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Warmte in de RES 1.0

• Contouren Regionale Structuur Warmte staan

• Nu: uitwerken, onderbouwen en aanscherpen

• Vergelijken met lokale warmte plannen 

• Verwerken resultaten nader onderzoek 

• Verwerken overige nieuwe inzichten 

• Opstarten of voortzetten structurele gesprek                                                                                 
rond warmteclusters

• En kennis en ervaring delen
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Wat verwachten we van jullie?
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• Input vanuit gemeenten: 
• Status TVW/WUP’s

• Hoe verhouden de lokale plannen zich tot de warmteclusters (AVR,ARN,Parenco en buiten regio)

• Hoe verhouden de lokale plannen zich tot de concept RSW

• Consequenties van onderzoeksresultaten vwb lokale warmteplannen
• Quickscans RHDHV

• Haalbaarheidsstudies rond warmteclusters (Marn+, Eerbeek/Loenen)

• Geothermie en Aquathermie

• Actieve deelname aan structurele gesprek rond warmteclusters

• Bereidheid delen van kennis en ervaring op warmte



Hoe ziet het proces eruit?
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• Duo gesprekken met gemeenten 
• Startgesprek - oktober

• Tussentijds ‘net op halen’ - november

• Last call-gesprek – december/januari

• Nader uitwerken status lokale warmtetransitie in Ninox-omgeving

• Actieve uitnodiging voor deelname structurele gesprek 

• Actieve uitnodiging voor kenniswebinars
• Warmte tooling – 15 oktober

• Governance rond warmte – eind 2020



Kort verslag deelsessie

In totaal hebben 35 deelnemers de deelsessie Warmte bijgewoond. Na de korte presentatie was per deelsessie ruimte voor het 
stellen van vragen. Deze vragen waren heel breed, gingen in op de inhoud maar ook op het proces.  Hieronder een korte impressie 
van de meest gestelde vragen:

• Uit de landelijke discussie blijkt dat het temperatuurniveau van het warmtenet een cruciale maar heel lastige keuze is. Komt dat in dit proces aan de 
orde?

➢ Bij het verdelingsvraagstuk van bovenlokale warmte wordt bij vraag-aanbod match rekening gehouden met temperatuurniveau (HT, MT, LT)

• Wanneer worden de onderzoeksresultaten rond aquathermie en geothermie verwacht?

➢ Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten begin 2021 beschikbaar. Afhankelijk van moment van beschikbaar komen van resultaten worden ze of alleen kwalitatief 
en op hoofdlijnen beschreven in de RES 1.0, of worden de consequenties voor de concept RSW en/of TVW’s nader verwerkt

• Bij productie van waterstof komt restwarmte vrij, zou dit ook een bijdrage kunnen betekenen?

➢ Wellicht dat dit op langere termijn een bijdrage kan leveren, op de korte termijn wordt dit nog niet meegenomen (nog onvoldoende ver doorontwikkeld en toepasbaar)

• Is er al contact met andere RESregio's over bovenlokale warmte?

➢ Ja, deze afstemming vindt al plaats, ondermeer ook via de Gelderse Klankbordgroep Warmte, waaraan alle regio’s deelnemen

• Is een open smart warmtegrid ook onderdeel van de onderzoeken?

➢ Een open smart warmtegrid wordt op dit moment nog niet meegenomen binnen RES-verband, maar er wordt door verschillende partijen al wel op provinciaal niveau 
naar gekeken

• Zijn de kansen rond glastuinbouw ook onderzocht (in combinatie met woningbouw)?

➢ Kansen rond glastuinbouw worden al wel aangestipt in de concept RES, nadere onderzoeksresultaten zullen verder worden betrokken bij de uitwerking/aanscherping 
van RES 1.0 

Een enkele vraag is tijdens de sessie niet direct beantwoord vanwege tijdgebrek, hierover wordt 1 op 1 contact gezocht met 
betrokkenen.
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