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‐ Doel 

‐ Bestuurlijke opdracht

‐ Partners

‐ Organisatie van de samenwerking

‐ Route naar april (wat ligt er dan?) 

‐ Stand van zaken

‐ Ophalen en samen uitwerken

Agenda
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Kennismaken, organiseren van samenwerking en betrokkenheid bij 

Cluster West

- Hoe ?

- Welke procesafspraken zijn nodig? 

Doel 
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De samenwerkingsovereenkomst Warmte Koude Zuid – Holland met 

doelstelling: 

In 2020 is 14% van de warmtevraag in Zuid Holland geregeld met 

duurzame warmte en restwarmte, doormiddel van een gezamenlijk 

warmtenet. Om dit doel mede te behalen wordt een zo hoog als 

mogelijke dekkingsgraad in de glastuinbouw beoogd.

Energie efficiency en verduurzaming van de warmtevraag, door inzet 

van beschikbare duurzame- en restwarmte

Warmterotonde 

Bestuurlijke opdracht Cluster West 

Handschoen opgepakt door publieke 

partijen 
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Bestuurlijke opdracht en partners

Bestuurlijke opdracht  vanuit de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Westland en Provincie Zuid 

Holland

in samenwerking met 

Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam,

Westland Infra, Eneco en E.On.

‘Komen tot een weloverwogen advies over de mogelijke alternatieven van een warmtesysteem die 

meerdere vragers en aanbieders binnen Cluster West  aan elkaar verbindt. Het warmtesysteem is 

toekomstbestendig en leidt tot de maatschappelijke meest  optimale combinatie van energy efficiency en 

verduurzaming. Het warmtesysteem is een stap in de realisatie van de warmterotonde’

Gebiedsscope Cluster West: Havengebied, Westland, Den Haag & Delft 

Cluster west als onderdeel van de rotonde
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Organisatie van de samenwerking 
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Route naar april en verder 
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Bestaande kennis

Joint fact finding

Dataset
Randvoorwaarden Afweging

Alternatieven

Warmtesysteem

Onderbouwd advies
beste combinaties 

Gevoeligheidsanalyse

Gewenste situatie 

en tijdspad

Inzicht in kenmerken van 

het net 

Beslisnotitie &

Contouren 

warmtesysteem

alternatieven

toetsen

Vaststellen en uitwerken

alternatieven

Ontwikkelen 

afwegingskader

Gezamenlijk onderzoek

Inbrengen, onderzoeken

waarderen
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- Inventarisatie kennis en kennisbehoefte 

- Schets van de mogelijke alternatieven 

Projectteam aan de slag aan onderzoekstafels (mix aan partners) 

Wat weten wij, wat/ hoe delen wij, wat moeten wij weten. Met wie moeten wij dit 

onderzoeken? 

Stand van zaken
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Onder welke voorwaarden zou een collectief warmtesysteem kunnen 

werken en van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de 

ondernemers? 

- Betrouwbaarheid? 

- Leveringszekerheid?

- Invoed mogelijkheden?

- Prijs?

- Participatie? 

Hoe organiseren wij de samenwerking? 

Welke vervolgstappen nodig? 

Ophalen, hoe? Samen uitwerken



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 

berusten bij Twynstra Gudde.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 

zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.

Johanneke de Lint

jli@tg.nl


