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BNG Bank – Een veilige bank
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Groene Energie Ede ●

Twence ●

● Devog Veenendaal 

ECW Middenmeer ●

HVC ●

● TBM Vaarsenhof

Wijnen Egchel ●

Trias Westland (geo) ●

Stadsverwarming Purmerend ●

Ammerlaan (geo) ●

ECW (geo) ●

DER Roosendaal ●

● Omrin Harlingen 

● HVC ● ARN

WarmCo2 ●

Onze warme relaties



– Warmtenetten & bronnen

– Het speelveld

– Publieke bedrijfsmodellen

– Financiering

Inhoud
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Warmtenetten
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Bij een (duurzame) warmtebron 
wordt water verhit. Warm water 
wordt naar woonwijken en 
bedrijventerreinen getransporteerd 
via een geïsoleerd ondergronds 
leidingnet.

Het leidingnet vertakt zich naar 
woningen en bedrijven.

Het warme water stroomt via een 
warmte-unit naar het 
verwarmingssysteem in de woningen 
en bedrijven.  

Na afgifte van de warmte stroomt het 
afgekoelde water terug het systeem 
in en gaat terug naar de (duurzame) 
warmtebron.



– Restwarmte uit afval

– Fossiele restwarmte

– Restwarmte uit 
industriële processen

– Biomassacentrales

Warmtenetten – Bronnen

Financiering Warmtenetten7 |

– Geothermie

– Thermische energie uit 
oppervlaktewater/ 
afvalwater 

– Hoge temperatuur 
warmtepompen

– Ondiepe geothermie

– Ultradiepe geothermie

– ?

– Gascentrales – Gascentrales

– Opslag

– Biomassacentrales

– Waterstof

– Synthetisch gas

– Biogas

– ?
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Bronnen van nu Bronnen van morgen Bronnen van de toekomst



Warmtenetten – Nederland scoort laag
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Bron: Country profiles Euroheat & Power



– Klimaatakkoord van Parijs: opwarming van de aarde < 2 °C

– Nationaal Klimaatakkoord – gebouwde omgeving:

• verduurzamen van 7 mln woningen en 1 mln gebouwen (2050)

• reductie CO2 uitstoot in 2030 met 49%

• duurzame warmte ≠ aardgaswinning Groningen

– Regionale Energie Strategieën: het Klimaatakkoord in de praktijk

– Transitievisie Warmte: gemeenten regisseurs van de warmtetransitie

• voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen

– Wijkuitvoeringsplannen: bewoners en gebouweigenaren bepalen

Speelveld – Van mondiaal naar wijk
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– Borging van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid

• transparantie tarieven o.b.v. werkelijke kosten

– Publieke regie om draagvlak en vertrouwen in de warmtetransitie te 
vergroten:

• gemeenten bepalen wie, waar en wanneer een warmtenet aanlegt

– Deelname van publieke partijen in de warmte-infrastructuur

– Planning Wcw:

• ingangsdatum op zijn vroegst 1 juli 2024

• tariefregulering vanaf 1 januari 2025

Speelveld – Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw)
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– Gemeentelijk warmtebedrijf: gemeente is aandeelhouder, 
vennootschap verzorgt de productie, distributie en levering van 
warmte  Stadsverwarming Purmerend, WarmteStad en Duurzame 
Energie Veenendaal Oost Groenpoort (DEVOG) 

– Publiek warmtebedrijf = gemeentelijk warmtebedrijf met meerdere 
publieke aandeelhouders  HVC

– Publiek netwerkbedrijf investeert in het warmtenet en werkt samen 
met andere partijen voor de productie en levering van warmte 
Zaans Warmtebedrijf (met Firan, Engie levert warmte)

– Concessie: concessienemer verzorgt zowel de productie, distributie 
als levering van warmte, de publieke concessieverlener blijft eigenaar

– Coöperatief warmtebedrijf neemt rol in productie en levering en 
mogelijk ook in de warmte infrastructuur, met steun van de lokale 
overheid  Haarlem en Culemborg

Publieke bedrijfsmodellen
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Financiering – De business case moet kloppen
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Financiering
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Zekerheid voor financiers

Financiers

Overheid

Project

Financiers

Overheid

Project

Garantie Financiering

FinancieringFinanciering

Overheid

Project

Financiers

Opdracht

Financiering

Laag Hoog



− Zelfstandige investeringskeuze o.b.v. business case

− Het project lift mee op de balans en de kasstromen van Holding

− Het uiteindelijke projectrisico ligt bij Holding

− Risicobeoordeling van het project door financiers is relatief 
beperkt  door een gespreid risico ligt de nadruk op de 
beoordeling van Holding, inclusief het nieuwe project

− Uitbreiding financiering onder de bestaande zekerheden, 
voorwaarden en ratio’s

Financiering – Balansfinanciering
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Holding

Project I

Financiers
Financiering

Project II Project III Project IV



− Kasstromen van het project zijn leidend

− Rente- en aflossingsverplichtingen zijn voor rekening van het 
project

− Het uiteindelijke projectrisico ligt bij de projecteigenaren en 
financiers van het project  tucht van de financiers

Financiering – Projectfinanciering
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Holding

Project I

Financiers

Financiering
Project II Project III Project IV



− Sterk juridische basis  strakke afspraken hebben als doel om tijdig 
bij te sturen en eventueel in te kunnen grijpen

− Relatief hoge kosten adviseurs

− Off-balance: beperkte druk op de balans van projecteigenaren 

− Bewezen techniek 

− Betrouwbaarheid partijen (projecteigenaren en aannemers)

− Risicomanagement  risico’s dienen gedragen te worden door de 
partijen die deze het beste kunnen beheersen en opvangen

Financiering – Projectfinanciering
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– Politiek risico

– Bronnenrisico: looptijd levering en leveringszekerheid

– Alternatieve bronnen

– Interface risico’s tussen productie, levering en distributie van warmte

– Ervaring en uitvoeringscapaciteit initiatiefnemers, aannemers en 
beheerders

– Vollooprisico

Financiering – Risico’s
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Financiering – Vollooprisico
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Corporatie-
woningen en 
gemeentelijk 

vastgoed

Nieuwbouw en 
grootschalige 

renovatie-
projecten

Utiliteits-
gebouwen VVE’s Individuele 

woningeigenaren

Weinig beslissers, grote warmtevraag Veel beslissers, kleine warmtevraag

Woningcorporaties 
met instemming min. 

70% huurders en 
gemeenten

Gemeenten of 
projectontwikkelaars Gebouweigenaren Woningeigenaren via 

de VVE

Individuele 
woningeigenaren in 

een wijkaanpak

Startmotor Wijkaanpak

Sterke focus, veel in 
uitvoering en reeds 

aangesloten

Gebeurt waar het 
warmtenet het 

beste alternatief is 

Gebeurt o.b.v. 
omstandigheden 
waar opportuun 

Wordt opgestart, 
focus op collectieve 

aansluitingen

Wordt op pilotbasis 
verkend, condities 
nog niet op orde



 balansfinanciering

 balansfinanciering

 via de Holding / projectfinanciering

 projectfinanciering / gemeente 
financiert netwerk

 garantie van gemeente

Financiering – Publieke bedrijfsmodellen
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– Gemeentelijk warmtebedrijf

– Publiek warmtebedrijf

– Publiek netwerkbedrijf

– Concessie

– Coöperatief warmtebedrijf



Gegarandeerde financiering:

– Past bij warmtenetten met (onduidelijke) ingroei aansluitingen

Niet-gegarandeerde financiering:

– Afhankelijk van financials van het warmtenet (of de Holding)
 hoger garantievermogen noodzakelijk

Projectfinanciering:

– Alleen voor warmtenetten met zekere (timing van) kasstromen 
 investeringen, opbrengsten en kosten

Financiering warmtenetten
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Dank voor uw aandacht
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