
SI 16 december – onderdeel Warmte



Vertrekpunt van proces naar 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

• én kennis en ervaring delen
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Stand van zaken – waar in het 
proces?
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Bron:NPRES 
(proces warmte)



Sinds 13 oktober

● Duo -gesprekken om de lokale warmtevraag scherper krijgen
○ Is er al een TVW?
○ Wanneer wordt de TVW opgeleverd?
○ Heeft de gemeente een bronnen strategie?
○ Voorziet de gemeente gebruik bovenlokale bronnen?

● Kennissessies
○ 15 november: warmte -tooling
○ 7 december: ASV en warmte

● Onderzoekresultaten geothermie
○ Conclusie Berenschot studie WARM: aardwarmte heeft potentie, maar verder onderzoek 

nodig naar de ondergrond in de regio Arnhem/Nijmegen.
○ Resultaten SCAN-programma eind Q1/Q2: mogelijk kwalitatief beschrijven in RES 1.0
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Stand van zaken lokale plannen

● 3 gemeenten hebben een TVW vastgesteld
● Overige 13 gemeenten moeten de TVW nog opleveren
 Concre te  ana lyse  pas in  RES 2.0
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Oplevering TVW’s 2021

Q1

Q2 2

Q3 2

Q4 8



Sinds 13 oktober
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● Structurele gesprekken
○ ARN: gesprek loopt
○ AVR: gesprek wordt opgestart begin 2021
○ Papierfabriek Renkum : gesprek op bestuurlijk niveau 

ingepland
○ Papierfabriek Eerbeek : haalbaarheidsstudie gestart 

vanuit Cleantech
○ Biomassacentrale Cuijk: geen voorziene rol binnen 

RES 1.0, verdere afstemming volgt
○ RWZI Olburgen: geen voorziene rol binnen RES 1.0, 

verdere afstemming volgt
○ Energiehub Innofase : gesprek gestart (breed)

● Quick -scans en haalbaarheidsonderzoeken
○ Zevenaar/Didam: haalbaarheidsonderzoek afgerond
○ ARN-gemeentebreed : haalbaarheidsonderzoek gestart
○ Overbetuwe/Lingewaard: haalbaarheidsonderzoek 

recentelijk gestart



Vervolgproces
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Vervolg Proces 
RES 2.0 e.v.

Onderdelen Warmte

1. Regionaal vs lokaal

2. Structurele gesprek

3. Nieuwe inzichten verwerken

4. Kennis deling



Vragen / stellingen
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● Is het voor u duidelijk hoe het onderdeel warmte vorm krijgt in het 
verdere RES traject?

● Over welke onderwerpen van warmte wilt u, voor uzelf of voor uw 
organisatie, meer kennis vergaren?
○ Technische kennis
○ Juridische kennis
○ Financiën
○ Proces en participatie
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