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‘SCHOUDERS ONDER 
VERDUURZAMING 

WARMTEBEHOEFTE’

Een duurzame invulling van de 
warmtebehoefte is cruciaal om te komen 
tot een CO2-neutrale glastuinbouw. 
AgroEnergy signaleert volop kansen 
op dit vlak. Ondersteuning vanuit de 
overheid én voldoende commitment vanuit 
ondernemers zijn echter een must om 
stappen voorwaarts te kunnen zetten. 
Bovendien is - zeker voor een grootschalige 
en efficiënte aanleg van warmtenetten - 
een duidelijke rollenstructuur in de keten 
nodig. 
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De Nederlandse glastuinbouw heeft zichzelf 
ten doel gesteld om in 2040 CO2-neutraal te 
zijn. Warmte speelt volgens Edwin Valken-
burg een sleutelrol in deze verduurzamingsop-
gave. “Warmte is immers de meest dominante 
energievraag binnen de glastuinbouw”, zegt 
Valkenburg, Ontwikkelaar warmteprojec-
ten bij AgroEnergy. “Een groot deel van de 
verduurzaming van de energiebehoefte zal 
daarom over deze as moeten plaatsvinden. 
Ofwel: we moeten als sector zoveel mogelijk 
CO2-neutrale warmte gaan inzetten.”

Volgens Valkenburg liggen er wat dit betreft 
volop kansen: de behoefte aan duurzame 
warmte kan namelijk op velerlei manieren 
worden ingevuld. Bijvoorbeeld door middel 
van aardwarmte, biomassa of industrie- of 
havenwarmte. “We kunnen wat dit betreft 
grote stappen zetten, op voorwaarde dat een 
aantal randvoorwaarden wordt ingevuld.”

Overheid moet stimuleren
Allereerst is het volgens Valkenburg belang-
rijk dat de overheid de verduurzaming van 
warmte stimuleert. Bijvoorbeeld door projec-
ten te subsidiëren. “Het verduurzamen van 
de warmtevraag vergt immers forse investe-
ringen. De businesscase van een gemiddeld 
warmteproject is vandaag de dag lastig rond 
te rekenen; subsidie is een must om een pro-
ject rendabel te krijgen.” 
Er is wel SDE-subsidie beschikbaar, maar 
deze is volgens Valkenburg vooralsnog alleen 
te verkrijgen voor het realiseren van een 
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duurzame bron (bijvoorbeeld aardwarmte) en 
niet voor het aan te leggen netwerk. “Voor de 
realisatie van een netwerk om industrie- of 
havenwarmte te kunnen benutten, is op dit 
moment helemaal geen subsidie beschikbaar. 
Positief is wel dat wordt gewerkt aan een 
SDE++-subsidie, maar op basis van de eerste 
voortekenen verwacht ik dat deze geen groot 
verschil zal gaan maken.”

Naast ondersteuning van de overheid zijn ook 
drive en visie van ondernemers van cruciaal 
belang, geeft Valkenburg aan. “Verduurzamen 
is iets wat we sámen moeten doen. En het 
vergt vooral een langetermijnvisie, de over-
tuiging dat verduurzaming naar de toekomst 
toe de enige weg is.” Lastig voor de verduurza-
ming is het feit dat het opwekken van warmte 
via de WKK (Warmte-krachtkoppeling) op dit 
moment uitermate aantrekkelijk is. Dit wordt 
veroorzaakt door een lage gasprijs. Hierdoor 
kan duurzame warmte op dit moment moei-
lijk concurreren met fossiele energiebronnen. 
“Je moet dus als ondernemer wel de overtui-
ging hebben dat verduurzaming nodig is, en 
dat je nu moet starten met daarin investeren. 
Maar garanties worden natuurlijk niet gege-
ven. Kortom: als iedereen alleen kijkt naar de 
korte termijn en het maximale uit de markt 
wil halen, komen we er niet. We moeten er 
samen de schouders onder zetten, keuzes ma-
ken en investeringen doen voor de toekomst. 
Als AgroEnergy willen wij wat dat betreft 
ook onze verantwoordelijkheid nemen. En 
dat moet ook: als glastuinbouwsector hebben 
we immers ons gecommitteerd aan bepaalde 
duurzaamheidsdoelstellingen. Dat betekent 
dat we niet achterover kunnen leunen.”

Duidelijke rolverdeling
Als de geschetste randvoorwaarden zijn 
ingevuld, rijst de vraag hoe de verduurzaming 
van de warmtebehoefte en de aanleg van de 
benodigde warmtenetten het beste kan worden 
ingevuld. “De aanleg van een gebiedsdekkend 
warmtenet is cruciaal om de verduurzaming 
efficiënt en grootschalig te realiseren. Je wilt 
namelijk niet op voorhand glastuinbouwbe-
drijven uitsluiten. Wel of niet aangesloten zijn 
op een warmtenet kan op termijn medebepa-
lend zijn voor een ‘licence to produce’.”
AgroEnergy pleit er wat dit betreft voor om 
niet alles in één hand te leggen, maar de keten 
goed te organiseren en te zorgen voor een dui-
delijke rolverdeling. “Het is zaak om de belan-
gen goed te scheiden”, stelt Valkenburg. “Een 
warmtenet moet niet aangelegd worden om 
een bron optimaal te laten functioneren, maar 
om zoveel mogelijk afnemers van zoveel moge-
lijk duurzame warmte te voorzien. Daarom is 
het belangrijk om diverse rollen te onderschei-
den en deze ook goed te beschrijven en vast 
te leggen. Iedere partij moet zijn eigen waarde 
toevoegen. Als iedereen zijn specialisme in-
brengt, behaal je het maximale resultaat voor 
de hele keten en heeft een project de grootste 
kans van slagen. Deze filosofie hanteren we 
ook in Oostland, waar vergaande plannen zijn 
om het bestaande warmtenet in de B-driehoek 
(Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschen-
hoek) verder uit te breiden en een gebiedsdek-
kende infrastructuur te realiseren.” 
Naast de producenten die warmte leveren, is 
volgens Valkenburg onder meer een netbe-
heerder nodig, die de warmtenetten aanlegt en 
beheert. “En ook een operator c.q. systeembe-
heerder is onmisbaar. Deze is verantwoordelijk 

voor het technisch functioneren van het 
net en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken 
kunnen worden nagekomen.”

De totstandkoming van de warmteprijzen 
is daarnaast een belangrijk aspect. Hierin 
wil en kan AgroEnergy een rol vervul-
len. “Niet voor niets hebben we onlangs 
een succesvolle pilot uitgevoerd met een 
WarmteDagMarkt (zie kader, red.).” Volgens 
Valkenburg draagt een aanpak met een 
duidelijke rolverdeling ook bij aan maxima-
le kostenefficiëntie. “Er wordt vaak gedacht 
dat de kosten het laagst uitvallen als je alles 
in één hand houdt. Dat betwijfelen wij: vaak 
is er dan namelijk minder transparantie. 
En door de ogenschijnlijke eenvoud van een 
dergelijke constructie worden veel optimali-
satiemogelijkheden niet benut.”

Participatie en samenwerking
De investering in een warmtenet is volgens 
Valkenburg ook een punt van aandacht. 
Tuinders hoeven deze niet per definitie over 
te laten aan grote energiebedrijven, geeft hij 
aan. “Zij zijn hier weliswaar goed in, maar je 
kunt als tuinbouw ook besluiten om mee te 
investeren. Of kiezen voor een andersoorti-
ge coöperatieve aanpak, waarbij de tuinders 
in het gebied op termijn (mede)eigenaar 
worden van het warmtenet. Er zijn meer-
dere wegen die naar Rome leiden, maar het 
belangrijkste is dat je als tuinbouw mee-
denkt over hoe een en ander het beste kan 
worden ingevuld. Zodat je als tuinder niet 
het gevoel krijgt overgeleverd te zijn aan de 
traditionele energie- en netbeheerders.” 

PILOT WARMTEDAGMARKT LAAT POSITIEVE RESULTATEN ZIEN
AgroEnergy vindt het belangrijk dat warmte een eigen en eerlijke waarde 

krijgt. In de eerste helft van dit jaar werd daarom een pilot uitgevoerd met 

een WarmteDagMarkt. Centraal stond de vraag of een WarmteDagMarkt 

werkt als een succesvolle day ahead-markt en deze telers kan helpen om 

hun kostprijs voor warmte te verlagen. Tot nu toe wordt de waarde van 

warmte, in tegenstelling tot bij gas en elektriciteit, niet bepaald op basis 

van een marktwerking. Tuinders betalen een vaste prijs voor de warmte die 

ze afnemen van bijvoorbeeld een biomassacentrale, een geothermiebron 

of een afvalverwerkingscentrale. “Maar vanwege de belangrijke rol die 

warmte kan en moet spelen in de verduurzamingsopgave waar de glastuin-

bouw voor staat, is het niet meer dan logisch om warmte een eigen en reële 

waarde te geven. Een WarmteDagMarkt, maar ook een termijnmarkt kan 

daaraan bijdragen”, zegt Valkenburg. 

Principe WarmteDagMarkt

Een WarmteDagMarkt is in feite een platform waar diverse lokale warmte-

vragers en -warmteaanbieders, die allemaal zijn aangesloten op eenzelfde 

warmtenet, dagelijks warmte kunnen in- en verkopen. Vraag en aanbod 

bepalen dan de prijs, net zoals bij de APX-markt voor elektriciteit en de TTF-

markt voor gas. Speciaal voor de pilot werd een fictieve WarmteDagMarkt 

ingericht; er werden dus geen echte transacties uitgevoerd. In januari 

draaide de eerste fase van de pilot, waaraan zeven telers c.q. afnemers en 

drie warmteproducenten meededen. Pilotfase twee, die twee weken duur-

de, vond plaats in mei. Hieraan namen in totaal 14 telers c.q. afnemers deel 

en vier warmteaanbieders c.q. externe bronnen. De deelnemende partijen 

gaven gedurende twee weken dagelijks aan hoeveel warmte zij voor een 

bepaalde prijs wilden kopen of verkopen. Op het punt waar vraag en aanbod 

samenkwamen, werd een zogeheten ‘settlementprijs’ bepaald. 

Succes stimuleert tot doorpakken

Hoewel ook enkele kanttekeningen werden geplaatst, bleek uit de evaluatie 

van de tweede fase dat bijna 75 procent van de deelnemers positief is over 

het principe van de WarmteDagMarkt. De meeste telers gaven ook aan (een 

deel van) hun warmtebehoefte te willen inkopen via de WarmteDagMarkt. 

Omdat hiermee een eerlijke warmteprijs wordt bepaald, ze verwachten op 

deze manier hun energiekosten te kunnen verlagen en vanwege de extra 

flexibiliteit die wordt gecreëerd. “Uit de resultaten van de tweede pilotron-

de bleek daarnaast dat de WarmteDagMarkt voor telers daadwerkelijk een 

interessante optie is om hun energiekosten te beheersen”, zegt Valken-

burg. “De ondernemers die actief waren op de WarmteDagMarkt wisten hun 

kostprijs voor warmte te verlagen ten opzichte van hun referentie (ketel, 

WKK, et cetera.). Al met al kan de pilot dus als succesvol en geslaagd 

worden beschouwd. De WarmteDagMarkt biedt duidelijk potentie voor de 

tuinbouw, en wij als AgroEnergy gaan dit concept dan ook verder dooront-

wikkelen. Het doel is om in 2021 of 2022 een volwaardige WarmteDagMarkt 

te lanceren in Oostland. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren, maar 

de resultaten van de pilot geven voldoende reden om door te pakken.” 
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