordat deze wordt verkaveld, 
en pas te verdelen als eerst zoveel mogelijk marktverruiming ontstaat. Nationaal beleid 
helpt daar zeer bij, maar daarop vooruitlopend moeten belangrijke spelers, met name de 
Provincie, de gemeente en de publieke en private bedrijven die aan de warmtevoorziening 
raken in staat worden geacht zo’n afstemmingsvorm op te zetten.  
 
Een besluit tot samenwerken of ieder voor zich te gaan kan goed of verkeerd uitpakken, 
afhankelijk van welk scenario werkelijkheid wordt.  
 
 

7. Een Warmteschap 

Langzaam maar zeker dient zich een beeld aan dat samenwerking en orkestratie om 
gezamenlijk de warmtevoorziening van groot-Rotterdam te realiseren vooral voordelen en 
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weinig risico’s kent. Voor de publieke partijen lijkt dit een ‘must’, voor de private partijen 
kan samenwerking slechter uitpakken dan ieder voor zich, omdat de baten (het saldo) met 
meer partijen, waaronder de publieke partijen en bedrijven, moeten worden gedeeld. Daar 
staat tegenover dat er een kans is dat het saldo hoger is dan wanneer ieder voor eigen 
gewin gaat. Als wordt samengewerkt en de omstandigheden vallen tegen, dan heeft 
samenwerking misschien wat tijd en moeite gekost, maar de tegenvallers lijken te 
overzien. En eventueel kan dan altijd nog bewust worden besloten de samenwerking op te 
geven.  
 
In analogie met Waterschappen stellen wij voor om Warmteschap op te richten die mede 
invulling gaat geven aan de warmtemarkt in groot-Rotterdam. Dit is in de eerste plaats een 
‘denkmodel’ dat helpt de discussie over de warmtevoorziening primair te richten naar de 
publieke belangen, en die in de tweede plaats ook handvatten biedt voor 
operationalisering.  
De parallel met een waterschap ligt voor de hand. Een waterschap is een regionaal 
overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een 
gebied. En een waterschap wordt ingesteld of opgeheven bij een besluit van de Provinciale 
Staten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden: 
eigenaren van grond, pachters van de grond, eigenaren van gebouwen, bedrijven en 
bewoners. Waterschappen zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van 
rioolwater, het lozen van vervuild water en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken 
en duinen.. Natuurlijk hadden de mensen binnen een waterschap soms flinke ruzie, maar 
ze wisten dat ze er samen moesten uitkomen anders stond hun gebied binnen de kortste 
keren weer onder water. Door met elkaar besluiten te nemen, zorgden de komst van 
waterschappen ervoor dat Nederland een leefbaar land bleef voor eenieder die daar belang 
bij had.  
We zien een grote parallel met de warmtemarkt: alle deelnemers hebben uiteindelijk 
belang om samen te bepalen hoe de warmtemarkt wordt georganiseerd vanuit een 
gemeenschappelijk belang. Ieder voor zich leidt zonder twijfel tot suboptimale keuzes en 
hogere maatschappelijke kosten. 
 
In analogie van de bestaande waterschappen beoogt een Warmteschap de regionale 
warmtetransitie vorm te geven op basis van publieke belangen. In tegenstelling tot een 
waterschap heeft het hier voorgestelde Warmteschap geen wettelijke basis, maar gaat het 
om een informeel organisatorisch model waarmee het idee van een vanuit publieke doelen 
gemanagede warmtetransitie zo goed mogelijk wordt gediend. Onze inschatting is dat een 
informele entiteit zo’n publieke taak goed kan vervullen, zeker in Rotterdam en omstreken 
waar ‘Geen woorden maar daden’ de slagzin is. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid 
laat zien hoe het kan werken.  
Wel geldt dat de deelnemende partijen zich aan zo’n publieke doelstelling dienen te 
committeren, en voorts dat het Warmteschap gericht is op marktontwikkeling en 
uitvoering, en geen politiek, onderhandelings- en beleidsgremium wordt. Politiek bepaalde 
doelen staan niet ter discussie, het gaat erom ze geïmplementeerd te krijgen.  
Doel, werkwijze en commitments zouden in een publiek-privaat samenwerkingsakkoord 
kunnen worden vastgelegd, dat tijdens een kwartiermakersfase kan worden opgesteld en 
dat om te beginnen voor een periode van drie jaar kan gelden, om het concept te 
beproeven.  
Hoofddoel is de ontwikkeling van de regionale warmtemarkt groot-Rotterdam, en het 
gezamenlijk vormgeven aan een uitvoeringsprogramma dat een optimale warmtetransitie 
mogelijk maakt, met inzet van restwarmte waar dat doeltreffend en doelmatig is, en ruimte 
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voor innovaties en alternatieven waar deze passend zijn. Van belang is dat alle relevante 
spelers hun informatie en plannen uitwisselen en afstemmen, om zo in gezamenlijkheid zo 
dicht mogelijk in de buurt te komen van optimale uitkomsten, en om (negatief 
geformuleerd) de risico’s op vrijbuitersgedrag te beperken (free riders: er met de buit 
vandoor gaan door oncoöperatief gedrag).  
 
Dit is mogelijk via in hoge mate met vrijwillige, maar niet vrijblijvende deelname van zowel 
publieke als private partijen. Voor overheden is deelname van belang om het publieke 
karakter van de warmtetransitie te borgen en in wisselwerking met publieke en private 
uitvoerders als de ontwikkeling van de warmtemarkt ‘werkende weg’ vorm te geven. Voor 
private partijen kan deelname van belang zijn omdat op deze wijze delen van de markt 
kunnen worden ontwikkeld die anders zouden blijven liggen, én omdat samenwerking met 
publieke partijen kan helpen vertrouwen op te bouwen zodat de hen toebemeten kavels 
ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd met medewerking van alle betrokken 
partijen, met name ook bewoners en woningcorporaties. Dat vergt de bereidheid tot open 
en transparant opereren. En het vergt gezamenlijk vorm geven van participatieve 
processen, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen en wensen van alle betrokkenen 
die door de warmtetransitie worden geraakt.  
Weerstand tegen warmtesystemen lijkt immers niet zozeer weerstand tegen die optie an 
sich, als wel weerstand tegen een top-down besluitvormingsproces zonder betrokkenheid, 
en de vrees voor private overwinsten en gebrekkige transparantie bij het benutten van wat 
als publiek goed wordt ervaren. Vandaar de recente oproep tot een breed toegankelijke 
warmtemarkt (Manifest Stroomversnellling, juni 2020), die een belangrijk uitgangspunt 
voor het Warmteschap kan zijn. 
 
We zien zo’n Warmteschap als volgende stap om de warmtetransitie publiek-privaat te 
organiseren, waarbij voortgeborduurd kan worden op ervaringen met gremia en 
overlegfora zoals de Warmtealliantie en het bestuurlijk overleg voor de Leiding door het 
Midden. Het maken van een analyse van wat effectief is en waarom, samen met de 
‘ingelanden’ van het Warmteschap, kan een belangrijke eerste stap in de opbouw van 
vertrouwen en een blijvende samenwerking. 
 
Qua samenstelling van het Warmteschap (de ingelanden) denken we aan de volgende 
partijen: de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, het ministerie van EZK, 
woningeigenaren (zowel particulier als de woningcorporaties), de publieke 
netwerkbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur voor gas, elektriciteit en 
warmte, het Warmtebedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf, en in een later stadium ook de 
private partijen als Vattenfall en Eneco die die concessies hebben in Rotterdam en die de 
warmte leveren aan klanten, en aan warmteleverende bedrijven, alsmede enkele 
vernieuwende, uitdagende spelers.  
 
Indien partijen besluiten tot deze vorm van samenwerking is het van belang om bij 
besluitvorming over de warmte altijd oog te hebben voor andere oplossingen dan een 
warmtenet, er moet ruimte zijn voor alternatieven en innovaties.  
 
 

8 Ontwikkeling warmtemarkt: zonder leiding wordt het niets 

Het lijkt daarom het meest logisch dat een publieke partij deze vorm van samenwerking 
verder verkent en voorbereidt. Gegeven de schaal van de relevante markt zouden de 
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provincie en de gemeente Rotterdam de meest aangewezen initiatoren hiervoor lijken om 
gezamenlijk het initiatief voor een Warmteschap te nemen door uitwerking te geven aan 
doel, werkwijze en spelregels, en op basis daarvan de relevante partijen uit te nodigen 
voor deelname. Of, om in termen van collectieve warmte te blijven: zonder leiding wordt 
het niks.  
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1. Energie- en warmtetransitie: publiek belang 

1.1 Klimaatbeleid als aanjager 

Er zijn veel discussies over de energietransitie, en zeker ook over de transitie in de 
gebouwde omgeving. De opvattingen buitelen soms over elkaar, en de initiatieven ook. Er 
zijn proeftuinen, nul op de meter-woningen, het gaat om aardgasvrij of om 
klimaatneutraal, om actie nu, of wellicht pas over 10 of 20 jaar, het levert geld op, of kost 
misschien toch wel het nodige – voor een argeloze burger of krantenlezer is het niet altijd 
makkelijk te begrijpen.  
 
Laten we kijken of we de essentie kunnen vatten.  
 
Mondiaal is afgesproken de opwarming van de aarde door een toenemende concentratie 
van broeikasgassen (en enkele andere factoren) tot maximaal 2 graden (ten opzichte van 
het pre-industriële niveau) te beperken. Dat betekent dat overheden, bedrijven en 
consumenten geacht worden daaraan een evenredige bijdrage te leveren. Dit principe 
wordt breed geaccepteerd, al kan er de nodige discussie zijn over wat ‘evenredig’ is, en 
over wat nu het beste transitiepad is. Het uitgangspunt ‘opwarming beperken tot max. 2 
graden’ leidt immers nog niet automatisch tot een antwoord op de vraag: maar hoe dan? 
Toch is het uitgangspunt wel belangrijk, omdat dit laat zien waar de drijvende kracht in de 
transitie zit: het publieke belang van een leefbaar klimaat. Er zijn overigens nog wel 
aanvullende publieke belangen of randvoorwaarden in omloop wat betreft de 
warmtetransitie, zoals een verbetering van de leefomgeving (door o.a. lagere emissies van 
stikstofoxiden en fijnstof), het creëren van banen in de ‘groene’ economie en 
betaalbaarheid ook voor mensen met een smallere beurs mag ook als een randvoorwaarde 
vanuit een breed maatschappelijk belang worden gezien. En tenslotte zijn er de zorgen 
over de aardbevingen in Groningen ten gevolge van de gaswinning; veiligheid van de 
Groningers is ook een publiek belang dat aanleiding is voor het afbouwen van de 
gaswinning in Groningen.  
 
Het hoofdpunt is: de energietransitie wordt primair door een groot publiek belang gestuwd. 
Dat kan bij andere transities anders zijn. De digitale revolutie bijvoorbeeld wordt vooral 
gedreven door technologische innovaties die tot producten en diensten leiden die voorzien 
in een (latente) consumentenvraag. De zakelijke en individuele consument is bereid daar 
goed voor te betalen omdat de nieuwe oplossingen de productiviteit, gebruikersgemak en 
behoefte aan communicatie sterk verbeteren. De markt doet het hoofdzakelijk zelf. De 
transitie naar een landelijke gasvoorziening, in de jaren ’60, kwam tot stand door een 
duidelijk overheidskader (nota-De Pous) en kon vervolgens op eigen kracht versnellen 
omdat gas sterke prijs- en comfortvoordelen bood ten opzichte van vooral kolen.  
 
Een stevige zelfstuwende kracht, zoals grote kostenvoordelen of een hoog consumenten- of 
producentensurplus is bij de energietransitie, of meer toegespitst de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving, maar beperkt aanwezig. Op de relatief korte termijn, zeker nu de 
prijzen van fossiele brandstoffen door de coronacrisis sterk zijn gedaald, is het doorgaans 
goedkoper woningen en kantoren met aardgas te verwarmen dan met bijvoorbeeld 
elektrische warmtepompen of aan te sluiten op een warmtenet, al dan niet in combinatie 
met verregaande isolatie.  
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Behoudens een aantal sterk gemotiveerde voorlopers en liefhebbers zijn er maar weinigen 
die op vrijwillige en spontane basis besluiten tot een verregaande vermindering van de 
CO2-uitstoot van hun huis en huishouden. Voor kantoren en bedrijven is het niet veel 
anders. De persoonlijke en bedrijfsmatige strevingen, ambities en zorgen liggen, vandaag 
de dag nog meer dan anders, meestal elders: behoud van werk en inkomen, zorgen om 
rond te komen, de financiering van de studie van de kinderen, het voorbereiden van een 
vakantie, of in deze zware tijden van corona überhaupt overeind blijven. Bijdragen aan de 
energietransitie in de gebouwde omgeving staat meestal niet bovenaan het 
prioriteitenlijstje.  

 
 

1.2 Onvermijdelijke overheidsrol 

In de vorige paragraaf is beschreven dat het leveren van bijdragen aan de warmtetransitie 
niet per se hoog op de wensenlijsten staat bij de partijen staat die de maatregelen 
uiteindelijk zullen nemen of ondergaan (bewoners, woningcorporaties en anderen). Dat wil 
echter niet per se zeggen dat er tegenstand is – hoewel deze wel kan ontstaan als er 
onvoldoende betrokkenheid is. Wat we hier willen zeggen is dat de gemiddelde burger 
doorgaans niet opstaat met de gedachte: wat een mooie dag vandaag om de CV-ketel het 
huis uit te gooien, het huis verregaand te isoleren, en een warmtepomp te installeren, 
gevoed met stroom uit zonnepanelen die op het eigen dak worden geplaatst. Dergelijke 
plannen zijn zelden ‘top of mind’, of het nu om huurders of eigenaar-bewoners of 
verhuurders gaat. Het huishoudbudget is beperkt, de ruimte voor grotere apparaten ook, 
de overlast van grote ingrepen is te groot, de tijd en moeite die het kost om een eigen 
systeem te ontwerpen en gerealiseerd te krijgen te veel, en de terugverdientijd van de 
maatregelen is te lang. Het gebeurt alleen als de kosten (en moeite) aanzienlijk lager 
worden, er veel tegenover staat (zoals comfortwinst, woonlastenverlaging), en het 
gemakkelijk wordt gemaakt (‘ontzorgd’). Of als het wellicht wordt ‘opgelegd’. Slechts 
weinigen reden voor hun plezier 100 km/u op de snelweg om het publieke belang van 
stikstofreductie te helpen realiseren, maar als zo’n maatregel met een beroep op het 
algemeen belang wordt opgelegd, werken de meeste automobilisten wel loyaal en 
sommigen onder protest mee. Dat zou bij de warmtetransitie ook kunnen.  
 
Betrokkenheid en draagvlak bij de burgers wordt vaak genoemd als een belangrijke 
voorwaarde en kan alleen bereikt worden via een goed opgezet participatietraject dat 
verder gaat dan informeren of inspraak, en waarbij de burgers overtuigd zijn dat het 
gehele proces transparant is.  
 
Enkel het benoemen van een inspirerende publieke doelstelling, zoals een klimaatneutrale 
en aardgasloze gebouwde omgeving, leidt niet tot veranderingen als degenen die de doelen 
moeten realiseren er geen belang bij hebben om in actie te komen. Dat kan de wortel zijn, 
of de stok, of de combinatie van beide, of er kunnen zodanige proposities door 
marktpartijen worden aangeboden dat je een dief van eigen portemonnee zou zijn om die 
te weigeren, maar zonder een prikkel tot verandering verandert er niets.  
 
Elk doel heeft tenminste één daarop gericht instrument nodig, stelde de bekende 
Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, ooit hoogleraar in Rotterdam. 
Nu we zien dat de warmtetransitie niet vanzelf tot stand komt, terwijl wel de 
maatschappelijke doelstelling van verregaande CO2-reducties moet worden gehaald, dan is 
het onontkoombaar dat overheden een rol spelen. Waar iedereen het spel allicht anders 
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kan spelen, zijn overheden de enige actoren die de spelregels kunnen veranderen, zodanig 
dat de keuzes van de individuele spelers er door worden beïnvloed. Dat kunnen overheden 
doen door onder andere wet- en regelgeving, verordeningen en voorschriften, prijsprikkels 
zoals heffingen, fiscaliteiten en subsidies, en het stellen van normen, het creëren, 
ontwikkelen en ordenen van markten, en door het inzetten van bedrijven die eigendom zijn 
van overheden en gemakkelijker een publiek belang kunnen en willen dienen dan 
commerciële warmteaanbieders. Dat laatste geldt voor netwerkbedrijven, havenbedrijven 
en zeker ook voor het WBR.  
 
Huidige warmtemarkt 
 
De gemeente en de provincie Zuid-Holland zijn de aandeelhouders van het Warmtebedrijf 
Rotterdam (WBR), waarbij de gemeente met 97,5% meerderheidsaandeelhouder is en in 
de positie is om invloed uit te oefenen op het bedrijf. De positie van de gemeente 
Rotterdam komt voor uit een aantal publieke belangen: 
•   Het WBR moet betaalbare warmte leveren aan de burgers en de continuïteit van de 

warmtelevering garanderen.  
•   De plannen van het WBR moeten financierbaar zijn voor gemeente als grootste 

aandeelhouder 
•   Het WBR moet bijdragen aan de plannen van de gemeente voor reductie van uitstoot 

van CO2 en NOx.  
 
De warmtemarkt is een markt die zich (moeizaam en langzaam) ontwikkelt waarbij de 
warmtewet 2.0 op een aantal gebieden een wettelijk kader gaat geven, waaronder voor de 
kosten (zie apart kader Warmtewet (paragraaf 2.4)). Ten aanzien van het belang van de 
gemeente dat het WBR betaalbare warmte levert heeft zij een potentieel voordeel ten 
opzichte van commerciële bedrijven zoals Eneco, in handen van Mitsubishi en Chubu 
Electric Power, en Vattenfall, wat een Zweeds staatsbedrijf is. Het is een commerciële 
wetmatigheid dat de buitenlandse eigenaren van de commerciële warmteleveranciers 
hogere rendementseisen stellen om de investering die zij hebben gedaan in Eneco en Nuon 
terug te verdienen. Daar ligt een groot voordeel van het WBR, de gemeente kan via WBR 
projecten realiseren die commerciële bedrijven niet kunnen of willen uitvoeren in het geval 
zij lagere rendementseisen stelt.  
 
In het verleden is de energievoorziening vooral tot ontwikkeling gekomen doordat 
overheden gemeentelijke en provinciale energiebedrijven oprichtten. De gasvoorziening is 
via een publiek-privaat samenspel (het zogeheten ‘gasgebouw’) tot stand gekomen. Onze 
analyse evenals die van vele anderen leidt tot de vaststelling dat een emissievrije 
warmtevoorziening voor gebouwde omgeving vormen van overheidsingrepen vraagt. Welke 
vormen valt nog te bezien, daarover verder meer, maar zoveel mag vast duidelijk zijn: een 
publiek belang, dat niet vanzelf tot stand komt, moet door publieke interventies worden 
geregeld. Er is nu nog niet zoiets als een ‘warmtegebouw’.  
 
 

1.3 Dilemma’s en onzekerheden 

Uit de vaststelling dat er een overheidsrol is in de warmtetransitie vloeit nog niet 
automatisch voort welke overheidsrol dat dan moet zijn. Zoals aangegeven hebben 
overheden verschillende instrumenten ter beschikking om hun interventies te regelen. Het 
lastige is dat er niet één enkel, eenduidig recept is.  
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Warmtemarkt  
 
Welke instrumenten worden gekozen hangt ten eerste af van wat er aan de orde is, in dit 
geval de warmtevoorziening. Het te reguleren fenomeen, warmte, heeft enkele bijzondere 
kenmerken. Zoals het regionale karakter van de warmtemarkt. Waar elektronen en 
moleculen goed over lange afstanden kunnen worden getransporteerd, houdt het voor 
warmte wel zo’n beetje op bij 40 kilometer. Effectieve sturing op het gebied van 
bijvoorbeeld elektriciteit of gas hoeft dan niet zonder meer toepasbaar te zijn op een 
warmtemarkt. Een ander wezenlijk kenmerk is dat de warmtemarkt sterk raakt en overlapt 
met andere markten voor energiedragers. Warmte in de gebouwde omgeving wordt nu 
vooral geleverd door aardgas te verbranden op de plaats waar een warmtevraag is. 
Levering van collectieve warmte is een alternatief. Maar ook via elektriciteit kan lokaal 
warmte worden geproduceerd. De warmtepomp is sterk in opmars, maar er zijn 
verschillende alternatieven met elektriciteit als energiedrager, en ook nog eens hybride 
varianten. Een ‘all-electric’ variant is bij de huidige stand van de techniek in veel situaties 
duurder dan een warmtenet. Hoe haalbaar van deze varianten gezien het streven naar 
laagste maatschappelijke kosten zijn is een vraag.  
De mate waarin de vraag naar warmte kan worden verminderd is sterk bepalend voor hoe 
het aanbod van warmte het best geregeld kan worden. De verschillende alternatieven 
hebben daarnaast nogal uiteenlopende karakteristieken, waaronder ook financiële 
karakteristieken. Een collectief warmtesysteem kent hoge kapitaalslasten en lage 
leverkosten, voor bijvoorbeeld een gasgevoed systeem geldt het omgekeerde omdat de 
gasinfrastructuur er al ligt. De warmtevraag in de gebouwde omgeving is er vooral in de 
winter, terwijl in de zomer er eerder vraag naar koeling dan naar warmte is.  
De bronnen voor warmteproductie zullen in de loop van de tijd gaan veranderen. Het 
aanbod van duurzame elektriciteit groeit snel, en door het uitvoeren van de Regionale 
Energiestrategieën (RES-en) zal dat aanbod verder toenemen; een belangrijk deel daarvan 
is zonne-energie die vooral in de zomer plus voor- en najaar rijkelijk beschikbaar is, maar 
in de winter aanzienlijk (een factor 10) minder.  
 
Kader: typering van de huidige warmtemarkt in groot-Rotterdam  
 
Het WBR is eigenaar van de nieuwe Warmteweg (DNVW), een zesentwintig kilometer lang 
tracé dat begint bij AVR en eindigt in Rotterdam Zuid. Het Havenbedrijf Rotterdam is 
eigenaar van een warmteleiding die de raffinaderij van Shell verbindt met de leiding van 
WBR. Het WBR exploiteert deze leiding. Eneco is eigenaar van een warmteleiding die de 
restwarmte van AVR naar Rotterdam Noord transporteert. Deze leidingen zijn in de stad 
gekoppeld aan de distributienetten van bedrijven die warmte aan de klanten leveren. 
Distributienetten zijn van Eneco en Vattenfall die zowel de infrastructuur beheren als ook 
de warmtelevering.  
 
De situatie bij elektriciteit en gas is anders. Daar hebben netbeheerders (Stedin en GTS) de 
wettelijke taak om de infrastructuur aan te leggen en te onderhouden tegen de laagst 
mogelijke maatschappelijke kosten. De levering van elektriciteit en van gas wordt door 
commerciële partijen gedaan die hierbij gebruik maken van de infrastructuur van de 
netbeheerders. De situatie in Rotterdam laat zien dat dit voor warmte anders is. Of de 
infrastructuur en de levering van warmte op gelijke wijze als voor elektriciteit en gas kan 
worden gesplitst is de vraag. Er gaan stemmen op die stellen dat de infrastructuur en de 
warmte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden waardoor splitsing geen voordelen heeft.  
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Zienswijzen op de warmtemarkt 
 
De keuze voor een instrumentarium hangt ten tweede af van de maatschappelijke 
zienswijze van de bestuurder. Ook bij een gedeeld vertrekpunt dat een overheidsrol 
opportuun is komen verschillende stromingen tot verschillende afwegingen.  
Hoeveel waarde wordt bijvoorbeeld gehecht aan individuele keuzevrijheid? De business-
case voor collectieve systemen valt of staat met een hoge mate van deelname van de 
klanten aan het systeem. Als veel mogelijke deelnemers voor een eigen oplossing kiezen 
dan ondermijnt dat de business-case voor collectieve warmte. Als deelname gereguleerd 
wordt, dan is dat strijdig met de wens tot individuele keuzevrijheid. Een in wezen 
onoplosbaar dilemma zoals Kierkegaard formuleerde: of je trouwt of niet, je zult er spijt 
van krijgen. Een tussenweg is er niet, er zal gekozen moeten worden, dat betekent dat het 
alternatief niet gekozen wordt, terwijl later pas zal blijken of dat niet toch aantrekkelijker 
was. Politiek gezien is dat een bijna onmogelijke situatie, waarvoor met een variant op 
Kierkegaard geldt: wat je ook kiest, je zult er op afgerekend worden. Logisch dat dergelijke 
knopen liever vermeden en vooruitgeschoven dan doorgehakt worden.  
In de ene zienswijze is er meer geloof in een zekere marktwerking (maar dan wel onder 
condities als eenmaal het vertrekpunt is geaccepteerd dat hier nu eenmaal een 
overheidsrol nodig is), in een andere zienswijze wordt op voorhand meer waarde gehecht 
aan regulering en handhaving. Of in financiële prikkels. Of nog weer andere instrumenten. 
Wie meent dat deze zienswijzen een op een aan de klassieke politieke stromingen kunnen 
worden opgehangen komt bedrogen uit, de opvattingen lijken dwars door de partijkleuren 
heen te lopen.  
 
Inschattingen 
 
Dat kan deels samenhangen met de inschattingen van toekomstige ontwikkelingen.  
De keuze voor de mate van en wijze van vormgeven van de overheidsrol hangt, ten derde, 
af van de inschattingen en beoordelingen van onzekerheden. Voorspellen is moeilijk, zeker 
als het over de toekomst gaat, zei de grote Deense natuurkundige Niels Bohr. De 
inschatting van hoe de toekomst zich kan of vermoedelijk zal ontwikkelen heeft grote 
invloed op de keuze van de instrumenten.  
 
Die inschattingen hebben allereerst betrekking op ontwikkelingen van het aanbod van 
warmte, of breder ook de alternatieve energiedragers en -bronnen. Hoe gaan volumina, 
techniek en kosten van de verschillende opties zich ontwikkelen? Komt er zoveel groene 
stroom op de netten die op enigerlei wijze voor de productie van warmte kan worden 
benut, waardoor inzet van industriële restwarmte snel overbodig wordt? Of gaat het niet zo 
snel, we hebben het dan immers over enorme hoeveelheden energie, en moet dan toch 
maar liever de beschikbare industriële warmte nuttig worden gebruikt? Maar hoe lang blijft 
die restwarmte er eigenlijk nog? Gaat onder invloed van onder meer klimaatbeleid de 
sectorstructuur niet zo sterk veranderen dat er amper nog restwarmte overblijft? Een snelle 
ontwikkeling van circulair materiaalgebruik bijvoorbeeld zou de warmte uit 
afvalverbranding sterk kunnen doen dalen. Is het mogelijk bijtijds nieuwe warmtebronnen 
aan te sluiten, zoals geothermie?  
Het zijn niet alleen inschattingen, ook wensbeelden en voorkeuren spelen een rol, zoals de 
wens om snel fossiele brandstoffen af te bouwen, of om bepaalde industrieën te behouden 
of juist af te bouwen.  
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De inschattingen hebben ook betrekking op de vraag naar warmte. Hoe snel komen goede 
en betaalbare opties naar voren waarmee de warmtevraag snel kan worden beperkt, ook in 
oudere woningen en gebouwen die nu lastig of alleen tegen hoge kosten te isoleren zijn? 
Hoe snel dalen de kosten van technieken als warmtepompen? En wat kunnen alternatieven 
voor de gebouwde omgeving betekenen, zoals groen gas of waterstof? Dat daarover 
discussies woeden laat zien hoezeer de inschattingen van wat kan en moet uiteenlopen. En 
wat als energievragers, zoals de glastuinbouw, wellicht zelfs energieleveranciers worden? 
Wanneer kan dat gebeuren? Wat betekent dat voor de businesscase voor restwarmte?  
 
Tenslotte hebben inschattingen ook betrekking op de wijze waarop infrastructuren zich 
ontwikkelen. De roep om systeemintegratie, verbinden van energiedragers en sectoren en 
daarbij passende flexibele infrastructuren, neemt toe. Veel van de uitdagingen die een 
meer op hernieuwbare bronnen gebaseerde energiehuishouding met zich meebrengt 
kunnen door flexibele, slimme en gekoppelde infrastructuren worden opgelost, maar hoe 
snel de ontwikkelingen gaan is nog een open vraag. De antwoorden op die vraag bepalen 
hoe iemand de kansen en de risico’s voor warmtenetten weegt. Ook warmtenetten zelf 
kunnen anders en slimmer worden gemaakt, vooral als uiteenlopende typen 
warmtebronnen kunnen worden aangesloten.  
 
Het mag duidelijk zijn dat er vele mogelijke routes zijn die leiden naar een klimaatneutrale 
energievoorziening die mede afhangen van de zienswijze en de inschattingen. De overheid 
kan hierop invloed uitoefenen middels interventies en instrumenten. Hoe deze 
inschattingen zich voor groot-Rotterdam concretiseren wordt in hoofdstuk 3 verder 
uitgewerkt.  
 
 

2. Interventies en instrumenten 

Er zijn verschillende rapporten die de mogelijke interventies en instrumenten in 
energiemarkten en warmtemarkten beschrijven en analyseren. Liefst spreken we van 
marktontwikkeling eerder dan van marktordening, omdat ‘ordening’ maar één van de 
mogelijke interventies is, en er ook andere mogelijkheden zijn om het publieke belang te 
dienen. Een recent rapport van SEO en Ecorys in opdracht van Netbeheer Nederland 
beschrijft en de analyses van prof. Annelies Huygen (Universiteit Utrecht en TNO) wijzen in 
dezelfde richting.  

 
Het SEO-Ecorys-rapport start met de analyse die we hierboven ook maakten:  
 

“Dit rapport concludeert dat de overheid een sturende rol moet vervullen als het gaat om 
de realisatie van deze ambities. Zonder aanvullend beleid komt de gewenste groei van 
het aantal aansluitingen op een warmtenet niet tot stand of resulteert deze in een te hoge 
stijging van de energierekening voor betrokken huishoudens en bedrijven.”  
 

Of eenvoudiger gezegd:  
 

“In de warmtemarkt komen de publieke belangen niet vanzelf tot stand; er is sprake van 
marktfalen.”   
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De vervolgvraag is: kan/moet deze rol dan worden vormgegeven? Op basis van 
verschillende economische analyses en theorieën geeft SEO/Ecorys een scala aan mogelijke 
interventies, van lichte en beperkt sturende instrumenten tot zware middelen als 
structuuringrepen.  
 
Op basis hiervan trekken SEO en Ecorys enkele conclusies die het waard zijn om volledig te 
citeren:  
 

“De meest recente klimaat- en energieverkenning voor 2030 van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) toont geen grote verandering voor de warmtemarkt. Deze zal bij 
ongewijzigd beleid blijven functioneren zoals nu: een relatief geconcentreerde markt 
waarin geïntegreerde warmtebedrijven een grote rol spelen. De levering van warmte via 
warmtenetten zal toenemen. Uitbreidingsinvesteringen zullen plaatsvinden, maar niet op 
grote schaal. De nadruk zal liggen op ‘cherry picking’: het aansluiten van de commercieel 
meest aantrekkelijke wijken. Dit zullen veelal nieuwbouwwijken zijn. De warmtemarkt 
blijft in deze raming ‘hangen’ in de initiële fase van de levenscyclus: echte expansie blijft 
uit. 
 

En voorts:  
 

“Voor de expansiefase van de warmtemarkt is dan ook uitbreiding van het 
beleidsinstrumentarium nodig. In de PBL-raming is nog geen rekening gehouden met de 
effecten van de afspraken uit het Klimaatakkoord voor aardgasvrije wijken. Als het nog te 
ontwikkelen beleid voor aardgasvrije wijken effectief blijkt, kan expansie wel tot stand 
komen. Het beleid voor de aardgasvrije wijken zal echter nog verder vorm moeten krijgen 
voor beoordeeld kan worden in hoeverre het afdoende is om de langetermijndoelen te 
realiseren.”  
 
“Beleid gericht op de duurzaamheidsdoelstelling zal in de warmtevoorziening de hoogste 
baten genereren en verdient om die reden prioriteit. De aanleg van warmtenetten op 
plaatsen waar deze maatschappelijk renderen moet daarom hoe dan ook gerealiseerd 
worden met behulp van de beleidsmix voor de warmtevoorziening. Dat kan door 
dergelijke investeringen financieel te belonen of wettelijk af te dwingen. Om spanning 
met doelstellingen op het vlak van de betaalbaarheid te voorkomen, is daarnaast 
herverdeling nodig van de extra kosten van verduurzaming. Ook dit zal een rol moeten 
spelen in de beleidsmix en kan vragen om heffingen voor alle eindverbruikers of 
belastingbetalers. Ondersteunend aan zowel het duurzaamheidsbeleid als het 
betaalbaarheidsbeleid is een goede informatievoorziening aan zowel gemeenten als 
consumenten nodig.”  

 
Een ander belangrijk punt uit het SEO-rapport gaat over de tariefstelling en het omgaan 
met risico’s; in een dynamische kapitaalintensieve markt is de primaire neiging om alle 
risico’s in te prijzen en dus worden warmtenetten te duur. 
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De ‘beleidsmix’ die daarbij ingezet kan worden evalueert SEO/Ecorys als volgt:  

 
In deze lijn constateert Annelies Huygen in een artikel in ESB dat de energietransitie in de 
gebouwde omgeving een top-down-benadering is waarbij gemeenten keuzes maken en de 
regie hebben. Kenmerkend aan de warmtemarkt is dat deze sterk lokaal is met een beperkt 
aantal producenten. Dat in tegenstelling tot de elektriciteitsmarkt. Vrije mededinging 
tussen warmteaanbieders leidt dan ook niet tot lage prijzen. Om deze publieke belangen, 
zoals duurzaamheid, betaalbaarheid, draagvlak en lokale relevantie, goed te kunnen 
borgen is ook haar conclusie dat een goede marktordening nodig is. Zij geeft ook een 
aantal inhoudelijke suggesties zoals het belang van concurrentie op de warmtemarkt, de 
onwenselijkheid van een aansluitverplichting, de noodzaak van prijsregulering en het 
belang van een divers aanbod op de warmtemarkt. Verschillende suggesties zijn in 
Nederland nog niet gerealiseerd mede omdat er een klein aantal warmtebedrijven actief is, 
en dat is veel minder dan in de ons omringende landen. Of het door het kleine aantal  
aanbieders of door de fase waarin de warmtemarkt zich bevindt is niet relevant, maar zij 
constateert dat het soms ontbreekt aan transparantie en openbaarheid bij de ontwikkeling 
van nieuwe warmtenetten. Diverse rekenkamers hebben hierover kritische rapporten 
opgesteld.  
 
Schaalniveaus 
 
Voor de volledigheid moet ook nog naar de bestuurlijke schaalniveaus worden gekeken. 
Kenmerk van de warmtemarkt is het regionale karakter. De ‘relevante markt’ strekt zich uit 
tot ca. 40 kilometer afstand van (grote) warmtebronnen, vanwege de fysische 
eigenschappen van het ‘product’ warmte, c.q. de infrastructuur die nodig is om vraag en 
aanbod met elkaar te verbinden. Idealiter correspondeert de schaal waarop wordt gestuurd 
met de schaal van de relevante markt.  
Dat is hier niet het geval, althans niet voor gebieden waar het aanbod aan warmte zo groot 
is als in Rotterdam, waarmee volgens een 40-kilometer-vuistregel grofweg de zuidelijke 
Randstad zou kunnen worden bediend, vanaf de warmtebronnen in de Botlek tot Dordrecht, 
Gouda, Den Haag en Leiden aan toe. Waar de warmtetransitie in hoge mate bij de 
gemeenten op het bord wordt gelegd, kan Rotterdam met ‘eigen’ warmte vooruit en zelfs 
meer dan dat, tevens is duidelijk dat de warmtevraag in de gemeente Rotterdam te klein is 
voor alle industriële restwarmte die beschikbaar is. Rotterdam kan dit leveren aan een veel 
groter gebied. Dan komt de provincie als bestuurlijke eenheid in beeld, en in de 
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energievisie van de Provincie Zuid-Holland speelt collectieve warmte niet voor niets een 
belangrijke rol.  
 
Deze schets maakt tevens duidelijk wat de uitdaging is waar landelijke beleidsmakers voor 
staan. De lokale warmtemogelijkheden verschillen aanzienlijk, en idealiter maakt die 
bestuurlijke laag de plannen en keuzes die qua schaal zo goed mogelijk passen bij de 
relevante markt ter plaatse. Maar wat moeten dan de algemene, nationale spelregels zijn 
die de passende decentrale overheden in staat stellen de afwegingen goed te maken? 
Welke martkinterventies à la het SEO-Ecorys-rapport zijn dan aan de orde? Wat voor 
bijvoorbeeld groot-Rotterdam een passend instrumentarium zou zijn zou voor een 
gemeente met een beperkt warmteaanbod en een vooral landelijke, lage 
bebouwingsdichtheid wel eens een te zwaar paardenmiddel kunnen zijn. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) zoekt de antwoorden dan ook in de vorm van een 
‘raamwet’-achtige constructie die de Warmtewet 2.0 in ontwerp gaat worden (zie kader).  
 
Kader: Warmtewet 2.0  
 
Onderdeel van de marktordening is wetgeving en de Warmtewet 2.0 is daar een onderdeel 
van. Omdat de levering van warmte niet wordt gedekt vanuit de huidige regelgeving is de 
overheid bezig met het vernieuwen van de Warmtewet 2.0.  
Deze wet omvat vier hoofdthema’s:  
1. Marktordening,  
2. Tariefregulering,  
3. Verduurzaming en  
4. Leveringszekerheid.  
 
Gemeenten mogen warmtekavels exclusief aan een warmtebedrijf toewijzen via een 
transparante aanwijzingsprocedure. Bij gunning heeft de concessiehouder de verplichting 
heeft om een collectief warmtesysteem te realiseren. Het warmtebedrijf heeft een aantal 
verplichtingen zoals het aansluiten van de bewoners op het collectieve warmtesystemen, 
de integrale verantwoordelijkheid voor de verduurzaming en zij zorgt voor de 
leveringszekerheid van het warmtesysteem. De bewoners worden niet verplicht om warmte 
af te nemen en het is ook nog een vraag of de levering van warmte in de wijk een exclusief 
recht is.  
 
Een risico voor warmtebedrijven is dat de bewoners geen aansluitverplichting hebben. Hier 
ligt ook een potentieel dilemma voor de gemeente als aandeelhouder van een 
warmtebedrijf én als gemeente die verantwoordelijk is voor een betrouwbare, betaalbare 
en duurzame energievoorziening. Als aandeelhouder van een warmtebedrijf heeft de 
gemeente er belang bij dat het warmtebedrijf goed rendeert en zoveel mogelijk klanten 
heeft. Als publiek bestuurlijk orgaan heeft de gemeente er belang bij dat er meerdere 
warmteaanbieders zijn en dat er concurrentie is op de warmtemarkt.  
 
Een warmtebedrijf is integraal verantwoordelijk voor de verduurzaming en 
leveringszekerheid van het warmtesysteem binnen een kavel. Deze verantwoordelijkheid 
omvat de gehele warmteketen.  
 
Belangrijk onderdeel van de nieuwe warmtewet zijn de warmtetarieven. Er wordt een 
nieuwe tariefregulering ingevoerd en het oude niet-meer-dan-anders (NMDA) principe, 
waarin een koppeling met de gasprijs is gemaakt, wordt losgelaten. De Warmtewet 2.0 zal 
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ook instrumenten gaan bevatten gericht op een kostenefficiënte wijze van de reductie van 
CO2-uitstoot. De wet stelt verder dat de leveringszekerheid een relatie heeft met de 
verduurzamingsopgaven en dat er geen lock-in mag worden gecreëerd op beschikbare 
fossiele bronnen of bijvoorbeeld afvalverbranders.  
 
De ontwerp-warmtewet stelt dat de warmteleverancier verantwoordelijk is voor de 
verduurzaming van de warmte. Dat kan voor bedrijven die restwarmte ‘ophalen’ en aan 
klanten leveren een probleem zijn. In het geval van industriële restwarmte is  
warmteuitkoppeling en -levering niet de core-business van de industrie, het is een 
restproduct,. Daarmee is het voor warmtebedrijven in de praktijk al snel onhaalbaar om de 
bron tot verdere CO2-reductie te bewegen.  
 
Reacties 
Het warmtenetwerk2 is een stichting voor spelers uit de warmteketen, zoals gemeenten en 
leveranciers, die zich inzetten voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte. 
Zij vragen zich over de warmtewet 2.0 af hoe de gemeenten omgaan met het allenrecht 
voor een warmtebedrijf na afloop van de periode. Zij stellen dat het openstellen van een 
warmtenet voor derden de risico’s verbonden aan het aanleggen en exploiteren van 
warmtenetten risicovoller maakt voor de initiator. Bovendien duurt het langer voordat een 
warmtebedrijf zijn investering terug kan verdienen. Een open net aan de vraagzijde zien 
warmtebedrijven als te risicovol. Openstellen aan de bronzijde wordt wel onderzocht. De 
verwachting is dat dit type open warmtenetten, waarbij het mogelijk is om duurzame 
bronnen zoals geothermie in Zuid-Holland toe te voegen, binnen afzienbare tijd van de 
grond komen. Ook elders in de wereld is een open warmtenet aan de vraagzijde 
ongebruikelijk. Een open leveranciersmodel zoals dat bij elektriciteits- en gasnetwerken 
gebruikelijk is, lijkt daarom niet bij de bij de huidige warmtemarkt te passen.  
 

 
Het is nog een open vraag in hoeverre de Warmtewet 2.0 voor de bijzondere situatie in 
groot-Rotterdam voldoende soelaas biedt, maar de vraag ligt zo mogelijk nog meer open 
hoe het tijdens en na consultatie over de warmtewet verder gaat. Er zullen de nodige 
politieke discussies over komen, er staan in het voorjaar van 2021 nieuwe verkiezingen aan 
te komen waarvan de uitkomsten en het daaruit voorkomende bestuurlijk-politieke 
landschap ongewis is, gegeven de politieke discussies over warmte is er een kans dat de 
warmtewet controversieel wordt verklaard en pas weer door een nieuw kabinet verder zal 
worden gebracht. Niet voor niets houdt het PBL er in zijn prognoses tot 2030 rekening mee 
dat op het gebied van warmtemarkten niet iets wezenlijks zal veranderen. Denkbaar is ook 
dat in de tussentijd allerlei voorstellen voor wijzigingen zullen worden ingebracht, maar 
moeilijk voorspelbaar is welke dan, en hoe de besluitvorming zal uitpakken. Kern is in elk 
geval dat de ontwikkeling van de wettelijke kaders voor spelers op de warmtemarkt-in-
ontwikkeling onzekerheden en risico’s betekent.  
 
 

  

                                                
 
 
2 www.warmtenetwerk.nl 
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3. Een geïntegreerd regionaal energiesysteem  

3.1 Energiebronnen en -dragers 

De klimaatopgave en de daaraan verbonden energietransitie worden in elke regio anders 
ingevuld omdat de regionale en lokale omstandigheden verschillen. Dat heeft o.a. te maken 
met de opties voor duurzame opwek en restwarmtebronnen, de samenstelling van de 
gebouwde omgeving, aanwezigheid en aard van de industrie en landbouw en de huidige 
energie-infrastructuur. De RES-regio Rotterdam-Den Haag is uniek omdat het naast ruim 
2,3 miljoen inwoners ook een groot haven- en industrieel complex heeft. De transities 
zullen ook in dat complex plaatsvinden en zijn medebepalend voor de verduurzaming in 
deze regio.  
 
De uitwerking, of is het beter om te zeggen de aanzet voor deze uitwerking, zijn 
vastgelegd in de concept RES voor de regio Rotterdam Den Haag en in de plannen van de 
gemeente Rotterdam.  
 
De afspraken uit het Klimaatakkoord zijn voor de regio Rotterdam Den Haag nader 
uitgewerkt in de concept RES3. Deze geeft aan dat het potentiele aanbod van restwarmte 
en geothermie bijna tweemaal zo groot is als de warmtevraag in deze regio. Hiermee kan 
deze regio niet alleen warmte in de regio leveren maar ook uitwisselen met de omringende 
regio’s. Hiervoor is een regionale warmte-infrastructuur noodzakelijk. Het plan is om de in 
de regio aanwezige warmtenetten verder te ontwikkelen en te koppelen aan de regionale 
infrastructuur. De regio wil warmte daar gebruiken waar het een betaalbare en efficiënte 
oplossing is om elektrificatie van de verwarmingsvraag te voorkomen.  
 
Elektriciteit is een ander verhaal. Daarvan is de vraag groter dan de mogelijkheden om in 
de regio duurzame elektriciteit op te wekken. Dat zal voor een deel buiten de regio moeten 
gebeuren. Gezien de langere termijn beschikbaarheid van restwarmte heeft de inzet van 
restwarmte de voorkeur boven elektrificatie en de warmte zal daar worden ingezet waar 
dat betaalbaar en efficiënt is. De in de regio aanwezige warmtenetten worden daartoe 
verder ontwikkeld.  
 
Naast warmte en elektriciteit zijn er nog andere energiedragers die in aanmerking komen, 
maar die zijn niet op korte termijn in grote volumes beschikbaar. De potentie van 
energiedragers zoals waterstof en groen gas worden in de concept-RES in de periode tot 
2030 als zeer beperkt ingeschat. Als blauwe waterstof, wat waterstof is dat op basis van 
aardgas wordt gemaakt waarbij de CO2 wordt afgevangen en wordt opgeslagen (CCS), voor 
2030 beschikbaar komt zal deze vooral ingezet worden voor het verduurzamen van de 
huidige inzet van grijze waterstof, en dat is hoofdzakelijk in de industrie.  

 
De betaalbaarheid van het alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving is een 
belangrijk aspect. Een onderzoek4 dat in opdracht van de gemeente Rotterdam is 
uitgevoerd laat zien dat een warmtenet financieel aantrekkelijker is dan all-electric in een 

                                                
 
 
3 Concept energiestrategie regio Rotterdam Den Haag d.d. 22 april 2020 
4 Innoforte (2018) 
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groot aantal wijken in Rotterdam. Het ‘voordeel’ kan oplopen tot meer dan 75%. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven op de kaart (figuur…).  

 
 

 
Voor de rode en donkerrode wijken, dat zijn de dichtbevolkte wijken in Rotterdam, is het 
voordeliger om restwarmte te gebruiken in de huizen dan verwarmen met elektriciteit. Het 
aantrekkelijke van een warmtent in vergelijking met all-electric is niet alleen financieel. Er 
is ook voordeel qua CO2 winst, een warmtenet stoot circa 45% minder CO2 uit dan 
elektrisch verwarmen. 

 
 

3.2 Eindbeeld  

Het ‘eindplaatje’ voor 2050 voor deze RES-regio is weergegeven in figuur 6 uit de concept 
RES:  
 
• Elektriciteit. Er is 63 PJ 

elektriciteit nodig, 
waarvan 26 PJ (= 41%) 
in de regio met wind en 
zon wordt opgewekt. 39 
PJ wordt geïmporteerd. 

• Warmte. Er is een vraag 
ter grootte van 37 PJ 
terwijl in het gebied 79 
PJ kan worden 
geproduceerd. Daarvan 
kan 42 PJ worden 
geëxporteerd. 

• Gas. Het overgrote deel 
(93%) van de gasvraag (41 PJ) wordt geïmporteerd.   
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Het huidige college in Rotterdam wil in deze collegeperiode (2018-2022) de stijging van de 
CO2-uitstoot veranderen in een dalende trend met als doel om in 2030 49% CO2-reductie 
te bereiken ten opzichte van de emissies in 1990. Onderdeel van de collegeplannen is om 
in deze periode tenminste 10.000 bestaande woningen voorbereid worden op het 
aardgasvrij maken. Door minder fossiel te gebruiken zal de luchtkwaliteit verbeteren. Voor 
het uitvoeren van de plannen voor de energietransitie in Rotterdam is ruim 150 miljoen 
euro beschikbaar. 

 
De gemeente Rotterdam heeft in 2019 een 
klimaatakkoord opgesteld met een groot 
aantal plannen om de stijging van CO2-
uitstoot in de komende jaren scherp om te 
buigen en te laten dalen, met als doel om 
in 2030 50% minder broeikasgassen uit te 
stoten dan in 2017. Naast de daling 
leveren de plannen ook andere voordelen 
op zoals nieuwe werkgelegenheid op, 
nieuwe duurzame bedrijven, het 
aanpakken van de energiearmoede, het 
verminderen van de vervoersarmoede en 
schonere lucht. Gebruik van restwarmte 
en het uitbreiden van het warmtenet is 
hiervoor cruciaal.  
In deze periode worden 10.000 huizen 
losgekoppeld van het aardgas of 
voorbereid daarop.  
 
Als het klimaatakkoord, de concept RES en de plannen van de gemeente Rotterdam 
worden gecombineerd is er een aantal ontwikkelingen die voor de warmtetransitie relevant 
zijn: 
 
•    Het energiegebruik in de industrie zal naar verwachting licht dalen en daarmee blijft er 

meer dan voldoende restwarmte beschikbaar.  
•    De emissies in de gebouwde omgeving, die worden veroorzaakt door het verbranden 

van aardgas, nemen naar verwachting af met 22%. Restwarmte uit de industrie als 
warmtebron voor de gebouwde omgeving zal daarbij een belangrijke rol spelen.  

•    De regio Den Haag Rotterdam geeft de voorkeur aan (rest)warmte boven elektriciteit.  
 
Het vervangen van cv-ketels door restwarmte heeft een niet onbelangrijk bijeffect, de 
luchtkwaliteit wordt beter omdat bij een warmtenet geen NOx vrijkomt. 
 

 

3.3 Warmtenet 

Naast de overvloedige hoeveelheid restwarmte die in de haven beschikbaar is en 
beschikbaar zal blijven bij in en na de transitie naar een duurzame haven, zijn er naast 
lagere kosten voor een warmtenet in vergelijking met een all-electric oplossing nog een 
aantal overwegingen die pleiten voor een warmtenet: 
• Waar restwarmte en in de toekomst geothermie en oplossingen met warmtepompen 

alleen ruimte in beslag nemen voor de infrastructuur zijn voor een all-electric 
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windmolen en/of zonneparken nodig. De weerstand tegen de ruimtelijke impact van 
windturbines is al jaren bekend en nu de grootschalige zonneparken worden 
gerealiseerd zie je ook daar dat de weerstand toeneemt. De Rotterdamse haven heeft 
als voordeel dat er veel restwarmte beschikbaar is, in de haven is er geen extra ruimte 
nodig voor het opwekken van deze energiedrager.  

• Indien ervoor gekozen wordt om de energievoorziening in een wijk op basis van 
elektriciteit te doen is de huidige elektrische infrastructuur onvoldoende. Dat betekent 
dat, net als bij een warmtenet, de infrastructuur moet worden verzwaard tot elk 
woonhuis en tot elk ander gebouw. De huidige elektriciteitsinfrastructuur is 
onvoldoende om met warmtepompen huizen te verwarmen, om warm tapwater te 
maken en om elektrisch te koken. Los van de verzwaring die nodig zal zijn als 
elektrisch rijden wordt opgeschaald.  
Een voordeel dat vaak wordt genoemd voor all-electric is de optie om een slimme 
energie-infrastructuur op wijkniveau aan te leggen waarbij opwek, opslag en gebruik 
op lokaal niveau wordt geoptimaliseerd. De elektriciteitsinfrastructuur in een wijk moet 
dan wel worden verzwaard en ‘slim’ worden gemaakt, maar de hoofd-
elektriciteitsinfrastructuur hoeft minder verzwaard te worden. Dat ‘voordeel’ zou ook bij 
een warmtenet gerealiseerd kunnen worden indien het warmtegebruik wordt 
gecascadeerd in combinatie met de opslag van warmte. 
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Bijlage: Geïnterviewden  
Ter voorbereiding van het opstellen van dit essay is gesproken met: 

• Gemeente Rotterdam 
o Lida Veringmeier, directeur bijzondere opdrachten 
o Petra de Groene, directeur economie en duurzaamheid  

• Warmteparticipatiefonds provincie Zuid-Holland - Hans Bolscher, directeur 
• Provincie Zuid-Holland - Alex Velthof, verantwoordelijke voor bijzondere 

projecten  
• Warmte Bedrijf Rotterdam 

o Andrew Mol operationeel directeur 
o Sjoerd Pistorius, governance/compliance/ legal/regulatory 
o Gerben Vreugdenhil, CFO  

• Raad van commissarissen WBR - Hans van der Vlist, voorzitter  
• Marco Pastors, Bianca Lubbers, dir. resp medewerker energie Nationaal 

Programma R’dam Zuid 
• Arjan van Gils, wethouder financiën/haven gemeente R’dam 
• Arjan Schakenbosch, dir Vestia 
• Frans Desloover, directeur/bestuurder Ressort wonen Rozenburg.  
• Provincie Zuid-Holland, Jeanette Baljeu en Berend Potjer (gedeputeerden) 
• Henri Bontenbal, senior strategie consultant Stedin  
• Ans van den Bosch, Ministerie van EZK 

 
  
 


