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Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag
naar collectieve duurzame warmte en koude in de
Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland
Betrokken partijen
-

Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
AEB Amsterdam
Stichting Economic Board Amsterdam
Provincie Zuid-Holland
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Bij de aanleg en verduurzaming van warmtenetten spelen consumenten een centrale rol. Alleen als zij
collectieve warmte omarmen is groei en transitie mogelijk. Daarom gaan partijen nieuwe producten en
diensten uitwerken. De warmteproposities zullen zich richten op prijs, duurzaamheid en kansrijke
combinaties met bijvoorbeeld renovatie en duurzame elektrische oplossingen.
Door het gebruik van restwarmte vermindert het verbruik van fossiele brandstoffen. De Green Deal wil de
vraag naar collectieve duurzame warmte en koude bevorderen. In de metropoolgebieden Rotterdam en
Amsterdam is veel (rest)warmte aanwezig om woningen van warmte te voorzien. Daarnaast wordt er
gewerkt aan het verduurzamen van de warmte. De dichtbevolkte gebieden bieden mogelijkheden om
bestaande warmtenetten uit te breiden en nieuwe aan te leggen.

Resultaten
Deze Green Deal omvat een aantal initiatieven om energie te besparen en de warmtevoorziening te
verduurzamen met behulp van warmtenetten in het metropoolgebied MRA en in Zuid-Holland.
Partijen zetten in op vier thema’s:
- Focus op de klant. Partijen ontwikkelen nieuwe marktproposities.
- Vergroten financierbaarheid van projecten.
- Verbinden van partijen. Onder andere door vraag en aanbod in kaart te brengen.
- Vergroten van bewustzijn, kennis en innovatiekracht. Hierdoor willen zij het imago versterken.
Einddatum: 1 juli 2018.

Inzet en acties partijen
-	De Partners MRA WK (provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam,
Stichting Economic Board Amsterdam) zorgen voor samenwerking met 25 deelnemers aan de
Samenwerkingsovereenkomst MRA warmte.
- De Partners MRA WK stellen een Programmaregisseur Warmte en Koude aan.
-	De provincie Zuid-Holland zorgt voor samenwerking tussen Partijen met de 25 deelnemers aan
de Samenwerkingsovereenkomst WK ZH.
- De provincie Zuid-Holland en de Partners MRA WK stemmen initiatieven en ontwikkelingen samen af.
-	De Partners MRA WK en Programmabureau WKZH maken voor 1 januari 2016 voorstellen voor nieuwe
en verbeterde warmteproposities.
-	De Partners MRA WK richt binnen 1 maand na ondertekening van deze Green Deal een werkgroep
op die wordt belast is met de uitvoering van deze Green Deal.
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Inzet en acties Rijksoverheid
-	De Rijksoverheid ondersteunt partijen met kennis en kunde bij geïnitieerde projecten
door een contactpersoon te benoemen bij EZ.
-	De rijksoverheid verkent de mogelijkheden voor nieuwe concepten en marktproposities en
onderzoekt de ruimte binnen de wettelijke kaders.
-	De Rijksoverheid stelt maximaal € 330.000 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma
Warmte van de MRA
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