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1.1 Aanleiding onderzoek  
Algemeen 
Met Smart polder kan thermische energie uit een watersysteem (TEO) worden gehaald 
en/of opgeslagen. Het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater voor het verwarmen van 
gebouwen kan worden ingezet voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit en het 
stedelijk klimaat. Met het verpompen van water voor peilbeheer kan met Smart polder duur-
zame warmte en/of koude worden opgewekt. Hiermee kan het gemaal een bijdrage leveren 
aan de energietransitie van het Hoogheemraadschap, Dunavie en de gemeente Katwijk en 
biedt daarmee een maatschappelijke meerwaarde. Aan de basis van de Smart polder staat 
een innovatieve samenwerking tussen de belanghebbende, het Hoogheemraadschap, de 
Gemeente en de woningcorporatie Dunavie.   
 
Aan de basis van dit onderzoek staan de doelstellingen en de ambities van Rijnland 
ingegeven door het klimaatakkoord van de Unie van Waterschappen en Rijk. 

t opwek-
king van duurzame warmte op het gemaal Katwijk binnen de maatschappelijke taak van het 

e vragen die bij dit onderzoek gesteld kunnen worden. Dit rap-
port geeft daarom ook handvatten op basis van landelijk beleid en nationale ontwikkelingen 
waarmee Rijnland haar positie in deze ontwikkeling beter kan afwegen. De match tussen 
de duurzame energie opwekking met het gemaal en de opgave voor het toekomstbestendig 
maken van de energievoorziening voor de gemeente Katwijk en het vastgoed van Dunavie 
zijn een belangrijk deel van dit onderzoek.  
 
Resultaten quickscan Smart polder en vervolgonderzoek 
Om de potentie van het concept Smart polder te onderzoeken heeft IF Technology (IF) sa-
men met het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) een quickscan uitgevoerd naar 
de kansen die het gemaal Katwijk biedt voor thermische energie opwekking. Vervolgens 
zijn de resultaten van deze quickscan gepresenteerd en besproken met Rijnland, de Ge-
meente Katwijk en woningcorporatie Dunavie. Hierbij is de gezamenlijke wens uitgesproken 
voor een verdere uitwerking tot een concrete business case voor thermische winning op ge-
maal Katwijk. Met het uitvoeren van de business case wordt de werkelijke potentie, kos-
ten/baten,   
 
Nationale ambities en ontwikkelingen 
Oppervlaktewater is door de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat aangewezen als 
een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland naast wind, zon en biomassa. In 

1  
Introductie 
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maart 2016 hebben de Unie van Waterschappen, de ministeries van Economische Zaken 
en van Infrastructuur en Milieu en STOWA d
pen - link in bijlage 2). De Green Deal richt zich op mogelijkheden voor 
energieopwekking en -besparing in het watersysteem. Onder deze Green Deal is de ver-
kenning naar de potentie van Smart polder uitgevoerd door de Unie van Waterschappen en 
Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de huidige nationale 
warmtevraag en 54% van de huidige koudevraag. Daarmee kan Smart polder een belang-
rijke bijdrage hebben in het streven van gemeenten naar aardgasloze wijken. Het Planbu-

2) aan dat Smart polder (Aquathermie/TEO) een belangrijke 
warmtebron is om toekomstige lo lage  temperatuur warmtenetten te voeden.  
 
Milieudoelstellingen Hoogheemraadschap Rijnland 
De doelstellingen en de ambities van Rijnland komen voort uit het klimaatakkoord van de 
Unie van Waterschappen en Rijk (2010-2020), het SER Energieakkoord (2013) en de 
Green Deal Energie (2016): 
 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020; 
 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020 en in de periode 

daarna zo snel mogelijk energieneutraal; 
 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020. 

 
Milieudoelstellingen gemeente Katwijk 
In het nationale Energieakkoord uit 2013 zijn diverse doelstellingen vastgelegd met 
betrekking tot energiebesparing en -transitie. Hieronder zijn de belangrijkste landelijke en 
regionale doelstellingen weergegeven: 
 CO reductie van 20% in 2030 t.o.v. 1990 (Klimaatprogramma 2008  2012); 
 CO neutrale gemeentelijke organisatie in 2015 (Klimaatprogramma 2008  2012); 
 (Lokale) duurzame opwekking van 14% in 2020 en 16% in 2023 van de benodigde 

energie (Energieakkoord); 
 Besparing van 1,5 % per jaar van het energiegebruik (Energieakkoord). 

 
Daarnaast heeft de gemeente Katwijk de ambitie uitgesproken om in 2030 een klimaatneu-
trale gemeente te zijn (bron: Energieprogramma 2015 - 2020). Hiermee wordt bedoeld dat 
er binnen de gemeente niet meer energie (incl. warmtevoorziening) wordt verbruikt dan 
duurzaam wordt opgewekt.  
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Milieudoelstellingen Dunavie 
Voor 2020 moeten 2,2 miljoen sociale huurwoningen minstens energielabel B hebben. Dit 
is onderdeel van de nationale (Convenant Energiebesparing Corporatiesector en het Lente-
akkoord Energiezuinige Nieuwbouw), en daarmee ook de internationale klimaatdoelstellin-
gen, van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. Woningcorporaties waaronder Du-
navie spelen een cruciale rol om deze doelstellingen te behalen.  
 
Door middel van duurzaamheidsmaatregelen wil Dunavie aan haar klanten het wonen beter 
betaalbaar maken en houden. Daarnaast heeft Dunavie afgesproken in de prestatie afspra-
ken om een energielabel van gemiddeld B te halen en te streven naar energie neutrale 
nieuwbouw. 
 

1.2 Doel onderzoek 
Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de business case van thermische energie-
winning op gemaal Katwijk (of de naast gelegen keersluis) en het leveren van (betaalbare) 
warmte en/of koude aan diverse afnemers al dan niet in combinatie met warmte-/koudeop-
slag (WKO). Daarnaast worden de aandachtspunten, onzekerheden, randvoorwaarden, po-
tentie en mogelijke belemmeringen op technisch, energetisch, ecologisch, financieel, juri-
disch en organisatorisch vlak nader uitgewerkt. Op basis van de business case kunnen 
Rijnland, Gemeente Katwijk en Dunavie bepalen óf en onder welke voorwaarden zij bereid 
zijn deel te nemen aan een eventueel vervolg.  
 
In voorliggend rapport zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.  
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Het gemaal heeft vier betonnen slakkenhuispompen met elektrisch aangedreven motoren 
van elk 1.410 m³ bij 2,5 m opvoerhoogte. Verder bevat het gemaal een vispassage. 
 

 

Figuur 2 
Gemaal Katwijk 

Figuur 3 
Doorsnede gemaal, 
mogelijke opties in-
passing zie bijlage 3 
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worden. De configuratie zal al dan niet in combinatie met de BEC verder uitgewerkt dienen 
te worden.   

2.4 Energievraag 
In overleg met Dunavie en Rijnland is gezocht naar potentiële woningen, appartementen en 
overige gebouwen die van warmte en koude kunnen worden voorzien. Hierbij is gekeken 
naar zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Gebouwen en locaties welke op de nominatie 
staan voor herstructurering zijn niet meegenomen in de uitwerking. Dit heeft geleid tot een 
overzicht zoals weergeven in Figuur 5. Uitgangspunt is dat alle grondgebonden woningen, 
appartementen met een collectieve energievoorziening (blokverwarming) en de overige 
panden worden aangesloten op het warmtenet. Appartementen met individuele gasketels 
worden in deze studie buiten beschouwing gelaten.  



16 mei 2017 

 

 12 

 

Van alle woningen en appartementen is door Dunavie de bouwperiode aangeleverd. De 
bouwperiode geeft een indicatie van de mate waarin de woningen zijn geïsoleerd. De 
bouwjaar per woning is weergegeven in Figuur 6. 
  

Figuur 5 
Kansrijke woningen, 
appartementen en 
panden 
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De energievraag is ingeschat. Hierbij is gebruik gemaakt van de referentiewoningen en 

RVO (versie 4.01). Hierin is per type gebouw voor verschillende bouwperioden de ge-
schatte energievraag gegeven. Door Dunavie is aangegeven dat de meeste woningen en 
appartementen in de loop der tijd energiezuiniger zijn gemaakt. Hier is rekening mee ge-
houden door bij het bepalen van de energievraag de bouwperiode van de gebouwen met 

Figuur 6 
Bouwjaar woningen 
en appartementen 
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Grondwatertemperatuur 
De natuurlijke grondwatertemperatuur in het gecombineerde tweede en derde watervoe-
rende pakket loopt op van 11 °C op 50 m diepte tot 13 °C op 150 m diepte. Deze tempera-
turen zijn geschikt voor de toepassing van WKO. 
 
Geschikt watervoerend pakket en maximale capaciteit 
Aan de hand van de beschikbare gegevens van de bodemopbouw ter hoogte van de pro-
jectlocatie is een inschatting gemaakt van de maximale capaciteit van één doublet (één 
koude en één warme bron). Deze capaciteit is bepaald op 75 tot 100 m³/h per doublet.  
 

2.6.2 Belanghebbenden WKO 
In Figuur 9 zijn de relevante belangen voor de toepassing van WKO weergegeven. Van be-
lang hierbij zijn: 

 de Ecologische hoofdstructuur (EHS) aan de noordwestzijde van het gemaal; 
 de beschermingszones van de waterkering aan de noordwestzijde van het ge-

maal; 
 de verontreinigingslocaties binnen het plangebied (zuidwestzijde); 
 de archeologische waarden en vindplaatsen binnen het plangebied (zuidzijde) en 

ten noordwesten van het plangebied; 
 het aanwezige WKO-systeem van het gemeentehuis Katwijk ten zuiden van het 

plangebied; 
 het grondwaterbeschermingsgebied ten zuiden van het plangebied; 
 de verschillende kabels en leidingen binnen het plangebied. 

Bij de verdere engineering dient rekening te worden gehouden met bovengenoemde belan-
gen. Naar verwachting vormen deze aspecten geen knelpunt bij de realisatie en vergun-
ningverlening van een WKO-systeem. 
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2.7 Blue Energy centrale 
In de nabijheid zijn er plannen voor het bouwen van een blue energy centrale. In deze stu-
die is gekeken of elektriciteitslevering vanuit de Blue Energy Centrale (BEC) voordelen kan 
opleveren ten opzichte van regulier inkoop van elektriciteit. Hiervoor wordt verwezen naar 
de gevoeligheidsanalyses in hoofdstuk 4. Daarnaast zijn in een separate notitie de moge-
lijke synergievoordelen van deze twee technieken omschreven. 

2.8 Overig uitgangspunten 
Voor het doorrekenen van de energieconcepten, zowel technisch als financieel, zijn ver-
schillend uitgangspunten gehanteerd. Een lijst van alle uitgangspunten is te vinden in Bij-
lage 1. Ten aanzien van de organisatie is verder door Dunavie de wens geuit om als poten-
tiele afnemer zelfstandig te blijven door bijvoorbeeld het eigendom van de afleversets en 
eventuele decentrale warmtenetten onder te brengen bij Dunavie. Dit dient nader uitge-
werkt afgestemd te worden met de betrokken partijen in een eventuele vervolgfase. 

Figuur 9 
Kaart met belangen 
voor WKO 
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Binnen de uitwerking van de energieconcepten kan in basis worden gevarieerd met de lo-
catie van de warmtepompen (lokaal/centraal), het temperatuurniveau waarmee de warmte 
wordt gedistribueerd en de geleverde producten aan de afnemers (warmte en/of koude). 
Binnen deze studie zijn een tweetal concepten nader uitgewerkt waarbij is gevarieerd met 
de bovengenoemde aspecten. In dit hoofdstuk worden de uitgewerkte concepten nader toe-
gelicht.  

3.1 Concept 1: centrale opwekking 
Systeemconcept 
Het eerste concept is gebaseerd op een centraal geplaatste energiecentrale. Binnen dit 
concept wordt alleen warmte geleverd aan de afnemers. Het systeemconcept is zowel voor 
de zomer- als de wintersituatie schematisch weergegeven in Figuur 10. 
 
In de winter wordt warmte onttrokken aan de WKO. Warmtepompen (WP) in de energiecen-
trale waarderen deze warmte op naar een geschikte temperatuur voor het warmtenet 
(70°C). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciale hoge temperatuur warmtepompen. 
Een gasgestookte ketel (GK) wordt ingezet als piekvoorziening. Via het warmtenet wordt de 
warmte getransporteerd naar de eindgebruikers. In de zomer, wanneer het oppervlaktewa-
ter voldoende warm is (warmer dan 15°C), dient het oppervlaktewater als bron voor de 
warmtepomp. Aanvullend wordt warmte vanuit het oppervlaktewater opgeslagen in de WKO 
zodat in de WKO een jaarlijkse energiebalans ontstaat. 
  

3  
Energieconcepten 
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Warmtenet 
Het warmtenet bestaat uit een hoofdleiding die zich per deelwijk vertakt. Elke woning, ap-
partementengebouw en overige gebouwen zijn via een warmteafgifteset aangesloten op 
het warmtenet. Na 16 jaar wordt een herinvestering gedaan voor nieuwe warmteafgiftesets. 
 
EIA 
De warmtepompen, het WKO-systeem en Smart Polder komen in aanmerking voor de 
energie-investeringsaftrek, dit is wel afhankelijk van welke positie Rijnland inneemt in de re-
alisatie van het project. Deze regeling houdt in dat van een extra aftrek op de fiscale winst 
geprofiteerd kan worden. Dit geldt voor investeringen die gedaan worden in voorzieningen 
die als bedrijfsmiddel zijn opgenomen in de energielijst van de energie-investeringsaftrek. 
Deze aftrek levert een subsidiebijdrage op van circa 14%.  
 
Om in aanmerking te komen voor toekenning van de fiscale regeling dient de investering 
binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting gemeld te worden bij de  
Belastingdienst. De regeling is niet geschikt voor de non-profit sector, tenzij dit via  
bijvoorbeeld een leaseconstructie, aparte rechtsvorm of outsourcing ondervangen wordt. 
De installatie moet minimaal 5 jaar in bezit blijven van de aanvrager om optimaal te kunnen 
profiteren van de EIA. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de genoemde componenten in 
aanmerking komen voor de EIA. 
 
BAK 
De bijdrage aansluitkosten zijn de kosten die door de exploitant van het systeem in reke-
ning worden gebracht voor het aansluiten van het gebouw op de energievoorziening. Voor 
een gasketel inclusief gasaansluiting - per woning. In dit geval is er deels 
bestaande bouw en deels nieuwbouw zodat niet voor alle woningen een BAK gerekend 
mag worden. Gerekend is met een gemiddelde BAK van - per woning.. 
 
Inkomsten 
De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximale tarieven vast voor de 
levering van warmte. Deze bestaan uit een warmtetarief, een vastrecht, een meettarief en  
de gebruikskosten van de warmteafgifteset. In deze studie zijn de door ACM berekende 
waarden gehanteerd (zie Bijlage 1 voor details). Door Dunavie is aangegeven dat haar 
huurders momenteel een lager tarief bepalen dan het maximale tarief conform de Warmte-
wet. Zodoende is in de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 4.1.3) de invloed weergegeven 
van een lagere tariefstelling.  



16 mei 2017 

 

 27 

BTW-wetgeving 
Net als een gemeente en andere overheden heeft een waterschap voor de BTW te maken 
met verschillende behandelingen. Enerzijds treedt een waterschap op als overheid, ander-
zijds is zij voor bepaalde activiteiten btw-ondernemer. Als het waterschap optreedt als on-
dernemer valt zij onder de BTW-wetgeving en kunnen haar prestaties belast zijn met BTW. 
Treedt zij op als overheid dan zijn de prestaties niet belast met BTW. Op het moment dat 
Rijnland een project financiert samen met een gemeente worden afspraken gemaakt over 
de kosten van de BTW, omdat een gemeente de BTW kan compenseren via het BTW-com-
pensatiefonds en Rijnland niet. Op het moment dat Rijnland via smart polder energie gaat 
leveren, zal bekeken moet worden of zij zich kwalificeert als BTW-ondernemer. Onderzocht 
zal moeten worden of Rijnland dan optreedt als overheid/niet BTW- ondernemer. Op het 
moment dat dat niet het geval is, kwalificeert Rijnland zich daarmee in beginsel als BTW-
ondernemer. Iedere activiteit van een BTW-ondernemer in het economisch verkeer is in be-
ginsel BTW-belast met 21% (algemene tarief). Voor bepaalde limitatief in de BTW-wetge-
ving opgesomde activiteiten geldt een BTW-vrijstelling. Te denken valt aan de levering en 
verhuur van onroerende zaken, zorg en medische diensten, onderwijs, sociaal- culturele, 
levensbeschouwelijke, maatschappelijke activiteiten en dergelijke. Als gevolg van de BTW-
vrijstelling is voor deze activiteiten geen BTW verschuldigd. 
 
Bij het leveren van elektriciteit of gas kan een waterschap verplicht worden energiebelas-
ting in rekening te brengen aan zijn afnemers. Vanwege het degressieve karakter van het 
daarbij te hanteren tarief, komt  er een groter belang toe aan deze heffing en de daarmee 
gepaard gaande administratieve verplichtingen naarmate er wordt geleverd aan een groter 
aantal (kleine) verbruikers. De strategische wijziging van louter eigen gebruik van gewon-
nen (zuiver) biogas en de elektriciteit daaruit naar de levering daarvan aan derden, leidt 
veelal tot een wijziging in de belastingplicht voor de energiebelasting. 
 
Op het moment dat Rijnland, de gemeente en de woningbouwcorporatie een warmtenet-
werk willen inrichten met energie uit de WKO bij het gemaal Katwijk zal onderzocht moeten 
worden op welke manier de samenwerking het beste kan worden ingericht in zowel juri-
disch als financieel opzicht. De kosten van juridische en financiële onderzoeken kunnen 
meegenomen worden in een ELENA of Kansen voor West subsidieaanvraag (zie bijlage 4). 
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Vennootschapsbelasting 
Door de invoering van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidson-
dernemingen worden met ingang van 2016 overheidsondernemingen in beginsel op de-
zelfde wijze in de heffing van de vennootschapsbelasting (Vpb) betrokken als private onder-

Vpb- -
gemeenten, provincies, waterschappen en hiermee verbonden partijen te inventariseren of 
en zo ja welke activiteiten in fiscale zin als onderneming kwalificeren. Rijnland heeft een 
dergelijk onderzoek laten uitvoeren in 2016. Per activiteit is beoordeeld of deze een onder-
neming in fiscale zin vormt: een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die door deel-
name aan het economische verkeer naar winst streeft of feitelijk overschotten realiseert. 
Geconcludeerd is dat bij geen enkele activiteit sprake is van kwalificatie als een onderne-
ming en daarmee Vpb-plicht.  
 
Dit onderzoek zal ook moeten worden uitgevoerd voor het project van smart polder gemaal 
Katwijk. Op het moment dat blijkt dat vennootschapsbelasting moet worden betaald, kan er 
een fiscaal voordeel worden verkregen op de kosten van energiezuinige technieken en 
duurzame energie via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Onderzoek naar het wel/niet be-
talen van vennootschapsbelasting voor de toepassing van de smart polder en eventuele fis-
cale voordelen kunnen net als het onderzoek in het kader van BTW meegenomen worden 
in een ELENA of Kansen voor West subsidieaanvraag. 
 
Gezamenlijke investeringsagenda 
Het realiseren van Smart polder vraagt een intensivering van de samenwerking tussen 

belemmeringen van de BTW-wetgeving voor duurzaamheidsinvesteringen door overheden 
worden weggenomen door niet alleen afzonderlijke overheden, maar ook de samenwerking 
tussen overheden vrij te stellen van BTW.  
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Beide waarden zijn onzeker. De gevoeligheid van de investeringskosten is onder-
zocht. 

 Warmtevraag: de warmtevraag is ingeschat op basis van kengetallen uit de uni-
forme maatlat. Uiteindelijk is gebruikersgedrag en de mate van na-isolatie van de 
bestaande gebouwen cruciaal in de uiteindelijke energievraag. De gevoeligheid 
van de warmtevraag is onderzocht. 

 Zwembaden: de zwembaden hebben een belangrijk aandeel in de warmtevraag. 
Wanneer de zwembaden niet worden aangesloten, zal de warmtevraag afnemen.  

 GJ-tarief: in basis is gerekend met het maximale GJ-tarief conform de tarieven van 
ACM. Gekeken wat het effect is van een lager GJ-tarief op het rendement van de 
business case. 

 Elektriciteitstarief: vanuit de Blue Energy Centrale zou een elektriciteitskabel naar 
de energiecentrale kunnen worden getrokken. Uitgangspunt is dat in dat geval 
voor elektriciteit alleen de commodity in rekening wordt gebracht exclusief energie-
belasting en vastrechtkosten  55,- per MWhe). 

 
De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn weergeven in Figuur 16. Vooral de kosten 
voor de warmtepomp, het wel of niet aansluiten van de zwembaden en de elektriciteitsprijs 
zijn van invloed op het te verwachten projectrendement. Daarom is het advies om in een 
vervolg met name deze aspecten in meer detail te bekijken. Aanvullend wordt geadviseerd 
ook het warmtenet in meer detail te bekijken, omdat de onzekerheid over de daadwerkelijke 
kosten groot is.  
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4.4.1 Algemene resultaten business case  
De business case levert een besparing op van 43.512 m³ gas voor verwarming van het ge-
maal (zie bijlage 1). Voor de warmtewinning wordt circa 2 miljoen m³ boezemwater ver-
pompt. Dit is 1 % zelfvoorzienende bemaling van de gemiddeld 200 miljoen m³ die per jaar 
gemiddeld op het gemaal worden verpompt (zie uitgangspunten in de bijlage). Met een ge-
middeld elektriciteitsverbruik van 1.382.722 kWhe (inclusief stilstand verliezen en verlichting 
e.d.) levert dit een directe besparing op van 13.827 kWhe. Deze besparing ontstaat direct 
als een exploitant binnen een "concessie" de 2 miljoen m³ boezemwater voor Rijnland ver-
pompt op het gemaal voor het opwekken van warmte.  
 

4.4.2 Vaststellen van het percentage toedeling GvO's 
Voor de verdeling van de Garanties van Oorsprong (GvO's) gaat het rapport EEP 2017-
2020 MJA waterschappen van 7 juni 2016 (zie link bijlage 2) uit van verdeling na ratio van 
investering door het Waterschap. Bij de beoordeling wordt duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de opwekking van duurzame energie en de inzet van de opgewekte duurzame ener-
gie. Bij het vaststellen van de toedeling opgewekte duurzame energie wordt dus primair ge-
keken naar de opwekking op het gemaal.  
 
Opgewekte energie op het gemaal Katwijk bedraagt voor beide concepten circa 
14.000 MWht (48 TJ) aan warmte. Het verbruik van de Smart polder pomp (140 MWhe of-
wel 0,5 TJ) dient hierop in mindering gebracht te worden. Hiermee wordt op het gemaal 47 
TJ aan warmte opgewekt.  
 
CertiQ certificeert de energie, elektriciteit en warmte . De opwekking 
op het gemaal kan hiermee worden omgerekend naar GvO's. Opgemerkt hierbij dient te 
worden dat het 
opgewaardeerd door een warmtepomp met bijbehorend energieverbruik om deze warmte 
nuttig in te zetten. Hoe hiermee omgegaan dient te worden, wordt niet duidelijk uit het rap-
port EEP 2017-2020 MJA. Dit vraagstuk dient in een vervolgstadium voorgelegd te worden 
aan RVO.  
 
Tabel 8 geeft het percentage van toedeling op basis van de diverse criteria. 
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4.4.3 Vismigratie 
Met het plaatsen van Smart polder zal er een kleine pompinstallatie parallel aan het gemaal 
komen die een continue lokstroom kan geven, ook als de hoofdpompen niet aanstaan. De 
vissen zwemmen richting het gemaal op het moment dat het gemaal aan staat en zwem-
men weg (voor een groot deel) als het gemaal uit staat. De extra pomp kan er voor zorgen 
dat de vis blijft liggen als het gemaal uitstaat en kan hierbij op gezette tijden worden ingela-
ten via de bestaande vismigratie voorziening. De locatie van de lozing zal nader moeten 
worden uitgewerkt om een optimaal effect te  creëren.  

4.5 Baten Dunavie 
Zowel direct als indirect heeft de woningcorporatie Dunavie voordeel bij de realisatie van 
een warmte-infrastructuur in combinatie met Smart polder. Hieronder volgt een korte uiteen-
zetting van de baten voor (de huurders van) Dunavie: 
 verbetering energielabel: koppeling van bestaande dan wel nieuwbouwwoningen op 

het duurzame warmtenet leidt direct tot een verbetering van het energielabel van de 
woningen; 

 positief effect op EPC nieuwbouw: nieuwbouwontwikkelingen welke worden aansloten 
op het warmtenet profiteren van een gunstigere EPC waarde; 

 ontzorging: met het aansluiten van de woningen op het warmtenet loopt Dunavie min-
van de realisatie en exploitatie van de energievoorzieningen; 

 minder afhankelijk van ontwikkeling gasprijs: met de toepassing van een all electric 
energieconcept zijn de kosten voor warmtelevering niet meer direct afhankelijk van de 
ontwikkeling van de gasprijs, de (huurders van) Dunavie kunnen hier mede van profite-
ren; 

 minder ruimtebeslag: met de aanleg van Smart polder wordt een groot deel van de be-
nodigde technische componenten buiten de deur gehouden van de afnemers, dit leidt 
tot een direct voordeel ten aanzien van in- en uitpandig ruimtebeslag voor de energie-
voorziening; 

 positieve uitstraling/imago Dunavie: als indirect voordeel kan worden benoemd dat toe-
passing van Smart polder een positief effect heeft op het imago van Dunavie als ver-
huurder, de woningen worden op een duurzame, (nagenoeg) gasloze wijze geklimati-
seerd; 

 
Naast de benoemde voordelen zijn er ook een aantal aandachtspunten waarmee Dunavie 
rekening dient te houden: 
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 Voor het aansluiten van de woningen op het warmtenet gaat de corporatie voor een 
langere periode een overeenkomst aan met een warmteleverancier. Hiermee wordt 
Dunavie voor de warmtelevering deels afhankelijk van een externe partij. Dit kan echter 
worden ondervangen door bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met de betref-
fende leverancier binnen een consortium. Daarnaast kunnen ook afspraken worden 
gemaakt over de leveringsgrens van de warmte en het eigendom van bijvoorbeeld de 
afleversets in de woningen en eventuele sub-warmtenetten. 

 Voor woningen welke niet meer zijn aangesloten op het gas kan niet meer op gas wor-
den gekookt en zal overgeschakeld moeten worden op elektrisch koken. Daarnaast 
dienen mensen in een nieuwbouwwoning geïnstrueerd te worden over hoe om te gaan 
met een lage temperatuur afgiftesysteem.   

4.6 Baten gemeente 
Ook de gemeente Katwijk heeft baat bij de ontwikkeling van het Smart polder concept. Hier-
onder volgend een opsomming van de belangrijkste voordelen voor de gemeente: 
 De te realiseren CO2-reductie met het Smart polder concept draagt direct bij aan de in-

vulling van de door de gemeente gestelde milieudoelstellingen binnen de gemeente 
Katwijk. 

 Met toepassing van het concept loopt de gemeente voorop in de ontwikkeling van 
duurzame gasloze concepten voor zowel de bestaande bouw als de nieuwbouwontwik-
kelingen. Ook biedt het ontwikkelen van een warmtenet op 70 graden mogelijkheden 
voor het koppelen van andere duurzame bronnen in de warmte rotonde (geothermie, 
restwarmte). Dit heeft een positief effect op de uitstraling van de gemeente Katwijk. 

 Met het koppelen van nieuwe gemeentelijk ontwikkelingen (bv. zwembaden, scholen, 
etc.) op het duurzame warmtenet profiteert de direct van de verbetering van de EPC 
van deze ontwikkelingen. Hiermee wordt eenvoudiger voldoen aan de gestelde normen 
in het bouwbesluit.  
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5.1 Relatie met bestaande beleidskaders 
 

5.1.1 Handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen 
De Unie van Waterschappen en STOWA hebben in nauwe samenwerking met het Ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu de Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstof-
fen Waterschappen ontwikkeld. De smart polder wordt niet specifiek genoemd in de hand-
reiking, echter het leveren van warmte en in mindere mate ook het leveren van koude zijn 
hierin wel beschreven. De handreiking is daarmee een belangrijke leidraad voor de imple-
mentatie van de smart polder. 
 

5.1.2 Handreiking financiering duurzame energie waterschappen 
De Unie van Waterschappen heeft een handreiking opgesteld voor de Waterschappen, 
waarmee de waterschappen financiële barrières in de ontwikkeling van duurzame energie-
projecten makkelijker kunnen slechten.  
 
De waterschappen hebben zich aan deze verduurzaming gecommitteerd, waardoor ze re-
gelmatig besluiten moeten nemen over het ontwikkelen en financieren van duurzame ener-
gieprojecten. Deze besluiten liggen wat verder van de primaire opdracht af dan normaal en 
vragen om een ander afwegingskader. Waterschappen lopen hierbij met de huidige financi-
ele afwegingskaders tegen beperkingen aan. De Unie wil de Waterschappen daarom meer 
inzicht geven in mogelijke methodes en afwegingskaders waarmee duurzame energiepro-
jecten financieel beoordeeld kunnen worden. 
 

5.1.3 Sectorspecifieke toelichting  
In 2016 is de meerjarenafspraak energie-efficiency verbreed van zuiveringsbeheer naar het 
totale waterschap. Ook wordt in 2016 het energie-efficiëntieplan (EEP) 2017-2020 opge-
steld. Het doel van deze toelichting -2020 voor de waterschappen op 

goede kwaliteit en die praktisch uitvoerbaar zijn. 
 

5.2 Vergunningen 
Onderstaande vergunningen zijn van toepassing voor de aanleg van energie uit oppervlak-
tewater installaties: 
1. De vergunning Waterwet voor het aanleggen en in werking hebben van de WKO (be-

voegd gezag provincie). 

5  
Juridisch kader  
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2. De lozingsvergunning voor het lozen van grondwater tijdens realisatie (ontwikkelen) en 
het onderhoud van het grondwaterbronnen (WKO) op het riool of oppervlaktewater van 
Katwijk (bevoegd gezag gemeente of Waterschap). 

3. Activiteitenbesluit voor de thermische lozingen op het watersysteem van het Water-
schap. 

4. Gemeentelijke vergunningen (A. Omgevingsvergunning en B. WIOR) voor het positio-
neren van bronlocaties op gemeentegrond inclusief putbehuizingen (eventueel, in het 
geval bronnen in openbaar terrein worden geplaatst) en de in- en uitlaatwerken voor 
het oppervlaktewatersysteem (bevoegd gezag gemeente). 

5. De voorwaarden van het plaatsen van een extra pomp op het gemaal en het maken 
van leidingen in de waterkeringen zullen moeten worden getoetst aan de Watervergun-
ning.   
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6.1 Conclusies 
 Het gemaal in Katwijk is geschikt voor de toepassing van het concept Smart polder. Er 

is (meer dan) voldoende aanvoer van boezemwater om in de warmtebehoefte te voor-
zien.  

 Combinatie van Smart Polder met warmte-/koudeopslag (WKO) voor deze situatie het 
meest interessant. De bodem ter hoogte van de projectlocatie is geschikt voor de toe-
passing van WKO. Daarnaast zijn er geen nabijgelegen belangen welke een knelpunt 
vormen voor de toepassing van WKO. 

 Warmtelevering door Smart polder in combinatie met WKO draagt bij aan de verduur-
zaming van de energievoorziening van de bestaande bouw en de (geplande) nieuw-
bouw.  

o Bij centrale opwekking en bij reguliere elektriciteitsinkoop wordt de CO2-uit-
stoot met 400 ton per jaar gereduceerd (-10%) ten opzichte van warmteleve-
ring met gasketels. De reductie bedraagt 3.700 ton CO2 per jaar (-75%) bij in-
koop/productie van groene elektriciteit. 

o Bij decentrale opwekking en reguliere elektriciteitsinkoop wordt de uitstoot van 
CO2 met 4.300 ton gereduceerd (-60%) ten opzichte van warmtelevering met 
gasketels en koeling met compressiekoelmachines. De reductie bedraagt 
7.400 ton CO2 per jaar (-100%) bij inkoop/productie van groene elektriciteit. 

 Toepassing van concept 1 bestaande uit een centrale energieopwekking is vanuit fi-
nancieel oogpunt het meest interessant. 

Concept 1: 
o Bij de gehanteerde uitgangspunten levert centrale energieopwekking een po-

sitief projectrendement op van circa 7% over een looptijd van 30 jaar.  
o Het projectrendement is met name gevoelig voor de investeringskosten van 

de warmtepomp, koppeling van de zwembaden op het warmtenet en de (ont-
wikkeling van de) elektriciteitsprijs. 

Een warmtenet op 70 °C heeft veel voordelen:  
o Bijna alle bestaande bouw kan eenvoudig kan worden aangesloten met een 

kleine afgiftesets. Geen warmtepompen bij de afnemers en geen aanpassin-
gen aan de elektriciteitsaansluiting van de woningen.  

o Het 70 °C warmtenet is koppelbaar met alternatieve (duurzame) bronnen zo-
als Geothermie of restwarmte (warmterotonde).     

Concept 2: 
o Bij de gehanteerde uitgangspunten levert decentrale energieopwekking geen 

financieel aantrekkelijk rendement (-0,2%). 

6  
Conclusies en aanbevelingen 
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o Het projectrendement is met name gevoelig voor de investeringskosten van 
de warmtepompboilers en de elektriciteitsprijs. 

o Deelname van de zwembaden en een lage elektriciteitsprijs zijn noodzakelijk 
voor een positief projectrendement.  

o Een lager elektriciteitstarief kan mogelijk gerealiseerd worden door bij de Blue 
Energy Centrale gebruik te maken van de postcoderoosregeling. 

 

6.2 Aanbevelingen 
Op basis van de uitgevoerde studie worden de volgende aanbevelingen gedaan. 
 
Technisch/financieel: 
 Uit de gevoeligheidsanalyses volgt dat de elektriciteitsprijs een grote invloed heeft op 

het financieel rendement van het project. In het geval van decentrale opwekking is een 
lager elektriciteitstarief zelfs noodzakelijk voor een financieel aantrekkelijk project. Door 
hetzij een directe elektriciteitskabel te trekken naar de energiecentrale, of door gebruik 
te maken van de postcoderoosregeling kan mogelijk geprofiteerd worden van een lager 
elektriciteitstarief. In het geval beide duurzame technieken (Smart polder / Blue 
Energy) nader uitgewerkt worden, dient nader onderzocht te worden welk deel van het 
lagere elektriciteitstarief kan worden toegeschreven aan Smart Polder. 

 Bespreek (meer in detail) deelname met beide zwembaden (Aquamar en Molencaten): 
het financieel rendement hangt voor een groot deel af van de totale warmteafzet. De 
zwembaden hebben naar verwachting een grote warmtevraag. Indien deelname op 
korte termijn niet mogelijk blijkt dient nader te worden bepaald op welke termijn dit 
eventueel wel haalbaar is.  

 Doe een gedetailleerde marktonderzoek naar geschikte warmtepompen: voor het pro-
ject (concept 1) zijn warmtepompen nodig die relatief lage brontemperaturen (circa 
10°C) kunnen opwaarderen naar het gewenste temperatuurniveau (circa 70°C). De 
kengetallen en beschikbare prijzen van dergelijke warmtepompen vertonen een grote 
spreiding. De gevoeligheid van de uiteindelijke investeringskosten is groot. Daarom 
wordt geadviseerd om op basis van concrete specificaties die aansluiten bij dit project 
diverse offertes op te vragen zodat een betrouwbaar beeld ontstaat over de te ver-
wachten investering. 

 Onderzoek de aanleg van een warmtenet in meer detail: het warmtenet vertegenwoor-
digt een groot deel van de totale investering. Op dit moment is de totaal benodigde 
lengte grof ingeschat en is daarnaast gebruik gemaakt van generieke kengetallen voor 
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de investering. Dit betekent dat de uiteindelijke kosten sterk af kunnen wijken van het-
geen nu geraamd is. Geadviseerd wordt dit in meer detail te onderzoeken.  

 De business case voor Rijnland is een afgeleide business case van de bovenge-
noemde concepten. Hierbij is de ketenpositie van het Waterschap bepalend voor de 
kosten en de verdeling van de baten tussen het Waterschap en de belanghebbenden. 
De hoeveelheid GvO's /emissiereductie die Rijnland zich toe kan schrijven hangt sa-
men met een aantal factoren: 

o de werkelijke hoeveelheid geproduceerde warmte op het gemaal; 
o de hoeveelheid duurzaam verpompt polderwater; 
o het door Rijnland geïnvesteerde bedrag; 
o gemaakte afspraken met de exploitant en overige belanghebbenden. 

 De kaders voor warmteopwekking op het gemaal zijn voor deze verdeling nog niet hel-
der. Afstemming met RVO en de expertgroep Energie UvW kan hier meer inzicht in 

warmte opwekking een reële inschatting.  
 Subsidies, EIA en BTW zullen een afwegingskader vormen voor de manier waarop het 

Waterschap en de gemeente in het project participeren.    
 Door het innovatieve karakter van het project zijn diverse subsidies van toepassing. Dit 

zou een aanzienlijke verbetering van het rendement betekenen. De business case kan 
worden voorgelegd aan RVO om te toetsen welke subsidie het best aansluit op dit pro-
ject.  
 

Organisatorisch 
 Een belangrijke vervolgstap voor het project Smart polder Katwijk is het zorgen voor 

bestuurlijk draagvlak. De innovatie van dit project is niet alleen technisch, maar zit ook  
in de benodigde samenwerking tussen de belanghebbenden om het project te laten 
slagen. Als de gemeente Katwijk, Woningcorporatie Dunavie en het Hoogheemraad-
schap Rijnland (mogelijk aangevuld met een exploitant) bereid zijn deze samenwerking 
aan te gaan (bijvoorbeeld door het ondertekenen van een intentieverklaring) kunnen op 
basis van de individuele voorwaarden de kosten en baten worden verdeeld  

 Bij de uitwerking van de business cases is gekeken naar koppeling van de woningvoor-
raad van Dunavie, gemeentelijke objecten en een aantal objecten van derden. Binnen 
het gedefinieerde plangebied zijn echter nog vele andere objecten van derden welke 
momenteel niet zijn meegenomen in het onderzoek. Het rendement van de business 
cases kan nog verder verbeteren door binnen het plangebied nog meerdere objecten 
te koppelen. Dit aangezien het slechts weinig meerinvesteringen in het warmtenet 
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vergt om deze extra objecten te koppelen. Geadviseerd wordt om in een vervolg-
stadium (nader) in overleg te treden met betreffende partijen om de mogelijkheden na-
der te onderzoeken. 

 Voor de realisatie en exploitatie van het concept Smart polder zal (op termijn) een 
marktpartij benaderd dienen te worden. In overleg dient nader te worden bepaald in 
welke fase van het traject (haalbaarheid / engineering / realisatie) een marktpartij wordt 
betrokken en welke rol/ketenpositie (o.a. concessie, faciliteren, financieren, enginee-
ring, realisatie, etc.) het Hoogheemraadschap, de gemeente en Dunavie wensen te 
vervullen in de vervolgstadia. 

 Dunavie heeft de wens geuit om zoveel als mogelijk onafhankelijk te blijven ten aan-
zien van de warmtelevering voor haar huurders. Onafhankelijkheid kan hierbij deels 
worden bereikt door te participeren met een externe warmteleverancier in een consor-
tium en/of goede afspraken te maken over de leveringsgrens en het eigendom van de 
verschillende componenten nabij en in de woningen. Mede in relatie tot het hiervoor 
benoemde punt is het hierbij van belang dat Dunavie een positie inneemt ten aanzien 
van haar rol bij de realisatie en exploitatie van de energievoorziening. 

 Voor het koppelen van de objecten van Dunavie op het warmtenet dient een meerder-
heid van de huurders (>70%) akkoord te gaan de aanpassing van de energievoorzie-
ningen. In een vervolgstadium dienen de mogelijkheden nader verkent te worden op 
welke wijze dit proces bespoedigd kan worden en in hoeverre hiervoor financiële mid-
delen beschikbaar voor kunnen worden gesteld.  
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Bijlage 1  
Uitgangspunten 
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Rapport PBL toekomstbeeld klimaat neutrale warmtenetten 
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-toekomstbeeld-klimaatneutrale-
warmtenetten-in-nederland-1926.pdf 
 
 
Green Deal Energie Waterschappen 
http://www.stowa.nl/publicaties/publicaties/slim samenwerken aan groene waterschap-
pen van green deal naar praktijkonderzoek 
 
 
Rapport EEP 2017-2020 MJA 
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/03/Arcadis-Klimaatmonitor-waterschappen-
2016.pdf 
 
 
 
  

Bijlage 2  
Overzicht relevante documenten 
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Bijlage 3  
Inpassing Smart polder gemaal Katwijk 
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Bijlage 4  
Subsidieonderzoek  



Memo  
 
Aan:    (Rijnland) en  (IF Technology) 
Van:    en  (Rijnland) 
Betreft:  Subsidiemogelijkheden Smart Polder Gemaal Katwijk 
Datum:  2 mei 2017 
 
1. Inleiding 
IF Technology heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van het Smart Polder concept 
bij het gemaal Katwijk. Met Smart polder kan thermische energie uit een watersysteem 
(TEO) worden gehaald en/of opgeslagen. Het onttrekken van warmte uit 
oppervlaktewater voor het verwarmen van gebouwen kan worden ingezet voor het 
verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit en het stedelijk klimaat. Met het verpompen 
van water voor peilbeheer kan met Smart polder duurzame warmte en/of koude worden 
opgewekt. Hiermee kan het gemaal een bijdrage leveren aan de energietransitie van het 
waterschap en anderen partijen en biedt daarmee een maatschappelijke meerwaarde. 
 
In deze memo worden de subsidiemogelijkheden voor de toepassing van het Smart 
Polder concept bij gemaal Katwijk toegelicht. Ook worden de financieringsmogelijkheden 
van de provincie Zuid-Holland toegelicht.  
 
2. Warmteparticipatiefonds provincie Zuid-Holland 
De middelen uit het warmteparticipatiefonds kunnen worden ingezet voor deelnemingen 
en/of leningen in het realiseren van een alternatief warmtenetwerk in Zuid-Holland zodat 
uiteindelijk alle gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen, industriële gebouwen) 
losgekoppeld kunnen worden van het gasnet en kunnen worden voorzien van 
alternatieve energie. Het warmteparticipatiefonds kan worden ingezet voor de 
verschillende onderdelen van het warmtenet: 
1. Aanbod: De aanbieders van verschillende soorten warmte (industriële restwarmte, 

afvalwarmte, warmte uit biomassa, aardwarmte, warmtepompen, warmte- en 
koudeopslag (WKO), duurzaam gas, power-to-heat en thermische zonne-energie).  

2. Vraag: Vraag van huishoudens en bedrijven in de gebouwde omgeving. 
3. Hoofdinfrastructuur: Vraag en aanbod worden verbonden door de hoofdinfrastructuur 

en lokale distributienetwerken. 
4. System operator: het netwerk wordt beheerd door een system operator die ook een 

rol kan hebben in de governance van de markt (marktmeester).  
 
Bovenstaande onderdelen zijn weergegeven in onderstaande figuur. 
 

 
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Rijnland kan gebruik maken van het warmteparticipatiefonds voor de financiering van het 
leveren van hernieuwbare energie aan het warmtenetwerk of voor het aansluiten van 
haar gebouwen op het warmtenetwerk. Het fonds kan participeren, leningen verstrekken 



en/of garanties geven (in het kader van een participatie). Het fonds richt zich op twee 
vormen van financiering: 
1. financiering van de ontwikkel- en bouwfase door middel van eigen vermogen, 

leningen of garanties; 
2. financiering van de exploitatiefase door middel van eigen vermogen, leningen of 

garanties. 
De inzet van de middelen van de provincie dient te leiden tot een verlaging van de 
kapitaallasten van projecten. Het fonds kent een looptijd van 30 jaar.  
 
3. Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 
De provincie hecht belang aan de ontwikkeling en realisatie van lokale energieprojecten 
waarbij inwoners van de provincie betrokken zijn. In de praktijk blijkt ondanks een 
potentieel sluitende business case het zelfrealiserend vermogen van lokale energie-
initiatieven vaak onvoldoende. Soms is een gebrek aan beschikbare risicodragende 
middelen in combinatie met onvoldoende professionele ontwikkelcapaciteit de bottleneck. 
Daarom is deze subsidieregeling gericht op professionele ondersteuning bij de 
ontwikkelfase. Lokale energie-initiatieven gericht op energiebesparing, het opwekken van 
duurzame warmte of duurzame energie kunnen subsidie aanvragen voor de 
planontwikkeling en projectvoorbereiding. Voor projecten in het kader van duurzame 
warmte kan ook subsidie worden aangevraagd voor de realisatie.  
 
Voor zowel de professionele ondersteuning als de realisatie bedraagt de subsidie 
maximaal 50% van de subsidiabele kosten en maximaal 75.000 euro. Bij de 
professionele ondersteuning gaat het om de kosten van externe inhuur voor 
projectmanagement, technische expertise, financiële expertise en bestuurlijk/juridische 
expertise. Voor lokale initiatieven gericht op de realisatie van duurzame warmte komen 
de kosten in aanmerking van de te nemen fysieke maatregelen bij woningen en 
gebouwen die nodig zijn om aangesloten te worden op een warmtenet. Apparaatskosten 
komen niet voor subsidie in aanmerking. 
 
Een lokaal energie-initiatief bestaat uit drie organisaties waarbij de partijen binnen de 
provincie actief samenwerken en inwoners worden betrokken bij het initiatief.  
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Op het moment dat Rijnland met andere partijen een project ontwikkeld in het kader van 
energiebesparing, duurzame opwekking van energie of warmte of het gebruik van 
restwarmte en de inwoners hierbij actief betrekt kan zij in aanmerking komen voor 
subsidie voor de inhuur van externe expertise. 
 
4. Energie-Innovatiefonds provincie Zuid-Holland 
Het Energie-Innovatiefonds richt zich op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die 
(op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie, waarbij sprake is van 
marktfalen bij financieringsvraagstuk. Onderzoek laat zien dat de markt tekort schiet bij 
met name de stap naar productie op grotere schaal en het op de markt brengen van 
nieuwe technieken waarvan al bewezen is dat het technisch werkt. De doorontwikkeling 
naar grootschalige toepasbaarheid in de praktijk is nodig op technisch gebied - 
bijvoorbeeld minder onderdelen, beter design, andere materialen - productielijnen, 
marke
in een revolverend fonds. Dat wil zeggen dat het gaat om leningen die in principe 
terugbetaald moeten worden. Het provinciale fonds is bedoeld om als multiplier te 
functioneren en andere partijen daarnaast over de streep te trekken om ook te 
financieren of rendementseisen te verlagen. 
 
  



Om kans te maken op financiering uit het fonds moet een initiatief aan 3 voorwaarden 
voldoen: 
1. Het initiatief moet in meer of mindere mate innovatief zijn. Ook moet de werking van 

de techniek bewezen zijn. Het gaat dus om de fase waarin de technologie wordt 
opgeschaald of op de markt gebracht wordt. 

2. Het initiatief moet leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot binnen de provincie 
Zuid-Holland of bijdragen aan het provinciale energiesysteem van de toekomst. Te 
denken valt dan aan de ontwikkeling van slimme energienetwerken (smart grids), 
energieopslag en energie-conversietechnieken.  

3. De financiering niet of niet goed via de markt te verkrijgen is. 
 
Het fonds richt zich op drie vormen van financiering: 
1. financiering door middel van eigen vermogen, leningen of garanties van de scale-up 

fase; 
2. werkkapitaal verschaffen behorende bij de scale-up fase; 
3. financiering van te leveren producten (lease of vendor finance).  
De looptijd van het fonds bedraagt 15 jaar.  
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Voor het Energie-Innovatiefonds zijn zowel projecten en producten die primair ontwikkeld 
zijn om de energiehuishouding te verduurzamen en projecten en producten waarbij de 
ver relevant. Het fonds zal zich richten op doorontwikkeling van 
proven concepts. Dit kan betrekking hebben op vernieuwing van producten, markten en 
een combinatie hiervan. 
. 
Het fonds is gericht op participatie in ondernemingen. Mocht Rijnland behoefte hebben 
aan externe financiering voor het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën op het 
gebied van hernieuwbare energie zal bekeken moeten worden in welke vorm 
(samenwerking met bedrijfsleven).  
 
5. Kansen voor West 
Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk 
subsidieprogramma van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, 
samen met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, voor activiteiten die 
medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
Kansen voor West II zet in op innovatie, koolstofarme economie en stedelijke 
ontwikkeling. Het programma bestaat uit een aantal prioriteitsassen en doelstellingen. 
Onder deze doelstellingen kan een subsidieproject worden ingediend. 
 
Prioritaire As 1: Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie 
Doelstelling 1: Valorisatie. Het stimuleren van de ontwikkeling van (met name 
internationaal) vermarktbare producten en diensten. 
Doelstelling 2: Investeringsvermogen. Vergroten van het investeringsvermogen voor 
innovatie in het mkb. 
Prioritaire As 2: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in 
alle sectoren 
Doelstelling 3: Het bevorderen van de toepassing van duurzame energieopwekking en 
toepassing van restwarmte en het gebruik van biomassa als hernieuwbare vorm van 
energie. 
Doelstelling 4: Energiebesparing en opwekking duurzame energie in de bestaande bouw 
door middel van het integreren van duurzame energie of hernieuwbare energiebronnen. 
  



Prioritaire As 3: Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit 
Doelstelling 5: Arbeidspotentieel. Koppelen van het toekomstig arbeidspotentieel aan de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Prioritaire As 4: Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede 
Doelstelling 6: Vestigingsklimaat. Het verbeteren van het stedelijk vestigingsklimaat, 
door het leveren van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties. 
 
Kansen voor West II biedt mogelijkheden voor projecten op het gebied van energie-
efficiëntie en duurzaamheid onder prioritaire as 2. Onder doelstelling 3 worden de 
volgende voorbeelden van acties genoemd: 
 Uitrol van gezamenlijke duurzame vormen van energieopwekking (zoals zon, wind en 

geothermie) en de uitrol van best practices voor de ontwikkeling van Smart Grids, op 
bijvoorbeeld bedrijventerreinen. 

 Het optimaliseren van de biomassaketen voor verwerking van biomassa uit 
natuurgebieden. 

 Het ondersteunen van marktintroducties van kleinschalige biomassa-energieproductie 
zoals monovergisters. 

 
Onder doelstelling 4 worden de volgende voorbeelden genoemd: 
 Bevorderen van een brede toepassing van energiebesparende en -opwekkende 

maatregelen door instrumentenontwikkeling (met name gericht op verlaging 
proceskosten) en proeven met nieuwe (collectieve) organisatievormen gericht op 
vraagbundeling, financiering, uitvoering en exploitatie zoals Energy Service 
Companies. 

 Het verspreiden en delen van kennis met betrekking tot het opzetten van 
repeteerbare aanpakken die aanwezig is bij verschillende organisaties en instellingen 
ter bevordering van een slimme uitrol van energiebesparende en opwekkende 
maatregelen in West-Nederland. 

 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Kansen voor West biedt zowel mogelijkheden voor subsidie voor de voorbereiding van 
Smart Polder als voor de daadwerkelijke uitvoering. Voor bijvoorbeeld het inrichten van 
de juridische en financiële samenwerking tussen bedrijfsleven, waterschap, gemeente en 
woningbouwcorporatie is subsidie mogelijk. Ook het demonstreren van het toepassen 
van hernieuwbare energie komt voor subsidie in aanmerking. Het moet dan wel gaan om 
een innovatieve aanpak of innovatieve methode. Kansen voor West is een programma 
van 4 provincies en 4 steden. Een project in de provincie Zuid-Holland moet voldoen aan 
de voorwaarden van de provincie Zuid-Holland. 
 
De provincie Zuid-Holland geeft cofinanciering aan projecten binnen het Kansen voor 
West II-programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten 
betrekking hebben op innovatie en duurzame energie. Innovatie wil de provincie 
stimuleren via revolverende fondsen en via het mede financieren van proeftuinen, 
waarbij oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke opgaven zoals 
klimaatadaptatie, (voedsel)veiligheid en mobiliteit met economische potentie. Op het 
gebied van duurzame energie gaat het om bio-energie en energie uit warmte. Projecten 
zullen dan ook een bijdrage moeten leveren aan het toepasselijke vigerende provinciale 
beleid op het gebied van economie en energie en aan de Economische Agenda 
Zuidvleugel inclusief onderliggende uitvoeringsprogramma. 
 
Tot 13 mei 2017 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor fieldlabs in Zuid-
Holland, praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen innovatieve 

-middelen en 

bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy, bijvoorbeeld door 
inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D-printing, big data en 



sensortechnologie. Vereiste voor verstrekking van subsidie is dat er sprake is van een 
samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen.  
 
6. LIFE 
Het Europese milieuprogramma LIFE subsidieert subsidieprojecten in het kader van 
milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit en milieubeleid en 

 
zijn de projecten beschreven die prioriteit hebben. Bij LIFE is het belangrijk dat er sprake 
is van een demonstratie van een innovatieve methode of techniek die kopieerbaar is naar 
vergelijkbare situaties en een groot geografisch bereik heeft. 
 
Deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen van de verschillende onderdelen van 
het LIFE programma worden verwacht in september. In de zomer worden dan de 
zogenaamde application packages gepubliceerd. Hierin wordt per onderdeel vaak een 
afbakening voor het betreffende onderdeel gegeven. 
 
Het LIFE programma kent twee subprog
Smart Polder sluit aan bij het subprogrammaklimaatactie, aandachtgebiedsgebied 
matiging van de klimaatverandering. Voor de projecten binnen dit aandachtsgebied is 
vooral van belang hoe ze voor een blijvende omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving kunnen zorgen. Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken naar de 
meerwaarde voor de EU, naar synergie met bestaande mogelijkheden en naar de vraag 
of de resultaten tijdens en na de uitvoering van het project kunnen worden 
gereproduceerd en overgedragen. 
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Eind april 2017 zijn de openstellingen voor het indienen van subsidieaanvragen 
gepublicerd. Hierin is toegelicht aan welke projecten prioriteit wordt gegeven. Voor 
matiging van de klimaatverandering is hier het volgende over opgenomen. 
 
For this call, proposals within the following areas are encouraged:  
 Energy intensive industries (EII)  
 Fluorinated greenhouse gases  
 Land-use, land-use change and forestry (LULUCF)  

 
Moreover, proposals aiming at piloting or demonstrating technical solutions for reducing 
greenhouse gas emissions through eco-innovation, circular economy and other means 
are encouraged to present "close-to-market". Such proposals should build on best 
available technologies and advance the technology readiness levels towards industrial 
and commercial scale. Industrialization and commercialization can already start during 
the LIFE project should be supported by a credible business strategy, including, for 
example, the development of a business model, investment and market analyses. Such 
proposals should also include a thorough replication and transferability strategy with 
respective activities and deliverables. The development of a credible business plan as 
well as a replication and transferability plan are compulsory deliverables for close-to-
market projects.  
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert Nederlandse organisaties 
die een aanvraag willen indienen voor het LIFE programma. Het project Smart Polder kan 
besproken worden met RVO. Zij kunnen aangeven voor welke onderdelen subsidie kan 
worden aangevraagd (ontwikkeling business case, daadwerkelijke uitrol) en voor welk 
onderdeel van het LIFE programma. 
 
 
 
 



7. ELENA 
De Europese Unie heeft de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering topprioriteit 
gemaakt en locale overheden spelen een significante rol is het aangaan van deze strijd. 
ELENA (European  Local Energy Assistance) is een Europese faciliteit die, door middel van 
technische bijstand, ondersteuning biedt aan regionale en lokale overheden bij het 
bespoedigen van hun investeringsprogramma's op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen. Het omzetten van plannen voor energiebesparing en 
duurzame energie naar daadwerkelijke implementatie is vaak lastig. Met de faciliteit 
ELENA steunt Europa samen met de Europese Investeringsbank (EIB) steden en 
regionale overheden bij de uitwerking van hun innovatieve 
projecten. 
 
Het doel van ELENA is het vergroten van ervaring in het ontwikkelen van 
investeringsprogramma van een bepaalde grootte, doorgaans boven de 30 miljoen euro. 
Kleine projecten kunnen worden ondersteund wanneer ze geïntegreerd worden in grotere 

 
zorgt ervoor dat kosten worden verlaagd en verbetert de financierbaarheid van 
individuele projecten, wat een selectiecriterium van ELENA is. 
 
Steun kan worden verleend voor de ontwikkeling van investeringsprogramma's of 
projecten op de volgende gebieden: 
 Openbare en particuliere gebouwen, met inbegrip van de sociale huisvesting en 

straat- en verkeersverlichting, om een verhoogde energie-efficiëntie te ondersteunen 
 bijvoorbeeld renovatie van gebouwen die gericht zijn op een aanzienlijke afname 

van het energieverbruik (warmte en elektriciteit), zoals thermische isolatie, efficiënte 
airconditioning en ventilatie, efficiënte verlichting; 

 Integratie van hernieuwbare energiebronnen in de gebouwde omgeving - bijvoorbeeld 
fotovoltaïsche zonne-energie (PV), thermische zonnecollectoren en biomassa; 

 Investeringen in de renovatie, uitbreiding of bouw van nieuwe stadsverwarming / 
koeling netwerken, met inbegrip van netwerken op basis van warmtekrachtkoppeling 
(WKK); 

 Decentrale WKK-systemen (gebouw of wijkniveau); 
 Stadsvervoer om een verhoogde energie-efficiëntie te ondersteunen en de integratie 

van hernieuwbare energiebronnen, zoals ondersteuning hoge energie-efficiëntie 
bussen, met inbegrip van hybride bussen, elektrische of koolstofarme 
aandrijfsystemen, investeringen om de introductie van elektrische auto's te 
vergemakkelijken, investeringen om nieuwe, meer energiezuinige concepten voor 
goederenlogistiek in stedelijke gebieden te verbeteren in te voeren; 

 Lokale infrastructuur, waaronder intelligente netwerken (smart grids), informatie -en 
 communicatietechnologie infrastructuur voor energie-efficiëntie, energie-efficiënte 

stedelijke apparatuur, intermodaal vervoer voorzieningen en tankinfrastructuur voor 
voertuigen op alternatieve brandstof. 

 
Om de projecten van idee naar uitvoering te brengen, draagt de subsidie onder andere 
bij aan technische onderzoeken, ontwikkeling projectorganisatie en onderzoeken in het 
kader van financiële en juridische vraagstukken (bijvoorbeeld PPS). Deze subsidie vraagt 
om zeer innovatieve investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame 
energie. 
 
ELENA (European Local ENergy Assistance) is een subsidie voor het uitwerken van een 
projectplan voor een grootschalige investering. De looptijd van het subsidieproject is 
maximaal drie jaar. De uiteindelijke investering moet 20 keer hoger zijn dan de 
subsidiebijdrage van ELENA. 
 
De subsidie bedraagt maximaal 90% in voorbereidingskosten (haalbaarheidsstudies, 



marktonderzoek, businessplannen, energie audits, financieel advies, 
aanbestedingstrajecten en loonkosten) die worden gemaakt en die nodig zijn om de 
implementatie van inves  
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Voor projecten waarbij sprake is van duurzame opwekking en een groot afzetgebied is 
deze subsidie interessant. Op het moment dat er sprake is van een groot 
investeringsprogramma in het kader van Smart Polder Gemaal Katwijk met de aanleg 
van een nieuw warmtenet waarbij de warmte en koude (onder andere) wordt geleverd 
uit de WKO bij het gemaal, kan subsidie worden aangevraagd voor de 
voorbereidingskosten van zowel het opzetten van de samenwerking als de technische 
voorbereiding. 
 
8. Subsidie Demonstratie energie-innovatie Topsector Energie 
De subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI) financiert de demonstraties van 
producten, processen of diensten. De DEI-subsidie is bedoeld voor het demonstreren van 
nieuwe energie-innovaties. Demonstreren betekent: 
 Toepassing van de innovatie in de praktijk bij een eindgebruiker. 
 Het gaat om nieuwe producten, apparaten, processen, diensten, systemen of 

technieken. 
 Deze zijn energiebesparend of gebruiken hernieuwbare energiebronnen. 

Met de subsidie kunnen ondernemers investeren in het innovatieve energieproject en na 
afloop succesvol op de internationale markt zetten. 
 
Subsidie kan worden aangevraagd door een Nederlandse fabrikant, technisch dienstverlener 
of leverancier. Ook kan een samenwerkingsverband DEI-subsidie aanvragen. Het project 
over energietechnologie moet voldoen aan de volgende criteria: 
 betekent dat het project het 

stadium van een prototype voorbij is en nu voor het eerst in de markt kan worden 
toegepast. Er mag nog geen grootschalige marktintroductie zijn geweest.  

 Het project heeft de potentie om de Nederlandse economie te versterken. Denk 
daarbij aan omzet, werkgelegenheid en export. Dit criterium is van doorslaggevend 
belang. 

 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie maakt onderdeel uit van het totaal aan 
regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een 

opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie zal moeten worden 
aangevraagd door een onderneming die het concept van Smart Polder zal gaan 
uitvoeren. De subsidieregeling is een tender. Eén van de criteria waarop projecten met 
elkaar worden vergeleken is of het project vernieuwender is ten opzichte van de 
internationale stand van onderzoek of techniek. Door middel van het indienen van een 
projectideeformulier kan bij RVO worden getoetst of het zinvol is om een 
subsidieaanvraag in te dienen. 
 
9. Subsidie Hernieuwbare energie Topsector Energie 
Met de nieuwe hernieuwbare energieregeling worden ondernemers gestimuleerd mee te 
denken over technieken die de prijs van duurzame energie verlagen. Op deze manier wil 
de overheid in de toekomst besparen op de uitgaven van hernieuwbare energie en 
uiteindelijk de stap maken naar een volledig duurzame energievoorziening tegen zo laag 
mogelijke kosten. De gedachte is dus méér duurzame energie, tegen minder kosten. 
 
De opzet van de regeling is ruim. Vanuit de gedachte dat deze innovaties moeten 
bijdragen aan kostenvermindering van de SDE-uitgaven -productie van duurzame 
energie-, kunnen naast projecten binnen de SDE-categorieën (biomassa, geothermie, 



water, windenergie en zonne-energie) ook projecten in aanmerking komen, die 
bijvoorbeeld: 
 duurzame energie-opwekking en opslag combineren; 
 duurzame energie-opwekking en smart grids combineren; 
 niet binnen SDE-categorieën vallen, maar wel tot additionele duurzame energie leiden 

(onder een aantal voorwaarden). 
 
Mogelijkheden voor Smart Polder  
Het moet hier gaan om een technologische innovatie om de kostprijs van duurzame 
energie te verlagen. Mocht dit het geval zijn, dan kan het project worden getoetst bij 
RVO. Het totale budget van de subsidie is 50 miljoen euro en er wordt maximaal 6 
miljoen euro subsidie per project vergeven.  
 
10. Subsidie Urban Energy Topsector Energie 
Het zwaartepunt van Urban Energy projecten ligt op industrieel onderzoek en 
experimentele ontwikkeling. Demonstratieactiviteiten in Urban Energy projecten zijn 
praktijkproeven die niet groter zijn dan noodzakelijk om de ontwikkeling aantoonbaar te 
beproeven. Daarmee is het Urban Energy programma complementair aan de 

ndamenteel onderzoek), aan de DEI 
regeling (Demonstratie energie-innovatie, met meer nadruk op demonstratie van 
innovaties) en aan hernieuwbare-energieprojecten (Hernieuwbare energie, met nadruk 
op het kostenefficiënter behalen van de Nederlandse doelstelling van 16% hernieuwbare 
energie in 2023). Projecten in de zin van de regeling betreffen dan ook geen 
hernieuwbare energieprojecten die uiterlijk in 2023 leiden tot daadwerkelijke duurzame 
energieproductie, aangezien deze projecten in aanmerking voor subsidie kunnen komen 
onder de regeling hernieuwbare energie. 
 
Een Urban Energy project kan worden ingediend in één van de vijf programmalijnen:  
1. Zonnestroomtechnologieën (PV); 
2. Warmte en koude installaties; 
3. Multifunctionele bouwdelen; 
4. Flexibele energie infrastructuur; 
5. Energieregelsystemen en diensten.  

 

 
 
De belangrijkste doelstelling van het programma warmte/koude opslag is het ontwikkelen 
van compacte thermische opslag, significant compacter dan water (uiteindelijk een factor 
5 compacter) die fluctuerend warmte-aanbod (collectoren, warmtenet) en -vraag kan 
helpen koppelen en flexibiliseren, en door een combinatie met elektrisch aangedreven 
warmtesystemen (warmtepompen) de onbalans en impact van variabel duurzame 

in dit programma zijn: 
 compacte opslagmaterialen; 
 compacte opslagreactor; 
 goedkopere vaten; 
 alternatieve technieken ter bestrijding van legionella. 

 
Het gaat hierbij om compacte opslaginstallaties. Warmte/koude opslag in de ondergrond 
is onderdeel van programmalijn 4. Dit betreft flexibele energie-infrastructuur. De 
belangrijkste doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van:  

 informatie & data tools  bijvoorbeeld voor het verwerken van grote hoeveelheden 
 om de conditie van de energie-infrastructuur beter te kennen en 

om op het juiste moment en locatie passende maatregelen te kunnen nemen om de 
energie-infrastructuur verder te flexibiliseren.  



 innovatieve vermogenselektronica en meet- en regeltechnieken waardoor de 
energievoorziening beter bestand wordt tegen (ver)storingen. Daarnaast kunnen ook 
DC opties worden ontwikkeld voor de elektriciteitsvoorziening o.a. om 
omzettingsverliezen terug te brengen.  

 flexibele componenten en inzet van vraagsturing en opslag, zodat warmtepompen, 
elektrisch vervoer en decentrale opwekking op grote schaal, veilig en tegen lagere 
kosten kunnen worden ingepast in de bestaande energie-infrastructuur. 

 oplossingen voor de transitie van aardgas naar (collectieve) CO2 vrije 
warmtevoorziening voor uiteindelijk een groot deel (circa 50%) van de bestaande 
gebouwde omgeving.  

 nieuwe warmteoplossingen, zoals ondiepe geothermie (<1000 meter), opslag op 
hogere temperaturen en lage temperatuur warmtenetten. Hierbij wordt ook de 
transitie naar andere temperatuurniveaus nader onderzocht en ontwikkeld, zodat 

2 vrije 
warmtevoorziening.  

 cluster warmte- en koude systemen, die onderling warmte kunnen uitleveren en beter 
bestand zijn tegen uitval, waardoor efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de 
beschikbare energie.  

 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Het moet gaan om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Inhoudelijk sluit 
de subsidieregeling goed aan bij het Smart Polder concept. Het is de vraag in hoeverre 
voor de toepassing in Katwijk nog industrieel onderzoek nodig is. 
 
11. SDE+ 
Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie kan subsidie worden aangevraagd voor 
het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame 
warmte uit bijvoorbeeld biomassa. In 2017 heeft de regeling een budget van 12 miljard 
euro. In 2017 is er ook een nieuwe SDE-categorie 'Wind op Zee' bijgekomen. Deze heeft 
een eigen budget en aanvraagprocedure.  

 
De SDE+ stimuleert bedrijven bij het produceren van de volgende typen duurzame 
energie:  
 biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding) 
 geothermie (aardwarmte) 
 water (waterkracht, vrije stromingsenergie en osmose) 
 windenergie (wind op land, wind in meer en wind op dijk) 
 zonne-energie (zonnestroom en zonthermie) 

 
De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de 
marktprijs voor fossiele energie.  
  
SDE+ subsidie kan interessant zijn voor bedrijven en profit- en non-profit-instellingen die 
hernieuwbare energie gaan produceren. U ontvangt subsidie voor een periode van 8, 12 
tot soms wel 15 jaar. Hiermee maakt SDE+ de productie van duurzame energie 
rendabel. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. 
  
Mogelijkheden voor Smart Polder 
Op dit moment is het niet mogelijk om voor warmte/koude opslag SDE+ subsidie aan te 
vragen. Vanuit de Unie van Waterschappen wordt gelobbyd om WKO toe te voegen. 
 
  



12. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 
ISDE-subsidie is bedoeld voor investeringen in kleine apparaten, dus zonneboilers, 
warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het gaat om investeringen die te klein 
zijn om in aanmerking te komen voor SDE+subsidie. De subsidie komt voort uit het 
Nederlandse energieakkoord van 2013. De hoogte van de subsidie hangt af van:  
 het type apparaat; 
 de energieprestatie van dat apparaat. 

 
Voor de volgende apparaten kan ISDE-subsidie worden aangevraagd: 
 pelletkachels met een vermogen tussen de 5 en 500 kilowatt. U krijgt hiervoor 50 

euro subsidie per opgewekte kilowatt. 
 biomassaketels met een vermogen tot 500 kilowatt. De subsidie is afhankelijk van het 

warmtevermogen. 
 zonneboilers (warm water). De subsidie is afhankelijk van de apertuuroppervlakte. 
 warmtepompen met een vermogen tot 70 kilowatt. De subsidie is afhankelijk van het 

warmtevermogen. 
 
Mogelijkheden voor Smart Polder 
De huishoudens die aangesloten worden op het warmtenet waaraan via Smart Polder 
Katwijk warmte geleverd wordt, kunnen subsidie aanvragen voor een warmtepomp. 
 
13. Conclusie financierings-en subsidiemogelijkheden Smart Polder 
Smart polder staat voor het combineren van waterbeheer met energiewinning, 
energiebesparing en informatie- en communicatietechnologie. Deze verbinding levert een 
meerwaarde door economische oplossingen te bieden voor verduurzaming, beperking 
van energiegebruik, verbetering van waterkwaliteit, klimaat adaptatie en 
zoetwatervoorziening. 
 
Met Smart polder kan hernieuwbare warmte of koude worden gewonnen uit waterbeheer 
voor het koelen of verwarmen van bijvoorbeeld gebouwen. Hierbij kan water dat wordt 
verpompt met een gemaal rechtstreeks worden ingezet als koelwater of worden omgezet 
in hoogwaardige warmte met een warmtepomp voor verwarming of bereiding van 
tapwater. Maar de echte grote potentie voor energie uit waterbeheer is de combinatie 
van warmte- of koudewinning met een seizoensopslag zoals een bodemenergiesysteem 
(WKO) of een bodemwarmtewisselaarsysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
natuurlijke temperatuursverschil van het oppervlaktewater tussen het zomer- en 
winterseizoen. 
 
Warmte-koude opslag (WKO) en warmtekracht koppeling (WKK) worden genoemd in het 
warmteplan van de provincie Zuid-Holland als type warmtebron voor het aanbieden van 
hernieuwbare energie aan het warmtenet. Voor deze projecten kan financiering worden 
verkregen uit het warmteparticipatiefonds.  
 
Ten behoeve van de planontwikkeling en projectvoorbereiding Subsidieregeling lokale 
initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017. Er moet dan sprake van een lokaal 
initiatief. Dat bestaat uit bestaat uit drie organisaties waarbij de partijen binnen de 
provincie actief samenwerken en inwoners worden betrokken bij het initiatief. 
 
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor de voorbereiding en juridische en 
financiële uitwerking tussen bijvoorbeeld waterschap, woningbouwcorporatie en 

ELENA, Kansen voor West en LIFE bieden 
hiervoor subsidie. Voor de technische innovatie zijn vanuit het rijk en de Topsector 
Energie verschillende subsidieregelingen mogelijk (DEI, Urban Energy, Hernieuwbare 
energie). Voor de warmtepompen in individuele huishouden die aangelsoten worden op 
het warmetbet kan gebruik worden gemaakt van de ISDE.  
 




