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Financieringsstrategie  
‘Warmterotonde  
Zuid-Holland’ bijna klaar

een koppeling van de warmtenetten  
van Rotterdam, Den Haag, Leiden,  
Pijnacker-Nootdorp, Delft en Dordrecht.  
Of en wanneer die ‘warmterotonde’ een  
feit wordt, valt volgens Van der Steenhoven 
nu nog niet te zeggen. Al is het volgens haar 
beslist geen vage toekomstmuziek.  
“Zuid-Holland zit met een gigantisch over-
schot aan restwarmte uit het Rijnmond-
gebied, met pal ernaast het Westland met 
z’n tuinders als grote afnemers van warmte. 
En met dichtbij ook oude binnensteden met 
meerlaagse bouw waarvan je moeilijk energie-
nul-woningen maakt. Qua warmtevraag  
en -aanbod is Zuid-Holland dus echt uniek.”

Nu of nooit
De eerste stap naar zo’n provinciale warm-
tering vormen de plannen voor ‘aantakking’ 
van het Westland en Den Haag op het warm-
tenet van Rotterdam. Van der Steenhoven, 
voorheen bij de overheid werkzaam in de 
energiehoek en nu twee dagen per week ook 
directeur van non-profit duurzaamheids-
organisatie EnergiekLeiden, is er “vrij zeker” 
van dat die aantakking er komt. “Tuinders, 
energiebedrijven, de gemeente Den Haag, 
al die partijen hebben daar belang bij. Dus 
er zit een enorme druk achter.” Voor veel 
tuinders is het volgens haar ook “nu of nooit”. 
Die staan voor een belangrijke investerings-
beslissing. Door de dalende trend van de 
spark spread van wkk’s neigen ze nu naar 
investeren in aardwarmte en aansluiting op 
een warmtenet, waarop ze zelf restwarmte 

DOOR PAUL HAZEBROEK  
Door meer warmtegebruik een grote  
verduurzamingsslag maken. Met die  
missie werken in Zuid-Holland sinds  
een halfjaar ruim twintig publieke en 
private partijen samen onder regie van  
het Programmabureau warmte koude 
Zuid-Holland. Bureaudirecteur Maya  
van der Steenhoven verwacht dat er rond 
de zomer een financieringsstrategie  
op tafel ligt voor de financiering van  
de ‘Warmterotonde Zuid-Holland’,  
een regionaal flexibel warmtenet waar-
op verschillende vragers en aanbieders  
steeds meer duurzame warmte kunnen 
invoeren en afnemen.

“We zijn bezig met een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse van warmte, er loopt 
een discussie over de financiering van warm-
tenetten en we zijn een onderzoek gestart 
naar het dure imago van warmte onder 
eindgebruikers”, vat Van der Steenhoven de 
activiteiten van het programmabureau tot  
nu toe samen. De samenwerking van inmid-
dels 25 partijen, waaronder energiebedrijven, 
AVR, banken, gemeenten en de provincie, 
komt voort uit de in 2011 gesloten Green 
Deal Warmte Zuid-Holland. Het doel is  
dat tegen 2020 in die provincie 14% van  
de verwarming van gebouwen en kassen  
plaatsvindt op basis van duurzame warmte.

Warmterotonde
De provincie Zuid-Holland streeft naar 

kunnen invoeden. Maar dan moet die 
leiding er wel snel komen.”

Warmtefonds
“Grote investeerders zijn huiverig om geld 
te steken in warmteprojecten. Ze lopen op 
tegen voor hen onbekende risico’s en hoge 
aanloopkosten van projecten,” verduidelijkt 
Van der Steenhoven de vaart die het samen-
werkingsverband nu zet achter het rond 
krijgen van een warmtenet-business case. Ze 
verwacht dat deze financieringsstrategie rond 
de zomer klaar is. Dan moet het banken en  
pensioenfondsen over de streep trekken als 
medefinanciers van de ringleiding richting 
het Westland. Zodat in 2015 kan worden 
begonnen met de aanleg ervan. 

Complimenten en werk aan de winkel

Het lijkt lang geleden, maar in de review 
die eind 2008 verscheen, stond het Schoon 
en Zuinig-beleid centraal. Het IEA vond 
dat erg ambitieus en vroeg zich af of er niet 
teveel doelen waren die ook nog eens deels 
overlapten. Die toon is nu veranderd. Het 
IEA ziet meer in beleid dat ambitie paart 
aan echte inspanningen de doelen ook te 
halen. Vier thema’s worden behandeld: het 
Energieakkoord, de noodzaak tijdig na te 
denken over een toekomst met kleinere 
gasproductie, de noodzaak meer interna-
tionaal samen te werken, en de activiteiten 
gericht op broeikasgasreductie.

Vaart maken
Na de officiële presentatie van de review, 

kwam algemeen IEA-directeur Maria  
van der Hoeven deze de volgende dag 
toelichten voor de Borgingscommissie  
van het Energieakkoord. Dat illustreert 
hoe belangrijk het IEA dit vindt. De review 
maakt daarover twee opmerkingen. Ten 
eerste moet met de uitvoering nu echt vaart 
gemaakt gaan worden. Het is heel goed dat 
er allerlei soorten vrijwillige afspraken zijn, 
maar de voortgang daarvan moet worden 
gemonitord en bij niet-naleving zijn meer 
verplichtende maatregelen gewenst. Dat 
kan vooral voor de industrie en het trans-
port aan de orde komen. Het IEA adviseert 
voor alle typen gebouwen verplichtende 
renovatiepaden te ontwikkelen. Het is 
lovend over de SDE+ en de Rijkscoördina-

tieregeling om de plaatsing van windturbi-
nes te faciliteren, maar de opgave tot 2023 
is immens in vergelijking met wat tot nu 
toe gebeurde. 

Routekaart
Uitgesproken is het IEA over de noodzaak 
nu ook een langetermijn routekaart te gaan 
ontwikkelen. Die zou niet alleen op 2030 
gericht moeten zijn, maar het beleid voor 
2030 in het teken van 2050 moeten zetten 
(PBL heeft dat eerder ook gesteld). Dat zou 
drie doelen dienen. Allereerst haalt het hui-
dige beleid de Europese voornemens voor 
2030 niet. Ten tweede zal de toename van 
hernieuwbare energie na 2023 stagneren 
als je niet tijdig aangeeft wat je daarmee 
wilt. En ten derde kan dit richting geven  
aan het innovatiebeleid. Het Topsectoren-
beleid wordt geprezen, maar het gaat er nu 
om dat meer op kostenreducties te richten 
van technologie die voor het behalen van 
de langetermijndoelen nodig is – vooral 
energie-efficiency en CCS.

Afhankelijkheid
Het IEA benadrukt hoe afhankelijk 
Nederland nog is van fossiele brandstoffen. 
We hebben het hoogste aandeel gas in de 
brandstofmix van alle IEA-lidstaten, een 
toonaangevende oliehaven en de grootste 
kolenhaven van Europa. Hoewel grosso 
modo de nationale gasproductie al dertig 
jaar constant is, is die van de kleine velden 
sinds 2000 gehalveerd en dat gaat in rap 
tempo verder. In 2024 is de totale productie 
de helft van die in 2011; bij de huidige gas-
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prijzen zou dat jaarlijks zo’n 6 tot 7 miljard 
euro aan overheidsinkomsten schelen. Het 
IEA beveelt aan beter te kijken hoe je kleine 
velden en schaliegas kunt ontwikkelen en 
daar alle partijen bij kan betrekken. Import 
van LNG zal duur zijn. Omdat vooral be-
drijven nu een relatief lage gasprijs hebben, 
zullen zij dat merken. Een vergelijkbare 
kwetsbaarheid geldt raffinage. Nederland 
heeft daar in Europa nog een sterke positie, 
maar de Europese vraag stagneert en op 
nieuwe milieuregels kan alleen met groot-
schalige investeringen worden gereageerd.

Capaciteit
De Nederlandse elektriciteitsvoorziening 
is goed op orde. De prijzen zijn relatief 
gemiddeld, consumenten switchen veel  
van leverancier en we kennen weinig 
stroomstoringen. Er is voldoende capaciteit 
en zelfs bij toenemende aandeel windener-
gie moet het in 2020 wel raar lopen wil er 
onvoldoende back-up zijn. De bedreigin-
gen komen uit omringende landen. Sub-
sidiesystemen voor hernieuwbare energie 
beconcurreren elkaar en iedereen verzint 
zijn eigen ingrepen in de markt. Het IEA 
denkt dat er voldoende mogelijkheden zijn 
de huidige market-only te verbeteren door 
een betere reactie van de vraag op fluctue-
rend aanbod en betere balanceringsmoge-
lijkheden. In het Pentalateraal Forum zou 
Nederland daartoe het initiatief kunnen 
nemen. Maar als andere landen dan toch 
(wellicht dure) capaciteitsmechanismen 
zouden invoeren, kan je maar beter  
zorgen dat de Nederlandse (ruim  

voorhanden) capaciteit ook meedoet.

CO2-intensiteit
Het laatste punt betreft de broeikasgas-
emissies. Hoewel we het Kyotodoel hebben 
gehaald, heeft dat vooral als oorzaak dat 
de overige broeikasgassen dalen. De CO2-
intensiteit van de economie daalt minder 
dan het gemiddelde van de IEA-lidstaten. 
Interessant is dat het IEA aanbeveelt om 
werk te gaan maken van regulering die 
oude kolencentrales uitfaseert. Verder stelt 
men voor de al genoemde langetermijnrou-
tekaart te ontwerpen en daar verschillende 
kosteneffectieve paden in te exploreren. 
Van het IEA mag kernenergie daarbij.
Het Nederlandse beleid is in het zonnetje  
gezet maar heeft ook flink huiswerk  
meegekregen. 

IEA-review over Nederlands energiebeleid

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Maya van der Steenhoven: “Grote 
investeerders zijn huiverig om geld 
te steken in warmteprojecten.”

Eenmaal in de vijf jaar brengt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een review 
uit van het energiebeleid van de lidstaten. Waar de vorige uit 2008 over Nederland per 
saldo zeer kritisch was, is de huidige waarderend: voer uit wat je hebt afgesproken en 
oriënteer je op de lange termijn.

Publiek-privaat 
fonds voor 
warmteprojecten

Van der Steenhoven: “We kijken naar of we een publiek-privaat fonds voor 
warmteprojecten kunnen oprichten. Door daarin dan kleinere projecten 
zoals voor geothermie te bundelen, worden die voor grote investeerders  
ook interessant.” 

Bundeling van aardwarmteprojecten bewerkstelligt het programmabureau ook 
met het oog op EU-subsidie. Van der Steenhoven: “Voor Brussel zijn afzonder-
lijke projecten te klein. Alleen door consortiumvorming komen tuinders er wel 
aan de bak voor subsidie, uit bijvoorbeeld het Horizon 2020-programma. Voor 
financiering door de Europese Investerings Bank telt die schaalgrootte ook.” 
Daarnaast pleit ze voor continuïteit van beleidsmiddelen voor de energiesector: 
“Het is lastig financiering te krijgen als subsidies steeds wijzigen omdat daarmee 
de business case ook steeds verandert.” Als voorbeeld noemt ze de ‘cap’ die er 
in de SDE+regeling is gekomen op de subsidiabele capaciteit van aardwarmte-
projecten, omdat die een rem zet op grotere projecten. Een doorn in haar oog 
is ook de recente afschaffing van de investeringsaftrek. Het samenwerkingsver-
band hoopt nu dat minister Kamp van EZ in zijn voor de zomer te publiceren 
Warmtevisie voorstelt om van de SDE+ exploitatiesubsidie een deel weer naar 
de glastuinders toe te buigen als investeringssubsidie. Omdat dit hun aan meer 
eigen vermogen helpt en dus hun financieringsmogelijkheden vergroot.  


