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Zaaknummer : 939489  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording vragen GroenLinks Transitievisie Warmte  
 
Vraag 1: Er wordt herijkt als daar aanleiding toe is. Is dat het geval als de 
resultaten van het onderzoek naar warmte uit de drinkwaterleiding buizen gereed 
is?  
 
Het onderzoek naar warmte uit de drinkwaterleiding kan een aanleiding zijn om de 
TVW te herijken. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de 
besluitvorming die daarop volgt om het proces wel/niet te vervolgen. Andere 
aanleidingen zijn bijvoorbeeld het landelijk onderzoek naar geothermie of 
aquathermie.  
 
Vraag 2: Wanneer is dat gereed?  
 
Fase 2 (uitwerking technische en financiële haalbaarheid) wordt naar verwachting 
halverwege 2022 afgerond.  
 
Vraag 3: Wordt er voor het vervolgonderzoek een wijk aangewezen voor een 
wijkplan? 
 
Op dit moment wordt onderzocht welke wijk (De Glip, Rivierenwijk, Provinciënwijk 
of Glipper Dreef/Staatsliedenbuurt) technisch-financieel grofweg het meest 
haalbaar is. Daaruit volgt een voorkeur voor één of meerdere wijken/buurten die 
nader uitgewerkt worden tot een technisch ontwerp en businesscase. Afhankelijk 
van de uitkomsten van het onderzoek volgt de mogelijkheid tot het opstellen van 
een wijk- of buurtuitvoeringsplan.  
 
Vraag 4: Het gebied watermuziek schouwbroekpolder staat genoemd om de 
warmtebron te herijken. Als enige gebied met deze status wordt hier geen 
collectieve aanpak gekozen. Waarom niet? 
 
Vooralsnog is er voor deze wijk geen concrete potentiële warmtebron in beeld die 
een collectief warmtenet kan voorzien. De andere gebieden worden nader 
onderzocht in het onderzoek naar restwarmte uit de WRK-leiding. Of er is een 
bestaand collectief warmtesysteem, zoals bij het bezit van Elan wonen in de 
Provinciënwijk die momenteel gebruik maakt van een WarmteKrachtKoppeling 
(WKK). Deze willen zij op termijn verduurzamen en indien mogelijk uitbreiden.  
 
Vraag 5: In bijlage 1 hoofdstuk 5 staan een aantal onduidelijke infographics. Zo 
staan er termen als ruim, beperkt en veel. Kunnen deze begrippen verduidelijkt 
worden? 
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Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit het Openingsbod van Stedin, één van de 
modellen om de warmteopties voor Heemstede in kaart te brengen. Stedin werkt 
met drie scenario’s (energietoekomsten): 

o Ruim warmte en ruim gas  
In deze energietoekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) ruim 
beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Voor warmtenetten zijn 
geothermie, en restwarmte uit drink-, oppervlakte-, en/of afvalwater ruim 
beschikbaar.  

o Ruim warmte en beperkt gas 
In deze energietoekomst is groen gas beperkt beschikbaar en waterstof 
niet beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Voor warmtenetten zijn 
geothermie, en restwarmte uit drink-, oppervlakte-, en/of afvalwater ruim 
beschikbaar. 

o Beperkt warmte en beperkt gas 
In deze energietoekomst is groen gas beperkt beschikbaar en waterstof 
niet beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Voor warmtenetten zijn 
geothermie, en restwarmte uit drink-, oppervlakte-, en/of afvalwater ruim 
beschikbaar. 

 
 
De termen ‘ruim’ en ‘beperkt’ zijn gebaseerd op aannames. In de 
achtergrondrapportage bij het openingsbod van Stedin1 lichten zij de aannames 
toe en waarop deze aannames zijn gebaseerd.   

Tabel: samenvatting aannames in energietoekomsten (bron: Openingsbod, achtergrondrapportage 
editie 2021, pagina 13). Betekenis afkortingen: bcm = miljard kubieke meter, MW = MegaWatt (een 
miljoen watt), MWth = MegaWatt in thermische energie  

 
1 https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod/resultaten , zie paragraaf 3.3 
Rekenmodellen 

https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod/resultaten

