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Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten

Betrokken partijen

 - Gasunie New Energy
 - Havenbedrijf Rotterdam
 - Warmtebedrijf Infra
 - Eneco Groep
 - Provincie Zuid-Holland
 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Beschrijving initiatief

Uiterlijk in 2030 moet een reductie van minstens 49% CO2-uitstoot zijn gerealiseerd. Die ambitie is 
uitgesproken in het Regeerakkoord Rutte III (2017-2021). Om deze doelstelling te behalen is onder meer 
verduurzaming van de gebouwde omgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de gebouwde omgeving over 
moet gaan naar een duurzame warmtevoorziening. Op dit moment is dat slechts 4%. Een andere afspraak in 
het Regeerakkoord is dat de aansluitplicht van gas vervalt. Daarvoor in de plaats komt het recht op warmte. 

Om de energietransitie kostenefficiënt vorm te geven, zullen warmtenetten 20 tot 30% van de warmtevraag 
gaan leveren. Dat is een grote opschaling. Dat betekent dat er grootschalige warmtetransportnetten nodig 
zijn. Een daarvan is de zogenoemde Warmterotonde, een initiatief van de samenwerkingsorganisatie de 
Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en Warmtebedrijf 
Rotterdam). De Warmterotonde kan voor een groot deel voldoen aan de regionale warmtevraag door de 
inzet van restwarmte en geothermie. 

Resultaten

Partijen willen:
 - Onderzoeken welke mogelijke marktmodellen voor warmtetransportnetten in aanmerking komen.
 - De kennis over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten ontsluiten die opgedaan 

wordt bij de Warmterotonde.
 - De rollen, taken en verantwoordelijkheden van beheer, bronnen en afnemers vaststellen.
 - De toetredingsregels voor bronnen en afnemers bepalen.

Einddatum eind 2018. 
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Inzet en acties partijen

 - De partijen in de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en 
Warmtebedrijf Rotterdam) nemen deel in de werkgroep die de marktordening van warmtetransporten 
onderzoekt.

 - De Warmtealliantie legt de opgedane kennis vast in notities. 
 - De Warmtealliantie betrekt de belangrijkste stakeholders uit de regio bij de uitwerking van de Green 

Deal door middel van een klankbordgroep.
 - De Warmtealliantie deelt de opgedane kennis met de leden van de klankbordgroep en overige 

stakeholders.
 - De Warmtealliantie laat een juridische analyse uitvoeren om de knelpunten in wet- en regelgeving te 

achterhalen. 
 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is lid van de werkgroep die de marktordening van 

warmtetransporten onderzoekt.
 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijkt of het de resultaten en adviezen kan 

gebruiken voor zijn eigen beleidsontwikkeling.
 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van 

de Green Deal.
 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt enkele malen deel in de 

werkgroep die de marktordening van warmtetransporten onderzoekt.
 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt zijn kennis over de 

energietransitie in de gebouwde omgeving in.
 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekijkt of het de resultaten van de Green 

Deal kan gebruiken voor de transitieopgave voor de gebouwde omgeving.


	_GoBack

