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Amsterdam, 8 augustus 2022 

 

De Dutch Data Center Association (DDA) dankt het Ministerie voor de mogelijkheid een 
zienswijze te kunnen geven op het besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en de 
aandachtspunten bij de uitvoering hiervan. 
 

Een duurzame en circulaire economie is het model van productie en consumptie die we als 
Nederland willen voorstaan. Een economie waar we slim en efficiënt duurzame energie en 
reststromen gebruiken. Om deze transitie mogelijk te maken is een grote verandering nodig 
van planning, beleid en regels, uitvoering. Een van de grootste uitdagingen is hierin om vraag 
en aanbod van energiestromen beter af te stemmen. We zien het voorgestelde besluit van 
het ministerie als een positieve stap in de energietransitie.  
 
Als datacenter sector zetten we ons al jaren proactief in om datathermie projecten van de 
grond te krijgen. Een overzicht is te vinden in ons datathermie rapport uit 2022. Op deze 
manier kan ‘groene’ energie gebruikt voor de IT apparatuur een tweede keer worden 
gebruikt. Hoewel er de afgelopen jaren in Nederland meerdere projecten zijn gerealiseerd 
zijn deze nog niet in lijn met de urgentie en noodzaak van de klimaatambities. We zien we 
dat er door lokale overheidssturing de potentie veel groter kan zijn. 
 
Datathermie
Vergaande energie-efficiënte verbetering en 
innovatie hebben ertoe geleid dat onze 
datathermie, de restwarmte van de IT 
apparatuur, is aangemerkt als duurzaam 
(motie Sienot 2018) en is als enige ‘industriële 
restwarmte’ vrij van iedere emissie. Bijna alle 
elektrische energie welke in een datacenter 
gebruikt wordt kan worden uit gekoppeld en 
voor een tweede keer als duurzame 
datathermie worden ingezet als warmtebron 
voor warmtenetten voor de verwarming van 
de gebouwde omgeving om zodanig bij te 
dragen aan het behalen van de BENG-3 
normen.  
 
Inschattingen laten zien dat er zo’n 500.000 
tot 1.000.000 huishoudens door datathermie 
kunnen worden voorzien van warmte via een 
systeem bestaande uit een lage temperatuur 
net met warmtepomp overeenkomstig met 
een CO2 reductie potentieel van 600 KTon per 
jaar. 

De datacenter sector is een van de industriële 
sectoren in Nederland die het meest ver is in 
verduurzaming (RVO). Volledig geëlektrificeerd, 
zeer efficiënt ingericht en nu al voor 90% op 
groene stroom draaiend en met de ambitie om 
vanaf 2030 geheel op groene stroom te zijn 
overgegaan is de sector een koploper in 
duurzaamheid.  
 
De sector genereert daardoor geen directe CO2-, 
stikstof of fijnstof uitstoot (NEA). Datacenters 
concentreren de plaatsing van IT-apparatuur 
waardoor er grote efficiëntie slagen worden 
gemaakt en energie wordt bespaard. Door die 
verplaatsing van IT-apparatuur naar datacenters, 
outsourcing, wordt dus inherent energie en dus 
uitstoot bespaart.  
 
Dit heeft ertoe geresulteerd dat ondanks de 
enorme groei in gebruik van digitale diensten, het 
energieverbruik wereldwijd vrijwel stabiel is 
gebleven (IEA).  
 
Daarnaast zijn de online-applicaties die 
datacenters faciliteren essentieel hulpmiddelen 
voor het efficiënter en slimmer gebruik van 
energie en om stappen te zetten in verdere 
verduurzaming.
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De afgelopen jaren heeft de DDA veelvuldig de rol op zich genomen als “kwartiermaker” om 
alle betrokken stakeholders te blijven enthousiasmeren voor het gebruik van deze vorm van 
warmte voor de gebouwde omgeving. Veel van de projecten hebben uiteindelijk tot een 
positief resultaat geleid, hetzij met een daadwerkelijke uitvoering van warmte uitwisseling, 
een intentieverklaring of een verder onderzoek naar de haalbaarheid.  
 
 
Tijdens deze projecten bleken een aantal zaken als rode draad terug te komen; 

1. de grote bereidheid van de datacenters om mee te werken 
2. het feit dat de warmte op redelijk korte termijn beschikbaar kan worden gemaakt 
3. de complexe business case van de realisatie van een warmtenet 
4. de onbekendheid van de betrokken gemeenten met datathermie 

 
Als eerste is de  bereidheid van datacenters om datathermie te leveren groot en deze 
datathermie is veelal op kortere termijn beschikbaar om in te zetten dan andere duurzame 
of hernieuwbare warmtebronnen. Het warmtepotentieel van de bij de DDA aangesloten 
datacenters zijn opgenomen in de warmteatlas (www.warmteatlas.nl) en veelal ook op 
provinciaal kaart niveau. Het is noodzakelijk dat gemeenten zich goed oriënteren op de 
aanwezigheid van datacenters in de gemeente bij de inventarisatie van beschikbare 
warmtebronnen. Deze datacenters zal de gemeente moeten inbrengen als warmtebron bij 
een marktconsultatie en de daarop volgende aanbesteding. 
 
Ten tweede is onze digitale economie vandaag de dag al uitgegroeid tot een van de grootste 
in Europa (Nederland terug in top 3 EU-ranglijst digitale economie | Nieuwsbericht | 
Rijksoverheid.nl) en groeit nog steeds snel en zo ook de benodigde infrastructuur die met 
deze groei gepaard gaat. Dit betekent dat datathermie nu al in ruime mate beschikbaar is en 
afkomstig is uit een systeem dat noodzakelijk en nuttig is voor onze economische groei. Het 
feit dat de warmte uit dit systeem kan bijdrage aan de klimaatdoelstelling en 
energietransitie moet optimaal benut worden en vraagt om visie en aansturing vanuit de 
gemeente 
 
Ook het derde punt bleek veelal een probleem bij de realisatie van het project. De 
versnipperde warmtevraag veroorzaakt door een veelheid aan warmteopties voor de 
afnemer gecombineerd met het veelal grootschalige warmte aanbod van het datacenter 
zorgt voor complexiteit en vertraging bij de aanleg van het warmtenet. Het is dus zaak dat de 
gemeente beter kan sturen in de afstemming van vraag en aanbod waardoor er een beter 
economisch model ontstaat voor zowel de warmtenet beheerder, als de warmtevrager als 
het datacenter als warmtebron. Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat er 
kostenvoordelen zijn indien de aanleg van de warmte-infrastructuur wordt afgestemd met 
andere infrastructurele werken bij een gemeente. Door een duidelijke visie en planning te 
hebben op de warmte-infrastructuur kunnen deze werken veel beter worden afgestemd 
hetgeen zal leiden tot lagere kosten en versnelling van de aanleg van het warmtenet. 
 
Als laatste blijkt dat, mede door de veelal negatieve framing in de publieke opinie, 
datathermie slechts beperkte bekendheid heeft bij de beleidspersonen binnen de gemeente. 
Deze kennis dient te worden verbeterd op zowel provinciaal servicepunt als gemeentelijk 
niveau als ook bij het Expertisecentrum Warmte (Expertise Centrum Warmte - Expertise 
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Centrum Warmte). Advies en consultancy bureaus dienen ook hun kennis en de 
mogelijkheden van datathermie op peil te houden. De DDA kan hierin van advies voorzien 
door kennissessies, referentiebezoeken en adviserende gesprekken op project basis. 
 
 
Afsluitend 
 
Als DDA zien wij in het voorgestelde besluit als noodzakelijk. Het biedt de gemeenten de 
mogelijkheid om te interveniëren waar noodzakelijk om de vraag van warmte in de 
gebouwde omgeving beter af te stemmen op het aanbod van datathermie. Hierdoor kan de 
elektriciteit die onze digitale economie en infrastructuur voedt volledig voor een tweede 
keer gebruikt worden om bij te dragen in het halen van de klimaatambities en het versnellen 
van de energietransitie. 
 
 

Hoogachtend, met vriendelijke groet, 
 
Stijn Grove 
Directeur  
Dutch Data Center Association 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie, cijfers en trends over datacenters is te vinden op www.dutchdatacenters.nl 
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