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Lokale initiatieven in de 
energietransitie

NOS nieuws, 2018
2019: 582 energiecoöperaties met 85.000 actieve 

leden. 54 warmte-initiatieven in 2019. 

(Lokale Energiemonitor, HIER, 2019)

https://nos.nl/artikel/2260420-recordaantal-nieuwe-energiecooperaties-opgericht.html
https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Lokale%20Energiemonitor%202019_DEF_feb2020_3.pdf
https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Lokale%20Energiemonitor%202019_DEF_feb2020_3.pdf


Subsidieregeling lokale energie initiatieven
provincie Zuid-Holland 
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Het aantal lokale initiatieven in de periode 2017-2020 die via de provincie 

Zuid-Holland financieel zijn ondersteund. 

De verdeling van de verschillende soorten lokale initiatieven in de 

periode 2017-2020. 



Eerste lokale warmtebedrijf 
in Nederland

• Thermo Bello bv (2009)
EVA-Lanxmeer, Culemborg 

• 170 huishoudens 

• 7 bedrijven 
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Warmtestation Thermo Bello 

http://www.thermobello.nl/techniek


Lokale warmte-initiatieven 

Stappenplan voor buurtaanpak van bewoners om een wijk 

aardgasvrij te maken  - Buurtwarmte | Energie Samen 

• Vrijwilligers 

• Wijkgebonden

• Langdurig proces 

Duurzaamheid 

Anticiperen op aardgasvrij-transitie

Proces door, met en voor de wijk 

Lokaal eigenaarschap 



De subsidie als katalysator 

• Technische inzichten 

• Professionaliseringslag  

• Samenwerkingen 

• Bewonersparticipatie en draagvlak 



Technische verkenning (1) 
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• Statenkwartier, Den Haag

• Bouwjaar 1900-1920

• Veel particulier woningbezit 

Rapport Statenkwartier aardgasvrij, 2020.

https://statenwarmte.nl/wp-content/uploads/2020/03/DWA%20rapportage%20Statenkwartier%20op%20weg%20naar%20aardgasvrij%20-%204%20maart%202020.pdf


Technische verkenning (2) 

• Poelgeest, Oegstgeest 

• Bestaand warmtenet

• Waterrijk gebied → Aquathermie
– Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) + WKO 

– Thermische energie uit afvalwater (TEA) 
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WKO-systeemMogelijk lokale aquathermiebron op bestaand net, Energeia, 2020 

http://energiekpoelgeest.nl/stadsverwarming-poelgeest/
http://energiekpoelgeest.nl/stadsverwarming-poelgeest/


Technische verkenning (3) 
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• Ypenburg, Den Haag 

• Bestaand net 

• Hoge potentie geothermie

• Samenwerkingsovereenkomst  

Hernieuwbare Warmte Ypenburg, 2020.

https://www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl/


Bewonersparticipatie (1)

Voorbeeld hoe een initiatief warmte opties voorlegt aan bewoners 

(Vruchtenbuurt – Den Haag, 2019)

Interviews initiatieven. 

http://www.warmindewijk.nl/


Bewonersparticipatie (2) 

• Lokaal eigenaarschap 

• Investeringsbereidheid 

• Meeprofiteren 
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Uitkomsten Mentimeter tijdens wijkbijeenkomst Statenwarmte

(Statenkwartier – Den Haag, maart 2020)

BNH Levend Model 
Benoordenhout, Den Haag 

✓ Bewoners voeren zelf gegevens en 
voorkeur in en krijgen inzicht in 
maatregelen 

✓ Inzicht bereidheid bewoners
✓ Monitoren woningbestand 
✓ Energiescenario’s in kaart brengen

https://statenwarmte.nl/index.php/2020/03/05/presentatie-dwa-onderzoek-en-overhandiging-rapport/
https://duursaambenoordenhout.nl/


Bewonersparticipatie (3) 
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• Vruchtenbuurt, Den Haag 

• Convenant met makelaars om nieuwe 
bewoners te informeren

• Zet’m op 70!

• Thermometer 

Samenwerking met makelaars in de wijk.Hoe ‘warm’ wordt de Vruchtenbuurt van een omschakeling naar 

aardgasvrij.  

https://www.olsthoornmakelaars.nl/makelaars-helpen-mee-de-vruchtenbuurt-te-verduurzamen/
https://verrijkjebuurt.fonds1818.nl/alternatieve-manier-om-woning-te-verwarmen


Lokale initiatieven en gemeente
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• 10 (+1) focuswijken in Den Haag 

• Werkgroep: community of practice

• Diversificatie opgave: oplossingen, inkomen en initiatieven

Programmaplan Energietransitie, Gemeente Den Haag, 2018.

Werkgroep Warmte, Duurzaam Den Haag 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6177290/1/RIS299076_Bijlage_2_Basisversie_programmaplanf
https://duurzaamdenhaag.nl/activiteiten/haagsewarmte/interviews-met-haagse-warmte-initiatieven-en-bewoners


Maatschappelijke meerwaarde 

• Kennisontwikkeling warmtetransitie in 
gebouwde omgeving

• Draagvlak en acceptatie 

• Lokale democratie

• Lokale expertise  
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Uitdagingen 

• Buurtinitiatieven draaien op vrijwilligers 

• Het betrekken van de middengroep 

• Financiering en investeringen 

• Eigenaarschap en organisatorische structuren 

• Juridische en contractuele afspraken 
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Aan de slag!?
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HIER Opgewekt, stappenplan van initiatief tot exploitatie, 2019.   

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/in-12-stappen-naar-een-lokale-warmteoplossing


Meer informatie? 
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• HIER Verwarmt

• Buurtwarmte | Energie Samen 

• Expertise Centrum Warmte 

• Programma Aardgasvrije Wijken 

• Netwerk Aquathermie

https://www.hierverwarmt.nl/
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/
https://expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aquathermie.nl/default.aspx

