
Wat staat er (niet) in de RES-en?
Annemarie Costeris

Themabijeenkomst: Bodemenergie en warmtepompen

26 november 2020





3

Opbouw

1. Afkortingen bingo (wie, wat waar?)

2. Wat vindt PBL van de RES-en?

3. Wat vindt NVDE van de RES?

4. Hoe kunnen marktpartijen betrokken worden?



1. Wie wat waar
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Tonnenjacht

Laagste kosten per 
vermeden ton CO2
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KEV

De jaarlijkse Klimaat- en energieverkenning (rapport van de 
energietransitie) geeft het volgende beeld: 

• Tempo emissiereductie moet verdubbelen om het reductiedoel voor 
2030 te bereiken;

• Meest reductie in de Gebouwde Omgeving komt door 
‘omstandigheden’,  meeste beleid moet nog worden ingevuld;

• Urgendadoel wordt alleen gehaald als: fikse 2e coronagolf én zachte 
winter én lage elektriciteitsproductie;

• Er wordt forse gasbesparing gezien door informatieplicht Wmb.
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Verduurzaming per energievorm
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Energiemix Nederland
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Van aanbod naar uitvoering

Participatieproces
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aanwijzing kavel 

en 
warmtebedrijf

Realisatie 
/uitvoering 

1
5

4

6

2

3 7

Regionale 
energie 
strategie



10

Regionale energie strategie

1. Bod aandeel Hernieuwbaar op 
Land (35Twh)
+ netimpact analyse van NBNL

2. Regionale structuur Warmte

3. Optioneel: (elektrische) mobiliteit, 
industrie, banen

RES is een afwegingskader
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Tijdpad
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Relatie RSW - Transitievisie warmte

• Warmtevraag gebouwde 
omgeving (incl. utiliteitsbouw)

• Andere warmtevragers?

• Afstemming bronnen  naburige 
gemeenten

• Op basis van warmtebronnen irt
alle warmtevragers warmtenet 
mogelijk?

• Invulling van overige warmtevraag 
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Middelen warmtetransitie
• Energiebelasting: Aardgas +10cent/kuub; elektriciteit -5 cent/kwh

(lastenneutraal)

Budget ~half mrd p/j

• 100 mln ISDE en SEEH

• 50 mln Energie Investeringsaftrek verhuurders (t/m 2022)

• 100 mln (t/m 2021) en 70mln daarna voor proeftuinen en wijkgerichte aanpak

• 135 mln SDE++ warmte en groen gas

• 100 mln korting verhuurdersheffing corpo’s

• Ontzorging: Warmtefonds & Gebouwgebonden financiering



2. Wat vindt PBL van de RES-en?
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Tussentijdse analyse - E

• RES-en zijn op veel verschillende wijzen tot stand gekomen. 
Moet nog veel gebeuren om RES-en concreet en uitvoerbaar 
te maken;

• 50 TWh aan hernieuwbare elektriciteit op land geboden;

• Voorkeuren regio’s vaak duurder dan meest kostenefficiënte 
oplossingen; 

• Afweging is uiteindelijk breder dan kostenefficiëntie en 
draagvlak (ook ruimte, maatschappelijke betrokkenheid)
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RES Warmte

• Warmte is nieuw thema voor gemeenten;

• Transitievisies Warmte zijn er nog niet; 

• Veel randvoorwaarden (betaalbaarheid, wet- en regelgeving, 
bevoegdheden) ook nog niet;

• Interferentie warmte met elektriciteit: aandacht voor integrale 
energiesysteem;
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Hoe verder?

• 1 februari komt monitor concept-RES (kwantitatieve analyse) 

• 1 juli deadline voor RES 1.0

• Aug/Sept 2021 start monitor RES 1.0 



3. Wat vindt NVDE van de RES-en?
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Proces NVDE

• Uitvoerbaarheidsanalyse RES-en

• Geen beauty-contest tussen RES-en

• Gedeelte HoL en Warmte

• Groep van warmte-experts: SPG, BodemenergieNL, Vattenfall, 
HVC, Warmtenetwerk, EBN, Ennatuurlijk, Eneco

• Nu betrokken bij verschillende RES-thema-groepen
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Bevindingen

Korte conclusie na analyse 27 RES-en: (nu nog) weinig te zeggen over 
uitvoerbaarheid.

• Mogelijkheden grootschalige warmteproductie zijn goed in kaart;

• Warmte-aanbod kan niet zonder vraag; 

• Voor een goede RES is een TVW nodig en vice-versa

• Beschikbare warmte-aanbod valideren;

• Goede koppeling potentiële bronnen en gebied.
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Preaching to the converted

• Vaststelling dat een bepaalde warmtebron aanwezig is, is niet 
voldoende voorwaarde voor exploitatie van die warmtebron

• Bij warmte gaat het altijd om een combinatie van technische 
mogelijkheid, financieel-economische haalbaarheid en 
maatschappelijke aanvaardbaarheid

• Organiseren van participatie en draagvlak voor mogelijke 
warmte-oplossingen is essentieel (en verdient meer aandacht)



4. Hoe kunnen marktpartijen meedoen?
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Nu

• Veel RES-en zijn echt nog concept, en bieden een eerste 
inventarisatie; 

• In veel regio’s worden uitgangspunten geformuleerd, zoals 
‘inzetten op lokale warmte’ of ‘geen biomassa’.

• In bijna alle regio’s worden stakeholders betrokken: hoe 
gestructureerd en inclusief dit is verschilt;

• Er is terughoudendheid om met markt om tafel te gaan…
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Vraag is niet óf  maar hoe

• Wat is een goede manier om marktbetrokkenheid te 
organiseren die wel kennis en expertise brengt, maar niet 
direct effect heeft op voorkeur techniek of gunning?

• Eerste factsheet geeft aan hoe samenwerking eruit kan zien;

• Is er één standaard model te destilleren uit de huidige 
praktijk? (graag input in de discussie!)

https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/werkbladen/werkbladen+downloads/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1800804
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Warmtetransitie is drieluik

1. Infrastructureel

2. Bron

3. Woning/gebouw

• Volume voorwaarde kostenreductie & kwaliteit; 

• Opgave kwaliteit ligt bij de markt;

• Sociaal perspectief;

• Passende financiering en betaalbaarheid
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Vragen & discussie
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