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Opdracht
•

•
•

Hoe realiseren en beheren we in Nederland op korte en lange termijn,
voor verschillende gebruiksgroepen en schaalniveaus,
geïntegreerde duurzame warmtesystemen die effectief en efficiënt
alle relevante sectoren en transitiepaden ondersteunen
en slim gebruik maken van alle beschikbare bronnen (restwarme
industrie, geothermie enz.) en componenten voor transport, opslag,
opwaardering en conversie?
Wat zijn kennisleemtes en innovatiebehoeftes, zowel op technisch als
niet technisch vlak (Kennis- en innovatieagenda)?
De roadmap zal de basis gaan vormen voor een
Meerjarig Missie gedreven Innovatie Programma (MMIP).

Visie op de opdracht
Warmtetransitie van aardgas naar duurzame warmte is een
urgente en complexe opgave en vraagt een open innovatie proces
met betrokkenheid van alle stakeholders.
Met systeemintegratie bedoelen we de integratie over:
•
•

•
•

Tijd: Fases van transitie en verschillende typen beslissingen op
verschillende momenten in het transitieproces;
Sectoren: verbinding tussen de gebouwde omgeving, industrie en
glastuinbouw ten behoeve van optimalisatie en efficiency van bronnen en
systemen;
Energiedragers: Integraal energiesysteem met gas, warmte en
elektriciteit;
Schaalniveaus: Integratie in de ruimte, op individueel, wijk en regionaal
niveau en tussen collectieve en individuele systemen.

Aanpak
•
•
•

Schetsen toekomstbeelden duurzame warmte
Issues en knelpunten vanuit systeemintegratieperspectief.
Welke kennis/informatie/innovatie is nodig om het knelpunt op te
lossen?
Getoetst met stakeholders in 2 workshops in april en juni.

4 Toekomstbeelden
1 Elektrificatie

2 Duurzame warmte

3 Groen gas en waterstof

4 Combinatie gas en elektriciteit

Elektrificatie
In dit toekomst beeld wordt de warmtevraag met duurzaam
opgewekte elektriciteit ingevuld.
Voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw betreft
dat de all-electric route met elektrische warmtepompen.
In de industrie worden in dit eindbeeld voor de
warmtevraag in het temperatuursegment tot 200 graden
warmtepompen ingezet (waste heat recovery). Voor hogere
temperaturen gaat het om een mix van: power-to-heat,
power-to-hydrogen (elektrolyse) en power-to-chemicals.

Duurzame warmte
In dit toekomstbeeld wordt de warmtevraag ingevuld met
duurzame warmtebronnen, zoals geothermie of warmte uit
biomassa, aquathermie, zonthermie of restwarmte. Daarbij
is een grote rol weggelegd voor warmteopslag.
De gebouwde omgeving wordt aangesloten op
warmtenetten gevoed met duurzame bronnen.
In de glastuinbouw wordt geothermie toegepast voor grote
bedrijven of clusters of zij hebben ook een aansluiting op
een warmtenet.
Voor de industrie betekent dit toekomstbeeld de inzet van
geothermie voor de warmtevraag tot 200 graden en de
benutting van restwarmte van andere bedrijven en de inzet
van biomassa voor hoge temperatuur warmte.

Groen gas en waterstof
In dit toekomstbeeld wordt de warmtevraag ingevuld met
gasvormige energiedragers: groen gas of waterstof.
Dit betekent dat de gasinfrastructuur in stand blijft.
Groen gas wordt geproduceerd via vergisting en
vergassing van biomassa(rest)stromen. Dat kan vergisting
zijn van mest, zuiveringsslib en gras en (op termijn van
2030) ook speciaal voor dit doel geteelde zeewier.
Uit zon en wind geproduceerde duurzame elektriciteit wordt
via elektrolyse omgezet in groene waterstof. Op korte
termijn in een transitiefase kan ook uit aardgas met CCS
(CO2 afvang en opslag) blauwe waterstof worden
geproduceerd.
Ook import groen gas of waterstof is mogelijk.

Combinatie gas en elektriciteit
In dit toekomst beeld wordt nadrukkelijk gekozen voor een
hybride warmtesysteem bij eindgebruikers, die elektrificatie
combineert met de inzet van duurzame gasvormige
energiedragers groen gas en waterstof in het eindbeeld.
In een transitiefase kan tijdelijk nog aardgas worden
ingezet.
Voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw betekent
dat een keuze voor hybride warmtepompen, een
elektrische warmtepomp met een gasgestookte ketel voor
pieklast.
In de industrie betekent dit een combinatie van groen gas
met elektrificatie of - in de transitiefase - het gebruik van
aardgas in combinatie met CCS/CCU.

Issues en knelpunten Elektrificatie
In GO/glastuinbouw
warmtepompen en lage
temperatuur systemen
In industrie geheel
nieuwe processen
Vraagt flexibiliteit
warmtevraag via
vraagsturing/opslag

Heeft alleen zin als
elektriciteit duurzaam
is opgewekt
Vraagt forse
uitbreiding capaciteit
elektriciteitsnetwerken
Hoe in warmtevraag
voorzien op windstille
winterdagen?

Issues en knelpunten Duurzame
warmte Wie gaan er investeren
in warmtenetten,
bronnen en opslag?
Is er voldoende
biomassa voor HT
warmtevraag industrie?
Warmteopslag en
innovatieve
regeltechniek vereist

Ontwerp 4e generatie
warmtenetten op
lage temperatuur

Hoe matchen aanbod
meerdere bronnen met
warmtevraag?

Issues en knelpunten Groen gas en
waterstof
Welke aanpassing
Hoeveel biomassa
installaties eindgebruiker
andere gaskwaliteit?
Welke aanpassing
bestaande aardgasnet
vraagt groen gas/H2?
Is er draagvlak voor
waterstof uit aardgas
met CCS?

beschikbaar voor
groen gas?
Hoeveel waterstof uit
overschot duurzame
elektriciteit?
Wat kost waterstof uit
aardgas met CCS?

Issues en knelpunten Combinatie gas en
elektriciteit
Is vraagsturing hybride
installaties mogelijk?
Wat is optimale mix
aardgas versus
elektriciteit?
Wordt mix bepaald door
capaciteit net, marktprijs
of aanbod duurzaam?

Hoeveel biomassa
beschikbaar voor
groen gas?

Als onvoldoende
groen gas leidt hybride
dan tot een lock-in?

5 Thema’s Kennisagenda Systeemintegratie
warmte

Naast de thema’s die volgen uit de inventarisatie van issues in de
toekomstbeelden, is er de vraag hoe de afweging tussen
oplossingsrichtingen het beste kan worden gemaakt. Daarmee
komen we tot 5 thema’s:
1. Tempo verduurzaming
2. Optimale inzet energiedragers (afwegingskader)
3. Aanpassing infrastructuur
4. Flexibiliteit
5. Transformatie bij eindgebruikers

Thema 1 Tempo verduurzaming
Is het tempo van verduurzaming van de warmtevoorziening in balans met het tempo van verduurzaming van energiedragers?
Te adresseren
Hoeveel duurzame elektriciteit, duurzame warmte en groen
gas/H2 is er beschikbaar voor de warmtevoorziening in
samenhang met andere energiefuncties in 2030 en 2050?
Welke factoren zijn bepalend voor de balans tussen het
tempo van verduurzaming van de warmtevraag en het
tempo van verduurzaming van energiedragers en hoe
kunnen deze worden beïnvloed? Bijvoorbeeld:
Hoeveel import van duurzame energiedragers is
mogelijk?
Hoeveel kan de warmtevraag worden gereduceerd?
Wat is de omvang en timing van elektrificatie van de
warmtevraag?
Tijdlijn
0-4 jaar
Kwantitatieve visie

Te ontwikkelen
Kwantitatieve visie op tempo verduurzaming op basis van
analyse bestaande scenario’s, routekaarten, doelstellingen en
studies vraagsectoren. Afhankelijkheden in kaart brengen.

Stakeholders
4-8 jaar

>8 jaar

Overheid
TKI’s, marktpartijen

Thema 2 Optimale inzet energiedragers
Wat bepaalt de optimale inzet van energiedragers vanuit maatschappelijk perspectief?
Te adresseren

Te ontwikkelen

Wat is een juiste manier om tot een merit order te komen van de
inzet van energiedragers naar functie en sector, waarbij
betaalbaarheid, duurzaamheid, uitvoerbaarheid en
betrouwbaarheid de criteria zijn?
Wat zijn de mogelijkheden ook op lange termijn van energieuitwisseling tussen sectoren, bijv. warmte van de industrie naar de
gebouwde omgeving?
Hoe kan extra duurzame warmtelevering worden afwogen tegen
reductie van de warmtevraag?
Welke input levert dit aan een afwegingskader voor lokale
overheden of eindgebruikers? Worden keuzes in de
verduurzaming van de warmtevoorziening collectief of individueel
gemaakt?

Tijdlijn
0-4 jaar
Vergelijking
Keuzes infra individu
Input afwegingskaders

Onderzoek vergelijking verschillende toepassingen (functie, sector)
energiedragers zoals biomassa, duurzame elektriciteit en warmte uit
geothermie, restwarmte, etc. naar CO2-reductie, euro’s per ton
vermeden CO2 voor de BV Nederland? Hoe is de businesscase voor de
investeerder en de eindgebruiker? Leidt die business case door
marktordening, regulering en belastingen tot andere keuzes dan vanuit
maatschappelijk perspectief wenselijk zou zijn?
Onderzoek naar collectieve/individuele keuzes infrastructuur in
gebouwde omgeving. Is het mogelijk woningeigenaren een vrije keuze
te geven? Wegen de extra kosten van aanpassingen van infrastructuur
die in dat geval worden gemaakt op tegen de waarde van keuzevrijheid.
Input aan afwegingskaders voor keuzes op lokaal niveau zoals
warmteplannen aardgasvrije wijken en regionale energiestrategieën.

Stakeholders
4-8 jaar

>8 jaar

Overheid
Gemeenten, provincies
Netwerkbedrijven

Thema 3 Aanpassing net-infrastructuur
Welke consequenties zijn verbonden aan de benodigde aanpassing van de (net-) infrastructuur voor een duurzame
warmtevoorziening?
Te adresseren

Te ontwikkelen

Hoeveel moeten elektriciteitsnetten verzwaard worden bij elektrificatie van
de warmtevoorziening, wat zijn de kosten daarvan en hoe worden die
kosten verdeeld? Wat is de ruimtelijke impact van de verzwaring van
elektriciteitsnetten?
Hoe komen we tot 4e generatie warmtenetten? Wie investeert hierin? en
hoe gaan we die financieren? Vraagt dit een aangepaste marktordening?
Wat is er nodig om het bestaande aardgasnet geschikt te maken voor
bijmenging van substantiële hoeveelheden biogas of waterstof? Wat zijn
de kosten hiervan? Wie investeert?
Welke uitbreiding van CO2- en H2- infrastructuur (transport en opslag) is
nodig en wat zijn de kosten voor de aanleg ervan? Hoe zit het met
veiligheidsissues, publieke acceptatie?
Wat is de rol voor lokale duurzame warmteoplossingen zonder grote
netaanpassingen

Tijdlijn
0-4 jaar

4-8 jaar

Netverzwaring elek
4e gen warmtenetten
Groengas H2 gasnet
CO2 en H2 netten

>8 jaar

Concepten
zelfvoorzienend

Onderzoek naar kosten netverzwaring elektriciteit bij elektrificatie
gebouwde omgeving, industrie en landbouw en hoe die kosten verdeeld
worden. De afhankelijkheden tussen systeemkeuzes en piekvraag moeten
in kaart worden gebracht, zodat elektrificatie op middenlange termijn (4-8
jaar )niet tot nodeloos hoge kosten zal leiden.
Ontwikkelen ontwerptool en pilot 4e generatie warmtenet gebouwde
omgeving.
Versnellen onderzoek naar de mogelijkheden voor bijmenging van groen
gas en waterstof in het aardgasnet op lange termijn (>8 jaar)
Onderzoek naar hoeveel uitbreiding van CO2- en H2-netten en -opslag
nodig is op welke termijn in industrie en glastuinbouw. Welke marktpartijen
willen dat realiseren en onder welke randvoorwaarden is dat mogelijk?
Ontwikkeling van concepten om woningen, gebouwen, en kassen qua
energie zelfvoorzienend te maken.

Stakeholders
Netwerkbedrijven
Huidige warmteleveranciers
Nieuwe spelers op de
warmtemarkt

Overheid
Industrie, glastuinbouw
Bouw/installatiesector

Thema 4 Flexibiliteit
Hoe matchen we vraag en aanbod in een duurzaam warmtesysteem?
Te adresseren

Te ontwikkelen

ONTWERP EN INRCHTING: Gegeven de verwachting dat de vraag naar
flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt toeneemt, hoe kunnen we met het
juiste ontwerp van warmtesystemen daarop inspelen?
BEHEER: Hoe kun je de flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt vergroten
door vraagsturing binnen het warmtesysteem, de aansturing van
warmtebronnen, en het management en inzet van warmteopslag? Welke
rol speelt de conversie naar andere energiedragers of producten in dit
vraagstuk?
Welke rol kan vraagsturing, flexibel vermogen en warmteopslag spelen in
het beheer van warmtenetten gevoed met duurzame bronnen? Hoe
kunnen we deze aspecten optimaliseren? Hoe ontwerp je een efficiënt
smart (heat) grid, waarop gemakkelijk nieuwe bronnen en eindverbruikers
kunnen worden aangesloten?
Welke veranderingen zijn er nodig in tariefstructuur en marktordening om
flexibiliteit van vraag en aanbod te vergroten (zowel elektriciteits- als
warmtemarkt)?

Tijdlijn
0-4 jaar

4-8 jaar

Kader en update
Pilots vraagsturing
Flexopties
Pilot opslag warmte
Pilot hybride industrie
Onderzoek tarieven

>8 jaar

Verbeteren conceptueel kader hoe de vraag naar flexibiliteit in het
energiesysteem en de invulling daarvan met verschillende flexopties analyseren
(tijdschalen, van en naar commodity’s, ruimtelijk, stakeholders).
Update inschatting verwachte flexibiliteitsvraag op elektriciteitsmarkt richting
2030 en daarna.
Onderzoek naar vergelijking flexopties elektriciteitsmarkt: interconnectie,
hybridisering, flex vermogen, vraagsturing, warmteopslag, elektriciteitsopslag,
power to products, etc. Gevolgd door pilots vraagsturing en opslag.
Idem warmtemarkt.
Pilot seizoensopslag warmte in de gebouwde omgeving met bijvoorbeeld een
waterbassin voor een warmtenet met aandacht ruimtelijke inpassing
Pilot aansturing hybride installaties industrie als flexoptie.
Onderzoek naar aanpassing wetgeving en tariefstructuren voor vraagsturing
installaties bij eindverbruikers (zowel elektriciteits- als warmtemarkt).

Stakeholders
Netwerkbedrijven
Energieleveranciers
Warmteleveranciers
Industrie

Overheid
Bewoners

Thema 5 Transformatie eindgebruikers
Hoe past een duurzame warmtevoorziening in het warmtesysteem van eindgebruikers?
Hoe krijgen we eindgebruikers mee in de warmtetransitie?
Te adresseren

Te ontwikkelen

Wat zijn de mogelijkheden in de industrie voor energy efficiency,
waste heat recovery, power-to-heat, power-to-H2 (elektrolyse),
power-to-chemicals en van elektrische scheidingsprocessen?
Welke randvoorwaarden zijn daarbij voor de industrie van belang?
In de gebouwde omgeving is kennis nodig van de toepassing van
lage temperatuur warmtesystemen en de noodzaak tot isolatie.
Hoeveel isolatie is nodig voor welk temperatuurniveau? Wat kost
dat en wie gaat dat betalen? Hoe krijgen we woningeigenaren
mee?
Voor de glastuinbouw hebben kennisvragen meer betrekking op
hoe de piekvraag moet worden ingevuld en hoe
warmtevraagreductie kan bijdragen in verlagen van die piekvraag.

Tijdlijn
0-4 jaar

4-8 jaar

Kennis Elektrificatie
Pilot hybride industrie
Isolatie GO
Pilot glastuinbouw

>8 jaar

Verzamelen ervaringen en kennis delen rond power tot heat en
industriële warmtepompen in de industrie.
Pilot aansturing hybride installatie industrie, vergoeding regelbare
vraag kan rentabiliteit voor power to heat verbeteren.
Onderzoek naar noodzaak isolatie bij lage temperatuursystemen
gebouwde omgeving
Ontwikkeling concepten goedkope aanpassing
radiatorsystemen naar lage tempratuur in gebouwde omgeving .
Pilot glastuinbouw piekvraag reduceren en duurzaam invullen.

Stakeholders
Netwerkbedrijven
Energieleveranciers
Bouw/installatiesector
Industrie

Glastuinbouw
Bewoners
Overheid

