
Warmtenetten zijn vaak de meest kostenefficiënte optie 
om van het aardgas af te gaan. De omslag vereist nieuwe 
infrastructuur en forse investeringen. Per 1 januari 2022 
gaat de Warmtewet 2 in werking. Deze wet zet het kader 
voor de omschakeling. Hoe wordt de uitgifte van warmteka-
vels en de bescherming van afnemers van warmte geregeld?  

Sinds september 2018 heeft Nijmegen als één van de eer-
ste gemeenten een vastgestelde warmtevisie. Hoe is deze 
warmtevisie ingevuld en wat is de impact op de warmtetran-
sitie in de stad? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er 
vanuit de eigen warmtevisie en de nieuwe Warmtewet?

We staan op een belangrijk kruispunt in de manier waarop 
we onze wijken en steden ontwerpen. Het optimaliseren 
van ons energieverbruik en het ontwikkelen van nieuwe 
hernieuwbare energiebronnen is een belangrijke uitdaging 
geworden. Wat is één van de meest veelbelovende 
oplossingen?

Wellicht nog wel het belangrijkst is de vraag hoe je van een 
warmtevisie naar concrete warmtenet projecten komt. Welk 
proces moet daarbij doorlopen worden, wat is de business- 
case in de verschillende scenario’s en waar zet je uiteindelijk 
de handtekening onder?

Warmtenetten zijn kapitaalintensief en vergen grote inves-
teringen. Hoe kijkt de bank met betrekking tot de financie-
ring van een warmtenet naar de verschillende opties voor 
warmtenetten?

Laat u inspireren en informeren !

De Online Masterclass vindt plaats op locatie. Vanwege 
de vereiste afstand van 1,5 meter zijn op locatie de  
sprekers en de moderator aanwezig.

Online is het net alsof u zelf in de zaal zit. U kunt vooraf-
gaand aan en tijdens de masterclass vragen stellen. Aan 
het einde van de masterclass kunt u in contact treden 
met één of meerdere sprekers via virtuele break-out 
rooms.

Op locatie is er beperkte ruimte voor een aantal deelne-
mers. U kunt daarvoor opteren.

Na afloop van de masterclass kunt u alles via een 
persoonlijke toegangscode terugzien. Natuurlijk ont-
vangt u daarbij ook de presentaties en bijbehorende 
documentatie.

Datum: maandag 22 juni 2020 
Programma: 13.00 uur – 16.30 uur

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass

Online Masterclass over Warmtenetten
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13.00 uur - start masterclass

Warmtewet 2
De uitgifte van warmtekavels en bescherming van 
afnemers van warmte
Marjolein Dieperink – partner AKD

Transitievisie Warmte gemeente Nijmegen
Waar starten we, in welk tempo en hoe doen we dat?
Simone Ploumen –  technisch manager Gemeente 
Nijmegen

Circulair energienetwerk van de toekomst
5e generatie stadsverwarming en – koeling
Herman Eijdems – innovatiemanager Mijnwater

Pauze

Van visie naar concrete warmtenet projecten
Proces van visie tot ondertekend contract en wat 
is de businesscase in de verschillende scenario’s?
Wouter van den Wildenberg – partner Fakton Energy

Financiering van een warmtenet
Hoe kijkt de bank naar de verschillende opties voor 
warmtenetten?
Caspar Boendermaker – specialist business development 
& duurzaamheid BNG Bank

Virtuele break-out rooms
Kom direct in contact met één of meerdere sprekers.

16.30 uur - einde masterclass

Programma

22
jun

Online Masterclass over Warmtenetten

Voor wie?
Deze Masterclass is bij uitstek inte-
ressant voor iedereen werkzaam 
bij woningcorporaties, gemeenten, 
onderwijs- en zorginstellingen die 
te maken krijgt met de mogelijke 
omschakeling naar een warmtenet.  

Deelname (3 PE-punten)
Online deelname € 279,- excl. BTW

Er is op locatie beperkte ruimte 
voor een aantal deelnemers. U kunt 
daarvoor opteren.
Plaats in de zaal € 349,- excl. BTW 
incl. inlooplunch, thee/koffie/
frisdrank

Collegakorting
Neem met één of meer collega’s 
deel aan deze masterclass en krijg 
ieder 10% korting.

Locatie
Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25 
3621 BG Breukelen

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass
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