Addendum bij het Bodemenergieplan Binckhorst
Collectiviteitseis
In het Stedelijk Energieplan heeft degemeente Den Haag als 66n van de Energietransitie uitgangspunten gesteld,

dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaaktvanlokaal aanwezige energiebronnen alvorens energie van buiten
de gebiedsgrenzen wordt aangevoerd. Voor WKO-bronnen geldt dat deze efficienter de aanwezige bodempotentie

kunnen benutten wanneer deze gekoppeld zijn en samenwerken, dan wanneerde capaciteiten van meerdere
individuele bronnen worden opgeteld. De gemeente wenst de energieopwekkingten behoeve van verwarming en
koelingin het deelgebied Trekviiet-Maanwegte gaan aanbestedenin een concessieopdracht. Daarmee borgt de

gemeente de zekerheid dat het aanwezige bodempotentieel ook daadwerkelijk optimaal benut gaat worden en

wordt de mogelijkheid gecreeerd om ook bestaande bouw aante sluiten. Voor deelgebied Trekviiet-Maanweg

betekent dit datin principe alle WKO-positiesin het gebied door de Provincie Zuid-Holland vergund worden aan de
marktpartij die middels Europese aanbesteding door de gemeente wordt geselecteerd om de opdracht uitte voeren.
Alle vergunningaanvragen worden getoetst op deze collectiviteitseis. De onderbouwingvoor de gewenste
coilectiviteit van de WKO warmteopwekkingis opgenomenin het Warmteplan Trekviiet-Maanweg."

Toelichting
Detransitie van aardgas als energiebron naar hernieuwbare energiebronnen, alsook duurzaamheid en
milieukwaliteit zijn voorGemeente Den Haag belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkelingvan Binckhorst. Maar de

energie uit hernieuwbare bronnenis schaars. Dit betekent dat we de energie zo efficient mogelijk moeten gebruiken
en verdelen over de stad. Nieuwbouwis goedte isoleren. Daarom verwarmen we nieuwbouw bij voorkeur met lage
temperatuur bronnen zoalswarmte-koude opslag, aquathermie, oflagetemperatuur restwarmte. In Den Haag
hebben we het geluk dat erin de bodem bruikbare energie beschikbaaris. Deze energie willen weoptimaal
benutten.

Om de energietransitiein Binckhorstte realiseren, isin het deelgebied Trekviiet Maanweg gekozen voor een
collectiefwarmtesysteem van circa 24 gekoppelde warmte koude opslagsystemen (WKO's). Gekoppelde WKO's

maken efficientergebruik van de beschikbare capaciteit in de bodem voor hettoepassen van bodemenergie. De
posities van de WKO's vi/orden bepaald aan de hand van het Bodemenergieplan Binckhorst{RIS3O4157}, dat reedsis
vastgesteld door het college en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Voor het aansluiten van de nieuwbouw op het collectiefwarmtesysteem stelt de gemeente een warmteplan vast

voor het deelgebied Trekviiet-Maanweg. De gemeente gaat een openbare aanbesteding organiseren voor de gunning
van de concessie voor het collectieve warmtesysteemin dit warmteplangebied. Aan de geselecteerde marktpartij,
waaraan de concessie wordt verleend, moeten vervolgens de vergunningen voor de WKO's worden verteend voor de

voedingvan hetwarmtesysteem. Om ditte borgen, wordt het Bodemenergieplan Binckhorst via het onderhavige
addendum aangevuld met een collectiviteitseis voor het deelgebied Trekviiet-Maanweg. Verder behoeft het
bodemenergieplan geen aanpassingen.

Bijiage behorend bij het collegebesluit addendum Bodemenergieplan Binckhorst
Kaart van het Warmteplangebied Trekvliet-Maanweg, waar de collectiviteitseis vantoepassingis.
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Het gebied bestaat uittwee delen, Trekviiet en Maanweg, dieworden verbonden door de Binckhorstbrug.
Het deelgebied Trekviiet wordt begrensd door:
•
Trekviietplein (westelijke begrenzing).
•
De watergangTrekviiet vanafde onderdoorgangen van het Trekviietplein en de Bontekoekade, deJupiterkade
volgend tot aan de Binckhorstbrug (zuidelijke begrenzing).
•
De Binckhorstlaan vanafde Binckhorstbrugtot aan het Trekviietplein (noordelijke begrenzing).
Het deelgebied Maanweg wordt begrensd door:
•
Ten zuiden van de Binckhorstlaan door het omsloten gebied door de Planeetkade, het Zodiakplein en de
Marsstraat(zuidelijke begrenzing).
•
Ten noorden van de Binckhorstlaan door het omsloten gebied door de Maanwegtot aan de Melkwegstraat
(oostelijke begrenzing), de Melkwegstraat (noordelijke begrenzing) en de(naamloze) kadelangs de
Binckhaven/Trekviiet tot aan de Binckhorstbrug(westelijke begrenzing).

