Kenmerken van een warmtenet
en de effecten daarvan voor
mogelijke samenwerkingsvormen.

Introductie
De huidige energie- en warmtetransitie vraagt
om een van de grootste koerswijzigingen sinds
decennia. Het uiteindelijke doel is redelijk
helder, maar via welke route, in welk tempo
en met welke middelen is nog onduidelijk. DE
perfecte oplossing bestaat niet en er zullen
onderweg nog vele bijsturingen plaatsvinden.
Een ding is duidelijk:
we moeten in beweging komen en blijven!

Inleiding
“Onduidelijkheid” is een woord dat
vaak wordt gebruikt. Alle partijen
hebben hiermee te maken: overheden, bedrijven, burgers en investeerders. Midden in deze onduidelijke periode wordt van overheden gevraagd
fundamentele keuzes te maken die
ook gedurende een bestuursperiode
houdbaar blijven. In de gesprekken
die wij met adviseurs en beleidsmakers voeren, zien wij dat er te weinig
bekend is over de warmteketen,
waardoor de noodzakelijke ketenbenadering in het beleid ontbreekt.
In dit paper proberen wij beknopt:
1) de belangrijkste kenmerken van
een warmtesysteem te
benoemen;
2) gevolgen te benoemen van veranderingen in een warmteketen;
3) informatie te delen over de meest
genoemde ideeën bij beleidsmakers.
Wij hopen hiermee een deel van
onze kennis en ervaring te kunnen
delen met iedereen die betrokken is
bij de warmtetransitie. Er is al veel
onderzoek verricht. De uitkomsten
daarvan zijn beschikbaar in rapporten, brieven en papers. In de praktijk
zien we dat deze onderzoeken nauwelijks bekend zijn.
In deze paper nemen we geen positie
in, we zijn niet voor of tegen. Wel
vragen we aandacht voor de inhoud
van het “vak warmte” en hopen dat
deze informatie bijdraagt aan het tot
stand komen van haalbare oplossingen binnen de warmtetransitie.

de marktpartij

de overheid

Energie voor Elkaar ontwikkelt, realiseert en exploiteert als private partij
warmtesystemen. We zijn gedreven
om de energietransitie te versnellen en zo een wezenlijke bijdrage te
kunnen leveren aan het verduurzamen van onze planeet. Een transitie
die niet eenvoudig is en waar we op
sommige punten samen hele nieuwe
dingen moeten gaan doen en uitvinden. Ondanks dat dit niet eenvoudig
is, hebben wij laten zien dat het mogelijk is en zijn we trots op het grote
aantal projecten dat we inmiddels
hebben gerealiseerd(a).

Alle gemeenten, van groot tot klein,
moeten een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen, waarin zij per
gebied een fasering en best haalbare
optie voorstellen als vervanging voor
het verwarmen van de gebouwde
omgeving met fossiele grondstoffen.
In veel situaties worden collectieve
warmtesystemen (25%) als best haalbare alternatief genoemd(b).

Wij beschikken over een groot aantal
specialisten die op hun vakgebied
een jarenlange ervaring hebben toegevoegd aan onze projecten. Vanuit
onze visie en de expertise die we in
het onderwerp hebben opgebouwd,
geven we graag antwoord op een
vraag die ons steeds vaker wordt
gesteld: “Zijn grote warmtesystemen
een goed idee?”. De vraag die daar
bijna meteen achteraan komt is: “Hoe
kunnen deze systemen het beste
worden beheerd en door wie?”.

Voor gemeenten is een grote regierol weggelegd in het sturen op de
uitvoering. De exacte inhoud van
deze regierol is nog niet helemaal
duidelijk, maar voor warmtesystemen is op basis van het wetsvoorstel
“Wet Collectieve Warmtevoorziening
(WCW)”, die ter consultatie is aangeboden, een groot deel van de richting
wel bekend. Uit de consultatie is ook
gebleken dat er op een aantal punten
flink verschil van inzicht is tussen de
opstellers van de wet (EZK) en de
verschillende medeoverheden zoals:
VNG, IPO en UvW.

De grootste verschillen zijn:
1) meer mogelijkheden voor
medeoverheden voor het kiezen
van een publieke uitvoeringspartner en samenwerkingsvormen
2) het op gelijke voet kunnen deelnemen van allerlei type warmtebe
drijven aan de ontwikkeling en
groei van de warmtemarkt (c).
Door deze verschillen zal het langer
duren voordat er duidelijkheid zal
ontstaan voor zowel gemeenten als
warmtebedrijven.

de verbinding
Midden in deze onduidelijkheid draait de wereld gewoon door en
proberen veel gemeenten meer inzicht te krijgen in de verschillende
mogelijkheden.
In onze gesprekken met gemeenten en ontwikkelaars gaat het vaak over
de grootte van warmtekavels, de investeringen en onrendabele top, de
bescherming van en verantwoordelijkheden voor de eindafnemers en de
rolverdeling.
In deze paper geven wij op basis van onze ervaringen een toelichting op
verschillende onderwerpen die hier nauw mee verbonden zijn en ook
onze visie op de (on)mogelijkheden. En mogelijkheden zijn er zeker.

1

2

Kenmerken om rekening mee te houden
Het product warmte en de keten die nodig is
om deze warmte aan de eindgebruiker te
kunnen leveren, kent een aantal eigenschappen
die bepalend zijn voor keuzes die moeten
worden gemaakt tijdens de planfase.
Wij zetten er een viertal op een rij.

1. Houdbaarheid

2. Bron

3. Verbondenheid

4. Complexiteit

Het product “warmte” is bederfelijk.
Bij het transport van warmte is er
altijd sprake van warmteverlies. Hoe
groter de afstand en hoe lager de
stromingssnelheid, des te groter het
warmteverlies. Bij het ontwerp van
warmtenetten en het selecteren van
de juiste diameters en type warmteleidingen moet hier al in een vroeg
stadium rekening mee worden
gehouden. Groot genoeg voor de
pieklast en niet te groot voor de
basislast. De speelruimte is hierbij
beperkt. Ligt een leiding eenmaal in
de grond, dan zijn latere wijzigingen
niet gemakkelijk meer te realiseren.

De beschikbare bron bepaalt in grote
mate een aantal systeemparameters.

Bron, distributienet en klantinstallaties onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Is warmte moeilijk? Warmte is niet
moeilijk, maar wel een relatief complex product. Dat zit niet zozeer in
hightech toepassingen, als wel in de
samenhang van alle onderdelen in de
keten.

Direct gevolg van de transportverliezen is dat een warmtesysteem
altijd een min of meer lokaal karakter
heeft. Hoe meer er tijdens de ontwerpfase bekend en zeker is, des te
efficiënter en toekomstbestendiger
het systeemontwerp.

● warmteverlies bij transport
● keuze diameters warmteleiding
● lokaal karakter

3

Door het lokale karakter van een
warmtesysteem moet er lokaal ook
een warmtebron aanwezig zijn, of
worden gerealiseerd. De kenmerken
van dit type warmtebron (beschikbare temperaturen en capaciteit)
bepaalt welk type afnemers binnen
bereik komen van deze warmtebron.
Naast deze kenmerken bepaalt de
locatie van de afnemers ten opzichte
van de bron het ontwerp van het
distributienet. Een vroegtijdig slim
ontwerp kan ruimte reserveren voor
potentiële nieuwe afnemers, maar is
niet grenzeloos. Na realisatie nieuwe (grote) afnemers toevoegen op
een bestaand netwerk kan alleen na
ingrijpende en dure maatregelen.

● lokale bron(nen) aanwezig of te
realiseren
● kenmerken per type bron
● vestigingsplaats afnemers
● inschatten totaal aantal afnemers

In tegenstelling tot de overige
nutsvoorzieningen is er bij warmte
sprake van een “retour-stroom”. Hoe
efficiënt een klantinstallatie energie
onttrekt aan het aangevoerde warme
water, bepaalt de temperatuur van
de retour-stroom. Daarbij geldt: hoe
minder water een klantinstallatie
nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid energie te onttrekken, des
te lager de retourtemperatuur en dus
efficiënter voor het hele systeem.
De hoeveelheid water die een
klantinstallatie nodig heeft en de
temperatuur die terugkomt, is van
grote invloed op de efficiëntie van
het gehele systeem. Bijvoorbeeld:
efficiëntie opwekinstallatie, benodigde pompenergie, warmteverliezen in
het distributienet. Alle onderdelen in
de keten kunnen elkaar over en weer
beïnvloeden. Deze onderlinge verbondenheid vraagt kennis en ervaring
over de hele keten tijdens het eerste
ontwerp, tijdens de realisatie en is
voorwaardelijk voor een toekomstbestendige en langjarige exploitatie.

● gesloten systeem met retour
-stroom.

Deze complexiteit wordt vaak niet
voldoende onderkend. Dit heeft de
volgende oorzaken:
1) de echte kennis over en ervaring
met exploitatie van warmtesystemen zit bij de huidige
warmtebedrijven;
2) er is geen landelijke/Europese
standaardisatie vanwege het
lokale karakter en lokale eigen
schappen van warmtesystemen, in
tegenstelling tot gas en
elektriciteit.
Als het gaat over collectieve warmtesystemen is een integrale benadering noodzakelijk met betrekking tot
de verantwoordelijkheden, operationele en functionele bedrijfsvoering,
juridische en financiële aspecten (d).

● kennis opgebouwd in de markt
● ontbreken van standaardisatie
● integrale benadering
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