
Een nieuw 
warmtenet: 
te nemen besluiten

Voorbereidingsfase

Samenwerkvorm 
formaliseren

Vaststellen 
uitgangspunten

Opdrachtverlening 
verkenning

Keuze voorkeurs
variant

Keuze organisatievorm 
warmtenet

Opdrachtverlening 
verdieping

Bijvoorbeeld middels een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Belangrijk is dat er afspraken 
in staan over inzet, taken, 
rolverdeling en besluitvorming.

Hierin staat tenminste 
wat voor elke partner en 
de bewoners belangrijk 
is voor een besluit over 
deelname.

Opdracht aan expert 
t.b.v. technisch-
financieel inzicht in 
varianten. Vereist 
onderzoeksbudget.

De partners kiezen 
gezamenlijk de meest 
kansrijke variant en 
besluiten om die verder 
uit te (laten) werken.

Gezamenlijke keuze voor hoe 
eigenaarschap en zeggenschap 
georganiseerd wordt voor bron, 
infra en levering.

Opdracht aan expert 
voor opstellen voorlopige 
business case, tracé, 
temperatuurkeuze, ruimtelijke 
inbedding en vereisten voor 
de gebouwaanpak 
en overzicht risico’s.

Verkenningsfase

Voorlopig 
aanbod voor 
bewoners

(Optioneel) 
Samenwerk
overeenkomst 

Besluit om warmtenet 
aan te besteden

Partners stellen 
vast: verwachte 
energietarieven, 
aansluitkosten, 
werkzaamheden 
in de woning.

Ondertekening van 
de overeenkomst met 
daarin de rol-, kosten- 
en risicoverdeling bij 
realisatie en exploitatie 
van het warmtenet.

Vaststellen van de aanbesteding 
conform de gezamenlijke 
voorwaarden uitgangspunten 
van de partners en bewoners.

Planontwikkelingsfase

(Optioneel) 
Oprichting 
warmtebedrijf

Keuze 
warmteleverancier

(Optioneel) 
Intentieovereenkomst met 
leverancier

Vaststellen definitief 
ontwerp

Definitief aanbod 
voor bewoners

Oprichting juridische 
entiteit en inrichting 
organisatie voor 
een nieuw (lokaal) 
warmtebedrijf.

Gezamenlijke keuze 
voor warmteleverancier 
conform uitgangspunten 
aanbesteding.

Tussen de aanbesteding en het aanbod 
van een warmteleverancier zitten vaak 
verschillen. Deze overeenkomst beschrijft 
hoe daarmee wordt omgegaan.

Vaststellen van het opgestelde 
definitieve ontwerp met o.a. business 
case, tracé, temperatuurkeuze, 
ruimtelijke inbedding en vereisten voor 
de gebouwaanpak. 

Partners stellen aanbod aan 
bewoners vast op basis van het 
definitief ontwerp; energietarieven, 
aansluitkosten, werkzaamheden 
in de woning.

Realisatiefase Gebruiksfase Attentie!
Hier staan de besluiten genoemd die zijn geïdentificeerd door 

de teams die hebben deelgenomen aan ‘Crack the process’ in 

najaar 2022. Dit zijn de besluiten die genomen moeten worden door 

het samenwerkingsverband dat een warmtenet ontwikkelt, dat meestal 

bestaat uit de gemeente, woningcorporatie(s), een energiegemeenschap 

en soms ook andere partijen. De aanvullend benodigde besluiten van 

de individuele stakeholders zijn hier niet genoemd. De fases zijn in 

de analysefase toegevoegd op basis van bestaande stappenplannen 

van de organiserende partners. Deze zijn in de praktijk niet zo scherp 

afgebakend als hier weergegeven.
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