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1 Achtergrond haalbaarheidsstudie ontwikkeling warmtenet 

In de tweede helft van het jaar 2010 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente Amstelveen, Greenport Aalsmeer, Productschap 
Tuinbouw en de Provincie Noord-Holland. De doelstelling van de 
haalbaarheidsstudie is of de ontwikkeling van een duurzame en betaalbare 
warmtevoorziening, die flexibel kan worden ingepast in diverse technologische en 
planologische ontwikkelingen in de regio Greenport Aalsmeer. Het lokale 
warmtenet dient de economische slagkracht van de regio te ondersteunen op 
basis van een voor investerende tuinders aantrekkelijke structuur voor een 
duurzame en betaalbare warmtevoorziening. Daarnaast zal het lokale warmtenet 
fors bij dienen te dragen aan de milieudoelstellingen van de gemeenten in de 
regio Greenport Aalsmeer. 
 
Dit consultatiedocument biedt een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen van de haalbaarheidsstudie en een doorkijk naar de te nemen 
vervolgstappen. 
 
2 Conceptontwikkeling warmtenet 

Voor het lokale warmtenet is uitgegaan van basislast levering aan tuinders en 
FloraHolland, waarbij zij een eigen piek- en noodvoorziening handhaven. De te 
realiseren woningen krijgen volledige dekking van de warmtevraag. In 
onderstaand figuur is schematisch het principe voor het warmtenet 
weergegeven: 
 

 
Figuur 1: Schematische weergave warmtenet 
 
Het leidingtracé kent één temperatuurregime: een aanvoertemperatuur van 90°C 
en een retourtemperatuur van 40°C. Er is bewust voor gekozen om geen gebruik 
te maken van cascadering, maar een continue aanvoertemperatuur van 90°C. 
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Hierdoor is het mogelijk om later het warmtenet aan te sluiten op het 
stadsverwarmingnet alsmede om bestaande bouw te verwarmen.  
 
Er zijn drie verschillende methodes voor warmteopwekking onderzocht: 

- Warmte-Kracht Koppeling (WKK): Een centrale, aardgasgestookte 
gasmotor produceert warmte en elektriciteit. Tevens kan CO2 worden afgevangen 
uit de rookgassen en worden geleverd aan de tuinders. De elektriciteit wordt 
teruggeleverd aan het net of via een eigen elektriciteitsnet geleverd aan de 
tuinders. Als alternatief voor dit concept is het mogelijk om decentraal WKK’s bij 
tuinders te plaatsen zodat zij zelf direct de elektriciteit kunnen benutten.  

- Geothermie: Een aardwarmtebron van ongeveer 3 km diep die de 
warmte vanuit de bodem omhoog transporteert. Het aanleggen van de bron is 
een kostbare aangelegenheid, die wordt terugverdiend door de hoeveelheid 
warmte die wordt gewonnen. In het onderzochte gebied zijn de omstandigheden 
echter minder gunstig waardoor relatief weinig warmte gewonnen kan worden. 
Hierdoor is de kostprijs voor de warmte relatief hoog. Geothermie biedt mogelijk 
perspectief op de langere termijn: door een bron aan te leggen in de 
aangrenzende regio (het gebied van Schiphol lijkt gunstigere omstandigheden te 
bieden) of door meer warmtevragers te koppelen en zo verdere uitkoeling te 
bereiken (bijvoorbeeld door de stadsverwarming van Amsterdam te voeden). 

- Bio-WKK: Als brandstof voor de WKK wordt biomassa vergast of vergist 
zodat de WKK op biogas kan draaien. Deze biomassa kan worden aangeleverd uit 
diverse afvalstromen in het gebied. Voor de studie is uitgegaan van het 
vergassen van de stroom afvalhout van de gemeente Amstelveen en van 
particulieren. In figuur 2 staat dit afgebeeld. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van GFT-afval en bermgras. Als optimalisatie op dit concept is het 
mogelijk om de bio-WKK het gehele jaar te laten draaien, en de geproduceerde 
warmte in de zomer op te slaan in de bodem. Dit concept heet Hoge 
Temperatuur Opslag (HTO) en is nog in ontwikkeling. 
 

 
Figuur 2: Schematische weergave installatie houtvergasser en bio-WKK 
 
In figuur 3 is een indicatie opgenomen van de jaarlijkse exploitatiekosten van elk 
concept en wordt deze vergeleken. De opbrengst is gebaseerd op de vermeden 
kosten van de afnemers. 
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Opwekkingsmethode Terugverdientijd  
WKK centraal    30 jaar 
WKK (de)centraal 18 jaar 
Geothermie  >50 jaar 
Bio-WKK    10 jaar* 

Figuur 3: indicatie exploitatiekosten en terugverdientijd warmtenet 
*uitgaande van SDE subsidie 
 
Indien de energieprijzen stijgen, merken de WKK’s en de geothermische bron 
deze invloed. Voornamelijk voor WKK heeft een prijsstijging een grote invloed: 
dit vanwege de spark spread. Doordat de aardgasprijs naar verwachting sneller 
zal stijgen dan de elektriciteitsprijs, zullen de energiekosten van een WKK (input 
aardgas) sneller stijgen dan de opbrengsten (output elektriciteit). Deze spark 
spread beïnvloedt het voordeel dat de WKK opbrengt in de huidige situatie sterk 
nadelig. In figuur 4 is dit als voorbeeld weergegeven voor de tuinders met WKK: 
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 Totale kosten  Relatieve stijging 
Huidige waarden 3,99 €/GJ 100% 
Energieprijzen stijgen evenredig (20%) 4,49 €/GJ 113% 
Gasprijs stijgt harder (40%) dan 
elektriciteitsprijs (20%) 

6,94 €/GJ 174% 

Figuur 4: Verandering spark spread bij energieprijsstijgingen 
 
Op de volgende pagina is een matrix weergegeven met een evaluatie van de 
verschillende concepten. Tezamen met de kostenvergelijking komt de bio-WKK 
als beste optie naar voren.  
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WKK centraal WKK decentraal Geothermie bio-WKK centraal bio-WKK + HTO
voordelen W en CO 2  direct te 

benutten
W, E en CO 2  direct te 
benutten

100% duurzaam 100% duurzaam, W en 
CO2  te benutten, 
biogas kan uit diverse 
bronnen voortkomen

idem + volledige 
dekking van de 
warmtevraag met 
duurzame warmte

nadelen nog steeds verbruik 
aardgas, E terug 
leveren op het net, 
risico sparkspread, 
onrendabele top

nog steeds verbruik 
aardgas, risico 
sparkspread, 
onrendabele top, 

geen CO 2  levering, 
(nog) niet economisch 
rendabel door lokaal 
Minder gunstige 
omstandigheden

afhankelijk van 
biomassastromen in 
de omgeving, hoge 
investeringen bij 
aanvang

afhankelijk van 
biomassastromen in 
de omgeving, hoge 
investeringen bij 
aanvang, bodem moet 
nader worden 
onderzocht

duurzaamheid + 
fossiele brandstof 
wordt efficiënt 
gebruikt

+ 
fossiele brandstof 
wordt efficiënt 
gebruikt 

++
enkel elektriciteit 
nodig voor 
pompenergie

++
enkel elektriciteit 
nodig voor 
pompenergie

+++
volledige 
dekkingsgraad met 
duurzame energie

flexibiliteit + 
door levering basislast 
zijn tuinders flexibeler 
in wisseling van 
capaciteit

+ 
door levering basislast 
zijn tuinders flexibeler 
in wisseling van 
capaciteit

+
door levering basislast 
zijn tuinders flexibeler 
in wisseling van 
capaciteit

++
door levering basislast 
zijn tuinders flexibeler 
in wisseling van 
capaciteit, 
biomassastromen 
kunnen veranderen

+++
de bio-WKK kan 
continu draaien en 
leveren op het 
moment dat het nodig 
is 

CO 2  reductie + + ++ ++ ++

innovativiteit - 
WKK wordt reeds in 
de tuinbouw 
toegepast

-- 
lijkt veel op de huidige 
situatie 

++
nieuwe technieken die 
nog niet veel worden 
toegepast

+
biomassa is nog in 
opkomst, nog niet 
veel op grote schaal 
toegepast

++
biomassa is nog in 
opkomst, HTO is een 
(vrij) nieuwe techniek

toekomst-
perspectief

mogelijk te vervangen 
door bio-WKK of 
restwarmte/SV, 
uitbreiding met E-net

mogelijk te vervangen 
door bio-WKK of 
restwarmte/SV

ontwikkeling van de 
techniek kan zorgen 
voor verlaging 
kostprijs en betere 
benutting van 
bodemcapaciteit

mogelijk te vervangen 
door andere 
biomassastromen 
en/of restwarmte/SV, 
uitbreiding met E-net

mogelijk te vervangen 
door andere 
biomassastromen 
en/of restwarmte/SV, 
uitbreiding met E-net
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3 Toekomstperspectief 

Een warmtenet biedt veel kansen voor verduurzaming van het gebied in de 
toekomst. Op grond van de haalbaarheidsstudie blijkt de bio-WKK een goed 
perspectief te bieden. De infrastructuur voor het warmtenet is onafhankelijk te 
gebruiken van de opwekkingsmethode. In de toekomst zijn er ook mogelijkheden 
om op ditzelfde net warmte te voeden vanuit andere energiecentrales, 
bijvoorbeeld brandstofcellen. Daarnaast is het mogelijk om het warmtenet uit te 
breiden in de toekomst. Een succesvol warmtenet kan een eerste ‘kraal’ zijn in 
een reeks. Mogelijkheden hiervoor zijn aansluiting op de stadsverwarming van 
Amstelveen, het aansluiten van het bedrijventerrein De Loeten en het aansluiten 
van het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Deze toekomstige bedrijventerreinen 
bieden het warmtenet een breder perspectief voor de toekomst. 
 
Het warmtenet op basis van bio-WKK is de meest kansrijke optie. Het ontworpen 
concept uitgaande van een warmtenet op basis van bio-WKK kent nog diverse 
mogelijkheden om de exploitatie rendabeler te maken. Twee belangrijke 
mogelijkheden hierbij zijn: 
- Aanleggen eigen elektriciteitsnet: door de opgewekte elektriciteit van de bio-

WKK te leveren aan de warmteafnemers, kan de elektriciteit worden 
gewaardeerd tegen (vermeden) inkoopprijs. Dit levert een groter voordeel op 
dan wanneer de elektriciteit wordt gewaardeerd tegen het teruglevertarief. 
Glastuinbouwbedrijven in Agriport A7 maken hier onder andere gebruik van. 
Hiervoor dient echter wel een elektriciteitsnet te worden begroot.  

- Toepassing Hoge Temperatuur Opslag: de bio-WKK kan meer draaiuren per 
jaar maken indien deze kleiner wordt gedimensioneerd, maar het hele jaar 
door draait. In de zomerperiode, wanneer de warmte niet direct nodig is, kan 
deze worden gebufferd in aquifers. In de winter kan deze warmte worden 
geleverd als aanvulling op de basislast van de bio-WKK.  

 
3.1 Perspectief stakeholders 

Een warmtenet is enkel interessant indien het voor elke stakeholder een 
meerwaarde biedt. Daarom is in de evaluatiematrix op de volgende pagina’s 
uiteengezet wat een duurzaam warmtenet voor alle betrokkenen met zich 
meebrengt. Voor de afnemers moet een warmtenet voordelen bieden boven een 
zelfstandige warmtevoorziening. Daarom gaan we kort in op het perspectief van 
de afnemers. 
Voor de tuinders biedt het warmtenet flexibiliteit op korte en lange termijn, 
doordat het aansluitvermogen makkelijker te variëren is dan bij de aanschaf van 
een individuele installatie. Daarnaast is de tuinder minder afhankelijk van de 
stijging van de energieprijzen. Het warmtenet zorgt dus voor een economisch 
stabiel klimaat in de regio en een duurzaam imago. 
 
Voor de gebouwde omgeving is verduurzaming onderdeel van de steeds hogere 
EPC-eisen voor nieuwbouw. Het duurzame warmtenet zorgt voor een basis 
waardoor gemakkelijker aan de eisen kan worden voldaan. Ook bestaande bouw 
kan door het warmtenet worden verduurzaamd.  
 
Voor het veiling- en handelsterrein van FloraHolland biedt het warmtenet een 
economisch stabiele warmtevoorziening met een duurzame uitstraling. 
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Stakeholder perspectief voordelen nadelen beheersmaatregelen 
technisch flexibel in aansluiting 

warmtevermogen 
bij de meeste concepten 
is nog steeds een 
piekketel nodig 

HTO voor buffering in de 
zomer voor volledige 
dekking 

organisatorisch geen onderhoud, geen 
ruimte beslag 

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

bedrijfseconomisch geen hoge investeringen 
bij aanvang, flexibel in 
afname, minder 
afhankelijk van stijging 
energieprijzen 

voordeel kan per tuinder 
verschillen door andere 
referentiesituaties (teelt 
en schaalgrootte) 

heldere, eenduidige 
tariefstelling 

commercieel duurzaam ondernemen, 
economische slagkracht 
voor de regio

juridisch samenwerking met 
andere tuinders zorgt 
voor sterkere positie

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

technisch flexibel in aansluiting 
warmtevermogen 

koude is nog niet 
meegenomen 

elektriciteitsnet op bio- 
WKK 

organisatorisch geen onderhoud, geen 
ruimte inleveren 

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

bedrijfseconomisch minder afhankelijk van 
stijging energieprijzen 

tarieven zijn niet helder heldere afspraken en 
contracten, mee 
investeren 

commercieel duurzaam ondernemen, 
economische slagkracht 
voor de regio

juridisch samenwerking zorgt voor 
een sterkere positie

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

technisch uitbesteding technische 
ontwikkeling warmtenet 

organisatorisch invloed uit kunnen 
oefenen op bedrijven 

verliezen objectiviteit en 
onafhankelijkheid

heldere afspraken en 
contracten, uitrollen 
succesproject 

bedrijfseconomisch langere horizon voor 
investeringen 

weinig mogelijkheid tot 
risicodraging, geen 
budget 

PPS-constructie met 
ondernemers, 
energiebedrijf, nadruk op 
maatschappelijke 
voordelen 

commercieel ondersteunen 
duurzaamheid en 
economische slagkracht 

juridisch invloed uit kunnen 
oefenen op bedrijven 

afhankelijk van europese 
regelgeving 

voorlichting door 
adviseur 

technisch stabiele afzetmarkt voor 
biogas

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

organisatorisch opwekking en afzet van 
biogas zelf te 
optimaliseren 

energielevering is niet de 
core-business 

samenwerking met 
energiebedrijven 

bedrijfseconomisch langere horizon voor 
investeringen 

risicodraging heldere afspraken en 
contracten met afnemers 

commercieel duurzaam ondernemen 
juridisch mogelijk eigenaar van 

biomassacentrale 
grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 

contracten 
technisch stabiele afzetmarkt voor 

duurzame energie 
afzetmarkt is redelijk 
beperkt 

uitbreidingsmogelijkheden 
warmtenet 

organisatorisch grote invloed op 
realisatie en beheer 
warmtenet 

bedrijfseconomisch deling in winst risicodraging heldere afspraken en 
contracten met afnemers 

commercieel duurzaam ondernemen, 
succesverhaal verder 
uitrollen

juridisch invloed uit kunnen 
oefenen op bedrijven 

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten 

Tuinders 

FloraHolland 

Gemeente 
Amstelveen 

De 
Meerlanden 
/ HVC 

Energie- 
bedrijf 
(bv. Eneco) 
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Stakeholder perspectief voordelen nadelen beheersmaatregelen
technisch stabiele afzetmarkt voor 

duurzame energie
afzetmarkt is redelijk 
beperkt

uitbreidingsmogelijkheden 
warmtenet

organisatorisch grote invloed op 
realisatie en beheer 
warmtenet

bedrijfseconomisch deling in winst, langere 
horizon voor 
investeringen

risicodraging heldere afspraken en 
contracten met afnemers

commercieel duurzaam ondernemen, 
succesverhaal verder 
uitrollen

juridisch invloed uit kunnen 
oefenen op bedrijven

grotere afhankelijkheid heldere afspraken en 
contracten

technisch duurzame warmtelevering 
centraal voor de regio

organisatorisch project past bij ambities 
en doelstellingen

bedrijfseconomisch relatief lage 
investeringen door 
samenwerking

geen budget nadruk op 
maatschappelijke 
voordelen

commercieel duurzaam ondernemen, 
succesverhaal elders ook 
uitrollen

juridisch invloed uit kunnen 
oefenen op bedrijven

Product-
schap 
Tuinbouw

Netwerk-
bedrijf
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4 Vervolgstappen 

De haalbaarheiddstudie is slechts een van de stappen om te komen tot de 
realisatie van een warmtenet. In figuur 5 zijn de belangrijkste processtappen 
afgebeeld: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Processchema ontwikkeling project 
 
Naast het ontwikkelen van het beheermodel kent de haalbaarheidsstudie een 
aantal elementen die nader dienen te worden onderzocht in het vervolg van dit 
project. Over het algemeen is een biomassacentrale kansrijk en kan grote 
voordelen bieden aan de regionale tuinbouw. 
Het is zaak om het momentum te behouden en in 2011 door te gaan met de 
voorbereidingen voor de ontwikkeling van een biomassacentrale. 
 
4.1 Aanbevolen activiteiten 2011 

Een aantal activiteiten die in 2011 aanbevolen wordt op te pakken, wordt 
hieronder opgesomd. 
 
 
Inpassing in de planologische RO ontwikkelingen in de omgeving 

Te denken valt bijvoorbeeld aan:  
- meenemen aanliggende tuinbouwgebied (bijvoorbeeld in Aalsmeer en 

Uithoorn); 
- ontwikkelingsplannen stadsverwarming Amsterdam; 
- structuurplannen AM gemeenten; 
- doelstelling AM gemeenten om onder aanvoering van Aalsmeer en 

Amstelveen een biomassacentrale te ontwikkelen; 
- andere partijen in de regio zoals: Schiphol, regio Greenport, TATA/Corus, 

PrimaViera, etc. 
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Benadering van en toetsing door stakeholders 

- Vertalen rapport haalbaarheidsstudie naar een compacte, toegankelijke en 
wervende versie per groep stakeholders (tuinbouw, energiebedrijven, 
gemeenten/provincie). Hierin komen aan de orde: mogelijke rollen van 
elke stakeholder, voordelen, etc. (dit consultatiedocument is hier reeds 
een aanzet toe.) 

- Bijeenkomsten plannen: 
o Floraholland, tuinders, Productschap Tuinbouw, regio greenport, LTO 
o Gemeenten/provincie Noord-Holland 
o Energiebedrijven, afvalverwerkers, netwerkbedrijf 
o Leden van de Greenport Aalsmeer 

- Excursie(s) plannen: BEB (biomassacentrale Bergerden, Agriport A7, 
WarmCO2). 

- Intentie-overeenkomst opstellen en sluiten met nader te bepalen 
stakeholders en/of vertegenwoordigende organisaties. 
 

 
Aanscherping haalbaarheidsstudie 

- Beschikbaarheid biomassa en aanverwante stromen (mest) in AM-
gemeenten en omringende gemeenten, Staatsbosbeheer, etc.; 

- Contractmogelijkheden biomassa uit de omgeving; 
- Keuze biomassa: hout (meer nodig dan beschikbaar, staatsbosbeheer 

contract (dijkshoorn), GFT, etc; 
- Keuze technologie voor omzetting biomassa: verbranding, vergisting, 

vergassing, etc.; 
- CO2 levering (technologie); 
- Mogelijke situering van de biomassacentrale in de regio; 
- Doorkijk naar vergunningentraject; 
- Organisatorisch, bedrijfseconomische en juridische mogelijkheden van een 

privaat elektriciteitsnet; 
- Verfijnen businesscase; 
- Verwerken vragen en opmerkingen van de stakeholders. 

 
 

In beeld brengen subsidiemogelijkheden 

- Voucher Provincie Noord-Holland (50.000 euro aangevraagd en toegezegd 
voor het project  “Biomassacentrales voor de Greenport Aalsmeer”); 

- TWINH financiering (zie hiertoe voorstel herstructurering Noorderlegmeer 
Polder); 

- SDE en/of SDE+ regeling (vanaf vermoedelijk 1 juli 2011); 
- Kansen voor West (EFRO-subsidies). 

 
 
Marktconsultatie 

- Energiebedrijven; 
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- Overige investeerders en financiers (private equity, banken, leveranciers, 
afnemers, aannemers GWW, beheerders net, leverancier 
biomassacentrale, overheden, etc.). 

 
Ontwikkelen beheermodellen 

Ontwikkelen van mogelijke beheermodellen aan de hand van wensen van de 
betrokken stakeholders: risicodraging en spreiding van investeringen. 
 
Onderzoeken van de mogelijkheden van het oprichten van een Stichting ter 
voorbereiding exploitatie biomassacentrale regio Greenport Aalsmeer. De 
gemaakte kosten kunnen zo worden geactiveerd en later als kapitaalinbreng 
worden aangemerkt. 
 
4.2 Vervolgprojecten 

Door middel van het uitvoeren van een tweetal regionale projecten wordt 
momenteel al grotendeels uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de 
Haalbaarheidsstudie. Het betreft hier het project “Biomassacentrales voor de 
Greenport Aalsmeer” en het project “Ontwikkeling biomassaproject AM+ 
gemeenten”. In beide projecten is de gemeente Amstelveen nadrukkelijk 
betrokken en wordt nauw samengewerkt met de regiogemeenten en gemeenten 
uit de Greenport Aalsmeer. 
Naar verwachting zullen de resultaten van beide projecten in 2011 bekend 
worden. 


