
Enpuls Warmte Infra richt zich op het mogelijk maken van 
duurzame warmte-infrastructuur

Enpuls Warmte Infra is gepositioneerd om een centrale rol 
te spelen in de ontwikkeling van duurzame en publieke 
warmtenetten met een positief maatschappelijk rendement

CONTEXT

   De Enexis Groep zet zich in voor excellent netbeheer en  

het versnellen van de energietransitie. 

    Enpuls focust zich op het versnellen van de energietransitie. 

   Enpuls Warmte Infra richt zich op het versnellen van de  

energietransitie door middel van duurzame en open  

warmtenet-infrastructuur.

MISSIE

Enpuls Warmte Infra ontwikkelt, realiseert en beheert warmtenet- 

infrastructuur op het transitiepad naar duurzaamheid om de  

afhankelijkheid van aardgas en de uitstoot van CO2 te minimaliseren.  

Enpuls Warmte Infra werkt toe naar publieke, betaalbare en schaalbare 

oplossingen met een positief maatschappelijk rendement. 

VISIE

Het is de ambitie van Nederland om CO2 uitstoot te verminderen en 

de afhankelijkheid van aardgas te reduceren. Provincies en gemeenten 

krijgen een belangrijke rol in de zoektocht naar duurzame gebieds-

oplossingen. In toenemende en belangrijke mate wordt gekeken naar 

warmtenetten als invulling daarvan. Enpuls Warmte Infra, als onderdeel 

van de Enexis Groep, is als publieke partner in de integrale energie- 

infrastructuur de aangewezen partij voor provincies en gemeenten  

om duurzame warmtenetten mogelijk te maken.

   Een onafhankelijke warmte-netbeheerder is van belang 

voor het ontwikkelen van een open warmtemarkt.

   Daarom ontwikkelt, realiseert & beheert Enpuls Warmte 

Infra projecten met een positief maatschappelijk rendement*.

   De focus is daarbij op transport en distributie van  

warmte in het Enexis verzorgingsgebied.

   Enpuls Warmte Infra zoekt daarin de samenwerking met 

overheden, producenten en afnemers.

   Oplossingen moeten schaalbaar zijn, publieke belangen 

dienen en op het transitiepad naar duurzaamheid liggen.

   Onafhankelijk netbeheer voor non-discriminatoire  

behandeling van producenten en afnemers.

   Ontwikkeling, realisatie en beheer van warmtenetten  

met een positief maatschappelijk rendement*.

   Transport en distributie van warmte in het Enexis  

verzorgingsgebied.

   Een centraal aanspreekpunt en samenwerking faciliteren  

met publieke en private partijen.

   Publiek gedragen & schaalbare oplossingen realiseren  

op het transitiepad naar duurzaamheid.

UITGANGSPUNTEN POSITIONERING

* Projecten worden getoetst op het financieel en maatschappelijk rendement op basis van een standaard business case en MKBA



Enpuls Warmte Infra richt zich op het mogelijk maken 
van duurzame warmte-infrastructuur

Vragen? Neem contact op met de Gebiedsverkenners

Vertegenwoordiging Enexis Groep bij Gemeenten & Provincies

   In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie uitgesproken 

om in het toekomstige energiesysteem minder afhankelijk te 

worden van fossiele brandstoffen.

   Gemeenten en provincies krijgen een belangrijke rol in de 

zoektocht naar duurzame oplossingen als alternatief voor aardgas. 

In toenemende mate wordt gekeken naar warmtenetten als 

invulling daarvan.

   Gemeenten en provincies dienen daarbij een goede afweging 

tussen alternatieven te maken, voor betrouwbare en toekomst-

bestendige warmtenetten.

   Gemeenten en provincies hebben bij het maken van een  

goede afweging mogelijk gesprekspartners nodig om hen te 

adviseren over de ontwikkeling van warmte-infrastructuur in  

de planvormingsfase.

   Daarnaast hebben gemeenten en provincies mogelijk behoefte  

aan een betrouwbare partner voor het realiseren en beheren  

van duurzame en open warmtenetten in de uitvoeringsfase.
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Warmte Infra begeleidt en ontzorgt gemeenten en provincies in de planvorming en uitvoering:

   Begeleidt gemeenten en provincies in de planvormingsfase  

van verkenning t/m ontwikkeling van publieke en duurzame 

warmtenetten tegen een positief maatschappelijk rendement.

   Ontzorgt gemeenten en provincies in de uitvoeringsfase door  

het realiseren, beheren en onderhouden van betaalbare en open 

warmtenetten.

CONTEXT AANPAK

Enpuls Warmte Infra is voor gemeenten en provincies 
dé partner voor warmte-infrastructuur:

   De Enexis Groep is een betrouwbare en publieke partner  

voor energie-infrastructuur 

   Enpuls is versneller van de energietransitie vanuit het  

maatschappelijk belang

   Enpuls Warmte Infra maakt duurzame en publieke  

warmtenetten mogelijk voor non-discriminatoire toegang  

voor producenten en afnemers
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