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Erratum behorend bij onderzoek collectieve warmtevoorziening regio
Rotterdam Den Haag, verdieping en verkenning met scenario's

In de notitie is een overzicht gegeven van de errata op het rapport BH5461IBRP2012231233 d.d. 31
maart 2021
Investeringskosten back bone Samenland scenario
In de rapportage van 31 maart staat een bedrag van 715 miljoen en 1,4 miljard Euro vermeld voor de
investering in het regionaal transport van warmte in het Samenland scenario. De juiste waarde is 715
miljoen Euro. Betreft de investeringen in de leidingen en de bijbehorende boosterstation.
Tabel 6.5
1,4 miljard Euro moet 715 miljoen Euro zijn. Totale investering Samenland daalt
daardoor van 21,0 miljard Euro naar 20,3 miljard Euro.
Bladzijde 85
in tekst vermeldde waarde van 1,4 miljard Euro moet 715 miljoen Euro zijn. Heeft geen
effect op de gevoeligheidsanalyse.
Dit heeft geen gevolgen voor de resultaten. De doorrekening van het Samenland scenario is gebaseerd
op een investering van 715 miljoen Euro.
Inkoopprijs warmte
In de rapportage van 31 maart staat een inkoopprijs van warmte vermeld voor het scenario Eiland van
18,90 EUR/GJ en 15,61 EUR/GJ. De juiste waarde in 15,61 EUR/GJ. Het betreft een gewogen
gemiddelde van de inkoopprijs warmteclusters met geothermie en de warmteclusters Rotterdam e.o. met
voornamelijk warmte uit het Haven en Industrie Complex Rotterdam.
Tabel 6.3

18,90 EUR/GJ moet 15,61 EUR/GJ zijn.

Bladzijde 77
zijn.

tussen haakjes vermeldde waarde in de tekst van 18,90 EUR/GJ moet 15,61 EUR/GJ

Dit heeft geen gevolgen voor de resultaten. De doorrekening van het Eiland scenario is gebaseerd op
het inkooptarief van 15,61 EUR/GJ.
Totale investeringen Samenland en Eiland
In tabel S.1 zijn de totale investeringen van de scenario’s Samenland en Eiland met warmtepompen met
elkaar verwisseld. De totale investering voor Eiland met warmtepompen is 21,4 miljard Euro en voor
Samenland 20,3 miljard Euro. Voor Samenland zie ook bovenstaand.
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