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Uitgangspunten en definities 

1. Bestaand warmtenet 

Om een verschil te maken tussen de investeringsopgaven in een bestaand warmtenet en een nieuw 

warmtenet is er een “rekenkundige” definitie bepaald. De verwachting is dat een buurt grenzend aan een 

bestaand warmtenet ook aangesloten zal worden op dat warmtenet. Hierdoor is – in overleg met EZK, 

PWC en Greenvis- de volgende definitie gekozen voor een “Bestaand warmtenet”: 

 

Bestaand warmtenet = Alle CBS buurten waar al een bestaand warmtenet aanwezig is + alle direct 

aangrenzende CBS buurten. 

Alle nieuwe aansluitingen die in een CBS buurt komen met een bestaand warmtenet of in een direct 

aangrenzende buurt worden gerekend als aansluitingen op een bestaand warmtenet. Alle andere 

aansluitingen horen bij een nieuw warmtenet (weergegeven in Figuur 1) 

 

 
Figuur 1  Overzichtskaart Nederland met daarop alle bestaande warmtenetten volgens de in deze memo beschreven 

definitie  

 

Voor het bepalen van de buurten met een bestaand warmtenet is de data uit de Startanalyse gebruikt. De 

Startanalyse heeft hiervoor CBS buurtdata gebruikt. 
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Nationale baten 

Nationale baten zijn gedefinieerd als de kostenafstand tussen warmtenetten en het beste aardgasvrije 

alternatief zonder warmtenetten (o.b.v Startanalyse). 

 

Warmtenetclusters 

Een warmtenetcluster wordt gevormd door alle aan elkaar grenzende buurten die in het eindbeeld (2050) 

een warmtenet hebben. 

 

Methode 

Hieronder wordt stapsgewijs de gehanteerde methode uitgelegd. 

1. Er is bepaald welke buurten bij een bestaand warmtenet en welke buurten bij een nieuw 

warmtenet horen volgens de beschreven definitie. 

2. Vervolgens is er bepaald welke buurten bij een warmtenetcluster met minder dan 1500 

aansluitingen en bij een warmtenetcluster van 1500 of meer aansluitingen horen. 

3. Daarna zijn alle buurten opgedeeld in de volgende 4 categorieën: 

• Nieuwe aansluitingen in een bestaand warmtenet met 1500 of meer aansluitingen.  

In resultaten afgekort met: “Bestaand Wnet >=1500” 

• Nieuwe aansluitingen in een bestaand warmtenet met minder dan 1500 aansluitingen.  

In resultaten afgekort met: “Bestaand Wnet <1500” 

• Nieuwe aansluitingen in een nieuw warmtenet met 1500 of meer aansluitingen.  

In resultaten afgekort met: “Nieuw Wnet >=1500” 

• Nieuwe aansluitingen in een nieuw warmtenet met minder dan 1500 aansluitingen.  

In resultaten afgekort met: “Nieuw Wnet <1500” 

4. De resultaten van de eerste 3 stappen zijn gekoppeld aan de eerder uitgevoerd analyse 

waarin de investeringskosten zijn bepaald. 

5. Hiermee zijn de investeringskosten en het aantal aansluitingen opgesplitst in de 4 

categorieën die bij stap 3 zijn benoemd. 

6. Daarna zijn 2 verschillende groeipaden doorgerekend voor het zichtjaar 2030. Hierin zijn 

ook de 2 opgestelde scenario’s voor 2030 meegenomen. Het basisscenario met 500.000 

nieuwe aansluitingen in 2030 en het 50%-scenario met 300.000 nieuwe aansluitingen in 

2030. 

De 2 groeipaden zijn: 

1. Gemiddelde groeipad – Een groeipad waarin Het aansluiten van buurten gebeurd 

op basis van met gemiddeld kosten lijn tot de 300.000 en 500.000 aansluitingen. 

2. Hoogste nationale baten groeipad – Een groeipad waarbij, het aansluiten van 

buurten gebeurd op basis van de hoogste nationale baten oor de 300.000 en 

500.000 aansluitingen. 
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