“nog nooit zoveel

warmte-aansluitingen

Duurzame energie

gerealiseerd.”

Ook particulieren op warmte laten aansluiten is HVC!
In 2021 is een recordaantal woningen en bedrijven aangesloten op de verschillende
warmtenetten van HVC in Noord- en Zuid-Holland. Dat doen we veelal in samenwerking
met gemeenten en woningbouwcorporaties, zoals Woonwaard uit Alkmaar. Nieuw is
dat nu ook particuliere woningeigenaren de kans krijgen om op warmte aan te sluiten.

Hoe pakken we dat aan?
Lucien van der Plaats, projectleider Rivierenwijk-Zuid Aardgasvrij van de gemeente Dijk
en Waard. ‘In Rivierenwijk zijn nu 500 huurwoningen aangesloten op het warmtenet van
HVC. Naast huurders, wonen er ook particuliere woningeigenaren. We zijn begonnen
met een wijkbrede aanpak, maar kwamen erachter dat je op individueel niveau het
gesprek moet aangaan. Dat leidde tot het maken van een woningscan voor 22
woningen. Daarmee hadden we meteen een grote hobbel in kaart, namelijk de kosten
van 15.000 euro gemiddeld per woning. Omdat we het belangrijk vinden en om hiervan
te leren, hebben we besloten om voor 15 woningeigenaren een subsidie ter beschikking
te stellen zodat de eigen bijdrage veel lager blijft, namelijk tot 2.200 euro per woning.
Deze individuele benadering is uiteraard arbeidsintensief, maar we hopen dat goed
voorbeeld doet volgen en dat het een olievlek gaat worden.’

Wat is de verduurzaming?
Verwarmen van een woning via het warmtenet van HVC in Alkmaar is tot 95% schoner
dan verwarmen met aardgas. De bron van dit netwerk is de bio-energiecentrale in
Alkmaar.

Lucien van der Plaats
projectleider Rivierenwijk-Zuid Aardgasvrij
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Een monteur is in een woning bezig met de technische
aanpassingen voor de warmte-aansluiting.

3. Ontwikkeling duurzame bronnen
Exploitatie aardwarmtebronnen
Aardwarmte, oftewel geothermie, is duurzame warmte en wordt lokaal gewonnen
uit de diepe ondergrond. De opgepompte warmte wordt via een warmtewisselaar
overgedragen op een lokaal warmtenet. Aansluitend wordt de duurzame warmte
verspreid naar kassen, bedrijfsgebouwen en woningen.
Aardwarmte Trias Westland
Vanaf 1 juli 2021 is Trias Westland met het in bedrijf nemen van de tweede aardwarmtebron uitgebreid. Daarmee komt de geproduceerde warmte uit op meer dan
40 MWth, gelijk aan het energieverbruik van ruim 40.000 huishoudens per jaar.
In de komende jaren zal het aantal aangesloten deelnemers groeien tot 54 glastuinbouwondernemers, Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier en Rijnvaart.

Feestelijke ingebruikname tweede aardwarmtebron Trias Westland

Deelname Nationaal Groeifonds
Een consortium van warmtebedrijven heeft onder de noemer NieuweWarmteNu!
een grote aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Nationaal groeifonds.
NieuweWarmteNu! zet in op een programma voor het versneld betaalbaar realiseren van duurzame collectieve warmtesystemen. Het programma is gericht op
het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In samenwerking met
woningcorporaties en gemeenten heeft HVC als publieke warmtebedrijf
aanvragen ingediend voor het via collectieve warmtenetten aardgasvrij maken van
in totaal 16.377 woningen in Den Helder (3.049 woningequivalenten), Hoorn
(3.506 woningequivalenten), Drechtsteden (7.428 woningequivalenten) en
Gorinchem (2.394 woningequivalenten).
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Afgelopen september heeft bij onderhoudswerkzaamheden aan het eerste
doublet van Trias Westland een calamiteit plaatsgevonden, waarbij een bovengrondse leiding het heeft begeven. Het daaropvolgende incidentenonderzoek
heeft de oorzaken goed weten vast te stellen. Op basis van dit onderzoek is een
herstelplan opgesteld en uitgevoerd. Per 29 december zijn de installaties weer
volledig in gebruik genomen en draaien stabiel. De aanpak en de geleerde lessen
zijn gedeeld met de brancheorganisatie Geothermie Nederland en collegageothermie operators.
Trias Westland springplank voor WarmteSysteem Westland
Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte is Trias Westland de springplank
naar WarmteSysteem Westland (WSW). Een groot deel van het warmtenet van
Trias Westland fungeert als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland,
het regionale warmtenet in de glazen stad. Met een productiecapaciteit van meer
dan 40 MWth is Trias Westland het bewijs van een samenwerkingsmodel waarbij
de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aanpak heeft zich vertaald
in meer Westlandse warmtecoöperaties. Samen met warmtecoöperaties werken
we nu toe naar de besluitvorming van de projecten aardwarmte Polanen en aardwarmte Wippolderlaan. Met het toekennen van de ‘Kansen voor West’-subsidie
voor aardwarmte Polanen wordt de financiering van het uitgebreide warmtenet in
Monster geholpen.

• locatie*: Naaldwijk (samenwerking Trias Westland)

aardwarmte
in het kort
2021

• aantal: 2 aardwarmtebronnen op 2,3 km diepte
• productiecapaciteit: 40 MWth
• te realiseren aansluitingen: 54 glastuinbouwbedrijven, bloemenveiling, 345 woningen
• voorstudies naar aardwarmte: Hoorn, Den Helder,
Sliedrecht, Zwijndrecht, Lelystad, Almere

*

Inclusief deelnemingen

Aardwarmte Maasdijk
Met het verkrijgen van de omgevingsvergunning en het verstrekken van het eigen
vermogen van HVC voor drie doubletten is de realisatie van aardwarmte Maasdijk
gestart. Dit betekent een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw,
vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 40.000 tot 60.000 huishoudens.
Daarbij is het gebied van aangesloten glastuinbouwondernemers, met het
toetreden van warmtecoöperatie Kralingerpolder bij Maasdijk, vergroot.
Een zestal afnemers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om financieel te
participeren in de aardwarmtebronnen.
Warmte netwerk Westland
In het Westland gaan we een grootschalige verduurzaming bereiken door warmtenetten onderling te koppelen via Warmte netwerk Westland (samenwerking van
HVC en Capturam). Zo wordt WarmteSysteem Westland realiteit, een aaneenschakeling van opgewaardeerde lokale warmtenetten, warmtebronnen en warmteclusters in de regio. Diverse partijen als de glastuinbouw, bestaande warmteclusters,
gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en grote publieke partijen (HVC en
Capturam) werken hierbij samen aan een collectieve, robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening. Hierbij wordt intensief samengewerkt met
InfraCo, de coöperatie waar alle aangesloten partijen op het Warmte netwerk
Westland lid van zijn. De eerste koppelleiding van WarmteSysteem Westland rich-
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ting glastuinbouwgebied Kralingerpolder is in 2021 aangelegd dankzij subsidie van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. In de toekomst kan ook restwarmte uit de haven van Rotterdam via Warmtelinq en warmte uit andere
bronnen via dit warmtenet worden afgenomen. Daarmee kan een aanzienlijk deel
van de warmtevraag in de regio Westland CO2-vrij worden ingevuld.
Overige ontwikkelingen aardwarmte
Ook zet HVC in op de ontwikkeling van aardwarmte in de gemeenten Almere en
Lelystad, regio IJmond, Den Helder, Purmerend, Hoorn en de Drechtstedenregio.
In samenwerking met deze gemeenten heeft HVC opsporingsvergunningen
verkregen van waaruit wordt toegewerkt naar de ontwikkeling van aardwarmtebronnen. In 2021 zijn de volgende ontwikkelingen vermeldenswaardig:

• In Purmerend onderzoekt HVC samen met Stadsverwarming Purmerend en
geothermisch technologiebedrijf Eavor Europe een ‘gesloten’ geothermie-

Slibverbranding
De slibverbrandingsinstallatie (SVI) in Dordrecht gaan wij gebruiken om warmte te

oplossing voor de situatie in Purmerend. In 2021 is daarvoor een opsporingsvergunning aangevraagd. Met gesloten geothermie worden twee putten tot een
diepte van 3 tot 4 kilometer geboord en via een stelsel van horizontale boorgaten met elkaar verbonden. Het is daarmee een gesloten systeem. In tegenstelling tot open geothermie waarbij de putten ondergronds niet worden
verbonden.
• In Hoorn heeft HVC een opsporingsvergunning verkregen voor de ontwikkeling
van geothermie. Aardwarmte is naast aquathermie een mogelijke duurzame
warmtebron voor het warmtenet.
• In Zwijndrecht wordt de potentie voor ondiepe geothermie onderzocht via
WarmingUp (warmtecollectief vanuit onder andere TNO).

leveren aan het warmtenet van Sliedrecht. De tijdens het droogproces vrijkomende slibdampen (‘brüdendamp’) geven bij condensatie warmte af. Met behulp
van vijf warmtewisselaars wordt deze warmte afgegeven aan het warmtenet.
Voor het benutten van deze restwarmte is in 2021 een subsidie duurzame energie
(SDE++) toegekend. Op termijn gaan we met deze volledig duurzame warmtebron
warmte leveren aan circa zevenduizend woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het regionale warmtenet Dordrecht en Sliedrecht en vervolgens
Papendrecht.

Waterlopen, plassen en gemalen kunnen als duurzame warmtebron worden
ingezet voor een warmtenet. De laagwaardige warmte uit het oppervlaktewater of
afvalwater kan met een warmtepomp worden opgewaardeerd tot de gewenste
temperatuur om een warmtenet mee te voeden en woningen en gebouwen te
verwarmen. Hiervoor zijn twee technieken beschikbaar: thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO) en thermische energie uit afvalwater (TEA). HVC werkt toe
naar energiewinning uit oppervlaktewater en/of afvalwater in de gemeenten
Velsen, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. In Hendrik-Ido-Ambacht
zijn op dit moment al 231 woningen aangesloten op het warmtenet dat gevoed
wordt met warmte afkomstig van een tijdelijke gasgestookte warmtecentrale.
Over enkele jaren zal thermische energie uit oppervlaktewater de woningen
verwarmen. Hiervoor wordt de warmte uit de rivier de Noord gebruikt.
Elektrische boiler
In Dordrecht wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een elektrische boiler. Daarvoor is in 2021 een subsidie duurzame energie (SDE++) verkregen. De boiler is ter
vervanging van de gasgestookte cv-ketel die nu als back-up voor het warmtenet in
Dordrecht wordt gebruikt. Aangezien we zoveel mogelijk warmte duurzaam willen
opwekken moet deze in 2022 vervangen worden door de elektrische boiler,
goed voor circa 25 MW aan warmtelevering.
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4. Strategische kennispartner warmtetransitie
De warmtetransitie is complex en kan alleen succesvol worden wanneer een grote
diversiteit aan partijen op de lange termijn met elkaar samenwerkt. Gemeenten
hebben de complexe taak om regie te voeren binnen dit speelveld, deels beleidsmatig via bijvoorbeeld het op- en vaststellen van een Transitievisie Warmte,
maar ook bij de uitvoering via wijkuitvoeringsplannen. HVC ondersteunt haar
aandeelhouders bij deze uitdagende opgave. Afhankelijk van de fase waarin een
gemeente of regio zich bevindt en wat de technische en economische mogelijkheden zijn, kan die rol er anders uitzien. Wij onderscheiden op hoofdlijnen de
volgende drie rollen:
1. Kennisdeling: wanneer een gemeente nog in de verkennende fase zit ondersteunt HVC waar gewenst met expertise over technische vraagstukken, wijkaanpakken en participatie.
2. Klankbord beleidsvorming: wanneer een gemeente in de visievormende fase
zit kan HVC actief deelnemen in deze processen. Dat kan door haalbaarheidsstudies, beleidsadvies en participatie.
3. Partner in de uitvoering: wanneer de stap naar realisatie gemaakt wordt en
gekozen wordt voor collectieve warmte kan HVC een rol oppakken in de uitvoering. Daarbij is expliciet ook aandacht voor communicatie, participatie en het
opnemen binnen het gemeentelijk beleid.

Effectief betekent dit dat HVC in een groot deel van haar aandeelhoudende
gemeenten onderdeel is van gemeentelijke of regionale overleggen. Onder andere
in de regio’s Drechtsteden, IJmond en HAL (Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk), BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) wordt actief meegewerkt
aan de Transitievisies Warmte, de regionale energiestrategieën (RES) en waar relevant de wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast voert HVC samen met 19 gemeenten
haalbaarheidsonderzoeken naar collectieve warmte uit. Naast de hiervoor
genoemde regio’s is HVC actief in onder meer Den Helder, Uitgeest, Hoorn,
Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. In Castricum, Wormerland en Schagen
heeft HVC als stakeholder deelgenomen aan aanvullende onderzoeken voor
collectieve warmte vanuit de Transitievisies Warmte. Dit zijn vrijblijvende technische en economische verkenningen die gemeenten en ook woningcorporaties in
staat stellen om betere keuzes te maken binnen de warmtetransitie.

“we maken een versnelling
in de warmtetransitie door.
Als publiek warmtebedrijf
werkt HVC ondertussen in
10 gemeenten aan de
aanleg van een warmtenet.
Daarmee maken we de
transitie naar aardgasvrij wonen
in samenwerking met
gemeenten,
woningcorporaties en
woningeigenaren realiteit.”
Marco van Soerland
directeur Warmte

Aanleg warmtenetwerk Westland
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Wijkuitvoeringsplannen
Naast ondersteuning op beleidsvorming en technische of financiële verdieping
ziet HVC ook een taak voor zichzelf weggelegd als het gaat om de sociale opgave
binnen de warmtetransitie. In 2021 heeft HVC haar expertise hierop vanuit de
theorie en de praktijk verder ontwikkeld. Meest concrete voorbeelden hiervan zijn
het verkennen van de samenwerking met bewonersinitiatieven in Uitgeest,
de wijkuitvoeringsplannen in Sliedrecht Oost en de Rivierenwijk in Heerhugowaard. Bij al deze projecten wordt verkend hoe de stap naar particuliere woningeigenaren gemaakt kan gaan worden.

warmteprojecten.

Warmteprojecten

Programma aardgasvrije wijken
De gemeente Sliedrecht heeft een subsidie gekregen om samen met particuliere
woningeigenaren te onderzoeken hoe woningen aardgasvrij kunnen worden
gemaakt. In 2021 is voor 3 buurten in samenwerking met HVC en diverse partners
een verkenning gestart. Samen met bewoners verkent de projectgroep wat haalbaar en wenselijk is bij het aardgasvrij maken van de woningen.
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Warmteprojecten en warmtenetten

in bedrijf
in realisatie
in ontwikkeling
in onderzoek
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Gesprekspartner
HVC blijft daarnaast een logische gesprekspartner van de eigen aandeelhouders,
ministeries, kennisinstellingen en lokale initiatiefnemers (zoals woningcorporaties
en energiecoöperaties). We worden uitgenodigd om mee te denken over wet- en
regelgeving, nemen deel aan verschillende overkoepelende overleggen binnen
onder andere de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Geothermie Nederland en EnergieNL. Expertisecentrum Warmte, ministerie van Binnenlandse Zaken
en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat alsmede onderzoeksinstellingen als Planbureau voor de Leefomgeving, TNO en Quintel maken graag gebruik
van onze kennis en onze bereidheid tot transparantie. Door al deze gesprekken te
voeren is HVC beter in staat haar aandeelhouders mee te nemen in het snel
veranderende speelveld binnen de warmtetransitie. Nieuwe wetgeving, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke sentimenten worden nauwlettend
gevolgd en gedeeld.
Communicatie met de omgeving
Omgevingsbetrokkenheid is essentieel bij de aanleg van een warmtenet en de
ontwikkeling van duurzame warmtebronnen. In nauw overleg met onze partners
doen we de communicatie naar de omgeving. Naar gelang de fase van het project
varieert dit van persoonlijk contact en mailings, ondersteund door een projectwebsite.

a

Opsporingsvergunning aardwarmte

aardwarmtebron

toegekend

HVC-gemeenten

aangevraagd

in 2021 hebben we met onze
warmtenetten de CO2-uitstoot met
ruim 30 kton CO2 gereduceerd.

“vol inzetten op de
energietransitie met
aardwarmte.”
Ook aardwarmte als bron voor warmtenetten
is HVC!
Vóór 2050 willen we in Nederland helemaal van aardgas af zijn.
Een van de alternatieven is een warmtenet, met aardwarmte
(geothermie) als bron. Een ontwikkeling waar we al 10 jaar mee bezig
zijn met onder andere glastuinbouwondernemers in de gemeente
Westland. Met succes, want inmiddels zijn daar twee aardwarmtebronnen en een kilometers lang warmtenet gerealiseerd.

Hoe doen we dit?
‘Als je de warmtetransitie serieus neemt, dan moet je een bronnenstrategie hebben’, vindt Marco van Soerland van HVC. ‘Bij het op grote
schaal ontwikkelen van warmtenetten, is aardwarmte als een van die
warmtebronnen erg geschikt. Er zijn nog maar een paar partijen die
zich hiermee bezighouden, waaronder HVC. We hebben kennis,
kunde, doen investeringen en hebben ook eigen geologen in dienst.
We zitten in landelijke studiegroepen en platforms en dragen op
verschillende manieren bij aan het verder brengen van de aardwarmtesector in Nederland. Dit is ook in het belang van onze aandeelhouders.’

Wat draagt het bij aan de CO2-vermindering?

‘In gemeente Westland zetten we grote duurzame stappen met aardwarmte. De komende jaren willen we dit uitbreiden naar veel meer
gemeenten. Zo dragen de projecten in het Westland eraan bij dat we
andere HVC-gemeenten helpen van gas af te gaan en daarmee de
CO2-uitstoot fors verminderen.’

Marco van Soerland
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directeur Warmte

Duurzame energie

