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Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de raad, 

Graag informeren wij u over het volgende: 

Op maandag 8 juli a.s. ondertekenen de 4 in Delft actieve 
woningcorporaties DuWo, Vestía, Vidames en Woonbron, NetVerder 
(onderdeel van de Stedin groep) en de gemeente Delft de 
samenwerkingsovereenkomst open, lokale Warmte-infrastructuur Delft. 
Gezamenlijk willen de betrokken partijen in 2023 huurwoningen in de wijken 
Voorhof en Buitenhof voorzien van duurzame warmte. De partijen hebben 
gisteren een gezamenlijk persbericht uitgedaan met de aankondiging van 
de ondertekening. 

Verduurzaming warmtevoorziening 
Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zetten de 
betrokken partijen een volgende stap in de huidige samenwerking die een 
kleine 2 jaar geleden begon met een eerste verkenning naar een 
lokale warmte-infrastructuur in Delft. De aanleiding voor deze verkenning 
werd enerzijds gevormd door de ambitie (en verplichting) van de stad om in 
2050 te beschikken over een COrneutrale woningvoorraad. Anderzijds 
doordat zieh op redelijk korte termijn twee kansen voor concrete 
warmtebronnen aandienen. Oat zijn de realisatie vaneen geothermiebron 
op de campus van de TU Delft (besluitvormging medio 2019) en aanleg van 
de 'Leiding door het Midden' met warmte van de Rotterdamse Haven voor 
de verwarming van met name Den Haag en omliggende gebieden, waarvan 
het tracé door Delft loopt. 

Open warmte-infrastructuur 
Met een open warmte-infrastructuur wordt bedoeld dat de warmte 
infrastructuur wordt beheerd door partij die niet ook de levering van de 
warmte verzorgd (dit in tegenstelling tot een geïntegreerd model waarbij 
warmtelevering en netbeheer en -exploitatie wordt verzorgd door één en 
dezelfde partij, zoals het warmtenet in Harnaschpolder en Poptahof). 
Daarnaast is het open warmtenet toegankelijk voor warmte uit verschillende 
brennen en daarmee voor meerdere leveranciers van warmte. 
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Samenwerkingsovereenkomst 
Op basis van de verkenning hebben betrokken partijen geconcludeerd dat 
de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de meest 
aantrekkelijke optie is voor verduurzaming van de woningen. Naar 
aanleiding van deze conclusie is de businesscase voor het warmtenet 
opgesteld en hebben de corporaties in de tussentijd een partner gevonden 
voor de aanleg en exploitatie van het open net, zijnde NetVerder ( onderdeel 
van de Stedin-groep). Om de samenwerking te formaliseren sluiten de 
partijen nu een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt afgesproken 
een ontwerp te maken voor het net en een warmteleverancier te zoeken. De 
woningcorporaties stellen als voorwaarden dat de oplossing voor hen 
betaalbaar is, de huurders niet méér gaan betalen voor hun warmte, dat de 
warmtelevering gegarandeerd is en dat de warmte op termijn volledig 
duurzaam is. Bewoners in complexen met een VvE en een collectieve 
ketelinstallatie in Voorhof en Buitenhof worden actief benaderd om zieh aan 
te sluiten. 

Gemeente als facilitator van het proces 
De rol van de gemeente in deze SOK is faciliterend aan het proces van 
corporaties en NetVerder. Daarnaast beperkt de rol van de gemeente zieh 
tot publiekrechtelijke taak van het verlenen van benodigde vergunningen, 
indien oak daadwerkelijk door partijen wordt besloten tot de aanleg en 
exploitatie van en aansluiting op een lokaal, open warmtenet. 
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