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Geachte ,

Uw kenmerk

Uw organisatie is op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van de
WarmtelinQ door Gasunie. EZK zet zich in voor een passend wetgevend kader
(Wet Collectieve Warmtevoorziening) en draagt middels investeringssubsidies bij
aan de ontwikkeling van WLQ en WLQ+. Voor de realisatie van WarmtelinQ is
daarnaast een additionele financiële stimuleringsregeling, zoals de SDE++ van
belang. Daarom hecht ik eraan u te informeren over de stappen die EZK hierop
onderneemt. Op deze manier probeert EZK vanuit haar rol en
verantwoordelijkheid bij te dragen aan de energietransitie in Nederland.
Sinds 2020 is er binnen de SDE++ een categorie voor restwarmte. Deze categorie
beoogt projecten te stimuleren die gebruik maken van restwarmte om
bijvoorbeeld de gebouwde omgeving of de glastuinbouw van duurzame warmte te
voorzien. De huidige categorie voor restwarmte is met name geschikt voor
projecten die gebruik maken van één bron met één afnemer en één leiding. Er zijn
echter ook projecten in ontwikkeling waarbij meerdere restwarmtebronnen
worden uitgekoppeld om vervolgens via gemeenschappelijke infrastructuur naar
meerdere afnemers te worden vervoerd. Deze infrastructuur wordt in dat geval
beheerd door een onafhankelijke warmtetransportbeheerder die geen
organisatorische relatie heeft met de uitkoppelaars en afnemers. De WarmtelinQ
die door Gasunie wordt ontwikkeld in Zuid-Holland is hiervan op dit moment het
meest concrete voorbeeld. De huidige systematiek van de categorie restwarmte
van de SDE++ past hier (momenteel) niet goed bij. EZK onderzoekt daarom op
welke alternatieve manier een passende stimulering van dit soort projecten
mogelijk is en kijkt daarbij in eerste instantie naar de SDE++is.
EZK heeft aan PBL gevraagd advies uit te brengen over een aparte categorie voor
projecten waarbij de uitkoppeling van restwarmte plaatsvindt op de
gemeenschappelijke infrastructuur, waar meerdere bronnen en afnemers aan
verbonden zijn. Dit ter voorbereiding op de SDE++ regeling van 2022. Daarbij
wordt gekeken naar de kosten voor de uitkoppeling van de restwarmte bij de bron
plus de aansluiting van die bron op de hoofdinfrastructuur (inclusief de aanleg van
de leiding ernaartoe), evenals de kosten voor het transport, inclusief de
daadwerkelijke transportvergoeding aan de beheerder van de infrastructuur
alsmede voor welke partij de SDE++ categorie wordt bedoeld. De aanleg van de
hoofdinfrastructuur zelf blijft buiten beschouwing.
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PBL is reeds begonnen aan haar advies. Onderdeel van het adviestraject is een
marktconsultatie. PBL publiceert hiervoor een concept-advies en biedt
marktpartijen de gelegenheid om hierop te reageren. Deze marktconsultatie staat
gepland voor het tweede kwartaal van 2021. Op basis van de marktconsultatie
stelt PBL een definitief advies op. Dit advies wordt naar verwachting begin 2022
gepubliceerd. Tegelijkertijd stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat
een Kamerbrief naar de Tweede Kamer over de vormgeving van de SDE++openstelling in 2022, op basis van dit advies. Graag nodig ik partijen van harte uit
om tijdens de marktconsultatie met PBL in gesprek te gaan over de business case
van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke
infrastructuur, zoals de WarmtelinQ waar Gasunie op dit moment hard aan werkt.
EZK zal ook zelf in gesprek blijven met partijen over de werking van projecten
zoals WarmtelinQ en de werking van de SDE++ regeling 2022.
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Het advies van PBL komt geheel onafhankelijk tot stand. Het is op voorhand niet
zeker wat de uitkomst van een adviesvraag is. We zijn ons ervan bewust dat dit
tot onzekerheid leidt bij marktpartijen die bezig zijn met of een rol hebben in de
ontwikkeling van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van
gemeenschappelijke infrastructuur, zoals op dit moment speelt bij de WarmtelinQ.
Parallel aan deze adviesvraag aan PBL gaan wij daarom dit jaar een alternatief
instrument onderzoeken dat een vergelijkbaar effect als de SDE++ voor dergelijke
restwarmteprojecten kan bewerkstelligen en daarmee een vergelijkbare bijdrage
kan leveren aan de betaalbaarheid van dergelijke restwarmteprojecten als de
(huidige) SDE++ doet voor lokale warmtebronnen. Doel van het alternatieve
instrument is het borgen van betaalbaar (regionaal) warmtetransport indien een
aparte SDE++ categorie voor dergelijke restwarmteprojecten onverhoopt niet
tijdig haalbaar blijkt te zijn. Graag gaan we met (markt-)partijen in gesprek over
hun ideeën voor een dergelijk instrument. We streven ernaar de contouren van
het alternatieve instrument zo snel mogelijk met partijen te kunnen delen. Door
dit parallel aan de adviesvraag van PBL te doen, wil EZK voorkomen dat projecten
die op dit moment in ontwikkeling zijn, onnodig vertraging oplopen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Directeur-Generaal Klimaat en Energie,
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