21 mei 2021

Visie op de Leidse Energie opgave en de strategische
beslissingen die voorliggen in de komende 5-10 jaar.

Eindrapport

Management
Samenvatting

Management Samenvatting
Een multibronnen strategie zorgt voor een betaalbare en robuuste transitie naar duurzame warmte voor
de gemeente Leiden.
Wat is de multibronnen strategie voor de gemeente Leiden?
• Met een multibronnen strategie zet Leiden in op een combinatie van
WLQ+ en regionale geothermie, aangevuld door lokale LTwarmtebronnen;
• Voorwaardelijk voor deze strategie is het realiseren van een regionaal
warmtetransportnetwerk om geothermie te ontsluiten;
• Het sluiten van de Leidse Warmtering aan de zuidzijde van de stad is
onderdeel van dit regionale transportnetwerk;
• Een Energy Hub aan de westzijde zorgt voor verbinding tussen het
bestaande Vattenfall-net, de Leidse Warmtering en de aanvoer van
regionale geothermie;
• Een Energy Hub aan de oostzijde zorgt voor verbinding tussen het
bestaande Vattenfall-net, de Leidse Warmtering en de aanvoer van
WLQ+;
• De Unipercentrale heeft een belangrijke transitierol. Zodra de Energy
Hubs gerealiseerd zijn, de Leidse Warmtering is gesloten en er
betrouwbare aanvoer is van duurzame warmte, vervalt deze
transitierol.
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Management Samenvatting
Een multibronnen strategie zorgt voor een betaalbare en robuuste transitie naar duurzame warmte voor
de gemeente Leiden.
Een publiek-private marktordening voor de ontwikkeling van de
multibronnen strategie:
• Het regionale transportnetwerk, inclusief de zuidzijde van de Leidse
Warmtering, wordt een open net met publieke deelname;
• De Energy Hubs worden ofwel volledig publiek, of op zijn minst met
publieke deelname;
• De geothermie bronnen en andere lokale bronnen worden in
concurrentie privaat geëxploiteerd en voeden het regionale
transportnet;
• Warmtekavels worden in concurrentie op de markt gezet en privaat
geëxploiteerd.
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Management Samenvatting
Een multibronnen strategie zorgt voor een betaalbare en robuuste transitie naar duurzame warmte voor
de gemeente Leiden.
Waarom is deze multibronnen strategie wenselijk voor Leiden?
• Geothermie is een betaalbare warmtebron voor de Leidse regio.
Een regionaal transportnet verbindt vraag en aanbod en zorgt
ervoor dat deze betaalbare bron maximaal ingezet kan worden;
• Het aansluiten van WLQ+ zorgt voor een robuuste warmtebron in
de beginfase van de transitie. Hierdoor is het mogelijk om snelheid
te maken in het aargasvrij maken van de gebouwde omgeving;
• Het inzetten op beide bronnen zorgt voor een robuust eindbeeld.
Het garandeert bronzekerheid, een betrouwbaar netwerk en houdt
meerdere opties open om op basis van voortschrijdend inzicht te
schakelen naar een andere invulling van de strategie;
• De aanbevolen publiek-private marktordening borgt het
gezamenlijke, publieke belang van de gemeenten in de regio:
• Door het transportnet en de Energy Hubs publiek te ontwikkelen
wordt het vollooprisico gedragen door partijen die dit tegen lage
kapitaallasten kunnen financieren;
• Er kan sturing plaatsvinden op programmatische ontwikkeling
van bronnen en warmtekavels, waarbij het transportnet de
kralen verbindt;
• Leiden heeft hierdoor sturing op de commerciële strategie in de
stad.
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Management Samenvatting
Een multibronnen strategie zorgt voor een betaalbare en robuuste transitie naar duurzame warmte voor
de gemeente Leiden.
Welke keuzes volgen uit deze strategie voor het energiesysteem?
• De noodzaak om (regionaal) een ontwikkelstrategie te formuleren
voor het regionale transportnetwerk en de Energy Hubs;
• De noodzaak om strategische locaties in de stad aan te wijzen voor
het realiseren van de Energy Hubs;
• De kans om de markt uit te dagen een programmatische uitrol te
ontwikkelen voor de realisatie en exploitatie van geothermie;
• Het vertalen van de multibronnen strategie naar de Transitievisie
warmte en hieruit volgend een wijkvolgorde voor aardgasvrije
wijken. Tot slot het aanbesteden van warmtekavels.
Wat zijn de ‘next steps’ voor de gemeente Leiden?
• Inrichten regionaal orgaan voor ontwikkeling netwerk en bronnen;
• Bestuurlijke / politieke keuzes over de marktordening in Leiden;
• Ontwikkeltraject demonstratieproject geothermie;
• Onderzoeken haalbaarheid systeemkeuzes;
• Vertalen inzichten naar TVW en starten gesprek met bewoners;
• Opstarten gesprekken met (markt)partijen t.b.v. commerciële
strategie en strategische samenwerkingen.
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Opgave van
de gemeente
Leiden

Opgave van de gemeente Leiden
De gemeente Leiden heeft Fakton Energy ingeschakeld om de inzicht en richting te bieden ten aanzien van
de strategische beslissingen, mede door het in beeld brengen van de energiescenario’s voor 2050.
Aanleiding: lopende onderhandeling met WLQ+, maar beperkt zicht op alternatieven
• In september 2020 heeft de gemeente Leiden ondersteuning aan Fakton Energy gevraagd bij het richten van het onderhandelingstraject met WLQ+.
• Dit betrof in eerste instantie een second opinion op de haalbaarheid en betaalbaarheid van het voorliggende financiële aanbod, maar werd al snel
verbreed naar een algemenere verkenning om inzicht te creëren in diverse – nauw met elkaar verbonden – strategische vraagstukken van de
gemeente Leiden. Deze zijn gepresenteerd op de volgende sheet.
De vraag van de gemeente Leiden was tweeledig:
• Biedt ondersteuning en advisering op ambtelijk en bestuurlijk niveau, op de onderwerpen: a) richten van de onderhandelingen voor de benutting
van WLQ+, b) het richten en inrichten van de gemeentelijke rol in de warmtetransitie en c) het inrichten van regionale samenwerking met de
omliggende gemeenten;
• Breng de energiescenario’s voor 2050 in kaart en bepaal de routekaart voor deze scenario’s. Toets deze aan de hand van het afwegingskader van de
gemeente Leiden.
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Behoefte aan inzicht en richting
De gemeente Leiden heeft in de komende 5-10 jaar strategische beslissingen te nemen ten aanzien van de
warmtetransitie. Deze beslissingen hebben consequenties voor het toekomstige energiesysteem in de stad.
Strategische beslissingen in de komende 5-10 jaar hebben invloed op:
• Keuze met betrekking tot warmtebronnen:
• De mogelijke inzet van Rdam restwarmte en bijbehorende voorwaarden en rolneming van
Holland Rijnland gemeenten;

Behoefte aan inzicht en richting

• De inzet van geothermie als bron voor bestaande en/of nieuwe warmtenetten in Holland
Rijnland;
• De toekomst van de Uniper centrale na 2026;
• Beslissingen over de inzet van waterstof en hergebruik van de aardgasinfra;
• Beslissingen met betrekking tot het elektriciteitsnet:
• De ontwikkeling van elektrische laadinfrastructuur en de benodigde netverzwaring van
Tennet en Liander;
• Maatregelen in de woning- en vastgoedvoorraad:
• De verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed richting “transitie klaar”;
• De warmtekavel en bronnen strategie en de warmtetransitie van de eerste wijken in Leiden
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Aanpak van
Fakton
Energy

Uw vraag en onze aanpak
Fakton Energy bood een aanpak van twee sporen om zowel energiescenario’s te verkennen als strategisch
advies te leveren.
De vraag van de gemeente Leiden is tweeledig:
• Biedt ondersteuning en advisering op ambtelijk en bestuurlijk niveau, op de onderwerpen: a) richten van de onderhandelingen voor de benutting
van WLQ+, b) het richten en inrichten van de gemeentelijke rol in de warmtetransitie en c) het inrichten van regionale samenwerking met de
omliggende gemeenten;
• Breng de energiescenario’s voor 2050 in kaart en bepaal de routekaart voor deze scenario’s.
Onze visie op deze vraag:
• Om de energiescenario’s in beeld te brengen is een dynamisch rekenmodel nodig, dat het hele energiesysteem beslaat. De bouw van dit model
vraagt een iteratief proces om alternatieven te verkennen en te evalueren;
• De advisering over strategische beslissingen kan niet wachten tot het model klaar is, dus in plaats van een sequentieel adviestraject, richten we een
parallel traject in. Op basis van prioriteit en voortschrijdend inzicht boeken we progressie.
Onze aanpak bevat twee sporen om goed aan te sluiten bij de urgentie op strategische beslissingen in Leiden:
• Spoor 1: strategisch adviestraject en ondersteuning op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
• Spoor 2: bouwen dynamisch rekenmodel, waarin energiescenario’s verkend kunnen worden. Gemeente Leiden is aan het eind van ons traject in de
positie om zelf nieuwe scenario analyses te doen.
De voorliggende rapportage is het eindresultaat van deze twee sporen.
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De
methodiek:
scenarioverkenning

Vertrekpunt: afwegingskader gemeente Leiden
De uitgangspunten betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn nader uitgewerkt in een afwegingskader
voor de gemeente Leiden. Dit afwegingskader bevat kwalitatieve en kwantitatieve factoren.
Kwantitatieve factoren:
• (Snelheid van) CO2-reductie over de gehele periode van 2020-2050;
• Maatschappelijke kosten, gedefinieerd als:
• Totale investeringen in de energieketen t.b.v. de warmtetransitie;
• Betaalbaarheid voor bewoners – impact op maandelijkse energielasten.
Kwalitatieve factoren:
• Inpasbaarheid
• In welke mate is een scenario realiseerbaar in de openbare ruimte – zowel bovengronds als ondergronds?
• Toekomstbestendigheid
• In welke mate biedt het scenario een betrouwbaar aanbod van duurzame warmte, ook voorbij de tijdshorizon van 2050?
• Overlast voor bewoners
• In welke mate levert een scenario overlast op voor bewoners, bijvoorbeeld door herhaaldelijke aanpassingen in de openbare ruimte of (eigen)
woning;
• Sturingsmogelijkheden voor de gemeente
• In welke mate is het voor de gemeente mogelijk om te sturen op de route en het resultaat van een scenario?
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Waarom scenario ontwikkeling?
Er is voor scenario ontwikkeling gekozen om vanuit
verschillende lenzen naar de situatie te kijken.
Complexiteit en onderlinge afhankelijkheden van strategische beslissingen
vragen om een verkennende studie:
• Nog niet alle informatie over vraag, aanbod en afhankelijke opgaven (zoals
netverzwaring) boven tafel;

Bronnenstrategie &
warmtesysteem

Netverzwaringsopgave – ook i.r.t.
mobiliteit

Snelheid CO2reductie

• Alternatieven nog niet op eenduidige manier met elkaar vergeleken in
voorgaande studies;
• Resultaten eerdere WAT-studies vrij duidelijk, maar WANNEER en HOE zijn
nog teveel onbeantwoord.
Een dynamisch rekenmodel is een handig middel, maar alleen effectief
wanneer het wordt ingezet om goed doordachte mogelijkheden te
verkennen:

Ontwikkelingen
RES / regionaal
belang

Bestaande
marktsituatie

• Ontwikkelen scenario’s en routekaart werpt licht op beslissingen en noregrets;
• Vanuit meerdere perspectieven vraagstuk benaderen;
• Scenario's verkennen de grenzen van de mogelijke toekomsten;
• Denken vanuit value drivers en risk drivers per scenario en deze afzetten
tegen het afwegingskader voor Leiden is de sleutel tot de opzet
van relevante modelberekeningen.
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Hoe scenario-denken?

1.
2.
3.

• Naar welk eindbeeld werken we toe?
• Op basis van welke bronnen/dragers?

Gehanteerde ontwerpprincipes bij
formuleren scenario’s en routekaart

• Voornaamste uitgangspunten scenario
• Ontwikkelpad bronnen + transport

• Passende/logische wijkvolgorde
• Routes per vastgoedtype per wijk

Waarde
maximaliseren

Risico
beperken

• Betaalbaarheid
• Betrouwbaarheid
• Duurzaamheid

• Inpasbaarheid
• Beperken overlast
• Beperken
financiële risico’s

Integrale beoordeling scenario’s aan de hand van het afwegingskader
16
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Modelontwikkeling
Wat vraagt deze verkenning van een in te zetten rekenmodel?
De scenarioverkenning vraagt om een dynamisch rekenmodel
• Het rekenmodel moet het gehele energiesysteem beschouwen, aangezien keuzes voor de ene energiedrager mogelijk impact kunnen hebben op de
benodigde infrastructuur en opwekcapaciteit van een andere energiedrager. Het model moet daarom warmte, elektriciteit, waterstof én mobiliteit
beschouwen;
• Het moet mogelijk zijn om in het rekenmodel te kunnen sturen op de strategische keuzes van de gemeente Leiden, zoals het wel/niet inzetten van
WLQ+/geothermie/Unipercentrale, de isolatieopgave van de stad, de uitrol van PV/EV en de wijkvolgorde voor aardgasvrije wijken. Dit vraagt om een
dynamisch rekenmodel waarin op wijkniveau keuzes gemaakt kunnen worden voor verschillende woningtypen;
• Het model moet ‘levend’ zijn – dat wil zeggen dat het mogelijk moet zijn om op basis van voortschrijdend inzicht aanpassingen en toevoegingen te
doen aan het model;
• De gemeente Leiden moet zelf eigenaar worden van het model, zodat het model ook in de toekomst gebruikt kan worden om de routekaart te updaten
en de voortgang te monitoren.
• Bestaande alternatieven bieden te weinig dynamiek en flexibiliteit om toegepast te kunnen worden voor deze vraag.
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Uitkomst van
de verkenning:
een voorkeursscenario

Formulering van energiescenario’s
In de verkenning zijn extremen bepaald, welke zijn uitgewerkt tot robuuste scenario’s. Voor ieder scenario
is een routekaart geformuleerd om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.
Welke scenario’s zijn onderzocht in deze studie?
• Basis+ scenario. Huizen isoleren tot “transitie klaar”. Onderliggende trends toename elektrische vervoer, uitrol PV, nieuwbouw en andere trends op
stadsniveau. Alle hierop volgende scenario’s bouwen voort op dit basis+ scenario;
• Maximale inzet op collectieve warmte:
• 2) Geothermie als HT/MT-bron, aangevuld met lokale LT-bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende trends
is uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 3) WLQ+ als HT/MT-bron, aangevuld met lokale LT-bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende trends is
uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 4) Multibronnen scenario met geothermie, WLQ+ én lokale bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende
trends is uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 5) Maximale inzet op elektrificatie + waterstof. In dit scenario wordt collectieve warmte zo min mogelijk toegepast, met uitzondering van het bestaande
warmtenet. Vrijwel de hele stad gaat over op all-electric of hybride oplossingen, met het toepassen van waterstof vanaf 2040.
Bijlage I bevat een toelichting op de methodiek, heuristiek en kengetallen die zijn toegepast in het rekenmodel.
Bijlage II presenteert in meer detail hoe de scenario’s zijn geformuleerd en wat de resultaten zijn van de doorrekening met het rekenmodel.
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Toewerken naar een voorkeursscenario
De robuuste scenario’s zijn uitgewerkt in het rekenmodel. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve
factoren uit het afwegingskader komt een voorkeursscenario naar voren. Dit is het multibronnen scenario.
Op basis van kwantitatieve factoren bestaat er een duidelijke voorkeur voor de collectieve warmtescenario’s:
• Het all-electric scenario heeft duidelijk niet de voorkeur op basis van kwantitatieve factoren: de totale keteninvesteringen zijn het hoogst in het allelectric scenario. Vooral de betaalbaarheid voor bewoners lijdt hieronder, omdat er fors meer investeringen nodig zijn in woningaanpassingen.
Daarbij is de stijging van woonlasten voor bewoners tevens hoger dan in de warmtescenario’s. De CO2-reductie is vergelijkbaar met de collectieve
warmtescenario’s.
• Het multibronnen scenario en het WLQ+ scenario realiseren de hoogste CO2-reductie. Dit komt vooral dankzij de snelheid waarin het mogelijk is om
in deze scenario’s de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Het geothermiescenario realiseert minder CO2-reductie, vooral omdat de snelheid
van de transitie trager is;
• Het multibronnen scenario heeft van de warmtescenario’s de hoogste totale keteninvesteringen. Dit komt vooral doordat er zowel een WLQ+
transportleiding als een regionaal transportnet wordt gerealiseerd in dit scenario. De keteninvesteringen voor het WLQ+ scenario en
geothermiescenario zijn vergelijkbaar. Vanuit regionaal perspectief is dit mogelijk anders, omdat nu alle kosten voor infrastructuur t.b.v. Leiden zijn
toegerekend aan Leiden;
• Alle collectieve warmtescenario’s hebben een vergelijkbare impact op de woonlasten voor bewoners – namelijk een lichte stijging van de woonlasten
ten opzichte van de huidige situatie.
• WLQ+ heeft zonder extra subsidies een significante onrendabele top. De SDE++ regeling voor de bron maakt geothermie betaalbaar voor
eindgebruikers.

In deze figuur zijn de scenario’s relatief ten opzichte van elkaar gescoord. Score 4 (donkergroen) is de hoogste score, Score 1 (rood) is de laagste score.
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Toewerken naar een voorkeursscenario
De robuuste scenario’s zijn uitgewerkt in het rekenmodel. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve
factoren uit het afwegingskader komt een voorkeursscenario naar voren. Dit is het multibronnen scenario.
Toelichting grafiek: verdeling keteninvesteringen
Deze grafiek toont de verdeling van keteninvesteringen per scenario. De
scenario’s liggen allemaal dicht bij elkaar – om en nabij €4,5 miljard euro aan
totale investeringen ten behoeve van het energiesysteem in Leiden.

Toelichting tabel: verdieping op delta ten opzichte van voorkeursscenario
Deze tabel presenteert een verdieping op de verschillen in keteninvesteringen per
scenario voor de voornaamste onderdelen: woningaanpassingen, warmteketen
(bron, transport & distributienet) en elektriciteitsnet (bron en hoog-, midden- en
laagspanning). Hieruit blijkt dat de warmtescenario’s zeer vergelijkbaar zijn. Het
grootste verschil zit in de investering in de warmteketen in het
multibronnenscenario. Het all-electric scenario heeft duidelijk lagere
investeringen in de warmteketen. Hier staan significant hogere investeringen in
het elektriciteitsnet en woningaanpassingen tegenover.

Multibronnen

Geothermie

WLQ+

All-electric

Woningaanpassingen €2.350 mln

- €35 mln

- €10 mln

+ €430 mln

Warmteketen

€845 mln

- €120 mln

- €85 mln

- €655 mln

Elektriciteitsnet

€1.240 mln

- €20 mln

- €35 mln

+€305 mln
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Toewerken naar een voorkeursscenario
De robuuste scenario’s zijn uitgewerkt in het rekenmodel. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve
factoren uit het afwegingskader komt hier een voorkeursscenario uit naar voren. Dit is het multibronnen
scenario.
Op basis van kwalitatieve factoren is er een duidelijke voorkeur voor het multibronnen scenario:
• Het all-electric scenario scoort op alle factoren het laagst. De haalbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid van dit scenario beoordelen we daarom
als zeer laag.
• Van de collectieve warmtescenario’s is het multibronnen scenario het meest robuust:
• De inpasbaarheid is hoger dan de andere twee warmtescenario’s, omdat de redundantie in het systeem kleinere pijpdiameters toestaat. Ook zijn de
Energy Hubs in dit scenario mogelijk kleiner, omdat de toevoer van warmte niet op één plek is gecentraliseerd;
• Het multibronnen scenario is het meest toekomstbestendig, omdat niet op één bron wordt ingezet.
• Het multibronnen scenario leidt tot iets meer overlast voor bewoners dan het WLQ+ scenario, omdat in dit scenario op meerdere plekken
tegelijkertijd gewerkt wordt aan het realiseren van de Leidse Warmtering en Energy Hubs, terwijl dit in andere scenario’s meer gefaseerd gaat.
• Het multibronnen scenario biedt de meeste sturingsmogelijkheden voor de gemeente Leiden.
Zie bijlage II voor een nadere uitwerking van de kwalitatieve beoordeling van de scenario’s.

In deze figuur zijn de scenario’s relatief ten opzichte van elkaar gescoord. Score 4 (donkergroen) is de hoogste score, Score 1 (rood) is de laagste score.

22

Definitief Eindrapport, versie d.d. 21-05-2021

Toewerken naar een voorkeursscenario
De robuuste scenario’s zijn uitgewerkt in het rekenmodel. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve
factoren uit het afwegingskader komt hier een voorkeursscenario uit naar voren. Dit is het multibronnen
scenario.
Het risicoprofiel – per categorie gescoord op ‘hoog – midden – laag’ – is het laagst voor het multibronnen scenario:

• Scenario ‘maximaal elektrificeren’ heeft overall het hoogste risicoprofiel. De benodigde netverzwaring voor dit scenario is voorlopig voor Alliander niet
te realiseren. Ook resulteert dit scenario in de hoogste kosten voor bewoners door de forse isolatieopgave en kosten van installaties. Dit scenario heeft
daarom maatschappelijk en politiek gezien het hoogste risicoprofiel;
• Risico’s aan het geothermie scenario zitten vooral in onzekerheden in de techniek (definitieve potentie is nog onzeker en het brengt realisatie en
exploitatierisico’s met zich mee) en mogelijk politieke acceptatie en implicaties van een eventuele strategische koerswijziging;
• WLQ+ scenario heeft juist een hoger risicoprofiel bij maatschappelijke acceptatie en financiële implicaties;
• Het multibronnen scenario heeft een mitigerend effect op bovengenoemde risico’s in de twee extremen, omdat de afhankelijkheid van bronnen
afneemt. Een resterend financieel risico is dat de afname van ‘duurdere’ WLQ+-warmte, de afzetmogelijkheden van lokale geothermie beperkt;
• In alle scenario’s geldt een middelmatig risicoprofiel voor de juridische component. Dit heeft vooral te maken met de onzekerheden rond de nieuwe
Wet Collectieve Warmte (WcW) en de relatie tot de Omgevingswet.

Risicoprofiel

Techniek

Maatschappelijk

Politiek

Financieel

Juridisch

TOTAAL

A: Geothermie & lokale bronnen

2

2

2

2

2

10

B: WLQ+ & lokale bronnen

1

3

2

3

2

11

C: WLQ+, geo & lokale bronnen

2

2

1

2

2

9

D: Maximaal elektrificeren

3

3

2

3

2

13

In deze figuur zijn de risico’s per categorie gescoord op hoog (rood) – midden (geel) – laag (groen).
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Er zijn een aantal no-regret beslissingen
Uit de scenarioverkenning volgen een aantal no-regret beslissingen voor de gemeente Leiden, waarmee op
korte termijn gestart kan worden en welke de opties voor het eindbeeld open houden.
• Deze beslissingen zijn uit de analyse naar voren gekomen als robuust in ieder scenario. In het volgende hoofdstuk worden deze nader toegelicht.
• Op gebied van woningaanpassingen:
• Hoogste investeringskosten zitten in het isoleren van het bestaande vastgoed.
• Het is daarom belangrijk om bewoners te stimuleren en steunen om actie te ondernemen bij natuurlijke vervangingsmomenten. Het maken van
twee á drie labelstappen of tot maximaal label B of C is in alle gevallen de meest kostenefficiënte ingreep.
• Vooral het onder de aandacht brengen en gebruik maken van beschikbare (en toekomstige) Rijkssubsidies kan de opgave vereenvoudigen;
• Voor vastgoed waar al duidelijk is dat individuele HT/MT-warmte de beste oplossing is, zijn hybride warmtepompen voorlopig een no-regret, mits in
die betreffende wijk voldoende netcapaciteit beschikbaar is. In de verdere toekomst kunnen deze woningen mogelijk overstappen op (groene)
waterstof of groen gas.
• Op gebied van warmtevoorziening:
• Zet in op maximale benutting van beschikbare HT-warmte, in combinatie van het cascaderen van warmte;
• Zet de beschikbare HT-warmte in op de plekken waar het nodig is, en vermijdt gebruik van HT-warmte op plekken waar een lager T-niveau volstaat;
• In alle scenario’s is het sluiten van de Leidse WarmteRing + realiseren Energy Hubs een no-regret, m.u.v. het all-electric scenario;
• De potentie van lokale bronnen is beperkt (m.u.v. geothermie). Waar bronnen beschikbaar zijn, een match te maken is met lokale warmtevraag en
een businesscase haalbaar is, is het een no-regret maatregel om deze bronnen te benutten.
• Op gebied van de elektriciteitsopgave:
• Snelheid van netverzwaring door Alliander is bepalend voor snelheid van elektrificatie. Een wijkgerichte aanpak om all-electric en/of hybride
oplossingen uit te rollen vraagt om een nauwe afstemming in planning met Alliander.
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Inzichten
strategische
beslissingen

Terugblik: strategische beslissingen
Het doen van de scenarioverkenning heeft geleid tot inzichten aangaande de strategische beslissingen van
de gemeente Leiden. Deze inzichten worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Wat waren ook alweer de
beslissingen?
Strategische beslissingen in de komende 5-10 jaar hebben invloed op:

Behoefte aan inzicht en richting

• Keuze met betrekking tot warmtebronnen:
• De mogelijke inzet van Rdam restwarmte en bijbehorende voorwaarden en rolneming van
Holland Rijnland gemeenten;
• De inzet van geothermie als bron voor bestaande en/of nieuwe warmtenetten in Holland
Rijnland;
• De toekomst van de Uniper centrale na 2026;
• Beslissingen over de inzet van waterstof en hergebruik van de aardgasinfra;
• Beslissingen met betrekking tot het elektriciteitsnet:
• De ontwikkeling van elektrische laadinfrastructuur en de benodigde netverzwaring van
Tennet en Liander;
• Maatregelen in de woning- en vastgoedvoorraad:
• De verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed richting “transitie klaar”;
• De warmtekavel en bronnen strategie en de warmtetransitie van de eerste wijken in Leiden
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Inzichten WLQ+, geothermie en Uniper-centrale
Zowel WLQ+ als geothermie zijn kansrijke bronnen met ruime potentie. De Unipercentrale vervult een
belangrijke transitierol. Een Leidse Warmtering, inclusief Energy Hubs, is een robuust eindbeeld voor de
infrastructuur.
De mogelijke inzet van Rotterdamse restwarmte in Holland Rijnland:
• Capaciteit Warmtelinq+ is voldoende voor de regionale HT + MT vraag en past binnen huidig afwegingskader;
• MAAR: Warmtelinq+ is wellicht niet noodzakelijk voor het regionale warmtesysteem;
• EN: Warmtelinq+ heeft een flinke onrendabele top – uitgaande van huidige tarieven ACM – en biedt daarmee geen concurrerend aanbod. Zonder
additionele, nog in te richten subsidies van het rijk is een woonlasten neutrale transitie niet mogelijk voor vastgoed eigenaren / huurders.
De inzet van geothermie als bron in Holland Rijnland:
• Eerste indicaties geven aan dat er voldoende geothermie capaciteit is voor de HT + MT warmtevraag in de Leidse regio, inclusief Duin- en Bollenstreek;
• EN: De integrale warmteketenkosten op basis van regionale geothermie liggen lager dan de ketenkosten op basis van Rotterdamse restwarmte. Bij
inzet van de nu beschikbare SDE++ voor geothermie is er uitzicht op een woonlastenneutrale transitie voor vastgoed eigenaren in regio Leiden. Dit
vraagt publieke financiering van een regionaal warmtetransportnet.
• MAAR: Zonder Warmtelinq+ heeft Leiden een relatief groot aandeel van het regionale geothermie potentieel nodig.
• DUS: Samenwerking door regio Leiden is essentieel om bestuurlijk en commercieel het ontwikkelingstraject (in) te richten.
De toekomst van de Uniper-centrale na 2026:
• In alle scenario’s vervult de Uniper-centrale een belangrijke transitierol, ook ná 2026. Eventuele sluitingsdatum is afhankelijk van keuzes die gemaakt
worden in alternatieve routes.
Warmte-infrastructuur in Leiden:
• Het sluiten van de ‘Leidse WarmteRing’ voegt significante waarde toe en is een robuuste keuze in alle scenario’s;
• De keuze voor twee HWC’s in Leiden (1x West, 1x Oost) is in alle scenario’s een robuuste keuze.
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Bronnen en Transport – Potentieel eindbeeld
Legenda:
Zoeklocatie geothermie
Bestaande warmtenet Vattenfall
Potentiële ‘Leidse WarmteRing’
Mogelijk tracé regionaal transportnet
Mogelijke tracés WLQ+
Zoeklocatie Energy Hubs (o.a. WOS/HWC)
Toelichting:
Dit kaartje presenteert een mogelijk eindbeeld van de
hoofdinfrastructuur warmte in de Leidse regio. Een regionaal
transportnet verbindt geothermie bronnen. Het sluiten van de
Leidse WarmteRing zorgt voor redundantie in het systeem en
ontsluiting van de zuidelijke wijken in Leiden. Het aansluiten van
WLQ+ kan nog altijd op twee punten – oost of west. De Energy Hubs
fungeren als WOS/HWC op cruciale punten in het systeem: a) op
punten waar hoofdinfrastructuur bij elkaar komt en b) nabij HTwarmtevraag. In dit eindbeeld speelt de Uniper centrale geen rol
meer in het energiesysteem.
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Inzichten netverzwaringsopgave en waterstof
De gemeente Leiden kent een forse netverzwaringsopgave. Het vraagt nauwe afstemming met Alliander om
overbelasting te voorkomen. Waterstof kan mogelijk vanaf 2040 een rol spelen in de binnenstad.
Netverzwaring in Leiden vraagt om regie en een nieuwe vorm van afstemming tussen Alliander en de gemeente:
• In vrijwel de hele stad is netverzwaring nodig – óók zonder grootschalige toepassing van all-electric warmtevoorzieningen;
• Op MS/LS-niveau is het voorlopig vooral ‘pleisters plakken’. Afstemming met Alliander is nodig om dit om te buigen naar proactieve sturing op
netverzwaring in wijken waar all-electric past in het eindbeeld. Dit is een voorwaarde om een wijkaanpak voor all-electric oplossingen mogelijk te
maken;
• De Uniper centrale is niet nodig voor de opwek van electriciteit – deze opwek kan met een tijdige aankondiging (± 2 jaar) vervangen worden door
uitbreiding van het transformatorstation ten noorden van de Uniper centrale;
• Voor aanvullende HS-capaciteit gaat Alliander voorlopig uit van één locatie waar op termijn de capaciteit te verdubbelen is.
De inzet van waterstof/hergebruik van aardgasinfrastructuur:
• Op basis van de huidige inzichten is collectieve warmte in de binnenstad geen optie. Veel onzekerheid over de haalbaarheid van collectieve warmte in
de binnenstad door beperkte ruimte in de ondergrond - voorlopige aanname is daarom dat deze route te duur en/of onhaalbaar is. Vraagt nadere
analyse in een parallel onderzoekstraject;
• Groen gas / groene waterstof is daarom nodig om in de binnenstad de 2050 doelen te realiseren. Tot minstens 2040 is er een transitierol voor (groen)
gas en hybride warmtepompen. Vanaf 2040 biedt de eventuele beschikbaarheid van groene waterstof een kans om over te stappen naar waterstof;
• Aardgasinfrastructuur blijft noodzakelijk voor geothermie bronnen (back-up voorziening opwaarderen warmte), Energy Hubs (back-up en
piekvoorziening opwaarderen warmte) en hybride oplossingen (pieklast). Ook in wijken die volledig overstappen op collectieve warmte is het daarom
niet mogelijk om de aardgasinfrastructuur volledig te verwijderen.
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Inzichten isolatieopgave vastgoed
Isoleren is een belangrijk onderdeel van de transitie naar aardgasvrij. Stimuleer bewoners om op
natuurlijke momenten slim te isoleren – een optimale energiereductie tegen een acceptabele investering.
Isolatieopgave van vastgoed:
• Isolatie van bestaand vastgoed is een significante investeringsopgave. Dit is in elk scenario noodzakelijk;
• De betaalbaarheid van de transitie vergroten vraagt om het spreiden van kosten. Dit betekent bijvoorbeeld een ontkoppeling in fasering van uitrol
warmtenetten en snelheid van isoleren;
• Het isoleren van bestaande bouw gaat volgens de ‘law of diminishing returns’ – hoe verder je gaat met isoleren, hoe duurder iedere extra labelsprong
wordt en hoe langer de terugverdientijd van de totale investering;
• Communiceer over wie welke rol heeft: woningeigenaren voor het isoleren van woningen, de gemeente voor het organiseren van een betaalbare
aardgasvrije warmtevoorziening in de wijken. Biedt ruimte aan bewonersinitiatieven daar waar belangen en inpassing in het eindbeeld overeenkomen.
Belangrijkste aandachtspunten in de communicatie naar bewoners zijn dus:
• Stimuleer inwoners om op natuurlijke momenten hun woningen te isoleren, zoals bij verbouwing of verhuizing;
• Ga op zoek naar de isolatie ‘sweet spot’, oftewel de optimale energiereductie tegen een acceptabele investering. Dit verschilt per woningtype en
bouwjaarklasse;
• Draag daarom de boodschap uit om slim te isoleren. Kort gezegd: maximaal twee of drie labelstappen en Label B (of C) is in de meeste situaties ruim
voldoende.
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Inzichten warmtekavelstrategie
De warmtekavelstrategie en aansluitvolgorde van wijken volgt voor een groot deel uit de strategische
keuzes voor de ontwikkeling van bronnen, infrastructuur en de bijbehorende marktordening. Deze keuzes
zijn nog niet gemaakt, dus het bepalen van een aansluitvolgorde is in dit stadium nog niet opportuun.
Warmtekavelstrategie in Leiden:
• De Warmtekavelstrategie volgt voor een groot deel uit de volgende strategische keuzes:
• Inzet en mix van bronnen;
• Geothermie sluit de ring vanuit West Leiden;
• WLQ+ sluit de ring vanuit Oost Leiden;
• De realisatievolgorde van de 2 Energy Hubs én;
• De gewenste marktordening in de aanleg van de warmte-infrastructuur, en de voorwaarden die partijen stellen.
• Deze keuzes bepalen mede de aansluitvolgorde van de wijken, vanuit de energie-businesscase en laagste aansluitkosten geredeneerd. De kaartjes op de
volgende twee slides laten zien hoe de wijkvolgorde kan verschillen, wanneer gekozen wordt voor alternatieve ontwikkelingen van bronnen en netwerk.
• Andere overwegingen die een rol kunnen spelen en die kostenverhogend kunnen werken zijn:
• In welke mate kunnen woningcorporaties hun vastgoedportefeuille strategie veranderen om tot een wijkaanpak te komen;
• Afstemming van andere infraprojecten in Leiden, het zogenaamde werk-met-werk maken, met de aanleg van transport- en distributienetten.

31

Definitief Eindrapport, versie d.d. 21-05-2021

Ter illustratie: wijkvolgorde bij scenario geothermie
Legenda:

I

I

- Zoeklocatie
EnergyHub, incl.
volgorde realisatie
- Toevoer regionale
geothermie
- Richting uitrol
aardgasvrije wijken

II
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Toelichting:
Dit kaartje laat zien hoe,
in het geothermie
scenario, er een
wijkvolgorde ontstaat
van West naar Oost.

Ter illustratie: wijkvolgorde bij scenario WLQ+
I

II

Legenda:
- Zoeklocatie
EnergyHub, incl.
volgorde realisatie
- Toevoer regionale
geothermie
- Richting uitrol
aardgasvrije wijken

I
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Toelichting:
Dit kaartje laat zien hoe,
in het WLQ+ scenario, er
een wijkvolgorde
ontstaat van Oost naar
West.

Afwegingen
voor het
vervolg
Regionale ontwikkelstrategie,
marktordening en vertaling
naar systeemkeuzes

Inzichten handelingsperspectief geothermie
Om de potentie van regionale geothermie maximaal in te zetten, is een regionaal transportnet en integrale
ontwikkelstrategie noodzakelijk. Samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio is hierin
voorwaardelijk.
Voorwaarden en rolneming van regio Leiden gemeenten (5 + 1):
• Een regionaal transportnet tussen Leiden en Katwijk is een voorwaarde om geothermie bronnen versneld te ontsluiten en aan te sluiten op bestaande
en nieuwe MT wijkdistributienetten. In onze visie biedt een publieke opzet van het transportnet significante voordelen, gezien het langjarige volloop
risico van het transportnet.
• Versnelling van de ontwikkeling van geothermie bronnen is noodzakelijk. Onze visie is om de ontwikkeling van de bronnen privaat in te richten.
Realisatie van 2 geothermie-demonstratieprojecten in de komende 5 jaar is cruciaal om het regionale potentieel (capaciteit en kosten) te valideren en
om het ontwikkeltraject te versnellen.
• De gemeentelijke bronnen en warmtekavel strategie dient goed aan te sluiten op de regionale geothermie ontwikkelstrategie;
• Het is verder van belang om vanuit regio Leiden om:
• Het belang en de urgentie te duiden richting PZH, MijnRaad en EZK voor de ontwikkeling van regionale geothermie;
• Een afwegingskader overeen te komen voor de selectie van de partijen die een opsporingsvergunning hebben aangevraagd;
• Voorwaarden te stellen aan de opsporingspartijen om er zo voor te zorgen dat:
• De ontwikkeling van de bronnen, bijvoorbeeld op gebied van snelheid of volgorde, aansluit op de ontwikkeling van het transportnet en lokale
distributienetten;
• De inrichting, voorwaarden en garanties van de publiek-private opzet geborgd zijn.
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Afweging voor het vervolg – Marktordening
Het is voor de gemeente van belang om éérst te bepalen welke rol zij wil nemen in de ontwikkeling van het
(regionale) warmtesysteem, alvorens een wijkvolgorde te bepalen voor de TVW.
Marktordeningskeuzes – definiëren welke rol gemeente Leiden (en regio) wil nemen:
• De Leidse WarmteRing onderdeel maken van het regionale publieke transportnet;
• Hierdoor heeft Leiden regie op de warmtekavels en het aanbesteden van distributienetten aan de zuidkant van Leiden;
• Open toegang op de Energy Hubs borgen via deelname van gemeente in de realisatie, met recht op strategische sturing;
• Hierdoor heeft de gemeente op termijn een energiesysteem onafhankelijk van Uniper-centrale;
• Hierdoor is tevens de vrije toegang op de Energy Hubs geborgd, waardoor aanbesteding in concurrentie op distributienetten en geothermie bronnen
mogelijk is;
• Op termijn kan mogelijk ook de noordzijde van de WarmteRing onderdeel worden van het publieke transportnet;
• Hierdoor heeft de gemeente óók aan de noordzijde van Leiden regie op warmtekavels;
• En is er meer publieke sturing op verlagen van het temperatuurniveau van het warmtenet;
Marktordeningskeuzes en scenariokeuze hebben impact op Transitievisie Warmte:
• Scenariokeuze heeft impact op de wijkvolgorde in verband met beschikbaarheid bronnen;
• Keuze voor het meest robuuste scenario lijkt voor de hand liggend (combinatie WLQ+ en geothermie);
• Marktordeningskeuzes hebben impact op omvang warmtekavels en mate van concurrentie die mogelijk is;
• Komende 2-3 jaar keuzes marktordening maken;
• Daarna is de communicatieboodschap over de ‘startwijken’ helder  in huidige fase communicatie op hoofdlijnen en proces.
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Afweging voor het vervolg – Energy Hubs
Een keuze voor twee Energy Hubs, waarbij geothermie wordt ontsloten op de West Hub en WLQ+ op de Oost
Hub, is vanuit meerdere perspectieven robuust…
De West Hub fungeert als het knooppunt tussen het bestaande warmtenet van Vattenfall, de Leidse WarmteRing en het regionale transportnet. Het
aanbod van (regionale) geothermie capaciteit wordt hier ontsloten;
• De realisatiesnelheid van de West Hub is afhankelijk van het ontwikkelpad van geothermie. Een modulair systeem biedt in de opstartfase (waarin de
definitieve capaciteit van geothermie onbekend is) de gewenste flexibiliteit;
• De West Hub biedt in het eindbeeld zowel het benodigde temperatuurniveau als voldoende capaciteit om de HT-warmtevraag van het Bio Science Park
te voorzien – óók wanneer de Uniperlocatie komt te vervallen.
De Oost Hub fungeert als het knooppunt tussen het bestaande warmtenet van Vattenfall, de Leidse WarmteRing en WLQ+.
• Het aansluiten van de WLQ+ op de Oost Hub biedt meer voordelen dan een aansluiting op de West Hub:
• Aansluiten op de Oost Hub creëert 2 onafhankelijke startpunten en trajecten voor de ontwikkeling van de hoofdstructuur (WLQ+ op Oost, en
geothermie op West) voor HT/MT warmte voor regio Leiden. Het houdt meer technische en commerciële opties open om waarde te creëren;
• De commerciële (Publiek/Private) setup voor de aansluiting van de WLQ+ via de Oost Hub op het bestaande Vattenfall-net zou wel eens anders kunnen
uitpakken in de onderhandelingen, dan de (Publieke/Private) setup van een Hub die vooral inspeelt op de kansen voor nieuwe distributienetten aan de
zuidkant en de mogelijke inzet van geothermie als bron;
• In Meerburg ligt een urgente gasvervangingsopgave. Omzetting naar warmte ligt voor de hand. Rotterdamse restwarmte lijkt de snelst beschikbare
optie, eventueel met tijdelijke Uniper-warmte voor een aantal jaar, via het bestaande Vattenfall-net.
• Leiden houdt de handen vrij om de Oost Hub commercieel anders op te zetten en in te richten. De aandeelverhoudingen op basis van unieke bijdrage
van de deelnemers ligt waarschijnlijk anders in beide Hubs.
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Afwegingen voor het vervolg – Uniperlocatie
… en biedt de mogelijkheid om in de toekomst de Uniperlocatie vrij te spelen, omdat deze geen rol meer
heeft in het eindbeeld.
Toekomst Uniperlocatie
• De Uniperlocatie is cruciaal voor het welslagen van de warmtetransitie, ook voorbij 2026. Sluiten kan pas nadat:
• Investeringen gedaan zijn door Alliander ten behoeve van het aanpassen van de trafo capaciteit ten noorden van de Uniperlocatie;
• Geothermie en/of Rotterdam restwarmte in voldoende mate kunnen voorzien in de bestaande warmtepiek- en basislast voor warmte in het
Vattenfall-net.
• N.B.: Over de sluiting zullen in een nieuw op te stellen Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Leiden, Uniper, Vattenfall, en de aandeelhouders
in de Oost en West Hub, nadere afspraken gemaakt moeten worden.
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Marktordening – Onderdelen (deels) publiek
Legenda
Bronnen
Zoekgebied nieuwe warmtekavels
Bestaande hoofdnet
Regionaal transportnet
Energy hubs

> privaat in concurrentie
> privaat in concurrentie
> publiek en open
> publiek en open

Toelichting:
Dit kaartje presenteert de mogelijke marktordening in de Leidse regio,
inclusief de implicaties hiervan voor hoe de hoofdinfrastructuur warmte eruit
komt te zien:
- Het regionale transportnet is (deels) publiek en garandeert een open
netwerk. De Leidse WarmteRing maakt onderdeel uit van dit systeem,
waardoor warmte richting Voorschoten en Zoeterwoude kan worden
ontsloten via hetzelfde systeem;
- De EnergyHubs zijn (deels) publiek en garanderen toegang tot warmte op
cruciale plekken in het systeem;
- Geothermie bronnen worden privaat ontwikkeld en aangesloten op het
publieke net. Sturing op programmatische ontwikkeling van deze bronnen
middels vergunningverlening;
- Warmtekavels worden via concessies verleend aan marktpartijen. Alle
kavels kunnen aansluiten op het regionale netwerk om concurrentie te
bevorderen. De gebieden op het kaartje zijn de zoekgebieden voor deze
warmtekavels;
- Geothermie komt binnen over West, WLQ+ komt binnen over Oost.
Hiermee ontstaan twee onafhankelijke startpunten en worden technische
en commerciële waarde gemaximaliseerd.
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Acties
vervolg
Tijdspad op korte,
middellange en lange termijn

Doorkijk – Vervolgstappen op korte termijn
Uitwerking van de markordeningsvraagstukken, de commerciële strategie en het onderhandelingsproces
met Vattenfall, Uniper, Gasunie, en nieuwe spelers. Hieruit volgt de TVW en vertaling naar wijkvolgorde.
Uit de hiervoor genoemde afwegingen, volgen enkele werkstromen voor de korte, middellange en lange termijn.
• De inzichten uit deze scenarioverkenning overstijgen de gemeentegrenzen van Leiden. Om invulling te geven aan meerdere strategische beslissingen is
het noodzakelijk om de regionale samenwerking te versterken. Een eerste vervolgactie is om de inzichten uit deze studie te toetsen aan het regionale
perspectief;
• Deze studie stelt een bepaalde marktordening voor, die nadere uitwerking behoeft en binnen de gemeente op bestuurlijk (en politiek) niveau
bekrachtigd dient te worden. Een eerste vervolgactie is om een systeemstudie te starten naar de gewenste infrastructuur, potentiële tracés en
zoeklocaties voor de Energy hubs;
• Geothermie komt in deze studie naar voren als belangrijke warmtebron voor de gemeente Leiden. Een ontwikkeltraject voor geothermie dient op
regionaal niveau invulling te krijgen. Voor Leiden (en de regio) is het van belang om zo snel mogelijk een of meerdere demonstratieprojecten op te
starten. Een eerste stap hierin is om randvoorwaarden te stellen aan de opsporingsvergunningen en te sturen op een zoeklocatie in Leiden West;
• De nog te bepalen factoren als wenselijkheid van een regionaal transportnet, inpasbaarheid van systeemkeuzes, inzetbaarheid van geothermie en
geothermie hebben implicaties voor de commerciële strategie van de gemeente Leiden. De invulling van bovenstaande werksporen bepalen mede de
strategische richting die Leiden hierin kan hanteren. Een eerste stap voor concretiseren van de commerciële strategie is het starten / doorlopen van het
onderhandelingsproces met Vattenfall, Gasunie, Uniper en nieuwe spelers;
• De analyse van dit rapport en de hierboven genoemde werksporen kunnen vertaald worden naar de Transitievisie Warmte. De scenarioverkenning is
vanuit meerdere invalshoeken benaderd, maar deze moet voor de TVW nog gecombineerd worden met belangrijke afwegingen van andere
stakeholders – plannen WoCo’s, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke factoren, buurtinitiatieven e.d..;
• Het combineren van deze perspectieven stelt Leiden in staat om te komen tot een beredeneerde wijkvolgorde en no-regret maatregelen voor de
komende jaren. Deze uitkomsten kunnen tot slot worden opgenomen in de communicatie- en participatiestrategie richting inwoners.
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Doorkijk – Tijdspad voor komende 2-3 jaar
Vaststellen van de strategie voor de stad en de regio, en deze concretiseren in een uitvoeringsprogramma.
Vraagt besluitvorming op de gewenste rol van de gemeente.
2021
Q1 + Q2

2021
Q3 + Q4

Regionale
versterking

Formuleren visie en bepalen
inzet voor regionaal orgaan

Marktordening &
ontwikkelstrategie

Politieke besluitvorming
gewenste rol gemeente

Ontwikkelpad
geothermie

Regionaal belang aan
Mijnraad meegeven

2022
Q1 + Q2

2022
Q3 + Q4

Inrichten regionaal orgaan, formuleren ontwikkelstrategie en uitvoeren
technische en financiële verkenningen naar tracé’s en warmtesysteem

Transitievisie
warmte

Communicatie in de stad, vertalen strategie
naar TVW en meenemen college en raad

Samenwerking
met
Vattenfall

Haalbaarheid systeemkeuzes

2023
Q3 + Q4

Organiseren marktbenadering (bijvoorbeeld: aanbesteding
ontwikkeling regionaal open net)

Politieke besluitvorming over
marktordening in Leiden

Systeemstudie WLQ+, Leidse
WarmteRing & EnergyHubs

Randvoorwaarden opsporingsvergunningen
– o.a. sturing op demonstratieproject West

2023
Q1 + Q2

Vergunningverlening in Leidse regio

Start ontwikkeltraject demonstratieproject

Ondersteuning van (reeds lopende) bewonersinitiatieven, haalbaarheidsstudies en verkenningen
Vertalen strategie naar wijkvolgorde

Eerste Wijkuitvoeringsplannen opstellen

Commerciële strategie bepalen
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Doorkijk – Tijdspad voor komende 10-15 jaar
De Energietransitie van morgen, start vandaag. Vraagt in de uitvoering:
•

Verbinding en contractering tussen de deelnemende partijen;

•

Een meerjarige programmatische aanpak om integratie van onderdelen te realiseren;

•

Een fikse step up in organisatiecapaciteit op gemeentelijk als op regionaal niveau.

2026 - 2030

2021 - 2025
Regionale
infrastructuur

Ontwikkelpad
geothermie

Ontwikkelpad formuleren en
vergunningverlening

Realiseren eerste demonstratieprojecten in de Leidse regio

Leidse infrastructuur

Systeemstudie
Leidse Infra

Realisatie
WLQ+

Besluitvorming
WLQ+

Realisatie
distributienetten

Ondersteunen lopende initiatieven,
bepalen wijkvolgorde

Rol Unipercentrale

Realiseren eerste ontsluitingen geothermiebron en
afzetgebieden

Uitvoeren studies, formuleren strategie en
organiseren marktbenadering

Aanbesteden, RO- en
vergunningentraject

Realiseren Oost Hub

Realiseren West
Hub

2031-2035

Strategie en markt-benadering
doorontwikkeling

Doorontwikkelen regional transportnet

Strategie en markt-benadering
doorontwikkeling

Programmatische ontwikkeling en aansluiting geothermische
bronnen

Sluiten Leidse WarmteRing

Vergunningverlening en realisatie WLQ+

Eerste grootschalige wijkaanpak met bestaande net als basis

Bestaande contractverplichting

Grootschalige wijkaanpak in combinatie met sluiten Leidse
WarmteRin

Opstarten wijkaanpak in opvolgende
wijken

Geleidelijke afbouw warmtelevering
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Bijlage I
Heuristiek rekenmodel en
mogelijkheden tot verdieping

Methodiek en Heuristiek
Algemene disclaimer:
- Het model is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat gebruikers op basis van voortschrijdend inzicht instellingen in het
model kunnen aanpassen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
- Opgenomen trends;
- Basisinstellingen op wijkniveau. Bijvoorbeeld de beschikbare opties om vastgoed te verduurzamen per vastgoedtype;
- Gehanteerde kengetallen.

- De hierna gepresenteerde uitgangspunten zijn gehanteerd bij de eerste doorrekening van het model.
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Methodiek en Heuristiek
Uitgangspunten – Het bepalen van de totale keteninvesteringen
- Welke kosten zijn meegenomen in het bepalen van de totale keteninvesteringen:
- (Her)investeringen in bron, transport, distributie en aflevering van energiedragers zoals warmte en elektriciteit;
- (Her)investeringen in benodigde woningaanpassingen, zoals isolatie, afkoppelen van gas, elektrisch koken en warmteafgifte;
- (Her)investeringen in installaties, zoals warmteoverdrachtstations (WOS), hulpwarmtecentrales (HWC) en individuele installaties zoals
(hybride) warmtepompen.

- Welke kosten zijn niet meegenomen in het bepalen van de totale keteninvesteringen:
- Er is geen rekening gehouden met herinvesteringen in de bestaande gasinfrastructuur voor de bestaande vervangingsopgave;
- Voor waterstof zijn géén complete keteninvesteringen opgenomen, enkel meerinvesteringen in het aanpassen van bestaande
gasinfrastructuur;
- De impact van het elektrificeren van zware mobiliteit en lichte transport op de netverzwaringsopgave is niet meegenomen, enkel de
impact van het elektrificeren van personenvervoer;
- Er zijn geen kosten bepaald voor kosten van isolerende maatregelen in utiliteitsgebouwen of industrie. Bij industrie zijn daarnaast ook
geen kosten bepaald voor het overstappen op een andere energiedrager. De systeemimpact van elektrificatie of het toepassen van
waterstof in de industrie en landbouw is wel meegenomen.

Uitgangspunten – Het bepalen van betaalbaarheid
- De betaalbaarheid voor de eindgebruiker is bepaald door de systeemkosten terug te rekenen naar kosten per GJ
afgenomen energie. Hierin zijn zowel de keteninvesteringen als tarieven meegenomen. Voor de tarieven zijn de maximum
ACM-tarieven gehanteerd, prijspeil heden. Inzichten uit bestaande businesscases zijn gehanteerd om de
keteninvesteringen om te rekenen naar kosten per GJ.
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Methodiek en Heuristiek
Uitgangspunten – Algemeen
- Mogelijkheden vanuit boven- en ondergrond
- Op het moment van het opstellen van deze rapportage is er nog geen aanvullende informatie beschikbaar over de beperkingen
met betrekking tot systeemkeuzes voor specifieke wijken. Om deze reden is het in het model mogelijk om in alle wijken, alle
typen warmtesystemen aan te leggen.

- Nieuwbouw
- Met betrekking tot trends in nieuwbouw sluiten wij aan op aannames uit het ETM. Hierin wordt voorzien dat er in 2030 circa
8.500 woningen toegevoegd worden binnen de stadsgrenzen van Leiden. Deze trend trekken wij door richting 2050, maar zwakt
duidelijk af. Tussen 2030 en 2050 voegt Leiden nog eens 6.000 woningen toe binnen de stadsgrenzen.
- De ruimte voor deze woningen is beperkt. Wij maakten een inschatting van de wijken waarbinnen deze toevoegingen wel
kunnen vallen en sluiten hierbij de Binnenstad en de wijken Stevenshof en Merenwijk uit.

- Zonnepanelen
- Wij veronderstellen dat op 5% van de daken in Leiden al een PV-systeem geïnstalleerd is. Daarnaast sluiten wij wederom aan op
het ETM, met een toename van 20% PV-op-dak tot 2030 en trekken deze trend door tot 2050 tot een resultaat van in totaal 40%
van de woningen, ongeveer 24.000 woningen in de stad, die voorzien zijn van PV-panelen.
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Methodiek en Heuristiek
Uitgangspunten – Algemeen
- Energiebronnen
- Informatie met betrekking tot energiebronnen zijn gebaseerd op informatie uit de regio en gesprekken met de ontwikkelende
partijen. Dit betreft o.a. de RES, Dunea, Alliander, Vattenfall en geothermiepartijen.
- Lokale, kleinschalige, lage temperatuur energiebronnen zijn op het moment van schrijven van dit rapport beperkt in beeld.

- Mobiliteit
- De ontwikkeling van elektrisch rijden heeft een belangrijke impact op de benodigde verzwaring van het elektranet. Wij sluiten in
de ontwikkeling van elektrisch rijden wederom aan op uitgangspunten uit het ETM. 20% van het personenverkeer is in 2030
elektrisch, met een stijging tot 80% in de jaren tot 2050.
- Voor ieder van deze personenwagens wordt een laadpaal gerealiseerd in de stad. Dit in verband met ook het faciliteren van
forenzen van buiten Leiden en de mismatch tussen de locatie van opladen voor bewoners en deze forenzen.

- Elektranet
- Op basis van analyses van Alliander blijkt dat er slechts in een deel van de wijken nog ruimte voor aanvullende vraag is op het
laag- en middenspanning elektranet. Het net in deze wijken biedt ruimte voor een verdubbeling van de piekvraag, maar zal
daarna verzwaard moeten worden.
- Het verzwaren van deze netten gebeurt volgens het 1-2-3-5 principe. Woningen worden nu verondersteld een gelijktijdige
piekvraag van 1kW te hebben. Deze vergroot door invoering van inductiekoken naar 2kW, door invoering van elektrische
voertuigen naar 3kW en door All-electric verwarmen naar 5kW. Deze stappen zijn in lijn gebracht met investeringen die nodig
zijn op wijkniveau, zoals aangegeven door Alliander. Een verzwaring van 1kW, ongeacht de reden van verzwaring, kost binnen
een wijk altijd hetzelfde.
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Methodiek en Heuristiek
Uitgangspunten – Investeringen
- Gebaseerd op geverifieerde input uit Vesta MAIS (BZK).
- Aanvullend hebben wij kengetallen met betrekking tot investeringen in warmtenetten, zowel regionaal als in de wijk,
geverifieerd op basis van referentieprojecten.
Uitgangspunten - Energietarieven
- Energietarieven in het model zijn gebaseerd op prijzen op prijspeil heden en worden in de tijd niet geïndexeerd. Het model
en dit rapport laat dan ook de reële waarden zien.
- De reden dat wij op deze manier de lasten voor de bewoner laten zien, is dat de energieprijzen lastig te voorspellen zijn en van meer
afhankelijk zijn dan indexatie. Een begrip als de groene paradox1 of prijsstelling van warmte hebben tevens invloed op deze tarieven.

Uitgangspunten – Technische aspecten systeem
- De invoer op het gebied van overstapmogelijkheden en conversie van warmtevraag tussen verschillende systemen is
gebaseerd op twee verschillende principes.
- De overstapmatrix is opgesteld vanuit logica en het beperken van waardevernietiging. Een overstap van ‘Collectieve HT-warmte’ naar
‘Collectieve LT-warmte’ is bijvoorbeeld onwenselijk, omdat een dergelijke overstap aanzienlijke investering in de woning met zich draagt en
deze naar verwachting zeer kosteninefficiënt is. In gelijke wijze is het (terug) overstappen op gas of waterstof, niet mogelijk vanuit situaties
waarbij er al andere infrastructuur in de grond ligt en er dus een dubbele infrastructuur aangelegd moet worden.
- De conversie van warmtevraag gebeurt op basis van natuurkundige constanten en kenmerken van de specifieke systemen.
1) De groene paradox beschrijft het fenomeen dat een liter olie in de toekomst enkel goedkoper wordt, omdat de verkoper van de grondstof liever dezelfde hoeveelheid goedkoper verkoopt, dan helemaal niet. Hierdoor daalt de prijs
van olie hoogstwaarschijnlijk met groene energie mee, tot de ondergrens van de productieprijs behaald is.
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Methodiek en Heuristiek
Uitgangspunten – Vastgoed
- Woningen
- Woningen in het model delen wij op in 6 categorieën: HT, MT en LT en in beiden gevallen een differentiatie naar collectief of
individueel verwarmd. Dit onderscheidt maakt het mogelijk om de grenzen van wijken aan te houden als geografische indeling
van Leiden, maar voorkomt het generaliseren van een aanpak binnen een wijk met daarin veel verschillende woningtypen en
categorieën.
- Het onderscheidt tussen HT, MT en LT wordt gemaakt op basis van de warmtevraag per woning. HT woningen kennen een
warmtevraag van meer dan 110 kWh/m² GBO, MT woningen een warmtevraag van tussen de 110 en 75 kWh/m² GBO en LT
woningen een warmtevraag van minder dan 75 kWh/m² GBO. Het onderscheidt tussen collectief of individueel is gebaseerd op
het gemiddelde gasverbruik binnen het postcode-6 gebied (bijvoorbeeld 2311AA). Wanneer deze waarde onder de 2,5 m³ gas
per m² grondgebied zakt, beschouwen wij de warmtedichtheid als te laag en vallen alle woningen binnen het postcodegebied
onder de categorie individueel aangesloten. De waarde van 2,5 m³ gas per m² grond is bepaald aan de hand van een analyse van
verschillende postcodegebieden in Leiden.

- Utiliteit en Industrie
- Utiliteits- en industriefuncties beschouwen wij altijd als collectief verwarmt, vanwege de hoge vraag op één locatie waardoor de
afweging om een warmteleiding aan te leggen voor enkel dit object anders gemaakt wordt.
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Verdieping rekenmodel
Verdere ondersteuning bij aanscherpingen model (versie 1.1, 1.2, …)
-

Uitkomsten traject GenerationEnergy opnemen;
Uitkomsten RES-traject opnemen;
Uitkomsten factfinding studie Vattenfall opnemen;
Verschillende van de huidige ‘extreme’ scenario’s combineren tot één of twee combinatiescenario’s;

Langere termijn mogelijkheden tot verdere verdieping (versie 2.0):
-

Relatie met omliggende gemeenten inzichtelijk en onderdeel maken van strategievorming;
T-niveaus in graden definiëren om uitwisseling energie aan te scherpen;
Onderlinge relaties tussen buurten op lager detailniveau verwerken > Buurt A heeft warmte over, Buurt B een tekort,
overschot kan het tekort voorzien van warmte;
Model kan tevens ingezet worden voor de ontwikkeling van een regionale energiebalans > iedere gemeente heeft dan zijn
eigen energievraag en een aanbod op stadsniveau;
Meer sturing mogelijk maken op isolerende maatregelen / woningaanpassingen;
Integrale businesscases in energiewaardeketen opnemen in het model, inclusief berekening onrendabele top;
Model ontwikkelen op digitaal platform.
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Bijlage II
Verdieping uitkomsten eerste
doorrekening

Hoe scenario-denken?

1.
2.
3.

• Naar welk eindbeeld werken we toe?
• Op basis van welke bronnen/dragers?

Gehanteerde ontwerpprincipes bij
formuleren scenario’s en routekaart

• Voornaamste uitgangspunten scenario
• Ontwikkelpad bronnen + transport

• Passende/logische wijkvolgorde
• Routes per vastgoedtype per wijk

Waarde
maximaliseren

Risico
beperken

• Betaalbaarheid
• Betrouwbaarheid
• Duurzaamheid

• Inpasbaarheid
• Beperken overlast
• Beperken
financiële risico’s

Integrale beoordeling scenario’s aan de hand van het afwegingskader
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Scenariodefinities
Scenariodenken is toegepast om extremen te verkennen. Deze verkenning heeft geleid tot inzichten voor de
strategische beslissingen en inzicht over mogelijke no-regret maatregelen.
Welke scenario’s zijn onderzocht in deze studie?
• Basis+ scenario. Huizen isoleren tot “transitie klaar”. Onderliggende trends toename elektrische vervoer, uitrol PV, nieuwbouw en andere trends op
stadsniveau. Alle hierop volgende scenario’s bouwen voort op dit basis+ scenario;
• Maximale inzet op collectieve warmte:
• 2) Geothermie als HT/MT-bron, aangevuld met lokale LT-bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende trends
is uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 3) WLQ+ als HT/MT-bron, aangevuld met lokale LT-bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende trends is
uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 4) Multibronnen scenario met geothermie, WLQ+ én lokale bronnen. In de binnenstad wordt na 2040 waterstof toegepast. Voor onderliggende
trends is uitgegaan van het Basis+ scenario;
• 5) Maximale inzet op elektrificatie + waterstof. In dit scenario wordt collectieve warmte zo min mogelijk toegepast, met uitzondering van het bestaande
warmtenet. Vrijwel de hele stad gaat over op all-electric of hybride oplossingen, met het toepassen van waterstof vanaf 2040.
Deze Bijlage I bevat een toelichting op de methodiek, heuristiek en kengetallen die zijn toegepast in het rekenmodel.
Bijlage II presenteert in meer detail hoe de scenario’s zijn geformuleerd en wat de resultaten zijn van de doorrekening met het rekenmodel.
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Uitgangspunten Basis+ Scenario
Gehanteerde uitgangspunten bij het Basis+ scenario. Dit scenario wordt als referentiescenario gehanteerd.
a) Aanname: binnenstad kan niet op warmtenet
b) Isoleren:
i.
Alle woningen maken één stap (HT > MT, MT > LT);
ii. Wanneer woningen al LT zijn, dan maximaal 30% besparing;
iii. Isolatie wordt gelijkmatig en op natuurlijke momenten toegepast, géén wijkgerichte programma’s;
iv. Isolatie wordt in toenemende mate toegepast – een stijgende/exponentiële lijn tot 2050;
c) Trends:
i.
Nieuwbouw vooral tot 2035, daarna afvlakkende lijn;
ii. Nieuwbouw 70% individuele oplossingen;
iii. EV groeit tot 80% in 2050. Versnelling uitrol vanaf 2030;
iv. PV groeit tot 40% in 2050. Versnelling uitrol tot 2030;
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Uitkomst: Basis+ Scenario
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Uitgangspunten: Geothermie & lokale bronnen
Gehanteerde uitgangspunten bij formuleren scenario Geothermie
1) Basis+ scenario
2) Betaalbaarheid
a) Eerste doubletten snel aansluiten op westzijde;
b) Bestaande net Vattenfall uitbreiden aan noordzijde;
c) HT + MT collectief binnen dezelfde wijk in één keer overstappen (wijkaanpak);
d) Voor individuele woningen: éérst LT, dan MT en tot slot HT (want woningen maken eerst nog stappen);
e) Géén collectieve warmte in centrum (waterstof vanaf 2040).
3) Betrouwbaarheid
a) Ontwikkelrichting West naar Oost. Start bij EnergyHub Westzijde;
b) Sluiten Leidse Warmtering + EnergyHub Oostzijde bij voldoende vraag;
c) Sluiting Uniper als bovenstaande infra gereed is.
4) Duurzaamheid
a) Alle woningen isoleren tussen 2020-2050  één T-stap;
b) Betaalbare lokale LT-bronnen hebben voorrang bij invulling LT-vraag.
5) Risicomitigatie
a) Geen wijkgerichte isolatieaanpak. Op natuurlijke momenten isoleren.
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Uitkomst: Geothermie & lokale bronnen
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Uitgangspunten: WLQ+ & lokale bronnen
Gehanteerde uitgangspunten bij formuleren scenario WLQ+
1) Basis+ scenario
2) Betaalbaarheid
a) WLQ+ realiseren in tijdvak 2020-2025;
b) Bestaande net Vattenfall uitbreiden aan noordzijde;
c) HT + MT collectief binnen dezelfde wijk in één keer overstappen (wijkaanpak);
d) Voor individuele woningen: éérst LT, dan MT en tot slot HT (want woningen maken eerst nog stappen);
e) Géén collectieve warmte in centrum (waterstof vanaf 2040).
3) Betrouwbaarheid
a) Ontwikkelrichting Oost naar West. Start bij EnergyHub Oostzijde;
b) Sluiten Leidse Warmtering + EnergyHub Westzijde bij voldoende vraag;
c) Sluiting Uniper als bovenstaande infra gereed is.
4) Duurzaamheid
a) Alle woningen isoleren tussen 2020-2050  één T-stap;
b) Betaalbare lokale LT-bronnen hebben voorrang bij invulling LT-vraag.
5) Risicomitigatie
a) Geen wijkgerichte isolatieaanpak. Op natuurlijke momenten isoleren.
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Uitkomst: WLQ+ & lokale bronnen
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Uitgangspunten: WLQ+, Geothermie & lokale bronnen
Gehanteerde uitgangspunten bij formuleren multibronnen scenario WLQ+, geothermie & lokale bronnen:
1) Basis+ scenario
2) Betaalbaarheid
a) Eerste doubletten snel aansluiten op westzijde. WLQ+ aansluiten op oostzijde;
b) Bestaande net Vattenfall uitbreiden aan noordzijde;
c) HT + MT collectief binnen dezelfde wijk in één keer overstappen (wijkaanpak);
d) Voor individuele woningen: éérst LT, dan MT en tot slot HT (want woningen maken eerst nog stappen);
e) Géén collectieve warmte in centrum (waterstof vanaf 2040).
3) Betrouwbaarheid
a) EnergyHub Westzijde én Oostzijde. Gelijktijdige ontwikkeling;
b) Sluiten Leidse Warmtering bij voldoende vraag;
c) Sluiting Uniper als bovenstaande infra gereed is.
4) Duurzaamheid
a) Alle woningen isoleren tussen 2020-2050  één T-stap;
b) Betaalbare lokale LT-bronnen hebben voorrang bij invulling LT-vraag.
5) Risicomitigatie
a) Geen wijkgerichte isolatieaanpak. Op natuurlijke momenten isoleren.
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Uitkomst: WLQ+, Geothermie & lokale bronnen
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Uitgangspunten: All electric & Uniper
Gehanteerde uitgangspunten bij formuleren scenario All electric & Uniper
1) Basis+ scenario
2) Betaalbaarheid
a) Bestaande net Vattenfall in desbetreffende wijken verdichten vanaf 2030;
b) Voor individuele woningen: éérst LT, dan MT en tot slot HT (want woningen maken eerst nog een T-stap);
c) Géén collectieve warmte in centrum (waterstof vanaf 2040).
3) Betrouwbaarheid
a) Start met opgave in wijken met ‘ruimte’ op het elektriciteitsnet;
b) Overige wijken voorzien van nieuwe warmtevoorziening wanneer het net verzwaard is;
c) Uniper centrale in gebruik houden en vanaf 2040 stoken met waterstof;
4) Duurzaamheid
a) Alle woningen isoleren tussen 2020-2050  één T-stap;
b) HT-woningen zijn geïsoleerd vóór de switch van warmtesysteem, MT-woningen maximaal 10 jaar na de switch en LTwoningen wanneer de gehele wijkaanpak afgerond is;
c) HT- en MT-woningen in de binnenstad stappen tot 2030 over op een hybride (gas & elektra) warmtevoorziening.
5) Risicomitigatie
a) Geen wijkgerichte isolatieaanpak. Op natuurlijke momenten isoleren.
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Uitkomst: All electric & Uniper
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Resultaten afwegingskader scenario’s
Integrale afweging – scenario’s relatief gescoord ten opzichte van elkaar. Multibronnen scenario WLQ+,
geothermie en lokale bronnen krijgt op basis van kwalitatieve factoren de voorkeur.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
In alle scenario’s is het mogelijk 60%-70% CO2-reductie te bereiken in 2050 t.o.v. 2020. De CO2-reductie is
over de totale transitieperiode beschouwd. De snelheid van de transitie is doorslaggevend voor de absolute
CO2-reductie.
CO2-reductie: hanteerde uitgangspunten
• Bij CO2-reductie wordt per scenario gekeken naar de totale CO2-uitstoot van het betreffende scenario over de gehele periode van 2020 tot 2050. De
factor snelheid heeft een grote impact hierop: hoe sneller een duurzame warmtevoorziening gerealiseerd wordt, hoe meer CO2-uitstoot wordt
voorkomen in de periode van 30 jaar.
• De onderliggende assumpties voor besparing door isolerende maatregelen, vergroening van de elektriciteitsvoorziening, toename van het aandeel
groen gas en beschikbaarheid van groene waterstof is in ieder scenario gelijk;
Inzichten: een combinatiescenario scoort het hoogst door zowel snelheid als duurzaamheid van de keten
• Het geothermiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Dit heeft er vooral mee te maken dat de grootschalige uitrol van warmtenetten pas relatief
laat op gang komt, door de onzekerheden in de opstartfase. Dit scenario komt dus laat op gang;
• Het all-electric scenario scoort iets hoger dan het geothermiescenario. Dit komt vooral omdat in dit scenario – in tegenstelling tot de drie
warmtescenario’s – een versnelde wijkgerichte isolatieaanpak wordt gehanteerd, zodat woning geschikt worden gemaakt voor all-electric.
• Het multibronnenscenario en het WLQ+ scenario liggen dicht bij elkaar. Het aardgasvrij maken van wijken gaat in deze scenario’s sneller van start
dankzij het realiseren van de WLQ+. Het minimale verschil is te verklaren door de iets snellere uitrol van aardgasvrij in het WLQ+ scenario.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
Het bepalen van de totale investeringskosten per scenario is gedaan door de gehele energieketen te
beschouwen: alle kosten, van bron en transport tot distributie, aansluiting en woningaanpassingen zijn
hierin meegenomen.
Investeringsprofiel: gehanteerde uitgangspunten

• Bij het investeringsprofiel wordt per scenario gekeken naar alle investeringen in de energieketen over de gehele periode van 2020 tot 2050. Dit
betreft investeringen in isolatie, woningaanpassingen en installaties, broncapaciteit, transportcapaciteit, distributienetten, het elektriciteitsnet en
overige systeemkosten. Er is uitgegaan van huidig prijspeil – inflatie is dus niet meegenomen;
• De onderliggende assumpties voor isolerende maatregelen, uitrol van EV en PV zijn in alle scenario’s gelijk.
Inzichten: het geothermie scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Dit heeft vooral te maken met de (herhaalde) investeringen die woningeigenaren moeten
doen in isolerende maatregelen en installaties.
• De scenario’s o.b.v. geothermie versus WLQ+ liggen dicht bij elkaar. De totale investeringen in het warmtesysteem zijn iets gunstiger in het
geothermie scenario dan het WLQ+ scenario. Dit heeft vooral te maken met de lagere investeringen in een regionaal transportnet ten opzichte van
de WLQ+ leiding. De grootste investeringen zitten echter in de lokale distributienetten. Op dit niveau zijn de kosten vergelijkbaar.
• Het multibronnenscenario van WLQ+ én geothermie scoort het laagst van de drie warmtescenario’s. In dit scenario wordt én de WLQ+ leiding én de
regionale transportleiding gerealiseerd. Het systeem wint aan robuustheid, maar heeft hiermee een hoger investeringsprofiel. Op
distributienetniveau zijn de kosten wederom vergelijkbaar.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
De betaalbaarheid voor bewoners is afhankelijk van noodzakelijke investeringen en toekomstige tarieven.
Er is uitgegaan van prijspeil heden. Vooral de investeringen in woningaanpassingen zijn doorslaggevend.
Betaalbaarheid: gehanteerde uitgangspunten
• Bij betaalbaarheid wordt per scenario gekeken ontwikkeling van woonlasten voor de bewoners over de gehele periode van 2020 tot 2050. Voor
warmte is uitgegaan van ACM-tarieven, waarna middels een onrendabele top berekening is bepaald of kapitaallasten voor investeringen in het
energiesysteem passen binnen deze tarieven. Wanneer deze kosten hier niet binnen passen, zijn deze als onrendabele top toegevoegd;
• Investeringen in isolatie zijn separaat meegenomen. Omdat in dit model woningen maximaal 1 à 2 labelstappen maken, wordt ervan uitgegaan dat
deze investeringen zich terugverdienen. Er is uitgegaan van huidig prijspeil – inflatie is dus niet meegenomen.
Inzichten: het geothermie scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Dit heeft vooral te maken met de (herhaalde) investeringen die woningeigenaren moeten
doen in isolerende maatregelen en installaties. Daarnaast vertaalt dit scenario zich in hogere energierekeningen voor bewoners;
• Het WLQ+ scenario scoort op betaalbaarheid het laagst van de collectieve warmtescenario’s. Dit heeft vooral te maken met de hoge onrendabele top
op de transporttarieven, die in dit model terecht komen bij de bewoners.
• Het geothermie scenario scoort het hoogste op betaalbaarheid, omdat (met de huidige SDE++ tarieven) de hele warmteketen bekostigd kan worden
binnen de huidige ACM-tarieven. Hiermee is een woonlastenneutrale propositie voor bewoners mogelijk.
• Het combinatiescenario van WLQ+ én geothermie scoort lager dan het geothermie scenario. Dit komt omdat in dit scenario een combinatie wordt
gemaakt tussen de WLQ+ warmte, met hogere onrendabele top op transportkosten, en geothermie warmte.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
De inpasbaarheid van de warmtescenario’s is vergelijkbaar. Hierbij is in alle scenario’s uitgegaan van géén
warmtenet in de binnenstad.
Inpasbaarheid: gehanteerde uitgangspunten
• Bij inpasbaarheid wordt per scenario gekeken naar de mate waarin het beoogde energiesysteem past in de ondergrondse en bovengrondse ruimte.
Dit is een kwalitatieve beoordeling van ieder scenario;
Inzichten: het combinatie scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Dit heeft vooral te maken met de grote hoeveelheid uitbreidingen in de ondergrond en
bovengrond van de netcapaciteit. Het aantal trafo’s neemt in dit scenario significant toe, waarvoor plek gevonden moet worden. Daarnaast is in dit
scenario aanvullende hoogspanningscapaciteit nodig (zowel netwerk als transformatorstations), wat een fors ruimtebeslag met zich meebrengt.
• Het geothermie en WLQ+ scenario scoren vrijwel gelijk op inpasbaarheid. Het eindbeeld is op distributienetniveau gelijk, dus het grootste verschil zit
in de inpasbaarheid en uitrolvolgorde van de twee scenario’s. Geothermie scoort op inpasbaarheid iets lager, omdat de Uniperlocatie langer
noodzakelijk is voor het energiesysteem;
• Het gecombineerde scenario van WLQ+ en geothermie scoort het hoogste op inpasbaarheid. Wat nadelig is ten opzichte van de twee uiterste
warmtevarianten is dat er twee transportsystemen ingepast moeten worden in plaats van één. Een voordeel van dit scenario, echter, is dat beide
systemen mogelijk kleiner gedimensioneerd kunnen worden, inclusief de HWC’s. Daarnaast komt ook in dit scenario de Uniperlocatie mogelijk
eerder vrij.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
De toekomstbestendigheid is vooral afhankelijk van bronzekerheid en technische levensduur van het
energiesysteem. Het multbronnen scenario is hierin het meest robuust.
Toekomstbestendigheid: gehanteerde uitgangspunten
• Met toekomstbestendigheid wordt bedoeld de mate waarin een scenario in de tijdshorizon voorbij 2050 nog steeds levensvatbaar is. Dit kan zowel
de technische levensduur van de energieketen betekenen, alsook bronzekerheid op de lange termijn. Ieder scenario wordt kwalitatief op
toekomstbestendigheid beoordeeld.
Inzichten: het combinatie scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Een groot nadeel van het elektrificatiescenario is dat het systeem om continue
herinvesteringen vraagt. De technische levensduur van warmtepompen is immers maar 15 jaar. Daarnaast zet dit scenario vanuit een breder
perspectief grote druk op het landelijke elektriciteitsnet en de landelijke opgave om duurzame opwek van elektriciteit te realiseren.
• Het WLQ+ scenario scoort hoger dan het elektrificatiescenario, maar alsnog relatief laag vanwege het bestaande bronrisico. Op dit moment gaat men
ervan uit dat de Rotterdamse havenwarmte gaat verduurzamen of op termijn vervangen wordt door het toevoegen van Zuid-Hollandse geothermie.
Wijzigende (Europese) wet- en regelgeving, klimaatdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van de fossiele industrie zijn onzekere factoren.
• Het geothermie scenario scoort hoger dan het WLQ+ scenario vanwege een lager bronrisico. Bij goed extractiebeleid – zeker wanneer afgestemd met
meerdere aaneengesloten bronnen – is een geothermische bron in potentie onuitputtelijk.
• Het gecombineerde scenario van WLQ+ en geothermie scoort het hoogste op toekomstbestendigheid. Dit scenario is namelijk het meest robuust: er
wordt een diversiteit van bronnen toegepast.

71

Definitief Eindrapport, versie d.d. 21-05-2021

Resultaten afwegingskader scenario’s
In alle scenario’s is sprake van overlast voor bewoners, door werkzaamheden in de openbare ruimte en
zelfs tot achter de voordeur. Er zit vooral onderscheid in de mate van herhaaldelijke overlast in de periode
van 2020-2050.

Overlast bewoner: gehanteerde uitgangspunten
• Om de mate van overlast voor bewoners te bepalen is vooral gekeken naar hoe veel, hoe vaak en hoe ingrijpend de fysieke buitenruimte of woningen
aangepast moeten worden in de periode 2020-2050. Een hoge uitrolsnelheid van aardgasvrije wijken kan eveneens leiden tot een hoge mate van
overlast voor bewoners, omdat een relatief groot deel van de stad in een relatief korte periode ‘open ligt’.
Inzichten: het WLQ+ scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt als ongunstigste uit de bus. Dit komt vooral doordat de netverzwaringsopgave een continue race tegen de klok is – in
dit scenario zal in iedere wijk van de stad ten alle tijden werkzaamheden plaatsvinden om netverzwaring te realiseren. Daarnaast zijn inwoners in dit
scenario ‘nooit klaar’ met hun persoonlijke energietransitie vanwege de relatief korte levensduur van all-electric installaties;
• Het geothermie scenario scoort van de warmtescenario’s het laagst. In dit scenario bestaat nog onzekerheid over de daadwerkelijke potentie van
geothermie en weten bewoners dus voor een langere periode nog niet waar ze aan toe zijn. Wanneer de potentie van geothermie eenmaal is
bewezen is een inhaalslag benodigd, waardoor in relatief korte tijd relatief veel wijken aangesloten worden;
• Het WLQ+ scenario scoort op overlast voor bewoners het beste. Dit scenario biedt namelijk duidelijkheid: er kan snel begonnen worden en er kan
wijkgericht gewerkt worden;
• Het gecombineerde scenario van WLQ+ en geothermie scoort hoger dan geothermie alleen, maar lager dan WLQ+. Dit heeft er vooral mee te maken
dat in de eerste 10-15 jaar van dit scenario op veel plekken in de stad werkzaamheden gaande zijn, omdat vanuit meerdere kanten warmte
aangevoerd gaat worden.

72

Definitief Eindrapport, versie d.d. 21-05-2021

Resultaten afwegingskader scenario’s
De warmtescenario’s bieden de meeste sturingsmogelijkheden voor de gemeente. Het multibronnen
scenario biedt de meeste mogelijkheden om opties open te houden en te sturen op een robuuste
eindsituatie.
Sturingsmogelijkheden gemeente: gehanteerde uitgangspunten

• Het laatste kwalitatieve criterium waar de scenario’s op zijn beoordeeld is de mate van sturingsmogelijkheden door de gemeente. Hoeveel grip heeft
de gemeente op de ontwikkeling van een bepaald scenario?
Inzichten: het gecombineerde scenario scoort het beste
• Het elektrificatiescenario komt ook hier als ongunstigste uit de bus. Het is niet mogelijk voor de gemeente om de ontwikkeling van netverzwaring te
sturen – hoogstens om af te stemmen met Liander waar de prioriteiten liggen. Daarnaast biedt dit scenario de minste mogelijkheden om te sturen
op de uitrol van all-electric oplossingen. Iedere bewoner zal de keuze uit eigen beweging moeten maken;
• Het WLQ+ scoort van de warmtescenario’s het laagst. De gemeente heeft enige sturing op de aanvoerlocatie van WLQ+ en kan daarnaast een rol
nemen door de Leidse WarmteRing te sluiten. De primaire basis voor dit scenario is echter de commerciële afspraak tussen Vattenfall en Gasunie;
• Het geothermie scenario scoort hoger, omdat in dit geval de gemeente (in regionaal verband) kan sturen op de realisatie van een regionaal
transportnet – waaronder de Leidse WarmteRing en de realisatie van HWC’s op strategische locaties. De gemeente passeert hiermee echter een
lopende commerciële afspraak, waarmee zij het risico loopt om grip op de eventuele komst van havenwarmte mogelijk verliest;
• Het gecombineerde scenario van WLQ+ en geothermie scoort het hoogst op sturingsmogelijkheden. In dit scenario staat de robuustheid van het
systeem centraal en kan de gemeente cruciale onderdelen (Leidse WarmteRing, transportcapaciteit en de HWC’s) een rol nemen. De commerciële
afspraak tussen Vattenfall en Gasunie blijft in stand, maar kan beperkt worden tot de huidige capaciteit van het Vattenfall net.
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Resultaten afwegingskader scenario’s
Ieder scenario kent haar eigen risicoprofiel. Risico’s worden het beste gemitigeerd door te kiezen voor het
multibronnen scenario.
Het risicoprofiel – per categorie gescoord op ‘hoog – midden – laag’ – is het laagst voor het multibronnen scenario:
• Scenario ‘maximaal elektrificeren’ heeft overall het hoogste risicoprofiel. De benodigde netverzwaring voor dit scenario is voorlopig voor Alliander
niet te realiseren. Ook resulteert dit scenario in de hoogste kosten voor bewoners door de forse isolatieopgave en kosten van installaties. Dit scenario
heeft daarom maatschappelijk en politiek gezien het hoogste risicoprofiel;
• Risico’s aan het geothermie scenario zitten vooral in onzekerheden in de techniek (definitieve potentie is nog onzeker en het brengt realisatie en
exploitatierisico’s met zich mee) en mogelijk politieke acceptatie en implicaties van een eventuele strategische koerswijziging;
• WLQ+ scenario heeft juist een hoger risicoprofiel bij maatschappelijke acceptatie en financiële implicaties;
• Het multibronnen scenario WLQ+ en geothermie heeft een mitigerend effect op bovengenoemde risico’s in de twee extremen, omdat de
afhankelijkheid van bronnen afneemt. Een resterend financieel risico is dat de afname van ‘duurdere’ WLQ+-warmte, de afzetmogelijkheden van
lokale geothermie beperkt;
• In alle scenario’s geldt een middelmatig risicoprofiel voor de juridische component. Dit heeft vooral te maken met de onzekerheden rond de nieuwe
Wet Collectieve Warmte (WcW) en de relatie tot de Omgevingswet.

Risicoprofiel

Maatschappelijk

Techniek

Politiek

Financieel

Juridisch

TOTAAL

A: Geothermie & lokale bronnen

2

2

2

2

2

10

B: WLQ+ & lokale bronnen

1

3

2

3

2

11

C: WLQ+, geo & lokale bronnen

2

2

1

2

2

9

D: Maximaal elektrificeren

3

3

2

3

2

13
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