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Conclusies op hoofdlijnen  

Voortgang, knelpunten en beleidsimplicaties 

Het EIB heeft de ontwikkelingen bestudeerd van 20 proeftuinen waarvoor subsidieaanvragen 
zijn gehonoreerd door het ministerie van BZK. Het gaat hierbij om 13 proeftuinen die in de 
eerste tranche in 2018 zijn toegekend en 7 proeftuinen die in 2020 zijn toegekend. Van deze 
laatste proeftuinen zijn de plannen bekend, maar uiteraard nog niet de resultaten. Doel van de 
analyses was om met name de financieel-economische ontwikkelingen binnen de projecten in 
de tijd te analyseren. Al snel werd duidelijk dat deze ontwikkelingen sterk verbonden zijn met 
organisatorische kwesties, technische en juridische mogelijkheden en het bestaan en 
versterken van draagvlak onder bewoners in de wijken. Deze zaken hangen met elkaar samen 
en bepalen niet alleen de voortgang in de tijd, maar hebben ook belangrijke gevolgen voor het 
financieel beeld. Een adequaat onderzoek naar de financieel-economische kant van de 
proeftuinen vereist derhalve dat deze zaken in onderlinge samenhang worden bezien. 
Daarnaast had het onderzoek tot doel om ervaringsfeiten niet alleen op te sporen, maar ook op 
hun consequenties te bekijken. Welke lessen kunnen op basis van de ervaringen worden 
getrokken en welke implicaties kan dit hebben voor de inrichting van toekomstig beleid? De 
belangrijkste conclusies van ons onderzoek worden hieronder kort samengevat.  
 
Wijkaanpak: complexiteit belemmert de voortgang 

Een eerste in het oog springend gegeven is dat de proeftuinen moeizaam voortgang boeken. 
Van de 13 door ons onderzochte proeftuinen uit de eerste tranche, ligt er eigenlijk geen enkele 
echt op schema. De meeste proeftuinen hadden inmiddels al aardgasvrije woningen moeten 
opleveren volgens de eigen planning. Er zijn echter slechts vier proeftuinen die woningen 
hebben gerealiseerd en de aantallen blijven ook hier ruim achter bij de eerder geformuleerde 
ambities1. Ook is duidelijk dat de ambities niet op korte termijn alsnog worden gerealiseerd. In 
slechts een beperkt aantal gevallen is het bijvoorbeeld al tot aanbesteding gekomen. Tekenend 
voor het beeld is ook dat drie van de onderzochte proeftuinen tijdens de rit van koers zijn 
veranderd en hierdoor weer een nieuwe start hebben moeten maken. In onderstaande tabel 
worden planning en realisatie tegen elkaar afgezet voor de 13 proeftuinen uit de eerste tranche.  

  

 

1 De peildatum van opgeleverde woningen ligt tussen november 2020 en januari 2021 en is vastgesteld op basis van 
rapporten en interviews. 
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Tabel 1 Voortgang van geselecteerde proeftuinen uit eerste tranche 

 

Proeftuin Techniek Project  
omvang volgens 
aanvraag 

Beoogd aantal 
aardgasvrije 
woningen dat 
thans volgens 
planning zou zijn 
opgeleverd 

Opgeleverde 
aardgasvrije 
woningen1 

Amsterdam Warmtenet 2.495 * 38 

Pekela Groen gas 603 0 0 

Tilburg n.t.b. 2.140 280 0 

Zoetermeer WKO 1.117 * 0 

Tytsjerksteradiel All-electric 603 110-140 +/- 57 

Den Haag Warmtenet 848 848 0 

Utrecht n.t.b. 8.046 472 0 

Oldambt Groen gas 1.202 0 0 

Drimmelen Warmtenet 334 334 0 

Eindhoven Warmtenet 926 526 0 

Purmerend Warmtenet 1.276 629 4112 

Assen  All-electric 428 216 283 

Groningen Warmtenet 1.000 * 0 

* In de aanvragen van deze proeftuinen is geen planning in aantal woningen gemaakt. De geplande projectduur van  
deze proeftuinen is nog niet verstreken. 

1 In enkele projecten zijn kleine aantallen woningen buiten de afbakening van de proeftuin opgeleverd zoals 
bijvoorbeeld in Groningen 

2 323 van deze woningen waren al aangesloten op een warmtenet en zijn alleen van het kookgas afgehaald 
3 Hierbij gaat het om de afronding van een project met 28 woningen dat al voor de start van de proeftuin is begonnen 

Bron: EIB 

 
 
Belangrijk voor het onderzoek is de vraag naar de achtergronden van deze geringe voortgang 
van de projecten. Welke belemmeringen c.q. uitdagingen komt men in de praktijk van de 
proeftuinen nu het meest tegen? Het gaat om de volgende kernzaken. 
 
• Technische uitdagingen  
• Publiek-private samenwerking 
• Juridische kaders  
• Draagvlak bij bewoners   

 

In onderstaande figuur wordt aangegeven welke type belemmeringen zich hebben voorgedaan 
bij de proeftuinen uit de eerste tranche. De scheidslijnen tussen de verschillende type 
problemen en uitdagingen zijn overigens niet altijd heel scherp te trekken en zijn ook niet altijd 
los van elkaar te zien. Het schema is derhalve niet af te leiden vanuit precieze definities, maar 
is wel illustratief voor wat er in de proeftuinen tot op heden aan (stapeling van) problemen is 
opgetreden. In de figuur zijn ernstige knelpunten met rood gemarkeerd en minder ernstige, 
maar nog altijd serieuze obstakels, met oranje. Beperkte knelpunten die zich min of meer altijd 
voordoen zijn weergeven in het groen.  
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Figuur 1 Knelpunten naar categorie in aantallen proeftuin, eerste tranche 

 

Bron: EIB 

 
 
Een bijzonder gegeven voor de wijkgerichte aanpak is uiteraard dat er een techniek moet 
worden gekozen om woningen collectief van het gas af te halen. Er zijn hier vier 
hoofdrichtingen te onderscheiden, waar soms ook combinaties van worden toegepast. 
 
• Warmtenetten 
• All-electric 
• Groen gas  
• Waterstof 
 
Technische knelpunten zijn er in verschillende vormen. Het gaat zelden om geheel nieuwe 
technieken, maar eerder om logistieke uitdagingen en onvoorziene problemen. Er zijn drie 
projecten waar in de loop van de tijd is teruggekeerd van de oorspronkelijk voorziene techniek. 
Logistieke uitdagingen spelen bij de groen gasprojecten waar de grondstoffenvoorziening nog 
belangrijke onzekerheden kent, zoals bij het omzetten van mest in groen gas. Technische 
knelpunten beperken zich echter niet tot dergelijke technieken, maar spelen ook bij de 
warmtenetten. Ook hier is de techniek eerder beproefd, maar is er onzekerheid over wat onder 
de grond is aan te treffen alsmede onzekerheid over de reikwijdte van het uit te rollen 
warmtenet die voor problemen zorgt. Het is de techniek in combinatie met de marktordening 
die het complex maakt. Wie heeft zeggenschap over de warmte, hoe bestendig is de bron, 
hoeveel woningen kunnen worden aangesloten en hoe om te gaan met de onzekerheden die 
hier spelen? Ook het juridisch kader en de mogelijkheden om kosten door te berekenen zorgen 
voor onzekerheid en lastige onderhandelingen tussen publieke en private partijen. Dit wordt 
verder bemoeilijkt als bijvoorbeeld energiebedrijven niet bereid zijn om de boeken te openen, 
zodat gemeenten moeilijk kunnen inschatten of informatie vanuit dergelijke belanghebbenden 
correct is. 
 
Bovenstaande problemen doen zich in mindere mate voor bij all-electric. Hier is sprake van 
beproefde techniek die in de woningen wordt toegepast. Ingrepen in de publieke ruimte bestaan 
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hooguit uit het verzwaren van het elektriciteitsnet en ingewikkelde publiek-private 
samenwerking is niet nodig. De oplossingen kunnen worden gerealiseerd door samenwerking 
tussen de gemeente en de bewoners. Door het ingrijpende karakter van de ingrepen in de 
woningen verschuift de uitdaging hier naar het kunnen organiseren van draagvlak bij de 
bewoners om deze veranderingen te accepteren. Tot dusverre blijkt deze oplossing redelijk te 
slagen bij bewoners die een zekere maatschappelijke gedrevenheid hebben en/of woningen 
hebben die al goed geïsoleerd zijn. Dit is echter maar een beperkt deel van de woningen die bij 
een collectieve wijkaanpak uiteindelijk zouden moeten worden aangepakt. Ook zijn de kosten 
van all-electric een belangrijk obstakel, zoals later nog nader wordt toegelicht.  
 
Problemen met het organiseren van draagvlak beperken zich echter geenszins tot all-electric, 
zoals uit bovenstaande figuur is af te leiden. Het organiseren van draagvlak onder bewoners is 
in bijna alle projecten een uitdaging en in de meeste projecten ook een bron van vertraging 
gebleken. Bij warmtenetten moeten ook de woningen worden aangekoppeld en betreden en dit 
vergt soms ook meer ingrepen dan vooraf ingeschat. Ook hebben bewoners soms bezwaar tegen 
het feit dat er maar één leverancier is waar zij in de toekomst op aangewezen zijn, hebben zij 
twijfels over de duurzaamheid van de oplossing of zien zij de noodzaak er niet van in. 
 
Wat vooral duidelijk wordt uit bovenstaande figuur, is dat alle wijkaanpakken met serieuze 
obstakels en problemen zijn geconfronteerd, die elkaar onderling kunnen versterken. Hierbij 
geldt bovendien het probleem van de ‘weakest link’; alle zaken moeten kloppen om voldoende 
voortgang en resultaat te kunnen boeken en daaraan wordt zelden voldaan.  

 

Wijkaanpak: zware financiële opgaven 

De technische uitdagingen, de lastige publiek-private samenwerking, de juridische obstakels en 
de problemen om voldoende draagvlak bij bewoners te organiseren hebben uiteraard ook 
consequenties voor het financiële beeld van de wijkaanpakken. Wat is hier nu het beeld dat de 
verschillende proeftuinen zelf hanteren in hun plannen? In onderstaande figuur2 worden de 
voorziene investeringskosten per woning in de verschillende proeftuinen uit zowel de eerste als 
de tweede tranche in beeld gebracht. 
 

 

2Van de proeftuinen Utrecht, Tilburg, Roermond, Groningen en Zoetermeer beschikt het EIB niet over actuele financiële 
gegevens. Deze zijn daarom niet weergegeven in de figuren. De meest recente gegevens zijn opgehaald in december 2020 
en januari 2021. 
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Figuur 2 Totale begrote kosten per woning per proeftuin 

 
Donker BlauwDonker BlauwDonker BlauwDonker Blauw: All-electric, GroenGroenGroenGroen: Groen gas, RoodRoodRoodRood: Warmtenet, Licht blauwLicht blauwLicht blauwLicht blauw: Waterstof, Geel Geel Geel Geel 
omcirkeld: omcirkeld: omcirkeld: omcirkeld: Tweede tranche proeftuinen  

 

Bron: EIB 

 
 
Uit de figuur kan worden opgemaakt dat er diverse proeftuinen zijn die nu al rekening houden 
met investeringskosten die rond of boven de € 40.000 per woning liggen. Er zijn ook proeftuinen 
die nog rekening houden met kosten van € 10.000 tot € 20.000 per woning. Nadere analyse van 
de laatste proeftuinen laat echter zien dat dit het gevolg is van het buiten beschouwing laten 
van noodzakelijke investeringen, het hanteren van weinig realistische financiële uitgangs-
punten of het van het gas halen van woningen waar zeer gunstige condities bestaan die breder 
niet gelden. In Amsterdam en Purmerend zijn de totale kosten van de aanleg van het 
warmtenet bijvoorbeeld niet meegenomen, omdat de warmtebedrijven dit regelen en hier geen 
informatie over verschaffen. In Purmerend speelt daarnaast dat ongeveer de helft van de 
woningen al via een warmtenet wordt verwarmd en dat de kosten alleen bestaan uit het feit dat 
het koken op gas moet worden omgezet in elektrisch koken. Dit drukt dan uiteraard de 
gemiddelde kosten per woning. 
 
Voorts blijkt dat de investeringskosten in de tweede tranche – waar vanuit het ministerie van 
BZK hogere eisen zijn gesteld aan de financiële soliditeit van de begrotingen – gemiddeld hoger 
uitvallen dan die in de eerste tranche. Toch geldt ook voor deze projecten dat de uitgangs-
punten voor de begrotingen weliswaar beter zijn dan die in de eerste tranche, maar nog altijd 
tekortkomingen kennen die er voor zorgen dat de kans op tegenvallers sterk aanwezig blijft. In 
onderstaande figuur wordt een overzicht geboden van de wijze waarop in de verschillende 
proeftuinen wordt omgegaan met financiële grondslagen en risico’s. Ook voor deze figuur geldt 
dat de classificaties voor rekening komen van het EIB. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het type project. Zo wordt voor een project waar grote risico’s bestaan een voorziening van 5% 
als onvoldoende beschouwd, terwijl voor projecten waar kleine risico’s bestaan het ontbreken 
van een voorziening niet als een serieuze beperking wordt beschouwd.  
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Figuur 3 Lacunes in begrote kosten naar categorie in aantallen proeftuinen, eerste en 

tweede tranche 

 

Bron: EIB 

 
 
Uit de figuur kan worden afgeleid dat er vrijwel geen proeftuinen zijn die ook op dit moment al 
een begroting kennen die er echt solide uitziet. Een dergelijke begroting houdt rekening met alle 
kosten die optreden, schat de standaardkosten niet te laag in en houdt rekening met meer-
kosten die risico’s met zich mee zullen brengen. Alleen de wijkaanpakken in Apeldoorn en 
Hilversum lijken goed aan deze eisen te voldoen, maar dit vertaalt zich dan ook in hoge kosten 
per woning. Voor de meeste andere proeftuinen geldt dat er serieuze opwaartse risico’s liggen, 
waardoor de kosten achteraf hoger zullen liggen dan waar thans rekening mee wordt 
gehouden. 
 
Een belangrijke conclusie is voorts dat de all-electric route – die op papier direct al met hoge 
kosten gepaard gaat – niet zoveel ongunstiger uitpakt ten opzichte van de aanpak via 
warmtenetten, die op papier kosten-effectiever lijkt. Hier geldt dat de aanpak met warmte-
netten veel meer complexiteit kent en het is deze complexiteit die ook aanzienlijke extra kosten 
kan veroorzaken.  
 
Beleidsimplicaties: waar liggen de kansen richting 2030?  

De resultaten van de proeftuinen kunnen kritisch worden bezien in termen van de moeizame 
voortgang en de oplopende financiële rekeningen die zich in de tijd voordoen. Belangrijk is 
echter om vast te stellen dat het hier inderdaad gaat om proeftuinen. De uitdagingen voor de 
gemeenten die zich aan het front hebben genesteld, waren groot. Daar komt bij dat de meeste 
proeftuinen zijn gestart toen er nog vele zaken onduidelijk waren. Zo is ‘leergeld’ betaald en de 
lessen die hier geleerd zijn, waren niet goedkoop, maar in het licht van de omvang van de 
operatie die nog voor ons ligt, relatief toch klein. Zo is de programmering van het Programma 
Aardgasvrije Wijken gericht op het verduurzamen van 50.000 woningen en andere gebouwen. 
In het licht van doelstellingen om 1,5 miljoen woningen te verduurzamen, waarvan een 
aanzienlijk deel naar verwachting van het aardgas gekoppeld zal worden, is dit de top van de 
ijsberg.  
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Tegen deze achtergrond zijn leereffecten heel belangrijk. Alles wat we kunnen verbeteren in de 
aanpak, gaat voordelen opleveren voor de grote operatie die nog moet komen. Welke lessen 
kunnen wij nu trekken uit de ervaringen zoals die hierboven kort zijn geschetst?  
 
Collectieve wijkaanpak selectief toepassen  
Een eerste belangrijke les is dat een collectieve wijkaanpak moet worden beschouwd als een 
middel dat aan eisen van effectiviteit en doelmatigheid moet voldoen. Dit laatste moet blijken 
uit een vertrouwenwekkende analyse die aan de voorkant wordt gemaakt. Indien de feiten 
uitwijzen dat er ernstige vraagtekens moeten worden geplaatst bij de effectiviteit van een 
collectieve aanpak en/of de middelen niet beschikbaar zijn, dan ligt het in de rede om van een 
collectieve wijkaanpak af te zien en te kiezen voor een route waarbij huishoudens individueel 
worden gestimuleerd om het gasverbruik stevig terug te dringen. Zoals hieronder zal worden 
betoogd, liggen hier goede mogelijkheden om resultaten te boeken in het kader van de 
klimaatdoelen.  
 
Het vertrekpunt voor de te kiezen aanpak moet liggen bij wat zou kunnen worden aangeduid 
als een wijktoets. Voordat gekozen wordt voor een collectieve wijkaanpak wordt eerst deze 
toets doorlopen. De inhoud van deze toets bestaat uit het grondig verkennen van de hierboven 
geschetste belemmeringen. Naast de technische aspecten gaat het dan om de marktcondities 
en het draagvlak dat onder bewoners is te organiseren, naast bepaalde juridische aspecten die 
afgevinkt moeten worden. Bovenal zal een realistisch kostenbeeld moeten worden gehanteerd, 
waarvoor hierboven de aspecten al zijn benoemd. Naast een realistisch kostenbeeld is het zaak 
de opbrengsten niet te optimistisch in te schatten. Opbrengsten die ver in de toekomst liggen 
worden door particulieren vaak laag gewaardeerd en alleen het bieden van financiering tegen 
zachte condities verhelpt dit probleem vaak niet. Feitelijk gedrag van particulieren wijst op 
leenaversie en op het willen verrichten van investeringen met een beperkte omvang die snel 
kunnen worden terugverdiend via de energierekening. Indien hier niet aan kan worden 
voldaan, dan zullen extra subsidies nodig zijn om het vlot te trekken. Het kunnen organiseren 
van draagvlak is een grote uitdaging en vergt naast voldoende middelen ook een proces om 
bewoners van meet af aan werkelijk in de aanpak te laten meedenken en waar mogelijk 
meebeslissen. Essentieel is dat er een maatschappelijk-economische toets wordt verricht in 
plaats van een technische benadering, zoals die nu wordt aangereikt via rekentools als de 
startanalyse, die een zeer incompleet beeld geven van de maatschappelijke werkelijkheid in 
concrete buurten en wijken. 
 
Gelet op de ervaringen tot nu toe in de proeftuinen moet worden verwacht dat de uitkomst van 
dergelijke wijktoetsen vaker zullen wijzen in de richting van maatregelen om gedrag te 
beïnvloeden op individueel niveau dan via collectieve wijkaanpakken. Hierbij moet ook worden 
bedacht dat leereffecten weliswaar efficiencywinst kunnen opleveren, maar dat de proeftuinen 
die tot nu in beeld zijn, niet zelden zijn te typeren als ‘laaghangend fruit’. Met andere woorden: 
de condities bij nieuwe wijken die in de toekomst aan de beurt komen zijn ongunstiger dan 
gemiddeld in de proeftuinen. Dit neemt uiteraard niet weg dat er ook in de toekomst op 
wijkniveau zinvolle aanpakken mogelijk zijn, maar selectiviteit is hier geboden. Factoren die 
doorgaans gunstig werken voor een collectieve wijkaanpak zijn de aanwezigheid van 
infrastructuur die al kan worden benut voor de wijkaanpak, goede isolatiekwaliteit van 
woningen in de uitgangssituatie, relatief homogene buurten en wijken met hoogbouw en veel 
corporatiebezit, betrouwbare marktpartijen om evenwichtige afspraken mee te maken en veel 
middelen om het proces tot een goed einde te brengen en bewoners financieel ruimhartig te 
ondersteunen. Geconcludeerd moet worden dat aan deze eisen in de meerderheid van de 
wijken waarschijnlijk niet kan worden voldaan, maar daar waar dit wel het geval is, kan de 
wijkaanpak dan wel succesvol zijn.  
 
Dat de wijkaanpak vrij centraal is komen te staan binnen de gebouwde omgeving lijkt voort te 
vloeien uit het Klimaatakkoord. Hier is een beeld geschapen van wijken die onder regie van de 
gemeenten en in brede coalities van marktpartijen en kennisinstellingen schaalvoordelen gaan 
realiseren en kostenbesparende innovaties tot stand brengen. In werkelijkheid zijn de 
schaalvoordelen van de activiteiten in de bouw- en installatiesector echter klein. Het 
leeuwendeel van de kosten bestaat uit variabele kosten van het aanbrengen van specifieke 
infrastructuren op specifieke locaties en uit het verrichten van isolatiewerkzaamheden in 
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individuele woningen. Ook de prijs van industrieel geproduceerde goederen als warmtepompen 
en zonnepanelen hangt niet primair af van de vraag in Nederland, aangezien vraag en aanbod 
hier wereldwijd tot stand komt. Dit alles betekent niet dat schaalvoordelen geheel afwezig zijn, 
maar wel dat de omvang van deze voordelen niet moet worden overschat.  
 
Minstens zo belangrijk is echter dat er ook een duidelijke contramal is aan te wijzen. Als de 
ervaringen van de proeftuinen iets duidelijk maken dan is het wel dat meer complexiteit 
aantoonbaar meer kosten met zich meebrengt. Hoe groter de schaal, hoe meer buurten en 
wijken met verschillende karakteristieken zouden moeten worden verbonden, hoe groter de 
organisatielast die hieruit voortvloeit. Er zal met andere woorden rekening moeten worden 
gehouden met het feit dat klimaatbeleid in de gebouwde omgeving hoge kosten met zich 
meebrengt als hele buurten en wijken van het aardgas af moeten worden gehaald.  
 
Individuele oplossingen: kosteneffectieve CO2-reductie met gunstige optiewaarde 
Naast de collectieve wijkaanpak kan verduurzaming ook worden gestimuleerd op het 
individuele niveau van huishoudens. Deze route heeft een aantal voordelen. De eerste is dat er 
maatwerk kan worden geleverd, zodat huishoudens een oplossing kiezen die past bij hun 
situatie en woning en dat de maatregelen worden getroffen op het moment dat het voor hen 
het best uitkomt. Een ander voordeel is dat de hoge proces- en organisatiekosten van de 
wijkaanpak kunnen worden vermeden. Bij de individuele maatregelen zou kunnen worden 
gedacht aan isolatieactiviteiten en aan de installatie van hybride warmtepompen. Interessant 
aan beide routes is de relatief hoge kosteneffectiviteit in verhouding tot het volledig van het 
aardgas halen van woningen in een wijkaanpak. Met lichte isolatiewerkzaamheden in 
woningen met een slechte energetische uitgangssituatie kan tegen overzichtelijke kosten van 
gemiddeld € 7.200 per woning een aardgasreductie van ongeveer 20% in deze woningen worden 
behaald. Hiermee kunnen naar verwachting twee labelstappen worden gemaakt vanaf G/F/E 
naar boven toe3.  
 
Een andere veelbelovende route ligt bij hybride warmtepompen. De meerprijs van een hybride 
warmtepomp ten opzichte van een CV-ketel is ongeveer € 4.5004 en deze kan het gasverbruik in 
een gemiddelde woning halveren5. Zowel voor hybride warmtepompen als voor lichte isolatie 
bestaan al subsidieregelingen. Op papier lijken deze subsidies (vrijwel) voldoende, maar in de 
praktijk valt het beroep op de regelingen tegen. Het voordeel is vaak niet voldoende om burgers 
echt in beweging te krijgen. De feitelijke kosten zijn soms hoger dan de standaardkosten die in 
de berekeningen worden gehanteerd als het huishouden het werkelijk wil realiseren. Daarnaast 
kost het tijd en inspanning en men moet soms hinder accepteren van werkzaamheden. Als de 
regelingen echter nog worden uitgebreid, zodat er tastbaar en serieus financieel voordeel wordt 
behaald, dan moet de reikwijdte van dergelijke routes veel meer kunnen opleveren dan tot nu 
toe het geval is.  
 
Naast de hoge kosteneffectiviteit van de individuele maatregelen, zijn zij ook aantrekkelijk 
omdat zij de vrijheidsgraden naar de toekomst openhouden. De lichte isolatiewerkzaamheden 
zijn vrijwel ‘no regret’ en verhogen ook het comfort van de woning. De hybride warmtepompen 
worden geplaatst op het moment dat de CV-ketel aan vervanging toe is en na 15 jaar, als de 
hybride warmtepompen aan vervanging toe is, heeft men alle opties nog open voor het vervolg. 
Deze maatregelen scoren dan ook goed in termen van ‘optiewaarden’.  
 
Zoals eerder gesteld kent het huidige beleid al subsidies om isolatie te stimuleren en de kosten 
van de aanschaf van hybride warmtepompen te verlagen. Met extra subsidies boven de huidige 
subsidies van rond € 1.000 per huishouden voor de lichte isolatiewerkzaamheden (waardoor 
een subsidie van € 2.700 beschikbaar is voor een investering van € 7.200) en € 1.000 voor de 
aanschaf van hybride warmtepompen (waardoor € 2.500 beschikbaar is voor een gemiddelde 
investering van € 6.000) zouden bovengenoemde effecten waarschijnlijk al zijn te realiseren. 
Daarmee komt de extra budgettaire last uit op ongeveer € 3 miljard in de periode tot 2030 ofwel 

 

3 Met dergelijke isolatie kan niet worden overgegaan tot lage temperatuurverwarming. Bij een doelstelling van 95% CO2-
reductie in 2050, zullen op een later moment mogelijk aanvullende inspanningen verricht moeten worden.  

4 Feitelijke investeringen op basis van de proeftuinanalyses. 

5 CE Delft. Factsheet hybride warmtepomp en informatie verstrekt door de proeftuinen. 
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ongeveer € 300 miljoen per jaar. In het licht van de zeer forse uitgaven in het kader van 
duurzaamheid, zijn dit zeer overzichtelijke bedragen.  
 
Het sterker inzetten op individuele maatregelen heeft dan ook belangrijke voordelen. Er zijn 
echter ook hier uitdagingen, in het bijzonder bij hybride warmtepompen. Er is ten eerste ruimte 
nodig om binnen en buiten de installaties te kunnen plaatsen. De installaties zijn groot en 
daarvoor is niet altijd voldoende ruimte en deze zijn soms ook ontsierend voor karakteristieke 
gevels. Bovendien is geluidshinder een vraagstuk dat veel aandacht verdient. Bij onderstaande 
berekeningen is er rekening mee gehouden dat 30% van de woningen hiervoor niet geschikt is 
en dat in de helft van de gevallen waarin dit kan bewoners toch nog kiezen voor traditionele 
CV-ketels. Deze groep wordt dan (nog) niet bereikt. Als op grote schaal dergelijke warmte-
pompen worden geplaatst, zullen hiervoor (betere) oplossingen moeten komen. Het verdient in 
dit opzicht aanbeveling om ook een programma voor hybride warmtepompen meer handen en 
voeten te geven en te zorgen dat subsidies ook leiden tot de aanschaf van de stilste hybride 
warmtepompen die zo min mogelijk overlast geven in het huis en voor de buren in de 
omgeving6.  
 
De totale opgave voor de woningsector bedraagt 5,4 Mton aan CO2222----reductie tot 2030, zodat de 
CO2222-uitstoot van de woningsector dan 49% lager ligt dan in 19907. Met lichte isolatie 
werkzaamheden zoals hierboven beschreven zou bijna 20% (1 Mton) van deze opgave kunnen 
worden gerealiseerd, terwijl hybride warmtepompen nog eens in bijna 30% (1,5 Mton) van de 
opgave kan voorzien8. Deze besparingen mogen echter niet zomaar bij elkaar worden opgeteld, 
aangezien isolatie de effectiviteit van een hybride warmtepomp beïnvloedt. Uitverdieneffecten 
treden hier op, maar beide maatregelen moeten tezamen zeker ruim 2 Mton kunnen opleveren. 
Er resteert dan nog een opgave van ruim 3 Mton. Als via de collectieve wijkaanpak ongeveer 1 
miljoen woningen van het gas af zouden worden gehaald, dan levert dit nog eens 2 Mton aan 
CO2222-reductie op. Er resteert dan nog een opgave van 1 Mton die autonoom9 zal moeten 
plaatsvinden en dit lijkt goed mogelijk in de periode tot 2030. 
 
Ook met inachtneming van de bovengenoemde maatregelen en autonome ontwikkelingen zal 
dan nog steeds stevig worden geleund op de collectieve wijkaanpak. Als een opgave van 
ongeveer 1 miljoen woningen zou moeten worden gerealiseerd, dan is hiermee naar 
verwachting een investeringssom gemoeid van ongeveer € 40 miljard in de periode tot 2030, 
wanneer wordt uitgegaan van een investeringssom van € 40.000 per woning10 middels de 
collectieve aanpak die het kostenbeeld van de proeftuinen tot nu toe indiceert (gebaseerd op 
een over de proeftuinen heen geconstrueerde casuspositie). Ondanks het op veel grotere schaal 
inzetten van individuele maatregelen, lijkt dit een enorme opgave.  
 
Indien een dergelijk traject niet als haalbaar en betaalbaar zou worden gezien, dan zal het heel 
moeilijk worden dergelijke doelen binnen de woningsector te realiseren. Dan rijst de vraag of de 
doelen voor de gebouwde omgeving niet te ambitieus zijn en niet overwogen zou moeten 
worden om deze te versoepelen en elders meer CO2222----reductie te zoeken. De kosteneffectiviteit 
van maatregelen binnen de gebouwde omgeving is ook minder gunstig dan in andere sectoren 
en dit geldt zeker voor de collectieve aanpak richting volledig aardgasvrije wijken.  

 

6 Per 1 april gelden strengere geluidsnormen voor nieuwe installaties. Uit de proeftuinen blijkt dat dergelijke installaties in 
de praktijk duurder zijn, waardoor subsidies mogelijk een grotere rol zullen spelen in de aanschaf. 

7 In de woningsector bestaat geen vastgestelde opgave van 5,4 Mton. Deze opgave is gebaseerd op 49% CO2-reductie in de 
woningvoorraad ten opzichte van de uitstoot in de woningvoorraad van 1990. De hier gepresenteerde berekening is 
bedoeld om een beeld te geven van een scenario waarbij 49% CO2-reductie optreedt in de woningsector. 

8 Deze besparing van 1 Mton betreft zowel corporatie, particuliere huur als koopwoningen. Wanneer lichte isolatie alleen 
voor de koop- en particulier huursector aanvullend wordt gesubsidieerd, betreft de besparing 0,8 Mton. Deze lagere 
besparing zal in dit rekenvoorbeeld dan op andere wijze gecompenseerd moeten worden. 

9 Deze autonome ontwikkeling is niet te vergelijken met de cijfers die worden genoemd in de NEV of de KEV. De genoemde 
maatregelen voor lichte isolatie en hybride warmtepompen overlappen deels met de autonome ontwikkeling in deze 
rapporten. Daarnaast kent het autonome pad afkomstig van de NEV 2017 een hoge inschatting van de autonome 
ontwikkeling die is ingegeven door lage onrendabele toppen in de kostenberekening en de veronderstelling dat alle 
maatregelen die op papier onder deze omstandigheden boven de streep eindigen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

10 Indicatie op basis van de aangeleverde kosten per woning uit de geanalyseerde proeftuinaanvragen, waarbij rekening 
wordt gehouden met bijvoorbeeld risicovoorzieningen en proceskosten. Hiervoor is een casuspositie over de proeftuinen 
heen geconstrueerd. Zie het kader in paragraaf 2.1 voor een toelichting. 
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Ook moet worden vastgesteld dat hoewel het veel sterker inzetten op individuele maatregelen 
de kosten tot 2030 belangrijk zal beperken, de rekening wel zal verschuiven naar de periode na 
2030. Als de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 aardgasloos en vrijwel CO2222-neutraal 
moet zijn, dan ligt hier nog een ongekende operatie in het verschiet. Hopelijk kunnen de hoge 
verwachtingen rond waterstof, groen gas en innovaties die nu nog op de tekentafel liggen hier 
uitkomst bieden. Pragmatisme in de aanpak en kunnen accepteren dat het beste soms de vijand 
van het goede is, zal waarschijnlijk echter ook dan en misschien nog meer dan nu belangrijk 
blijken om progressie te maken en draagvlak te behouden. 
 
Ten slotte zal zo goed mogelijk geprofiteerd moeten worden van het leergeld dat in de 
proeftuinen wordt betaald. Serieuze problemen zijn inherent aan de lastige opgaven die er nu 
eenmaal zijn, maar terugkijkend op de eerste ervaringen vanuit de proeftuinen is het ook 
duidelijk dat er nog serieuze verbeteringen in de aanpak mogelijk zijn. Daarbij is het vooral 
belangrijk om te investeren in de voorkant van het traject. Een wijktoets zoals hierboven 
beschreven zou daarbij zeer behulpzaam kunnen zijn naast het systematisch delen van kennis 
en ervaringen die in de praktijk worden opgedaan.  
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Inleiding 

In aansluiting op het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, heeft de Rijksoverheid zich tot doel 
gesteld de CO2222-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 en in 2050 een reductie van 
95% te bewerkstelligen. Voor de gebouwde omgeving is een van de speerpunten in dit beleid het 
aardgasvrij maken van woningen. 
 
De verscheidenheid aan wijken en de verschillende aardgasloze technieken die op 
verschillende niveaus aangrijpen (centraal of decentraal) maken dat er geen ‘one size fits all’-
oplossing is om van het gas af te komen. Om te leren hoe de duizenden wijken in Nederland het 
beste aardgasvrij kunnen worden gemaakt en hoe gemeenten hierbij te ondersteunen, is vanuit 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Programma 
Aardgasvrije Wijken opgezet. In het kader van het programma is in totaal aan 27 proeftuinen in 
een eerste tranche en 19 proeftuinen in een tweede tranche subsidie toegekend. 
 
Met het starten van het programma en de daarbij opgestarte proeftuinen wordt een unieke 
kans geboden om de wijkaanpakken vanaf het begin samen met de opdrachtgever en 
gemeenten en projectleiders te analyseren en essentiële kennis uit de projectpraktijk op te 
doen. In de economische literatuur wordt in dit geval ook wel gesproken van natuurlijke 
experimenten. Het ministerie van BZK heeft het EIB gevraagd om in totaal 20 proeftuinen te 
analyseren: 13 proeftuinen uit de eerste tranche en zeven proeftuinen uit de tweede tranche. In 
tabel I.1 wordt een overzicht van de proeftuinen met de gehanteerde techniek voor ‘aardgasvrij’ 
weergegeven. 
 
Van de proeftuinen uit de tweede tranche zijn de plannen bekend, maar uiteraard nog niet de 
resultaten. Alle warmtenetten zijn minimaal middentemperatuur, met uitzondering van 
Zoetermeer, waar gebruik wordt gemaakt van een WKO, en Roermond. De laatste proeftuin 
heeft een lage temperatuurbron, maar de temperatuur wordt opgewaardeerd zodat de 
woningen gebruik kunnen maken van middentemperatuur. De proeftuinen zijn in overleg met 
het ministerie van BZK onder meer geselecteerd op basis van de gekozen warmtebron, 
samenstelling van de voorraad en eigenaarschap van panden.  
 
Doel van de analyses was om met name de financieel-economische ontwikkelingen binnen de 
projecten in de tijd te analyseren. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel om ervaringsfeiten 
niet alleen op te sporen, maar ook op hun consequenties te bekijken. Op deze wijze kunnen 
lessen worden geleerd en implicaties voor de inrichting van toekomstig beleid in beeld worden 
gebracht. Al snel in het onderzoek is duidelijk geworden dat de ontwikkelingen binnen de 
proeftuinen sterk verbonden zijn met organisatorische kwesties, technische en juridische 
mogelijkheden en het bestaan en versterken van draagvlak onder bewoners in de wijken. Deze 
zaken hangen met elkaar samen en bepalen niet alleen de voortgang in de tijd, maar hebben 
ook belangrijke gevolgen voor het financieel beeld.  
 
De organisatorische aspecten van de proeftuinen komen in het eerste hoofdstuk aan de orde. 
Het tweede hoofdstuk behandelt de financiële aspecten die binnen de proeftuinen spelen. Beide 
hoofdstukken eindigen met de belangrijkste lessen die kunnen worden geleerd. Het derde 
hoofdstuk gaat in op de beleidsimplicaties van de resultaten. In de bijlagen zijn de individuele 
proeftuinanalyses opgenomen. Uit het oogpunt van vertrouwelijkheid zijn enkele resultaten uit 
het onderzoek geanonimiseerd. Daarnaast wordt voorzichtig omgegaan met het noemen van 
specifieke proeftuinen in berekeningen en (kwalitatieve) resultaten om de belangen van de 
proeftuinen niet te schaden. 
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Tabel I.1 Overzicht onderzochte proeftuinen 

Proeftuin Techniek 

Eerste tranche  
Amsterdam Warmtenet 
Pekela Groen gas 
Tilburg Nog niet bekend1 
Zoetermeer Warmtenet (WKO) 
Tytsjerksteradiel All-electric 
Den Haag Warmtenet 
Utrecht Nog niet bekend1 
Oldambt Groen gas 
Drimmelen Warmtenet 
Eindhoven Warmtenet 
Purmerend Warmtenet 
Assen  All-electric1 
Groningen Warmtenet 
  
Tweede tranche  
Apeldoorn Warmtenet 
Nijmegen Warmtenet 
Roermond Warmtenet 
De Wolden Groen gas 
Hilversum All-electric met bodemlus 
Hoogeveen Waterstof 
Goeree-Overflakkee Waterstof 

 

1 Utrecht, Tilburg en Assen hebben na de aanvraag hun plan gewijzigd. De lessen die in Assen zijn geleerd gaan met 
name over de all-electric aanpak en zodoende wordt Assen in deze analyse als all-electric beschouwd.  

Bron: EIB 
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1 Organisatie 

In dit hoofdstuk staat de organisatie van de geselecteerde proeftuinen centraal. Het hoofdstuk 
opent met het algemeen beeld, waarin de voortgang van de proeftuinen en de belangrijkste 
knelpunten11 bij het aardgasvrij maken van woningen aan de orde komen. Vervolgens worden 
aan de hand van de verschillende technieken de knelpunten nader geduid. Het hoofdstuk 
eindigt met de belangrijkste lessen die uit de proeftuinen naar voren komen op het gebied van 
de organisatie. 
 
1.1 Algemeen beeld 

Voortgang in proeftuinen blijft achter bij verwachtingen 
In tabel 1.1 worden de geanalyseerde proeftuinen uit de eerste tranche weergegeven, met het 
beoogd aantal aardgasvrije woningen dat volgens de planning opgeleverd zou zijn en het aantal 
gerealiseerde aardgasvrije woningen.12 In de meeste geselecteerde proeftuinen zouden volgens 
planning al aardgasvrije woningen zijn opgeleverd. De tabel laat zien dat in slechts een klein 
aantal geselecteerde proeftuinen aardgasvrije woningen zijn opgeleverd. Bij de proeftuinen die 
aardgasvrije woningen hebben gerealiseerd, blijven de aantallen achter bij het beoogd aantal 
aardgasvrije woningen. De beperkte voortgang van de proeftuinen kent een aantal oorzaken. In 
het navolgende gaan we hierop in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Exclusief financiële belemmeringen, deze komen aan de orde in hoofdstuk twee. 

12 De peildatum van opgeleverde woningen ligt tussen november 2020 en januari 2021 en is vastgesteld op basis van 
rapporten en interviews. 
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Tabel 1.1 Voortgang van geselecteerde proeftuinen uit eerste tranche 

 

Proeftuin Techniek Project  
omvang  
volgens 
aanvraag 

Beoogd aantal 
aardgasvrije 
woningen dat 
thans volgens 
planning zou 
zijn opgeleverd 

Opgeleverde 
aardgasvrije 
woningen1111 

Amsterdam Warmtenet 2.495 * 38 

Pekela Groengas 603 0 0 

Tilburg n.t.b. 2.140 280 0 

Zoetermeer WKO 1.117 * 0 

Tytsjerksteradiel All-electric 603 110-140 +/- 57 

Den Haag Warmtenet 848 848 0 

Utrecht n.t.b. 8.046 472 0 

Oldambt Groen gas 1.202 0 0 

Drimmelen Warmtenet 334 334 0 

Eindhoven Warmtenet 926 526 0 

Purmerend Warmtenet 1.276 629 4112 

Assen  All-electric 428 216 283 

Groningen Warmtenet 1.000 * 0 

* In de aanvragen van deze proeftuinen is geen planning in aantal woningen gemaakt. De geplande projectduur van  
deze proeftuinen is nog niet verstreken. 

1 In enkele projecten zijn kleine aantallen woningen buiten de afbakening van de proeftuin opgeleverd zoals 
bijvoorbeeld in Groningen 

2 323 van deze woningen waren al aangesloten op een warmtenet en zijn alleen van het kookgas afgehaald 
3 Hierbij gaat het om de afronding van een project met 28 woningen dat al voor de start van de proeftuin is begonnen 

Bron: EIB 

 
 
Complexiteit werkt vertragend in proeftuinen 
Het aardgasvrij maken van woningen in de proeftuinen gaat gepaard met serieuze uitdagingen 
op het gebied van organisatie, welke leiden tot vertraging. In de praktijk blijken deze 
uitdagingen samen te hangen met vier aspecten: techniek en technische uitwerking van de 
plannen, marktorganisatie, wet- en regelgeving en de daarmee samenhangende juridische 
uitdagingen en draagvlak. In de praktijk doen zich vaak een of meer knelpunten tegelijk voor 
binnen een proeftuin.  
 
In figuur 1.1 wordt weergegeven welke type belemmeringen zich voordoen bij de proeftuinen in 
de eerste tranche. In de figuur wordt een beeld geschetst van de aantallen proeftuinen die met 
de diverse knelpunten worden geconfronteerd. De mate waarin knelpunten zich voordoen is 
beoordeeld op basis van de aanvragen, de gesprekken met de gevoerde proeftuinen en 
documenten die het EIB ter beschikking zijn gesteld. De scheidslijnen tussen de verschillende 
type problemen en uitdagingen zijn niet altijd heel scherp te trekken en zijn ook niet altijd los 
van elkaar te zien. Het schema is derhalve niet af te leiden vanuit precieze definities, maar is 
wel illustratief voor wat er in de proeftuinen tot op heden aan (stapeling van) problemen is 
opgetreden. In de figuur zijn ernstige knelpunten met rood gemarkeerd en minder ernstige, 
maar nog altijd serieuze obstakels, met oranje. Beperkte knelpunten die zich min of meer altijd 
voordoen zijn weergeven in het groen. Hieronder lichten we de verschillende type knelpunten 
verder toe, daarna zullen we per techniek ingaan op hoe deze knelpunten zich manifesteren in 
de proeftuinen. 
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Figuur 1.1 Knelpunten naar categorie in aantallen proeftuin, eerste tranche 

Bron: EIB 

 
 
Keuze en uitwerking van techniek kosten meer tijd dan gepland 
Het kwadrant ‘techniek’ geeft weer of aspecten die samenhangen met technische keuzes 
vertragend werken of voor onzekerheid zorgen. In vijf proeftuinen was de techniek een 
belangrijke reden voor een gebrek aan voortgang. Voorbeelden hiervan zijn de proeftuinen 
Tilburg en Utrecht, waar de keuze voor de techniek sinds de aanvraag geheel is herzien. Deze 
categorie proeftuinen voert na het verkrijgen van de rijksbijdrage opnieuw onderzoek uit naar 
de beste aardgasvrije oplossing in de wijk. Deze keuze om nieuwe technische verkenningen uit 
te laten voeren, wordt veelal gemaakt vanwege een gebrek aan draagvlak voor de 
oorspronkelijke oplossing of omdat het plan financieel niet haalbaar bleek. In andere 
proeftuinen worden delen van de technische oplossing herzien of is de praktische toepassing 
van de technische oplossing een belangrijke vertragende factor.  
 
Onzekerheid, gebrek aan transparantie en monopolieposities vormen knelpunten op de markt  
Het ‘markt’-kwadrant hangt samen met de mate waarin de marktorganisatie de voortgang in de 
proeftuinen belemmert. Hierbij kan worden gedacht aan onduidelijkheid over de partij die het 
warmtenet of groen gas gaat exploiteren. In een aantal proeftuinen moet nog een exploitant 
worden gevonden, terwijl het niet zeker is of er voldoende interesse bestaat vanuit de markt. In 
de figuur zijn dergelijke voorbeelden oranje gemarkeerd. Daarnaast komt het voor dat 
gemeenten weinig inzicht hebben in de financiën van bijvoorbeeld een warmtenet door een 
gebrek aan transparantie: het al actieve warmtebedrijf weigert volledig inzicht te verschaffen in 
de kosten en baten van de aanleg van het warmtenet, waardoor onzekerheid bij de gemeente 
ontstaat over de betrouwbaarheid van de informatie. Dit punt hangt enigszins samen met de 
monopoliepositie die enkele warmteaanbieders hebben: wanneer een warmtebedrijf al een 
warmtenet heeft in of nabij de wijk van de proeftuin, is het voor deze partijen in de regel 
relatief eenvoudig om het net uit te breiden. Andere aanbieders hebben minder kans op 
exploitatie van het net en er ontstaat een afhankelijkheid van de bestaande, commerciële 
aanbieder. 
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Juridische knelpunten werken voortgang van proeftuin tegen 
In de proeftuinen doen zich een aantal juridische obstakels voor die de voortgang in meer of 
mindere mate belemmeren: 
• De benodigde 70%-instemming van bewoners van corporatiewoningen is in de praktijk een 

belemmering gebleken voor enkele proeftuinen. Op basis van deze studie is echter niet te 
zeggen hoeveel wijken hierdoor mogelijk hinder ondervinden. 

• Sommige proeftuinen kregen te maken met regelgeving omtrent staatsteun. De rijks-
bijdrage is in eerste instantie aan de gemeenten toegekend. De gemeenten krijgen echter te 
maken met staatsteunregels, bijvoorbeeld wanneer zij een financiële bijdrage doen aan een 
VvE waarin ook een corporatie actief is. In de proeftuinen zijn deze problemen opgelost 
door de inhuur van juridische expertise, maar dit proces heeft wel voor vertraging en extra 
proceskosten gezorgd. Bij andere proeftuinen gaat ‘staatsteun’ waarschijnlijk nog spelen, 
bijvoorbeeld omdat commerciële partijen indirect subsidie ontvangen bij de exploitatie van 
warmte. 

• Een enkele proeftuin heeft te maken met gekoppelde activiteiten die vergunningen 
vereisen, zoals de aanleg van zonneparken en windmolens. Deze vergunningen worden 
niet met zekerheid verleend en de vergunningverlening kan ook langer duren dan 
verwacht. Als gevolg ontstaat vertraging in de proeftuin en/of heeft dit negatieve financiële 
gevolgen.  

• Aanbestedingsregels beperken de voortgang in enkele proeftuinen. Dit punt hangt sterk 
samen met de knelpunten in de marktorganisatie, waar marktpartijen een machtspositie 
hebben. De regels zorgen ervoor dat meerdere partijen aanbiedingen moeten kunnen doen, 
waar het praktisch gezien onmogelijk is voor ‘nieuwe’ partijen om een concurrerend 
aanbod te kunnen doen. Daarnaast bestaat soms juist een sterke voorkeur voor een 
exploitant die in de buurt actief is, maar moet een volledig aanbestedingstraject worden 
opgestart terwijl andere partijen waarschijnlijk niet concurrerend kunnen inschrijven.  

• Tot slot wordt het gebrek aan een juridische grondslag voor verplichting om de woning 
aardgasvrij te maken als belemmering gezien. De meeste gemeenten geven aan dat het 
verplichten van woningeigenaren en bewoners niet wenselijk is, maar het gebrek aan 
gevoel van urgentie bij woningeigenaren zorgt ervoor dat hele wijken van het aardgas 
afkoppelen in de praktijk vrijwel onmogelijk is op basis van de huidige wetgeving.  

  
Draagvlak voor aardgasvrij niet vanzelfsprekend 
Draagvlak blijkt in de praktijk een grote uitdaging voor een groot deel van de proeftuinen. 
Alleen bij proeftuinen die gebruik maken van groen gas, waar ingrepen in woningen en kosten 
voor inwoners beperkt zijn, lijkt draagvlak een minder grote opgave. In de aanvragen van de 
proeftuinen lijkt het draagvlak voor de maatregelen in het algemeen overschat. Een groot aantal 
proeftuinen houdt (te) weinig rekening met woningeigenaren of bewoners die niet mee willen 
doen en de praktijk blijkt op dit punt weerbarstig. De belemmeringen hangen samen met het 
feit dat niet iedereen de noodzaak van de maatregelen inziet. Mede hierdoor hebben inwoners 
niet altijd geld over voor ‘aardgasvrij’. Daarnaast heeft men geen behoefte aan de overlast die 
met ‘aardgasvrij’ gepaard gaat, hebben bewoners soms bezwaar tegen het feit dat er maar één 
leverancier is waar zij in de toekomst op aangewezen zijn en hebben zij twijfels over de 
duurzaamheid van de oplossing. Vaak is het een combinatie van bovenstaande factoren die 
draagvlak beperkt en de proeftuinen vertraagt. 
 
In enquêtes wordt regelmatig aangegeven dat men duurzaamheid belangrijk vindt, maar 
wanneer inwoners zelf (soms aanzienlijke) bedragen moeten bijdragen, blijkt de animo 
beperkter dan vooraf ingeschat. In vrijwel alle onderzochte proeftuinen wordt een bijdrage 
gevraagd van particuliere woningeigenaren en van woningcorporaties. Met name particuliere 
woningeigenaren willen en/of kunnen geen (grote) investeringen doen, zeker wanneer deze zich 
niet terugverdienen.  
 
Voor collectieve systemen heeft een gebrek aan draagvlak gevolgen voor de financiële 
haalbaarheid van het plan, aangezien een gebrek aan deelname de businesscase in gevaar 
brengt. Bij all-electric oplossingen kunnen maatregelen op individueel niveau genomen 
worden, waardoor met name woningeigenaren voor wie het financieel aantrekkelijk is om deel 
te nemen dit ook doen. Eigenaren voor wie de investering groter is, blijven in de praktijk achter, 
waarmee het volledig aardgasvrij maken van dergelijke wijken een uitdaging zal vormen.  
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Ook bij rendabele investeringen blijkt het draagvlak echter niet substantieel. In Den Haag werd 
bijvoorbeeld de 70% instemming niet behaald, terwijl de huurders er financieel niet op achteruit 
zouden gaan. Factoren als onzekerheid over het wooncomfort en overlast van verbouwingen 
zijn redenen dat het draagvlak laag kan zijn ondanks financieel voordeel.  
 
Participatietrajecten nodig voor collectieve aanpak 
Bij alle proeftuinen wordt een participatie- en communicatietraject richting eigenaren en 
bewoners opgezet, bestaande uit bewonersavonden, nieuwsbrieven en overige 
communicatiemiddelen. Andere acties die gemeenten ondernemen, zijn bijvoorbeeld het 
opzetten van een wijkinformatiepunt of het realiseren van voorbeeldwoningen. Beide acties 
zijn bedoeld om woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden om hun woning te 
verduurzamen. In proeftuinen waar zorgvuldig is gecommuniceerd, verloopt de uitrol soepeler 
dan in wijken waar minder zorgvuldig is gecommuniceerd, bijvoorbeeld waar bewoners in de 
krant hebben vernomen dat ‘hun’ wijk aardgasvrij wordt.  
 
In sommige proeftuinen was al voor de aanvang van de proeftuin draagvlak aanwezig; 
bewoners en woningeigenaren waren in dit type wijken al verenigd in energiecoöperaties. Deze 
energiecoöperaties hebben soms ook een belangrijke rol tijdens het proeftuintraject. Ze kunnen 
fungeren als ambassadeur en nemen vaak de communicatie richting bewoners op zich. Het is 
vanuit de proeftuinen niet duidelijk of per se sneller voortgang wordt geboekt door de 
aanwezigheid van energiecoöperaties omdat vaak ook andere knelpunten aanwezig zijn. 
 
Aardgasvrij maken van wijken gaat gepaard met grote coördinatieopgave 
Bij de meeste proeftuinen is een groot aantal partijen betrokken waaronder de gemeente, 
netbeheerders, woningcorporaties, huurders, particuliere woningeigenaren, warmtenet-
beheerders en groengasexploitanten. Deze partijen hebben eigen opgaven, eigen 
projectplanningen en/of eigen belangen die met elkaar in overeenstemming moeten worden 
gebracht voor het aardgasvrij maken van de wijk. De coördinatieopgave blijkt in de praktijk 
vaak groter dan vooraf gedacht. In sommige proeftuinen moest een stap terug worden gedaan 
in het proces omdat een partij te weinig betrokken bleek. In veel proeftuinen is de 
utiliteitsbouw bovendien buiten beschouwing gebleven. Wanneer ook eigenaren van 
utiliteitsgebouwen betrokken moeten worden, vergroot dit de coördinatieopgave verder.  
 
Oplossend vermogen van nieuwe wetgeving blijft buiten beschouwing 
De knelpunten die we beschrijven zijn op basis van de ervaringen in de proeftuinen. De aanpak 
van een deel van deze gesignaleerde knelpunten wordt ondervangen in de nieuwe Wet 
Collectieve Warmte. Een voorbeeld van een knelpunt dat geadresseerd wordt in deze wet is de 
coördinatieproblematiek die mogelijk verminderd wordt door het toewijzen van warmtekavels, 
warmtebedrijven en een duidelijke rol voor de gemeente. De effecten van deze wet zullen 
moeten blijken uit de praktijk en zijn afhankelijk van de praktische toepassing.  
 
Knelpunten hangen samen en hebben negatief effect op de businesscase 
De knelpunten op het gebied van techniek, markt, juridische aspecten en draagvlak werken 
afzonderlijk van elkaar vertragend. Het is echter met name de samenhang die de complexiteit 
vergroot. Onzekerheid rond de techniek kan de onzekerheid bij bewoners versterken waardoor 
het draagvlak verder afneemt. Ook maakt een monopoliepositie van een warmteaanbieder 
inwoners meer sceptisch omdat zij geen keuze van warmteaanbieder hebben. Collectieve 
technieken maken marktordening complexer. 
 
Daarnaast hangen de knelpunten ook vaak samen met de financiën. Technische 
belemmeringen kunnen negatieve effecten hebben op de kosten. Wanneer bewoners 
geconfronteerd worden met hogere kosten, heeft dit een negatief op het draagvlak. Voldoende 
draagvlak is echter nodig voor businesscases van warmtenetten. Het is deze complexiteit en 
onderlinge samenhang van factoren die de organisatie van aardgasvrije wijken tot een zeer 
grote opgave maakt.  
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1.2 Warmtenetten 

Groot aandeel van proeftuinen breidt bestaande netten uit 
In veel van de warmtenetproeftuinen worden bestaande netten uitgebreid. In deze proeftuinen 
hebben de bronnen van het warmtenet vaak genoeg capaciteit om ook warmte te kunnen 
leveren aan de woningen die worden toegevoegd aan het net. Het voordeel van het uitbreiden 
van bestaande netten is dat een organisatiestructuur al bestaat. Daarnaast heeft het 
warmtebedrijf al in bijliggende wijken ervaring opgedaan met de aanleg van het net en het 
bedrijf heeft daardoor relatief meer inzicht in de ruimte ondergronds en kosten die gepaard 
gaan met de aanleg. Aangezien het aanleggen van nieuwe bronnen en een nieuwe backbone 
veel organisatie en financiële middelen vergen, kunnen deze proeftuinen worden omschreven 
als ‘laaghangend fruit’. Alleen in Drimmelen en Zoetermeer worden geheel nieuwe 
warmtenetten aangelegd voor de proeftuin, waarbij Zoetermeer gebruik maakt van een WKO. 
Daarnaast wordt in Groningen sinds 2017 een net aangelegd voor grotere complexen en wordt 
binnen de proeftuin een plan gemaakt voor een warmtenet voor particuliere woningeigenaren. 
Zo ontstaat één net op basis van twee verschillende aanpakken. 
 
Techniekbelemmeringen bij warmtenetten hangen samen met schaal en uitrolstrategie 
In Tilburg en Utrecht werden in de aanvraag verschillende technieken (all-electric en 
warmtenetten) voorzien voor verschillende delen van de wijk. Voor een warmtenet is echter 
een bepaalde hoeveelheid aansluitingen nodig om het net rendabel te maken. Wanneer binnen 
dezelfde wijk waar een warmtenet aangelegd wordt ook delen van de wijk all-electric worden 
gemaakt, heeft dit een negatief effect op de businesscase van het warmtenet. Beide proeftuinen 
hebben deze geclusterde aanpak verlaten en werken aan een nieuwe aanpak, waarbij de optie 
voor een warmtenet nader wordt onderzocht. 
 
In een aantal proeftuinen zijn onderdelen van de techniek gewijzigd sinds de aanvraag. In 
Eindhoven werd bijvoorbeeld cascadering voorzien in de aanvraag. Dit betekent dat woningen 
aan het begin van het warmtenet een hogere temperatuur ontvangen dan woningen die verder 
in het tracé zijn aangesloten. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer woningen later in het tracé 
beter geïsoleerd zijn. Dit plan bleek bij uitwerking niet haalbaar te zijn door de variatie aan 
isolatieniveaus in de wijken. Mede om deze reden zijn nu andere wijken in de proeftuin 
betrokken en wordt het beoogde tracé aangepast, met vertraging tot gevolg. In een andere 
proeftuin zijn aanpassingen aan de bronnen gemaakt. De proeftuin in Drimmelen zou 
bijvoorbeeld eerst gebruik maken van collectieve biomassaketels, maar het plan is aangepast en 
men zal met collectieve elektrische warmtepompen gaan werken. Het plan voor elektrische 
warmtepompen wordt nog verder uitgewerkt. 
 
In de praktijk blijkt dat maatwerk een goede manier is om warmtenetten aan te sluiten. In 
Purmerend, waar al meer ervaring is opgedaan, heeft men besloten woningen blok voor blok 
aan te sluiten op het net. Deze methode biedt de mogelijkheid om woningen in te gaan vlak 
voor de aansluiting en noodzakelijke aanpassingen te inventariseren en uit te voeren. Op deze 
manier wordt voortgang gewaarborgd en is de tijd tussen aankondiging van aansluiting en het 
uitvoeren van de activiteiten niet te lang. 
 
Marktordening warmtenetten vormt een belangrijk aandachtspunt 
Met name bij uitbreiding van bestaande warmtenetten kan de marktorganisatie problematisch 
zijn. Zoals eerder genoemd heeft het aanwezige warmtebedrijf een concurrentievoordeel, zeker 
wanneer naast het net ook de bron in handen is van dezelfde partij. In de praktijk leidt deze 
machtspositie tot een afhankelijkheidssituatie, waar de gemeente weinig andere keus heeft dan 
in zee te gaan met de bestaande partij of het kiezen van een andere warmtetechniek. 
 
Praktisch gevolg is dat gemeenten in onderhandeling moeten met de bestaande warmte-
leverancier, waarbij zij niet in de positie zijn om veel eisen te stellen. In de interviews komt 
naar voren dat warmtebedrijven bijvoorbeeld eisen kunnen stellen aangaande het aantal 
woningen dat aangesloten zal worden, terwijl de gemeente zich hier niet aan wil of kan 
committeren. Een impasse is het gevolg, waarbij een alternatief voor de gemeente niet direct 
voorhanden is. Ook het eerder genoemde gebrek aan transparantie, waarbij warmtebedrijven 
weigeren de boeken te openen en niet open over kosten en baten kan worden gesproken, is een 
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gevolg van deze machtspositie. In proeftuinen waar het warmtenet (deels) in handen is van de 
gemeente, komen dergelijke knelpunten minder voor. Echter geldt ook hier dat het bedrijf dat 
belast is met de exploitatie van het net niet altijd open communiceert met overige 
gemeentelijke instanties. 
 
Een warmtenet in handen van de gemeente kent meer voordelen dan alleen transparantie. 
Omdat de gemeente meer invloed heeft op de openbare ruimte, kunnen afspraken tussen 
partijen en planningen makkelijker tot stand komen. Daarnaast kunnen risico’s beter worden 
verdeeld over de verschillende diensten die betrokken zijn bij het aanleggen van het net. Zoals 
eerder genoemd kan de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening een aantal knelpunten 
wegnemen die samenhangen met marktordening. 
  
Juridisch knelpunt bij warmtenet: NMDA-principe  
Voor het warmtetarief wordt het niet-meer-dan-anders principe gehanteerd volgens de 
warmtewet. Dit houdt in dat een afnemer niet meer voor warmte en warm tapwater betaalt dan 
wanneer de warmte geleverd zou worden middels een aardgasaansluiting. Een aantal 
energieleveranciers geeft aan dat dit een knelpunt vormt aangezien warmtebedrijven geen 
mogelijkheid hebben om hogere tarieven te vragen wanneer dit nodig is om onrendabele 
toppen af te dekken. Aan de andere kant lijkt het momenteel onwenselijk dat mensen die voor 
verwarming afhankelijk zijn van een warmtenet, meer betalen voor warmte dan mensen die 
gebruik maken van aardgas. Bovendien wordt het idee van woonlastenneutraliteit dan 
losgelaten bij de overstap naar aardgasvrij. Dit zal het draagvlak niet ten goede komen.   
 
Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden, wordt in de nieuwe Wet Collectieve 
Warmtevoorziening een tariefstructuur op basis van kosten geïntroduceerd. Hoe deze wet er 
exact uit komt te zien, wat de gevolgen zijn voor de tariefstelling van warmte en hoe dit 
doorwerkt in businesscases en het draagvlak is momenteel nog niet bekend.  
 
Draagvlak voor warmtenetten beperkt 
Zoals gesteld hangt het draagvlak mede af van de financiële gevolgen voor woningeigenaren en 
bewoners. Om aan te sluiten op een warmtenet betalen woningeigenaren een bijdrage voor de 
aansluitkosten (BAK). Daarnaast zijn in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig 
zoals het aanpassen van de kookvoorziening. Bij een warmtetarief gelijk aan het aardgastarief 
blijven de energielasten gelijk, waarmee de investeringen geen baten kennen voor de 
woningeigenaar. Omdat er ook geen directe voordelen lijken te zijn op andere gebieden zoals 
het wooncomfort, is het draagvlak voor aansluiting op het warmtenet beperkt. 
 
Waar woningcorporaties zijn betrokken, nemen zij veelal het onrendabele deel van de 
investering voor hun rekening. Echter spelen ook niet-financiële factoren een rol in de 
beslissing om akkoord te gaan met warmtevoorziening middels een warmtenet, zoals overlast 
en onzekerheid. Een voorbeeld hiervan is dat in Den Haag en Eindhoven geen 70% instemming 
werd behaald bij bewoners. In Den Haag ging het om een seniorenflat; uit onderzoek blijkt dat 
deze groep doorgaans minder positief staat ten opzichte van het aardgasvrij beleid dan 
jongvolwassenen.13 In een andere proeftuin werd onvrede van bewoners over de bestaande 
warmteleverancier als reden voor een beperkt draagvlak genoemd.  
 
Coördinatieopgave het grootst bij warmtenetten 
Bij de aanleg van een warmtenet zijn relatief veel partijen betrokken. In de proeftuinen moeten 
woningcorporaties, huurders, particuliere eigenaren, de eigenaar van de warmtebron en van 
het warmtenet en de gemeente samenwerken. In een aantal proeftuinen worden daarnaast 
meekoppelopgaven gecombineerd met de aanleg van het warmtenet. Voorbeelden zijn 
renovaties van woningen, vervanging van het riool en van gasleidingen. Deze meekoppel-
opgaven kunnen winsten opleveren doordat bijvoorbeeld op graafwerkzaamheden en 
herinrichting bespaard kan worden en hebben als voordeel dat de straat maar één keer open 
hoeft.  
 

 

13 Sociaal en Cultureel Planbureau (2020). Op weg naar aardgasvrij wonen. Den Haag. 
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In de praktijk blijkt het zeer complex om de verschillende opgaven, belangen en planningen in 
overeenstemming te brengen, ook zonder meekoppelopgaven. Deze procesmatige 
noodzakelijkheid bij de aanleg van warmtenetten zorgt ervoor dat lange aanlooptijden 
noodzakelijk zijn. Daarnaast leidt aanpassing van de plannen van een van de partijen er in de 
praktijk toe dat de planning van de aanleg van het warmtenet moet worden aangepast. Bij het 
koppelen van opgaven wordt de coördinatieopgave verder vergroot. Bij de afweging om een 
meekoppelopgave te betrekken bij het aanleggen van het warmtenet moet men zich hier 
bewust van zijn.  
 
1.3 All-electric 

Beproefde techniek die geen tot weinig ingrepen vereist in publieke ruimte 
In all-electric woningen worden warmtepompen toegepast in goed geïsoleerde woningen. 
Goede isolatie is vereist omdat een warmtepomp een vorm van lage temperatuur verwarming 
is. Door het benodigde niveau van isolatie is deze optie voor weinig woningen in de bestaande 
bouw aantrekkelijk. De techniek wordt al veel toegepast in nieuwbouwwoningen en ook 
bestaande woningen zijn al op deze wijze van het aardgas gekoppeld. In één van de proeftuinen 
zijn negatieve ervaringen van mensen gemeld die een slechter wooncomfort ervaren na het 
installeren van een warmtepomp in een flat. 
 
Een belangrijk voordeel van all-electricoplossingen is dat ingrepen in de publieke ruimte 
beperkt zijn; alleen het elektriciteitsnet moet mogelijk verzwaard worden. In de regel vereisen 
all-electricoplossingen minder organisatie dan collectieve warmtevoorzieningen. 
 
Marktorganisatie en juridische aspecten vormen geen knelpunt bij all-electric 
De stap naar all-electric kan in principe individueel worden genomen en vergt daarom 
aanzienlijk minder organisatie tussen verschillende partijen ten opzichte van collectieve 
oplossingen als warmtenetten, waar ingrijpende infrastructurele werkzaamheden noodzakelijk 
zijn. Als gevolg treden hier weinig marktgerelateerde knelpunten op. Woningeigenaren nemen 
op basis van vrijwilligheid maatregelen en all-electric gaat doorgaans dan ook niet gepaard met 
juridische knelpunten. Wel speelt mee dat ook voor all-electricwijken geldt dat mensen niet 
gedwongen kunnen worden afscheid te nemen van aardgas. 
 
Draagvlak all-electric met name laag door financiële opgave 
All-electric gaat doorgaans gepaard met hoge investeringen. Woningen moeten ongeveer tot 
label B geïsoleerd zijn, een warmtepomp moet geïnstalleerd worden en de kookvoorziening 
moet aangepast worden. Daarnaast moet gekeken worden naar de elektrische aansluiting en 
het afgiftesysteem. Voor een groot deel van de woningen zijn deze investeringen niet rendabel. 
In Assen werd tijdens de aanvraag een all-electric oplossing voorzien, welke niet tot stand is 
gekomen door een gebrek aan draagvlak, samenhangend met de aanzienlijke onrendabele 
investeringen. In plaats van all-electric wordt nu een plan voor een warmtenet onderzocht. In 
Tytsjerksteradiel wordt wel all-electric toegepast. De woningen die hier aardgasvrij zijn 
gemaakt, betreffen vooral de woningen met een goede isolatie en een relatief lage 
investeringsopgave. Woningen die minder makkelijk aardgasvrij te maken zijn, blijven 
vooralsnog achter om financiële redenen. Het all-electric maken van volledige wijken lijkt om 
deze reden moeilijk realiseerbaar. 
 
Naast financiële oorzaken spelen nog een aantal andere belemmeringen die draagvlak 
bemoeilijken bij all-electric oplossingen. Ten eerste is ruimte nodig voor het installeren van een 
warmtepomp. De meeste warmtepompen hebben zowel een binnen- als een buitenunit waar 
voldoende ruimte voor nodig is. Ten tweede maakt de warmtepomp geluid wanneer deze 
buitenlucht opwarmt. Bewoners en woningeigenaren zijn huiverig voor de mogelijke geluids-
overlast die ontstaat. In Tytsjerksteradiel wordt aandacht besteed aan dit probleem door 
kwalitatief goede, stille warmtepompen te adviseren met voldoende capaciteit. Hierbij moet 
worden aangetekend dat deze pompen in de regel duurder zijn dan de ‘standaard’-
warmtepomp. Aanvullende maatregelen zoals het gebruiken van een nachtstand kunnen het 
geluid verder beperken. Ten slotte kan onzekerheid bestaan of de woning voldoende comfort 
zal behouden met all-electric maatregelen. Een goede energiescan en nazorg door installateurs 
kunnen hier een voordeel bieden.  
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Coördinatie binnen all-electric proeftuin beperkt, voor hele wijk lastig 
Binnen de all-electric proeftuinen is de organisatieopgave relatief beperkt. Gemeenten 
organiseren voornamelijk energiescans, geven advies en ontwikkelen voorbeeldwoningen. 
Woningeigenaren kunnen vrijblijvend een energiescan aanvragen en woningeigenaren voor wie 
all-electric een relatief aantrekkelijke oplossing is, nemen maatregelen. Als gevolg blijven 
woningen met de slechtste labels vooralsnog achter. Wanneer een hele wijk all-electric moet 
worden is de coördinatieopgave groter, aangezien netverzwaring nodig zal zijn. Dit vereist 
goede afstemming met de netbeheerder, temeer daar netverzwaring pas wordt toegepast 
wanneer voldoende vraag is ontstaan. 
 
1.4 Groen gas 

Vergisting van biomassa betreft een bestaande techniek 
Bij de groen gasproeftuinen wordt door middel van biomassa en vergistingsinstallaties biogas 
geproduceerd. Dit biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas wat op het landelijk aardgas-
netwerk kan worden ingevoed. Bewoners kunnen vervolgens groen gas afnemen bij de 
energieleverancier.  
 
Het verhandelen van groen gas gebeurt via Garanties van Oorsprong (GvO’s). Hiermee wordt 
aangetoond dat een producent een bepaalde hoeveelheid duurzame energie heeft opgewekt. In 
de proeftuinen wordt het groen gas ingezet voor de eindgebruikers binnen de proeftuin. Op 
papier is het gas dan duurzaam, maar bewoners nemen gas van het landelijke net af en fysiek 
is het gas dus niet groen. Door invoeding op het landelijke netwerk zijn woningen alleen op 
papier aardgasvrij.  
 
De techniek van vergisting van biomassa om biogas te produceren is niet nieuw. In Oldambt 
gaat het bijvoorbeeld om een bestaande biovergister die op dit moment nog elektriciteit 
produceert. Wel wordt er op het gebied van groen gas nog geïnnoveerd. Zo wordt in Pekela een 
innovatieve wijze van productie voorzien waar naast organische grondstoffen ook CO2 en 
waterstof verwerkt kunnen worden in het groen gas. Deze innovatieve wijze van productie is 
nog niet eerder op deze schaal gerealiseerd en daarom vergt de uitwerking van de techniek 
meer tijd. 
 
Rendabele businesscase nodig voor exploitant 
Voor de productie en exploitatie van groen gas is een energieleverancier nodig. In Pekela is nog 
niet bekend wie de energieleverancier zal zijn. Dit zal na de uitwerking van het technische en 
financiële plan verder onderzocht worden. Voor een succesvolle uitrol is het belangrijk dat de 
businesscase rendabel is voor de exploitant. Hier bestaat nog onzekerheid over, welke in het 
financiële hoofdstuk verder wordt toegelicht. De onzekerheid rondom de financiële 
aantrekkelijkheid voor een producent vormt een risico wanneer er nog geen leverancier is 
gecontracteerd. 
 
De fiscale regels rondom groen gas hebben een negatief effect op de businesscase en op de 
voortgang van de uitrol. Op dit moment worden op groen gas dezelfde belastingen geheven als 
op aardgas. Groen gasprojecten komen wel in aanmerking voor SDE++-subsidie, maar deze 
subsidie is competitief en de subsidiebedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. In 
Oldambt behoort een lagere SDE++-subsidie dan voorzien tot de mogelijkheden, met mogelijk 
negatieve gevolgen voor de businesscase en de voortgang.  
 
Draagvlak voor groen gas lijkt substantieel 
Draagvlak voor groen gas lijkt relatief makkelijk te realiseren. Dit komt met name doordat 
woningaanpassingen niet noodzakelijk zijn. Het aardgasvrij maken van woningen vereist 
daardoor weinig investeringen of overlast. In de drie groen gasproeftuinen worden 
energiebesparende maatregelen zoals een hybride warmtepomp wel gestimuleerd. Daarbij 
komt dat in de onderzochte proeftuinen coöperaties lokaal actief zijn die ‘aardgasvrij’ in de 
gemeenschap stimuleren. 
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Coördinatieopgave van groen gas lijkt overzichtelijk, praktijk moet nog worden ondervonden 
De productie van groen gas vraagt om samenwerking tussen een aantal partijen. Bij het 
opzetten van een groen gasinitiatief zijn onder andere de leveranciers van grondstoffen 
betrokken, de toekomstige producent en de netbeheerders. Coördinatie is nodig om 
bijvoorbeeld de logistiek op orde te brengen. De verschillende grondstoffen voor het groen gas 
zullen met regelmaat naar de centrale biovergister vervoerd moeten worden. Daarnaast moet 
de organisatie rondom de GVO’s worden gecoördineerd. Aangezien de oplossing gebruik maakt 
van bestaande infrastructuur en woningaanpassingen beperkt zijn, is de coördinatieopgave bij 
deze oplossing minder ingrijpend dan bij bijvoorbeeld warmtenetten. Daarentegen is er nog 
geen ervaring opgedaan met het lokaal produceren en toepassen van groen gas, waardoor 
knelpunten zich mogelijk op een later moment nog openbaren. 
 
1.5 Hybride oplossingen 

Maatregelen weinig ingrijpend; draagvlak beter realiseerbaar 
Hybride oplossingen vergen relatief lage investeringen. Woningen hoeven niet of slechts licht 
geïsoleerd te worden, hybride warmtepompen zijn relatief goedkoop vergeleken met 
bijvoorbeeld all-electric warmtepompen en aanvullende maatregelen zoals elektrisch koken 
zijn niet vereist. Met hybride warmtepompen kan bovendien een aanzienlijk deel van het 
gasverbruik bespaard worden. Aangezien de maatregelen weinig ingrijpend zijn, lijkt het 
draagvlak voor deze maatregelen makkelijker realiseerbaar.  
 
Hybride warmtepompen zijn echter niet voor alle woningen een geschikte oplossing. Er moet 
voldoende ruimte voor de warmtepomp beschikbaar zijn. Gezien het beperkt aantal proeftuinen 
met hybride warmtepompen is het bovendien onduidelijk hoe groot het risico is op 
geluidsoverlast wanneer hybride warmtepompen op grote schaal worden geïnstalleerd in 
wijken. 
 
Hybride oplossingen behoeven weinig coördinatie 
Het installeren van hybride warmtepompen kan op natuurlijke vervangingsmomenten 
plaatsvinden en maatregelen worden op individueel niveau genomen, waarmee de 
coördinatiebehoefte beperkt is. Wanneer hybride warmtepompen in een wijkaanpak worden 
geplaatst, neemt de coördinatiebehoefte toe. Meerdere woningen moeten binnen een gesteld 
tijdsbestek gebruik gaan maken van hybride pompen, wat coördinatie vergt. Daarnaast wordt 
het moeilijker om aan te sluiten bij vervangingsmomenten van CV-ketels, wat financiële en 
draagvlakbelemmeringen met zich mee kan brengen. 
 
Hybride warmtepompen kunnen tijdelijke oplossing zijn voor deel van de woningen 
Door het installeren van hybride warmtepompen is een aanzienlijke besparing op het 
aardgasverbruik mogelijk. Woningen worden door hybride warmtepompen echter niet per 
definitie aardgasvrij. In combinatie met duurzame gassen is aardgasvrij wel mogelijk. De 
verwachte beschikbaarheid van deze gassen is beperkt en dit impliceert dat een deel van de 
woningeigenaren na de levensduur van hybride warmtepompen alsnog aanvullende 
maatregelen moet nemen om volledig aardgasvrij te worden. Bij het grootschalig 
implementeren van hybride warmtepompen wordt een deel van de investeringsopgave voor het 
aardgasvrij maken van de woningvoorraad uitgesteld. Deze woningen moeten na ongeveer 15 
jaar mogelijk alsnog gereed worden gemaakt voor all-electric of een warmtenet.  
 
1.6 Lessen uit de proeftuinen 

Wat uit voorgaande blijkt, is dat alle wijkaanpakken met serieuze obstakels en problemen zijn 
geconfronteerd. Deze problemen kunnen elkaar bovendien versterken. Uit de analyses van de 
proeftuinen blijkt dat alle ‘stoplichten op groen’ moeten staan om voortgang en resultaat de 
kunnen behalen. Bepaalde knelpunten zijn inherent aan het aardgasvrij maken van woningen 
en zullen door ervaring niet opgelost worden. Andere knelpunten waar de proeftuinen mee in 
aanraking komen, hebben te maken met de nieuwheid van het aardgasvrij maken van gehele 
wijken. Hier bieden de proeftuinen leereffecten die voordelen bieden voor de toekomst. In deze 
paragraaf gaan wij in op de belangrijkste lessen die uit de proeftuinen naar voren komen. 
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Goede voorbereiding aan de voorkant van proces nodig 
Een centrale les uit de proeftuinen is dat er goede voorbereiding nodig is aan de voorkant van 
het proces. Hier kan ten opzichte van de proeftuinen nog vooruitgang worden geboekt. Deze 
voorbereiding zou zich niet alleen moeten richten op de keuzes die gemaakt moeten worden 
aangaande de techniek, maar zouden een breed spectrum van maatschappelijk-economische 
factoren moeten beschouwen. Deze voorbereiding zou de vorm kunnen hebben van een toets 
welke wordt doorlopen voorafgaand aan de beslissing om een wijk collectief van het aardgas af 
te koppelen.14 
 
Na het doorlopen van een dergelijke toets is het mogelijk dat een wijkgerichte aanpak niet de 
aangewezen route is voor aardgasvrije woningen: in bepaalde wijken lijkt de collectieve 
wijkaanpak kansrijker dan in andere wijken. Hieronder worden de belangrijkste factoren op het 
gebied van organisatie toegelicht die voor start van de wijkaanpak onderzocht moeten worden.  
 
Woningkenmerken beïnvloeden haalbaarheid van wijkaanpak 
Maatwerk is bij de meeste proeftuinen van belang, aangezien woningen van binnen niet vaak 
identiek zijn. Een bepaalde mate van uniformiteit maakt een wijkaanpak over het algemeen wel 
aantrekkelijker. Wanneer woningen bijvoorbeeld al een relatief goed isolatieniveau hebben, is 
de opgave om over te stappen op lage temperatuur verwarming relatief kleiner. Wanneer 
wijken zich kenmerken door een groot aandeel hoogbouw, leent dit zich doorgaans goed voor 
warmtenetten. Ook de eigendomssituatie is van belang. De coördinatie is complexer naarmate 
er meer partijen betrokken zijn. Het biedt daarom voordelen wanneer er veel corporatiebezit 
aanwezig is in de wijk.  
 
Technische oplossingen: gedegen onderzoek is nodig 
Gedegen onderzoek naar de verschillende technieken die mogelijk zijn en naar de wijze waarop 
de techniek wordt toegepast, vermindert risico’s. Deze risico’s zijn beter in beeld te brengen bij 
bewezen technieken en het toepassen van deze technieken biedt daarom voordelen bij een 
bredere uitrol van de wijkaanpak. Daarnaast kan gedegen technisch onderzoek bijdragen aan 
het draagvlak en geeft het een goed beeld van financiële gevolgen van de verschillende keuzes. 
Factoren die nu al vaak worden meegenomen zijn de woningkenmerken die hierboven 
beschreven zijn. Daarnaast wordt ook vaak de aanwezigheid van warmtebronnen in de 
onderzoeken meegenomen. Wanneer een warmtenet overwogen wordt, biedt het voordelen als 
al een warmtenet aanwezig is in dezelfde of nabij liggende wijken omdat vaak gebruik gemaakt 
kan worden van dezelfde bron en backbone wanneer deze voldoende capaciteit heeft. Dit biedt 
zowel procesmatig als financieel voordeel. Ook is in meer gedegen onderzoeken meegenomen 
welke inspanningen en maatregelen het aardgasvrij maken van woningen vergen. Dit hangt 
bijvoorbeeld af van de afstand tot het net en de situatie van leidingen in de woningen.  
 
Factoren die in eerste verkenningen vaak niet worden meegenomen, zijn de situatie onder de 
grond en de coördinatieopgave die gepaard gaat met de aardgasvrije oplossing. Deze factoren 
zijn echter wel van belang bij de keuze voor de techniek, aangezien zij veelal met de techniek 
samenhangen. Het goed inventariseren welke organisatorische en procesmatige activiteiten 
nodig zijn van de verschillende betrokken partijen, is een leerpunt voor toekomstige wijken om 
van het aardgas af te gaan.  
 
Realistisch beeld van draagvlak nodig 
In veel proeftuinen werd vooraf een te hoog draagvlak verondersteld, waardoor vertraging is 
ontstaan. Bewoners kunnen positief zijn over het idee van de verduurzaming, maar lijken 
minder gemotiveerd wanneer om (proactieve) actie wordt gevraagd. Hoge investeringen, 
onzekerheid over comfort en mogelijke overlast van verbouwingen zijn hierbij de belangrijkste 
oorzaken. Het is belangrijk om vroegtijdig een beeld te krijgen van de mate waarin deze 
factoren spelen om de communicatie hierop af te kunnen stemmen. 
 

 

14 Zie hoofdstuk drie voor meer toelichting op de wijktoets. 
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Het vroegtijdig informeren en/of betrekken van bewoners draagt positief bij aan het draagvlak. 
In de proeftuinen waar draagvlak van bewoners een van de startpunten was bij de aardgasvrije 
aanpak, verloopt de uitrol soepeler dan in wijken waar minder zorgvuldig is gecommuniceerd.  
 
Onderschat de coördinatieopgave niet 
De meeste proeftuinen hebben te maken met een serieuze coördinatieopgave. Deze opgave was 
bij veel proeftuinen onderschat. Bij de proeftuinen is een groot aantal partijen betrokken met 
eigen opgaven en planningen die gestroomlijnd moeten worden voor de proeftuin. Bovendien is 
er regelmatig sprake van onderlinge afhankelijkheden. Bij sommige proeftuinen wordt 
bijvoorbeeld een zonnepark voorzien voor de levering van duurzame elektriciteit. Deze 
zonneparken vergen echter vergunningen en die procedures kunnen veel tijd vergen. Met dit 
type onderlinge afhankelijkheden moet rekening worden gehouden (en waar mogelijk kunnen 
ze worden beperkt), aangezien ze vertraging kunnen veroorzaken. Daarnaast geldt dat wanneer 
de schaal toeneemt, de complexiteit en coördinatieopgave ook omvangrijker wordt. Binnen een 
wijk kan dit probleem worden verkleind door de opgave op te delen in straten of blokken en 
deze stapsgewijs van het aardgas af te koppelen. 
 
Het is belangrijk dat de juiste partijen vroeg in het proces betrokken worden. Het kan daarom 
voordelen bieden om te werken met al actieve warmtebedrijven. Daarnaast is de 
coördinatieopgave beperkter in proeftuinen waar partijen open en transparant met elkaar 
communiceren. Gemeenten waar de onderlinge verhoudingen met bijvoorbeeld warmte-
bedrijven gesloten zijn, ondervinden meer problemen in de voortgang. Openheid omtrent 
planningen, maar ook rond kosten en baten en de verdeling hiervan, bevordert de slagingskans 
van een ‘aardgasvrije wijk’.    
 
Het is belangrijk om vroeg in het proces voldoende tijd te reserveren voor de uitwerking van 
plannen, het betrekken van de juiste partijen en het in kaart brengen van risico’s en onderlinge 
afhankelijkheden. Ook kunnen in dit stadium de juridische opgaven onderzocht worden. Dit 
moet leiden tot een meer realistische planning van projectfases. 
 
Houd rekening met grotere coördinatieopgave door meekoppelopgaven 
In de praktijk blijkt dat meekoppelopgaven een aanzienlijke coördinatielast met zich 
meebrengen. De winsten van dergelijke opgaven moeten goed worden afgewogen tegen de 
aanvullende coördinatiebehoefte die zij met zich meebrengen. In de praktijk blijkt dat het 
beperken van overlast voor burgers de belangrijkste reden is voor het koppelen van opgaven. 
Echter blijkt ook hier dat de voordelen beperkt zijn. Aangezien het aanleggen van een riool 
aanmerkelijk korter duurt dan de aanleg van een warmtenet, heeft het koppelen als voordeel 
dat de straat maar een keer open hoeft. Daar staat echter wel tegenover dat de straat 
aanmerkelijk langer open is. 
 
Zorg dat wetgeving en fiscaliteit duurzame initiatieven niet belemmeren 
Naast een goede voorbereiding is het ook van belang om te zorgen dat het nationale beleid 
ondersteunend is aan de aardgasvrije initiatieven. De wetgeving waar proeftuinen op stuiten 
heeft effect op de haalbaarheid van de plannen. Zo heeft de wijze van tariefstelling van warmte 
effect op de businesscase van warmtenetten en is de beschikbaarheid en hoogte van de SDE++-
subsidie van belang voor groen gasinitiatieven. Er is op dit moment weinig inzicht in hoeverre 
er sprake is van een gelijk speelveld voor verschillende technieken door wetgeving, fiscaliteit en 
subsidies. Dit inzicht is belangrijk om een beeld te vormen of geen effectieve routes ten 
onrechte benadeeld worden.  
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2 Financiële aspecten 

De technische uitdagingen, de marktorganisatie, de juridische obstakels en de problemen om 
voldoende draagvlak bij bewoners te organiseren hebben consequenties voor het financiële 
beeld van de wijkaanpakken. In dit hoofdstuk worden de financiële aspecten en de ervaringen 
van de proeftuinen aangaande financiële vraagstukken behandeld. Het hoofdstuk opent met 
het algemeen beeld, waarna per techniek de belangrijkste financiële aspecten worden 
besproken. Het hoofdstuk eindigt met de lessen die op financieel gebied uit de proeftuinen 
kunnen worden geleerd. 
 
2.1 Algemeen beeld 

Aardgasvrij vormt een zware financiële opgave 
De belangrijkste observatie is dat alternatieven voor aardgas een zware financiële opgave 
vormen. De technieken vragen om forse investeringen van zowel bedrijven, woningcorporaties 
als particuliere huishoudens. Niet alleen de techniek rond aardgasvrij wonen vraagt om grote 
investeringen, maar ook de eerder besproken omvangrijke organisatie- en participatieprocessen 
zijn kostbaar. Daarbij komt dat in veruit het grootste deel van de gevallen slechts beperkte 
baten tegenover de investeringen staan die moeten worden gemaakt. De investeringen zijn 
hierdoor voor een groot deel onrendabel15.  
 
Deze weerbarstige financiële werkelijkheid zorgt voor knelpunten in de proeftuinen. Veel 
proeftuinen streven ernaar om bewoners woonlastenneutraliteit te garanderen. Dit wil zeggen 
dat bewoners financieel geen nadeel zullen ondervinden van het aardgasvrij maken van de 
woningen. Vanwege de hoge benodigde investeringen en de beperkte terugverdien-
mogelijkheden, lijkt woonlastenneutraliteit vooralsnog echter niet haalbaar, ook niet met de 
aanvullende rijksbijdrage en bestaande subsidieregelingen waarover de proeftuinen 
beschikken. Deze financiële consequentie werkt negatief door in het draagvlak.  
 
Ook voor marktpartijen lijkt het lastig om een rendabele businesscase te ontwikkelen rondom 
de aardgasvrije technieken, waardoor het soms lastig blijkt om marktpartijen te verbinden aan 
de aanpakken in de proeftuinen. Marktpartijen geven aan dat er knelpunten zijn rond het 
fiscaal beleid (juridische en marktgerelateerde knelpunten) die de verdienmogelijkheden van de 
verschillende technieken beperken, met name voor warmtenetten (NMDA) en groen gas (ODE 
en SDE)16. Hiertegenover staat dat de woonlastenneutraliteit verder onder druk zal komen te 
staan wanneer verdienmogelijkheden van marktpartijen worden uitgebreid. 
 
Begrote kosten komen uit rond € 40.000 per woning bij inachtneming van alle kostenposten 
In figuur 2.1 zijn de totale begrote kosten per woning voor de verschillende proeftuinen17 
weergegeven. De weergegeven kosten per woning zijn gebaseerd op de meest recente 
informatie waar het EIB over beschikt. Belangrijke opmerking hierbij is dat de 
kostenberekeningen in de proeftuinen voortdurend in beweging zijn. Zo zijn in verschillende 
proeftuinen sinds het indienen van de aanvraag nieuwe kostenberekeningen gemaakt. In 
sommige gevallen heeft dit te maken met het wijzigen van de plannen zoals bijvoorbeeld in 
Zoetermeer en Den Haag. In andere gevallen zijn berekeningen verbeterd door meer realistische 
kosteninschattingen of door ervaringscijfers. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Drimmelen. 
De kosten per woning in Drimmelen werden ten tijde van het indienen van de 

 

15 Zie kader elders in deze paragraaf. 

16 Fiscaal onderscheid maken tussen technieken en differentiatie van belastingen tussen aardgas en groen gas is in de 
praktijk mogelijk complex. 

17 Van de proeftuinen Utrecht, Tilburg, Roermond, Groningen en Zoetermeer beschikt het EIB niet over actuele financiële 
gegevens. Deze zijn daarom niet weergegeven in de figuren. De meest recente gegevens zijn opgehaald in december 2020 
en januari 2021. 
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proeftuinaanvraag lager ingeschat. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de 
kosteninschattingen bijgesteld om een realistischer beeld te geven van de verwachte kosten. 
 

 
Figuur 2.1 Totale begrote kosten per woning per proeftuin 

 
Donker BlauwDonker BlauwDonker BlauwDonker Blauw: All-electric, GroenGroenGroenGroen: Groen gas, RoodRoodRoodRood: Warmtenet, Licht blauwLicht blauwLicht blauwLicht blauw: Waterstof, Geel Geel Geel Geel 
omcirkeld: omcirkeld: omcirkeld: omcirkeld: Tweede tranche proeftuinen  

 

Bron: EIB 

 
 
Uit de figuur kan worden opgemaakt dat er diverse proeftuinen zijn die nu al rekening houden 
met investeringskosten die rond of boven de € 40.000 per woning liggen. Er zijn ook proeftuinen 
die nog rekening houden met kosten van € 10.000 tot € 20.000 per woning. Nadere analyse van 
de laatste proeftuinen laat echter zien dat dit het gevolg is van het buiten beschouwing laten 
van noodzakelijke investeringen, het hanteren van weinig realistische financiële 
uitgangspunten of het van het gas halen van woningen waar zeer gunstige condities bestaan 
die breder niet gelden. Een voorbeeld van het laatste is te vinden in Purmerend: de kosten voor 
het warmtenet zelf zijn buiten beschouwing gebleven (alleen de BAK is als kostenpost 
opgegeven) en een groot deel van de woningen was al aangesloten op een warmtenet. Hier 
worden kosten gedrukt doordat een aanzienlijk aantal woningen slechts de overstap naar 
elektrisch koken hoeft te maken. Per saldo liggen kosten van € 40.000 in de lijn der verwachting, 
wat verder wordt toegelicht in onderstaand kader. Dit beeld sluit goed aan bij recente studies 
voor de corporatiesector, waar een inschatting wordt gegeven van € 35.000 per woning voor 
relatief kleine corporatiewoningen.18 
 
 
 

 

18 ABF (2020). Woningbouwopgave DAEB en verduurzaming: omvang en kosten voor woningcorporaties. Delft. 
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Kosten en baten van aardgasvrije oplossingen 

Uit bovenstaande figuur en de analyses van de proeftuinen blijken grote verschillen in 
kosten per woning. Door over de proeftuinen heen te kijken, kan een beeld worden 
geschetst van een gemiddelde casuspositie waarbij kosten en risico’s adequaat zijn 
meegenomen. 
 
Kosten van een woning bij aansluiting op een warmtenet 
 
Op basis van de verschillende warmtenet-proeftuinen die zijn geanalyseerd, kan een 
beeld worden geschetst van de meest voorkomende kostenposten en de hoogte van de 
bedragen die bij deze posten passen. In onderstaande tabel wordt een schatting 
weergegeven van de kosten per woning bij aansluiting op een warmtenet in een 
gemiddelde wijk. 
 

Kostenposten aansluiting warmtenet Kosten per woning  

Warmtenet incl. huisaansluitingen € 12.800 
Aanleg/gereed maken bron € 1.700 

Woningaanpassingen € 3.500 

Isolatie € 10.000 

Risicovoorziening (10%) € 2.800 

Proceskosten € 8.000 

  

Totale investering € 38.800 
 
De kosten die in de tabel worden weergegeven, worden niet allemaal door huishoudens 
gemaakt. De eerste twee posten worden in de regel gemaakt door het warmtebedrijf. Een 
deel van deze kosten komt doorgaans via de BAK terecht bij de woningeigenaar. De 
kosten voor isolatie en de woningaanpassingen zijn in de regel voor de woningeigenaar en 
de proceskosten zijn voor de gemeente zijn ingerekend19. Risico’s kunnen bij verschillende 
partijen terecht komen. 
 
Bovenstaand voorbeeld betreft een wijk met een bron voor een warmtenet nabij, 
waardoor een lange transportleiding niet noodzakelijk is. Gebaseerd op de begrotingen in 
de proeftuinen, kost het aanleggen van een warmtenet in een dergelijke wijk ongeveer     
€ 12.800 per woning en kost het gereedmaken van de bron voor warmtelevering aan 
huishoudens ongeveer € 1.700 per woning. Deze berekening is gebaseerd op gemiddelde 
kosteninschattingen; er zijn nog maar erg weinig kosten bekend op basis van feitelijke 
realisatie, waarmee deze kosten een opwaarts risico kennen. Met woningaanpassingen als 
de aanschaf van een inductie kookstel en bijhorende elektra verzwaring, het aanpassen 
van de cv-installatie en eventuele bouwkundige aanpassingen van de meterkast en/of cv-
ruimte is ongeveer € 3.500 gemoeid. 
 
In bovenstaand voorbeeld gaan we uit van € 10.000 aan investering in isolatie. De kosten 
voor isolatie bij warmtenetten variëren in de praktijk en zijn afhankelijk van de aanvoer- 
temperatuur van de warmte en de huidige staat van de bebouwing. In sommige 
proeftuinen kan met minder of geen isolatie worden volstaan, bijvoorbeeld wanneer de 
aanvoertemperatuur hoog is (90 graden) zoals in Purmerend. In andere gevallen zullen de 
isolatie kosten hoger uitvallen dan in de tabel, zoals in de corporatiewoningen in 
Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag en Eindhoven.  
 
Uit de praktijk is gebleken dat er grote risico’s bestaan rondom de aanleg van 
warmtenetten. In gesprekken met experts en met projectleiders van de proeftuinen 
worden aanzienlijke tegenvallers genoemd, met name door de volle ondergrond. In enkele 

 

19 Door de nieuwe warmtewet komt mogelijk een groter deel van de organisatielast bij warmtebedrijven terecht. Waar 
proceskosten in de toekomst zullen landen, hangt daarnaast af van de organisatie van toekomstige wijkaanpakken. 
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gevallen wordt aangegeven dat de kosten twee keer zo hoog lagen als begroot. Het lijkt 
daarom verstandig om een voorziening op te nemen voor onvoorziene kosten. In 
proeftuinen waar dit gebeurt, wordt doorgaans met 10% gerekend. 
 
Proceskosten zijn slechts beperkt begroot in de warmtenet-proeftuinen. De begrotingen 
van de warmtenetproeftuinen tonen proceskosten van ongeveer € 2.000 tot €5.000 per 
woning voor de gemeente20. In veel van deze gevallen zijn nog geen aardgasvrije 
woningen opgeleverd of wordt de totale aanpak heroverwogen, waardoor deze kosten 
door uitlopende planningen op zullen lopen in de tijd. In een proeftuin waar woningen 
zijn opgeleverd, bedroegen de proceskosten ongeveer €10.000 per woning. Het lijkt 
derhalve verstandig om rekening te houden met hogere proceskosten dan de 
proeftuinbegrotingen laten zien. Om deze redenen is rekening gehouden met € 8.000 per 
woning. Overigens wordt ook bij studies in de corporatiesector rekening gehouden met € 
8.000 tot € 9.000 aan proceskosten in berekeningen.21 
 
In individuele gevallen kunnen de kosten per woning hoger of lager uitvallen door 
bijvoorbeeld betere of slechtere isolatie in de wijk, door de situatie onder de grond of door 
de afstand tot de bron. Gezien de risico’s en onzekerheid die met de aanleg van 
warmtenetten gepaard gaan, lijkt een inschatting van € 40.000 per woning aannemelijk.  
 
Kosten van een woning bij toepassing van all-electric 
 
In een eerdere studie heeft het EIB reeds onderzocht wat de investeringen zijn voor all-
electricoplossingen bij verschillende woningtypes.22 Deze resultaten in combinatie met de 
begrotingen uit de proeftuinen leiden tot de bedragen in onderstaande tabel, waarin de 
kosten en baten worden weergegeven voor eengezins-koopwoningen naar energielabel.  
 

Kostenpost all-electric Goed (A, B) Middel (C, D) Slecht (E, F, G) 

Investering isolatie 0 11.200 21.200 
Investering warmtepomp 11.300 11.300 11.300 
Investering woningaanpassing 5.000 5.000 5.000 
Investering zonnepanelen 5.000 5.000 5.000 
Risicovoorziening (5%) 1.100 1.600 2.100 
Proceskosten  5.000 5.000 5.000 
Totale investering 27.400 39.100 49.600 
    
Baten23 11.400 17.000 23.000 
Onrendabel deel 16.000 22.100 26.600 
Percentage onrendabel 58% 56% 54% 

 
Bovenstaande inschattingen worden in algemene zin ondersteund in de proeftuinen, al 
blijken er in de praktijk grote verschillen op te treden tussen woningen. Gemiddeld 
genomen wordt bovenstaand beeld bevestigd. Ook hier zijn de proceskosten voor de 
gemeente. 
 
Wanneer een woning reeds goed geïsoleerd is, is aanvullende isolatie in de regel niet 
nodig. Naarmate het isolatieniveau slechter is, lopen isolatiekosten op. Naast 
isolatiemaatregelen moet een warmtepomp worden aangeschaft en moeten aanpassingen 
in de woning worden gedaan, zoals een elektrische kookplaat, elektraverzwaring en LT-

 

20 Hiervoor zijn met name de begrotingen uit de proeftuinen van Amsterdam, Purmerend, Apeldoorn en Nijmegen gebruikt, 
aangezien de proceskosten hier het best te identificeren waren uit begrotingen en uit nadere gesprekken. 

21 ABF (2020). Woningbouwopgave DAEB en verduurzaming: omvang en kosten voor woningcorporaties. Delft. 

22 EIB (2020). Warmtetransitie in krimpgebieden. Amsterdam. 

23 Gebaseerd op een discontovoet van 3%, een afschrijvingstermijn van isolatie van 40 jaar en een afschrijvingstermijn van 
installaties van 15 jaar. De energieprijzen zijn gebaseerd op de energiebelastingen als in 2021 en een stijging van 
groothandelsprijzen van 1% per jaar. 
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radiatoren. In het voorbeeld gaan we uit van 10 zonnepanelen op het dak met een 
kostenpost van € 5.000.  
 
Risico’s bij de inpassing van all-electric zijn kleiner dan bij warmtenetten: er hoeft 
bijvoorbeeld niet in de grond gegraven te worden en er is meer ervaring met het all-
electric maken van woningen dan met het aanleggen van warmtenetten in de bestaande 
bouw. Bij het renoveren van woningen kunnen kosten echter wel hoger uitvallen dan 
geraamd, bijvoorbeeld door afwijkingen in indeling. Om deze reden is een 
risicovoorziening van 5% opgenomen. Proceskosten zijn in de proeftuinen bij all-
electricwoningen ook beperkt begroot met een inschatting van € 2.000. Ook hier zullen de 
proceskosten naar verwachting oplopen door uitlopende planningen waardoor de 
begroting niet toereikend lijkt. Daarom gaan wij in deze berekening uit van € 5.000.  
 
Per saldo lijkt een gemiddelde inschatting van € 40.000 per woning ook hier redelijk. In 
individuele gevallen kunnen deze kosten door woning-specifieke omstandigheden hoger 
of lager uitvallen. 
 
Baten van aardgasvrije oplossingen: warmtenetten 
 
Voor warmtenetten geldt dat de besparingen voor huishoudens beperkt zijn in relatie tot 
de investeringen. Bij aansluiting op een warmtenet wordt de gasrekening vervangen door 
een warmterekening, gebaseerd op gelijke tarieven. Door aansluiting op het warmtenet 
zelf treedt derhalve geen kostenvoordeel op voor de consument: de aansluitkosten 
kennen geen baat die hier tegenover staat en eventuele besparingen komen alleen voort 
uit isolatie. Het warmtebedrijf verdient een deel van de investering in het warmtenet 
terug door de verkoop van warmte. De exacte omvang van de baten is tot op heden niet 
goed in beeld, mede door de terughoudendheid van warmtebedrijven om vertrouwelijke 
informatie te delen 
 
Wanneer wij er vanuit zouden gaan dat de investering in het warmtenet van € 12.800 
volledig terug kan worden verdiend door de verkoop van warmte en dat huishoudens 
ongeveer 60% van de investering in isolatie kunnen terugverdienen24, wordt € 18.800 
terugverdiend op een totale investering van € 38.800. Ook in deze situatie is een 
omvangrijk deel van de investeringen financieel-economisch onrendabel en kunnen 
minder dan de helft van de kosten door opbrengsten worden gedekt. 
 
Baten van aardgasvrije oplossingen: all-electric 
 
Ook de baten van all-electricoplossingen zijn beperkt te noemen, waarbij in de regel meer 
dan 50% van de investering onrendabel is. Voor de berekening van de baten is uitgegaan 
van feitelijk gasgebruik bij verschillende energielabels. In de praktijk blijkt dat het 
gasgebruik van huishoudens woonachtig in woningen met slechte energielabels lager is 
dan modelmatig verwacht mag worden op basis van gebouwkenmerken. Het gedrag lijkt 
hier een grote rol te spelen, met als gevolg dat besparingen beperkt zijn bij stappen in het 
energielabel. Voor de berekening van de baten van zonnepanelen zijn wij er vanuit 
gegaan dat de investering zich terugverdient over een periode van 15 jaar. De lopende 
discussie over de afschaffing van de salderingsregeling speelt hier een rol: wanneer de 
salderingsregeling wordt voortgezet, zullen de baten hoger komen te liggen. Dit zal echter 
niet in die mate optreden dat dit grote effecten heeft op de hier gepresenteerde 
onrendabele delen van de investering. 
 
De proeftuinen geven een goed beeld van de belemmeringen die optreden bij het 
aardgasvrij maken van wijken. Het betreft een voorlopig kleine steekproef, die duidelijke 
contouren van de kosten en de baten schetsen. Preciezere kostenramingen worden 
mogelijk naarmate meer ervaringsfeiten ontstaan. Verdere monitoring van de proeftuinen 
strekt dan ook tot de aanbeveling. 

 

24 Gebaseerd op een discontovoet van 3%, een afschrijvingstermijn van isolatie van 40 jaar en een afschrijvingstermijn van 
installaties van 15 jaar. De energieprijzen zijn gebaseerd op de energiebelastingen als in 2021 en een stijging van 
groothandelsprijzen van 1% per jaar.  
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Kosten worden in veel gevallen onderschat 
In figuur 2.2 wordt een overzicht geboden van de wijze waarop in de verschillende proeftuinen 
wordt omgegaan met financiële grondslagen en risico’s. De classificaties komen voor rekening 
van het EIB. Daarbij is rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het project en 
de financiële gevolgen hiervan. Een rode kolom betekent dat de begroting in die categorie tot 
een ernstige onderschatting van de kosten leidt en/of een ernstig risico vormt voor het project. 
Een oranje kolom wijst tevens op serieuze lacunes, maar in mindere mate en met een minder 
groot risico voor het project. In proeftuinen die vallen onder de groene kolommen zijn de 
kosten in de regel goed in beeld en zijn risico’s goed meegewogen.  
 

 
Figuur 2.2 Lacunes in begrote kosten naar categorie in aantallen proeftuinen, eerste en 

tweede tranche 

 

Bron: EIB 

 
 
Onder de kop ‘integrale kosten in beeld’ is afgewogen of alle relevante kostenposten, waaronder 
ook proceskosten, zijn meegenomen in de begroting. In veel proeftuinen blijken kostenposten 
te ontbreken. In Purmerend is, zoals eerder aangegeven, enkel de bijdrage aansluitkosten (BAK) 
voor het warmtenet in de begroting meegenomen. De totale kosten van de aanleg van het 
warmtenet zijn niet bekend, omdat het warmtebedrijf de berekening heeft gemaakt en hier 
geen informatie over verschaft. Hetzelfde geldt voor de proeftuin in Amsterdam.  
 
Andere voorbeelden zijn proeftuinen waar de isolatiekosten van de woningen niet zijn 
meegerekend in de begroting, zoals in Nijmegen. Redenen voor proeftuinen om kostenposten 
niet mee te nemen, liggen voornamelijk bij het gebrek aan informatie over deze posten bij de 
projectleiders en de inhoudelijke overweging om bepaalde posten buiten de afbakening van de 
proeftuin te houden. Voor de inschatting van de totale maatschappelijke kosten van de aanpak 
in de proeftuin is het echter belangrijk om alle kosten in beeld te hebben. 
 
Voor de ‘realistische inschatting kosten’ is gekeken naar de omvang van de kostenposten die 
zijn meegenomen in de begroting en of deze realistisch lijken gezien de kennis en ervaring rond 
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de technieken en de lokale situatie. Proeftuinen die in deze categorie rood zijn gekleurd hebben 
weliswaar de kostenposten meegenomen in de begroting, maar de omvang van de kosten wordt 
onderschat. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Tytsjerksteradiel. Voor het all-electric maken 
van de woningen zijn isolatiekosten begroot. Bij het inschatten van deze kosten is echter 
uitgegaan van energielabel C, terwijl in werkelijkheid een groot deel van de woningen in de 
proeftuin energielabel G heeft. Hierdoor kan worden gesteld dat de kosteninschatting die is 
gemaakt te laag is. Voor de proeftuinen die vallen onder de oranje kolom geldt dat de 
gehanteerde kengetallen aan de lage kant lijken of dat heldere onderbouwing van de 
investeringskosten ontbreekt waardoor serieuze risico’s ontstaan. 
 
In de kolom ‘voorziening voor risico’s’ is gewaardeerd in hoeverre de risico’s van het project 
zijn afgedekt met een voorziening. Hierbij is rekening gehouden met het type project. Zo wordt 
voor een project waar grote risico’s bestaan een voorziening van 5% als onvoldoende 
beschouwd, terwijl bij projecten waar kleine risico’s bestaan het ontbreken van een voorziening 
niet als een serieuze beperking wordt gezien. Met name bij all-electric oplossingen, waar risico’s 
beperkt zijn door de ruimere ervaring, meer accurate kentallen en het ontbreken van ingrepen 
in de infrastructuur, zijn ruime voorzieningen minder noodzakelijk wanneer er accuraat 
gecalculeerd is. Hier tegenover staan nieuwe technieken zoals in Hoogeveen, waar wel rekening 
is gehouden met een voorziening voor risico’s. Gezien de omvang van het project en de 
onzekerheden rondom waterstof, wordt deze risicoinschatting als onvoldoende beschouwd.  
 
Er zijn vrijwel geen proeftuinen die op dit moment al een begroting kennen die er op alle 
punten solide uitziet. Een dergelijke begroting houdt rekening met alle kosten die optreden, 
schat de standaardkosten niet te laag in en houdt rekening met meerkosten die risico’s met 
zich mee zullen brengen. De kosteninschattingen van Apeldoorn en Hilversum lijken goed aan 
deze eisen te voldoen, maar dit vertaalt zich dan ook in hoge kosten per woning. Voor de 
meeste andere proeftuinen geldt dat er serieuze opwaartse risico’s liggen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat proeftuinen staan voor zware financiële opgaven. Belangrijk is 
dat er zo goed mogelijk moet worden geprofiteerd van het leergeld dat in de proeftuinen wordt 
betaald. Serieuze problemen en kostenverhogende factoren zijn inherent aan de proeftuinen en 
de lastige opgaven die er nu eenmaal zijn, maar terugkijkend op de eerste ervaringen vanuit de 
proeftuinen is het ook duidelijk dat er nog serieuze verbeteringen in de financiële inschattingen 
en aanpak mogelijk zijn. Door middel van kennisdeling kunnen deze ervaringen leiden tot 
verbetering en voordelen in lopende en toekomstige wijkaanpakken. 
 
2.2 Warmtenetten 

Beeld warmtenetten ongunstiger dan ingeschat 
Bij aansluiting op een hoog temperatuur warmtenet hoeven geen aanvullende isolatie 
maatregelen te worden genomen in de woningen. Dit is voornamelijk in buurten met slecht 
geïsoleerde woningen een voordeel. Om deze reden wordt een warmtenet veelal als gunstig 
alternatief beschouwd voor aardgas in meer dichtbevolkte buurten met matig geïsoleerde 
woningen. In dergelijke wijken is dan ook door proeftuinen vaak voor een warmtenet 
geopteerd. Bij middentemperatuur-warmtenetten is beperkte isolatie wel nodig. 
 
Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan het ingrijpende karakter van het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur in de bestaande gebouwde omgeving. De praktijk uit de proeftuinen leert dat de 
kosten voor de aanleg van een warmtenet met name in stedelijk gebied flink kunnen oplopen. 
De drukte in de ondergrond en de aanwezigheid van andere obstakels werken kosten- 
verhogend. Daarnaast wordt ook regelmatig voorbij gegaan aan de aanzienlijke kosten die 
worden gemaakt bij het organiseren, coördineren en begeleiden van de aanleg van een 
warmtenet. Wanneer deze extra kosten worden meegenomen, lijken de kosten van een 
warmtenet per woning in de buurt te komen van een all-electric oplossing. Het beeld dat 
warmtenetten per definitie goedkoper zijn dan andere alternatieven voor aardgas in dergelijke 
gebieden verdient derhalve herziening. Op de kosten van de aanleg van warmtenetten gaan we 
hieronder verder in. 
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Integrale kosten zelden in beeld bij warmtenetproeftuinen 
Bij vijf van de zes warmtenetproeftuinen uit de eerste tranche blijkt dat het kostenbeeld niet 
compleet is. Een eerste belangrijke reden hiervoor is dat warmtebedrijven niet altijd 
transparant zijn wat betreft de kosten voor de aanleg van het warmtenet. In eerder genoemde 
voorbeelden Amsterdam en Purmerend geeft het warmtebedrijf de projectmedewerkers van de 
gemeente geen inzicht in de kosten voor de aanleg van het warmtenet. In deze proeftuinen is 
alleen het onrendabele deel inzichtelijk gemaakt (doorvertaald in de BAK), maar de 
uitgangspunten die zijn gehanteerd om tot dit onrendabele deel te komen, zijn niet helder. Om 
deze redenen is het niet mogelijk om de integrale kosten van de aanpak weer te geven.  
 
In andere gevallen worden kosten die niet direct samenhangen met de werkzaamheden aan het 
warmtenet niet meegenomen zoals de isolatiekosten, elektrisch koken en andere aanpassingen 
die wel aan de orde zijn bij verwarming met een warmtenet. In een aantal proeftuinen lijkt ook 
onvoldoende rekening te zijn gehouden met risico’s in de begrotingen voor zowel de aanleg van 
het warmtenet als de woningaanpassingen die zullen moeten plaatsvinden. Gezien de grote 
infrastructurele ingrepen die nodig zijn, is juist bij de aanleg van warmtenetten een adequate 
risico-inschatting en -reserve van belang. 
 
Kosten warmtenet sterk afhankelijk van lokale factoren; aanlegkosten vallen in de praktijk 
vaak tegen  
Voor de aanleg van een warmtenet worden er globaal gezien op drie plekken kosten gemaakt. 
Ten eerste zal er in de wijk een warmtenet moeten worden aangelegd met aansluitingen op de 
woningen. Ten tweede zullen er in de woningen aanpassingen en investeringen moeten 
worden gedaan, zoals het aanpassen van de CV-installatie en het afgiftesysteem, de aanschaf 
van een elektrisch kookstel en bijhorende elektra verzwaring en eventuele bouwkundige 
aanpassingen van de meterkast of ketelruimte. Tot slot zal het warmtenet moeten worden 
aangesloten op een warmtebron. Bij een bestaand(e) warmtebron of warmtenet in de buurt van 
de wijk zal er een verbinding moeten worden gemaakt met geringe kosten. Wanneer er een 
bron moet worden aangelegd of moet worden gereedgemaakt voor warmtelevering zal hierin 
ook moeten worden geïnvesteerd. Wanneer de bron of het bestaande warmtenet op afstand ligt 
zal er een transportleiding moeten worden aangelegd.  
 
De aanlegkosten van een warmtenet zijn sterk afhankelijk van lokale factoren. Factoren zoals 
woningdichtheid, situatie in de ondergrond en obstakels zoals grote wegen, wateren en andere 
infrastructuur hebben een sterke invloed op de uiteindelijke kosten voor de aanleg van een 
warmtenet. Ook onvoorziene omstandigheden zoals verontreinigde grond en onverwachte 
vondsten en obstakels in de ondergrond hebben een sterke invloed op de kosten. Uit 
gesprekken met experts is gebleken dat de prijs per meter warmtenet tot wel vier keer hoger 
kan liggen dan gehanteerde kentallen wanneer factoren nadelig uitvallen. Vanwege de sterke 
afhankelijkheid van lokale factoren zijn berekeningen op basis van kengetallen, zoals 
gemiddelde meterprijzen voor leidingen, beperkt in het voorspellen van de uiteindelijke kosten. 
Om deze redenen liggen de realisatiekosten vaak hoger dan vooraf is berekend. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in alle proeftuinen waar realisatie van warmtenetten heeft 
plaatsgevonden zoals in Amsterdam, Groningen, Drimmelen en Purmerend. Op basis van deze 
inzichten lijken de gehanteerde kengetallen in de overige warmtenetproeftuinen aan de lage 
kant en kan de kosteninschatting als minder realistisch worden beschouwd, met uitzondering 
van de proeftuin in Apeldoorn. 
 
Gezien het bovenstaande lijkt het voor warmtenetten van groot belang een realistische 
inschatting van de kosten te maken en een toereikende post onvoorzien op te nemen zodat de 
totale kosten niet worden onderschat met grote overschrijdingen als gevolg. Het uitvoeren van 
proefboringen en ander voorbereidend onderzoek valt daarbij aan te raden. 
 
Onrendabel deel van de investering slaat neer in bijdrage aansluitkosten 
In vrijwel alle proeftuinen kent de aanleg van een warmtenet een aanzienlijk onrendabel deel. 
Dit wil zeggen dat de aanleg- en exploitatiekosten niet volledig kunnen worden gedekt door de 
verwachte opbrengsten uit de warmtelevering. Deze onrendabele top wordt in de regel in 
rekening gebracht bij de woningeigenaren in de vorm van een bijdrage aansluitkosten (BAK). De 
hoogte van de BAK is deels gerelateerd aan de aanlegkosten van het warmtenet. De aanleg-
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kosten zijn afhankelijk van lokale factoren zoals dichtheid van bebouwing, type bebouwing en 
drukte in de ondergrond. Het onrendabele deel is ook afhankelijk van de mogelijkheden tot 
warmteverkoop en de afspraken rondom warmtetarieven.  
 
In de proeftuinen varieert de berekende BAK tussen de € 4.000 en € 17.000. Deze variatie wordt 
deels verklaard door de eerder genoemde lokale factoren. Een andere belangrijke verklaring 
voor de grote bandbreedte is de inzet van PAW-subsidie. In verschillende proeftuinen wordt de 
PAW-subsidie gebruikt om een deel van het onrendabele deel van de businesscase van het 
warmtenet af te dekken en hiermee de BAK te verlagen. In de proeftuinen waar deze posten 
duidelijk kunnen worden gescheiden, lijkt de BAK exclusief subsidie tussen € 9.000 en € 17.000 
(gemiddeld € 12.000) te liggen. Bij enkele proeftuinen is het onduidelijk of er subsidie wordt 
gebruikt om de BAK te verlagen. Het is daarom niet uitgesloten dat de BAK exclusief PAW 
subsidie onder € 9.000 kan uitkomen. Naast de inzet van de PAW-subsidie kunnen eigenaren 
van koopwoningen aanspraak maken op € 3.325 ISDE-subsidie voor de aansluiting op een 
warmtenet. Voor huishoudens levert een aansluiting op een warmtenet geen financiële baten 
op. Er is voor huishoudens dan ook geen mogelijkheid om de BAK terug te verdienen, waarmee 
woonlastenneutraliteit bij warmtenetten moeilijk haalbaar lijkt. 
 
Nabijheid van bron en gestapelde bouw hebben financiële voordelen, maar bieden geen 
uitzicht op sluitende businesscase  
Een groot deel van de proeftuinen waar een warmtenet wordt gerealiseerd, ligt in de buurt van 
een bron of een bestaand warmtenet. Daarnaast kent een aantal proeftuinen een groot aandeel 
gestapelde bouw. Deze factoren kunnen een aanzienlijk financieel voordeel opleveren voor 
aanleg van het warmtenet. De nabijheid van de bron is van invloed op de aanlegkosten van het 
warmtenet. Wanneer een bron dichtbij ligt, hoeft er geen lange transportleiding aangelegd te 
worden. De kosten van een dergelijke leiding liggen gemiddeld tussen € 1,5 en € 2 miljoen per 
kilometer. Bij een warmtenet voor 1.000 woningen (gemiddelde omvang proeftuin 
warmtenetten) waar de bron of een bestaand netwerk op 1 kilometer afstand ligt, vormen de 
kosten voor de transportleiding ongeveer 10% van de totale kosten van het warmtenet. 
 
Bij een afstand van 5 kilometer veranderen deze verhoudingen in grote mate. De kosten voor de 
transportleiding vormen hier ongeveer 40% van de totale kosten en bij 10 kilometer afstand is 
dit grofweg 60% van de kosten. Daarnaast heeft de lengte van de transportleiding een drukkend 
effect op de businesscase aangezien op dit deel van het netwerk geen inkomsten worden 
gegenereerd uit warmtelevering. Een andere factor waarmee financiële voordelen kunnen 
worden behaald is de dichtheid van de bebouwing. Met name bij gestapelde bouw kan het 
aantal aansluitingen per meter worden gemaximaliseerd waardoor de kosten per woning 
afnemen. Bijkomend voordeel is dat gestapelde bouw relatief vaker blokverwarming kent. 
Aansluiting van een warmtenet op blokverwarming is eenvoudiger en verlaagt daarmee de 
aansluitkosten van een warmtenet. Ondanks dat bovengenoemde factoren veel voorkomen in 
de proeftuinen is ook hier geen uitzicht op een sluitende businesscase. Dit laat zien dat zelfs 
onder gunstige omstandigheden de aanleg van een warmtenet voor bestaande bouw een 
aanzienlijke opgave vormt. 
 
Financiële voordelen van meekoppelopgaven bij aanleggen warmtenetten vallen tegen 
De aanleg van warmtenetten wordt in verschillende proeftuinen gekoppeld aan de aanstaande 
vervanging van de riolering. Het idee is dat wanneer werk met werk kan worden gecombineerd, 
hier financiële voordelen te behalen zijn. De financiële voordelen blijken in de realiteit echter 
beperkt. Uit de praktijk in de proeftuinen in Drimmelen en Purmerend is gebleken dat het 
financieel voordeel van het koppelen van deze werkzaamheden beperkt is. Zo blijkt het 
werktempo van de werkzaamheden niet op elkaar aan te sluiten, waardoor aannemers op 
elkaar moeten wachten, hetgeen tot hogere kosten leidt. Daarnaast zijn het enkel de graaf- en 
herinrichtingwerkzaamheden waarop wordt bespaard, en deze vormen slechts een klein 
aandeel in de totale kosten. 

 
Relatief hoge organisatiekosten bij warmtenetten  
De aanleg van een warmtenet is complex en kent een grote organisatorische last voor 
verschillende partijen. De aanleg van een warmtenet is een ingrijpende infrastructurele opgave. 
Niet alleen gemeenten maar ook warmtebedrijven, netbeheerders en andere belanghebbenden 
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zullen tijd moeten steken in het organiseren van de aanleg van een warmtenet. In vergelijking 
met andere technieken vraagt de aanleg van warmtenetten in de proeftuinen meer organisatie 
en coördinatie. Warmtenetproeftuinen begroten daarom ook gemiddeld een hoger bedrag voor 
proces en organisatie dan andere proeftuinen. Daarbij moet worden opgemerkt dat veel 
proeftuinen slechts rekening houden met de proces- en organisatiekosten die voor rekening 
zijn van de gemeente. De kosten die worden gemaakt bij andere partijen in is veel gevallen niet 
in beeld. 
 
2.3 All-electric 

Realistische inschatting kosten all-electric goed te maken op basis van kengetallen 
Drie geselecteerde proeftuinen hebben een all-electric oplossing als warmtevoorziening. Van 
deze drie is Tytsjerksteradiel het verst en zijn woningen all-electric gemaakt. In Assen is de 
oorspronkelijke aanpak gewijzigd en Hilversum staat als tweede tranche-proeftuin aan de lat 
om te beginnen. Ondanks de beperkte ervaring met all-electric in de proeftuinen, is het 
mogelijk een redelijke inschatting te maken van de benodigde investering voor een all-electric 
oplossing. Vanwege de ervaringen die er bestaan met het all-electric maken van woningen 
buiten de proeftuinen is het, in tegenstelling tot oplossingen met grote infrastructurele 
elementen, voor de proeftuinen beter mogelijk om aan de hand van kentallen een redelijk beeld 
te krijgen van de kosten per woning en daarmee ook een realistischere begroting te maken van 
de uiteindelijke kosten. Daarvoor is echter wel belangrijk dat er inzicht is in de huidige staat 
van de woningen. In Tytsjerksteradiel bijvoorbeeld, is bij het berekenen van de kosten in de 
aanvraag uitgegaan van gemiddeld energie label C, terwijl een groot deel van de woningen in de 
proeftuin een aanzienlijk slechter energielabel kent. Hierdoor zullen kosten in de praktijk hoger 
uitvallen dan ingeschat. Voor de overige all-electric proeftuinen geldt dat de kosten redelijk 
goed in beeld zijn en de kosteninschattingen ook realistisch genoemd kunnen worden. 

 
All-electric is ingrijpend en vraagt om forse investeringen met beperkte baten 
Het all-electric maken van de een bestaande woning vereist in de meeste gevallen aanzienlijke 
aanpassingen aan de woningen. Ten eerste zal de (schil)isolatie van de woning moeten worden 
verhoogd naar minimaal label B en zal er mechanische ventilatie moeten worden geïnstalleerd. 
Voor de verwarming van de woning zal een warmtepomp moeten worden geïnstalleerd en het 
afgiftesysteem in de woning moet worden aangepast voor lage temperatuurverwarming (bijv. 
vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren). Aanvullend zal ook de elektra- aansluiting in 
de woning moeten worden verzwaard en zal er een elektrische kookplaat moeten worden 
aangeschaft als dit nog niet is gebeurd. De investeringskosten in de proeftuinen lopen uiteen 
van ruim € 30.000 tot ruim € 60.000 per woning, waarbij de laagste inschatting niet accuraat is 
omdat vanaf label C-woningen wordt gerekend. De hoge inschatting lijkt daarentegen zeer ruim 
bemeten, aangezien het om kleine woningen gaat. 
 
Als gevolg van de isolatiemaatregelen en overgang naar elektrische verwarming ontstaan er 
baten als gevolg van energiebesparing bij all-electric. De omvang van deze baten is echter 
beperkt wanneer deze worden vergeleken met de investering. In een eerdere studie heeft het 
EIB op basis van kentallen berekeningen gemaakt25, welke een onrendabele top lieten zien van 
gemiddeld ruim 50%. De aanstaande verhogingen van het belastingtarief op aardgas zullen de 
rendabiliteit van een all-electric oplossing verhogen, maar de onrendabele top geenszins 
volledig wegnemen. 
 
Financieel beeld is gunstiger bij hoge isolatieniveaus, ook hier resteert een onrendabele top. 
De investeringen en het onrendabele deel voor woningen met een ‘goed’ isolatieniveau (label A 
of B) zijn in de regel lager. In woningen waar de isolatieniveaus al voldoende zijn en alleen een 
warmtepomp hoeft te worden aangeschaft, zijn de kosten beperkter en is de stap voor 
bewoners kleiner. Ondanks de lagere investeringskosten geldt ook in deze gevallen dat er 
sprake is van een onrendabele top. Deze onrendabele investering zal elke 15 jaar (levensduur 
warmtepomp) moeten worden gedaan. In all-electric proeftuin Tytsjerksteradiel blijven met 
name bewoners met slechtere energielabels achter in het nemen van maatregelen, onder meer 

 

25 EIB (2020). Betaalbaarheid van de warmtetransitie; beeld in krimpgebieden. Amsterdam. 
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vanwege het ongunstige financiële beeld en de ingrijpende verbouwing die bij dergelijke 
woningen noodzakelijk is. 

 
Organisatiekosten in proeftuinen lager bij all-electric; maar schaal blijft beperkt 
De organisatie- en coördinatiebehoefte in de all-electric proeftuinen lijken lager te liggen dan 
bij bijvoorbeeld de warmtenetproeftuinen. Dit is ook terug te zien in de kosten die voor het 
proces zijn begroot in de all-electric proeftuinen: deze liggen per woning aanzienlijk lager dan 
bij warmtenetproeftuinen. Hierbij moet worden opgemerkt dat uit de analyses van de all-
electric proeftuinen blijkt dat op basis van vrijwilligheid vooral de bewoners die slechts 
beperkte maatregelen hoeven te nemen de stap naar all-electric maken. Gezien de individuele 
mogelijkheden van bewoners is dit te verwachten, maar het impliceert wel een aanzienlijke 
uitdaging om alle bewoners, ook die met slecht geïsoleerde woningen, mee te krijgen. Dit vergt 
meer organisatie en participatie waardoor de proceskosten zullen stijgen. Daarnaast lijkt ook 
een forse financiële compensatie noodzakelijk om ook deze woningen aardgasvrij te maken. 

 
2.4 Groen gas 

Investeringen groen gas lijken beperkt tot productie en grondstoffen; beeld is onzeker 
Het gebruik van groen gas in de gebouwde omgeving vraagt niet om ingrijpende infrastructurele 
aanpassingen of woningaanpassingen. Groen gas is van Slochteren kwaliteit en kan daarmee 
direct worden ingevoed in het bestaande gasnetwerk en worden vermengd met aardgas. In de 
woningen kan het groen gas net als aardgas door de huidige hr-ketel worden verbrand voor de 
verwarming van de woning.  
 
In twee van de drie groen gasproeftuinen wordt de aanleg van een nieuwe biovergister 
voorzien. De integrale kosten die gepaard gaan met het stichten van een nieuwe vergister lijken 
in deze proeftuinen goed in beeld op basis van de businesscases, maar gezien het feit dat er op 
dit punt nog maar weinig voortgang is in de proeftuinen, is het nog moeilijk om in te schatten 
of deze kosten toereikend zullen zijn voor het opzetten van de productie van groen gas. In één 
andere proeftuin wordt beoogd om een bestaande vergister, die momenteel elektriciteit 
produceert, gereed te maken voor het produceren van groen gas. De kosten hiervan zijn 
aanzienlijk minder dan de stichting van een nieuwe vergister, maar men werkt nog aan het in 
kaart brengen van de investeringen die hiermee gepaard gaan. In de oorspronkelijke 
businesscase waren deze kosten niet meegenomen. 
 
Veel onzekerheid rondom de businesscase productie groen gas 
Ervaringen uit de proeftuinen leren dat er naast organisatorische belemmeringen ook serieuze 
financiële knelpunten zitten in de businesscase van groen gasproductie. Deze knelpunten 
hangen voor een deel samen met het feit dat groen gas fiscaal gelijk wordt gezien aan aardgas. 
De tarieven en belastingen die gelden zijn voor beide soorten gas zijn gelijk; voor beide soorten 
gas moeten consumenten Opslag Duurzame Energie betalen (ODE), terwijl de productie van 
groen gas duurder is dan de productie van aardgas. Dit beperkt de verdien-mogelijkheden voor 
de producenten van groen gas waardoor de businesscase van groen gasproducenten moeilijk 
sluitend te maken is. Wanneer producenten dezelfde tarieven als aardgas kunnen rekenen 
inclusief ODE, maar consumenten geen ODE hoeven te betalen, wordt de verdiencapaciteit 
vergroot. 
 
De bestaande SDE-regelingen zijn onder andere bedoeld om het onrendabele deel van de groen 
gasproductie weg te nemen en bieden daarmee voor producenten meer uitzicht op een 
rendabele businesscase. Echter zijn de toekenning van de SDE en de hoogte van het bedrag 
onderhevig aan onzekerheid. De toekenning van de SDE-subsidie gebeurt onder concurrentie en 
de hoogte van het bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd, onder andere op basis van de 
marktwaarde. Signalen uit de proeftuinen wijzen erop dat de onzekerheid rondom de 
toekenning het opstellen van een solide businesscase moeilijk maakt.  
 
In de proeftuinen zelf bestaat ook onzekerheid over de te maken kosten. Er wordt bijvoorbeeld 
infrastructuur aangelegd voor het transport van mest, maar hier bestaat nog weinig ervaring 
mee. Daarnaast zijn stichtingskosten voor de vergister in één geval nog onzeker, omdat de 
producent onlangs de businesscase heeft aangepast. Dergelijke risico’s vereisen een 
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voorziening in de businesscase, welke in de praktijk wel is gehanteerd maar mogelijk laag 
ingeschat. 
 
Groen gas financieel aantrekkelijk voor huishoudens 
Groen gas kan zonder aanpassingen aan de woningen verstookt worden voor warmte. Dit 
betekent dat huishoudens in tegenstelling tot warmtenetten en all-electric geen (grote) 
investeringen hoeven te doen voor de overstap naar aardgasvrij. Hiermee is 
woonlastenneutraliteit voor bewoners makkelijker te bereiken dan bij andere alternatieven 
voor aardgas. Dit maakt groen gas met name voor woningeigenaren een aantrekkelijk 
alternatief voor aardgas en beperkt mogelijk participatie-inspanningen voor gemeenten. Gezien 
de beperkte voorraad, nu en in de toekomst, zal echter efficiënt moeten worden omgegaan met 
de toekenning van groen gas in bepaalde buurten of wijken. 
 
2.5 Hybride oplossingen 

Beperkte ervaring met hybride in proeftuinen 
Er zijn slechts een beperkt aantal proeftuinen waar hybride warmtepompen worden toegepast. 
In de proeftuinen waar hybride warmtepompen wel worden toegepast, worden ze 
gecombineerd met groen gas. Hier worden hybride ketels gebruikt om de gasvraag per woning 
te beperken zodat er meer woningen met dezelfde hoeveelheid groen gas kunnen worden 
verwarmd. Zo zijn er in Pekela al enkele woningen voorzien van een hybride warmtepomp. Dat 
hybride weinig voorkomt in de proeftuinen is begrijpelijk, aangezien het uiteindelijke doel van 
de proeftuinen is om woningen aardgasvrij te maken. Dit kan niet met uitsluitend hybride 
ketels worden bereikt. Hybride ketels zelf beperken wel het aardgasgebruik, waardoor zij ook 
zonder groen gas de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving beperken. Net zoals ook geldt voor 
all-electric, is buiten de proeftuinen wel ervaring opgedaan met hybride warmtepompen 
 
Aardgasverbruik neemt af met 40 tot 70% afhankelijk van het isolatieniveau 
Hybride warmtepompen kunnen het aardgasverbruik op woningniveau aanzienlijk 
terugdringen. De efficiëntie van een hybride warmtepomp is afhankelijk van het isolatieniveau 
van de woning, het vermogen van de warmtepomp en het afgiftesysteem. Hierdoor varieert de 
besparing op aardgas per woning, waarbij in theorie26 de best geïsoleerde woningen gemiddeld 
70% van het aardgasverbruik reduceren en de slechtste labels gemiddeld 40%. Ervaringen uit de 
proeftuinen lijken de theorie te bevestigen. In Pekela, waar hybride maatregelen zijn genomen 
in combinatie met zeer lichte isolatie, wijzen de voorlopige verbruiksgegevens op een besparing 
van gemiddeld 50% op aardgas per woning. Ook in De Wolden wordt op basis van 
vooronderzoek uitgegaan van ongeveer 50% besparing op het aardgasverbruik. 
 
Hybride maatregelen goed individueel te nemen, organisatiekosten beperkt 
Hybride maatregelen zijn weinig ingrijpend en kunnen goed worden genomen op een natuurlijk 
vervangingsmoment. Woningeigenaren kunnen, wanneer de CV-ketel moet worden vervangen, 
kiezen voor een hybride opstelling: een combinatie van een CV-ketel en warmtepomp. Vanwege 
het weinig ingrijpende karakter van de maatregel kan deze gemakkelijk individueel worden 
genomen en lijkt inpassing in een collectieve aanpak hier niet in de rede te liggen, aangezien 
vervangingsmomenten dan minder goed kunnen worden benut. Bovendien is de mate van 
organisatie die samenhangt met collectieve oplossingen dan niet nodig, waardoor kosten die 
samenhangen met organisatie en participatieprocessen kunnen worden vermeden. Wel geldt 
dat er ruimte moet zijn in de woning voor een hybride pomp en dat geluidsoverlast kan 
optreden. 
 
Hybride maatregel vraagt om een relatief lage investering  
De kosten voor een hybride warmtepomp verschilt per type en het vermogen, maar ligt 
gemiddeld op € 6.000 (combinatie cv-ketel en warmtepomp, inclusief installatie27). Wanneer de 
investering wordt gedaan op een natuurlijk vervangingsmoment bedragen de meerkosten van 
de hybride opstelling € 4.500 ten opzichte van een traditionele HR-ketel. Woningeigenaren 

 

26 CE Delft. Factsheet hybride warmtepomp. 

27 Feitelijke resultaten uit de proeftuinanalyses 
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kunnen gemiddeld € 1.500 subsidie ontvangen vanuit de ISDE-regeling. De netto meerkosten 
van een hybride warmtepomp voor woningeigenaren komt daarmee uit op € 3.000. Tegenover 
deze investering staan baten uit energiebesparing.  
 
Doordat een deel van de warmtevraag door middel van een hybride warmtepomp ingevuld 
wordt en doordat het warmtepompdeel van het hybride apparaat efficiënter is dan een 
traditionele CV, daalt de energierekening. De omvang van de besparing is afhankelijk van het 
type woning, het afgiftesysteem, het isolatieniveau en het type hybride warmtepomp. Hierbij 
geldt: hoe hoger de warmtevraag des te hoger de besparing.  
 
2.6 Lessen uit de proeftuinen 

Net als op het gebied van organisatie, zijn ook belangrijke lessen te leren van de proeftuinen op 
financieel gebied. Ook deze aspecten kunnen worden meegewogen wanneer een toets wordt 
uitgevoerd om te bepalen of een wijk collectief van het aardgas afgekoppeld moet worden. 
Onderstaande lessen kunnen hierbij als leidraad dienen op financieel gebied. 
 
Kosten van alternatieven voor aardgas lijken te convergeren 
Uit de proeftuinen blijkt dat in dichtbevolkte gebieden de aanleg van een warmtenet de eerste 
optie is die wordt onderzocht, zeker wanneer een bron dichtbij ligt. Met name hoog-
temperatuur warmtenetten worden snel onderzocht omdat woningen dan niet aanvullend 
hoeven te worden geïsoleerd, maar ook laagtemperatuur warmtenetten worden in dichtbevolkt 
gebied regelmatig overwogen. De kostenramingen en ervaringen in de proeftuinen tonen echter 
aan dat bij de aanleg van warmtenetten de risico’s groot zijn, de kosten sterk kunnen oplopen 
en businesscases voor marktpartijen in de regel moeilijk sluitend te maken zijn. Daarnaast 
vragen warmtenetten om een grote mate van organisatie en coördinatie tussen verschillende 
partijen waarvoor omvangrijke budgetten voor het proces moeten worden gereserveerd. 
Wanneer deze aspecten worden meegenomen, komen de kosten per woning bij warmtenetten 
dichter bij die van all-electric oplossingen te liggen. 
 
Realistische inschatting van technische kosten essentieel voor keuze techniek  
De keuze voor het alternatief voor aardgas wordt in sommige gevallen te snel gemaakt op basis 
van factoren als de nabijheid van een bestaand warmtenet, de beschikbaarheid van een 
warmtebron, de huidige energetische staat van de woningen of de lokale aanwezigheid van 
grondstoffen voor groen gas. Hoewel deze factoren van invloed zijn op de financiële uitwerking 
van verschillende technieken, is uitgebreider onderzoek raadzaam voordat een techniek wordt 
gekozen. Hierbij is een realistische inschatting van de technische investeringen onontbeerlijk. 
Daarnaast moeten afdoende risico-opslagen worden gehanteerd om financiële tegenvallers te 
beheersen die gedurende het project kunnen optreden. 
 
Hierbij moet bovendien gekeken worden naar de lange termijn: warmtenetten blijven lang 
liggen en sluiten daarmee andere opties op lange termijn goeddeels uit. Gezien de omvang van 
de investeringen is een goede analyse ‘aan de voorkant’ belangrijk om de juiste techniek te 
kiezen voor de lange termijn. De kosten die dergelijke analyses met zich meebrengen zijn 
beperkt te noemen in verhouding tot de totale investeringsopgave voor wijken en de mogelijke 
vermeden kosten kunnen aanzienlijk zijn. 
 
Bij het analyseren van wijken is het belangrijk dat voldoende recht wordt gedaan aan de lokale 
factoren in een wijk. In de proeftuinen is gebleken dat technische berekeningen op basis van 
gemiddelde kengetallen onvoldoende in staat zijn om een realistisch beeld van de kosten te 
geven. De kosten voor de aanleg van nieuwe infrastructuur en voor aanpassingen in woningen 
zijn sterk afhankelijk van de situatie onder de grond en de staat en indeling van de woningen. 
Gedegen omgevingsonderzoek kan helpen bij het maken van realistische kosteninschattingen 
en het wegnemen van risicofactoren. Proefboringen kunnen aantonen hoeveel infrastructuur 
onder de grond aanwezig is en wat de implicaties hiervan zijn voor de aanleg van nieuwe 
infrastructuur. Daarnaast kan steekproefsgewijs woningbezoek aantonen hoe woningen er 
feitelijk uitzien en welke maatregelen nodig zullen zijn voor de aardgasvrije oplossing.  
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Maak realistische begrotingen voor proces en organisatie 
In aanvulling op een realistische kosteninschatting voor de technische elementen van de 
oplossing, is het ook belangrijk dat kosten voor het proces en de organisatie op een gedegen 
manier worden meegenomen in de begroting. Vrijwel alle proeftuinen geven aan dat 
proceskosten hoger zijn dan vooraf ingeschat. Bovendien betreft dit uitsluitend de kosten die 
gemeenten zelf maken en worden kosten van andere partijen veelal buiten beschouwing 
gelaten. Ook hier is het derhalve belangrijk de kosten niet te laag in te schatten, aangezien de 
praktijk weerbarstig blijkt. 
In de proeftuinen worden proceskosten veelal in beeld gebracht in samenhang met de planning. 
Deze planning wordt in het merendeel van de gevallen niet gehaald, waardoor proceskosten 
langer doorlopen dan gebudgetteerd. Daarnaast wordt vaak aanvullend onderzoek uitgevoerd 
om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de daadwerkelijke kosten van de technische 
oplossing en wordt vaak externe expertise gedurende het proces aangetrokken, terwijl dit niet 
in alle gevallen is gebudgetteerd. Tot slot blijken intensievere participatietrajecten nodig om 
alle bewoners in een wijk mee te krijgen. Bij het in kaart brengen van proceskosten moeten 
dergelijke factoren worden meegewogen. Voor het inschatten en afdekken van proceskosten bij 
de wijkaanpak is het raadzaam rekening te houden met langere doorlooptijden, meer 
aanvullende onderzoeken en meer noodzakelijke expertise dan in de proeftuinen is 
aangenomen. Daarnaast moeten ook de procesinspanningen van overige partijen (bijvoorbeeld 
warmtebedrijf, netbeheerder, overige gemeentelijke diensten en woningcoöperaties) worden 
meegenomen in de budgettering. 
 
Schat baten niet te hoog in 
Net als geldt voor de kosten, is het belangrijk om ook een realistische inschatting te maken van 
de baten. Hierbij geldt voornamelijk dat baten niet te positief moeten worden ingeschat. In de 
businesscases van de eerste tranche en deels van de tweede tranche worden aannames gedaan 
die in de praktijk tot financiële problemen kunnen leiden. Ten eerste is het belangrijk dat 
rekening wordt gehouden met feitelijke energiebesparingen op basis van de feitelijke 
warmtevraag (energierekeningen) en niet met theoretische besparingen die aanzienlijk hoger 
liggen maar in de realiteit niet worden bereikt. Daarnaast moeten realistische warmteprijzen 
worden gehanteerd. Zo worden energieprijzen regelmatig constant gehouden op het niveau van 
het jaar van de businesscaseberekening en wordt inflatie regelmatig buiten beschouwing 
gelaten. Hierbij moet rekening worden gehouden met staand beleid dat toekomstige energie-
prijzen mogelijk beïnvloedt. 
 
Daarnaast is het raadzaam om recht te doen aan de onzekerheid en het systematisch risico 
rondom toekomstige baten door te rekenen met een discontovoet. Deze discontovoet wordt 
expliciet gehanteerd om systematisch risico mee te wegen en niet het projectrisico. 
Projectrisico’s kunnen middels risico-opslagen worden afgedekt. Kosten en baten moeten 
worden berekend naar hoe verschillende partijen hun investeringen waarderen en welke 
risico’s er bestaan. Hierbij geldt dat de bereidheid van particulieren om in hun woning te 
investeren ten behoeve van duurzaamheid niet moet worden overschat: zaken als leenaversie 
spelen een rol. Ook hanteren particulieren in de regel geen lange horizon en willen ze hun 
investering snel kunnen terugverdienen met een hoge mate van zekerheid. 
 
Organiseer op voorhand toereikende financiële dekking 
Alle onderzochte technieken vragen om forse, grotendeels onrendabele investeringen van 
verschillende partijen. De onderzochte proefprojecten maken gebruik van de PAW-subsidie en 
vaak ook nog van andere subsidiemogelijkheden (SDE+, ISDE, SEEH en internationale subsidies). 
Desondanks blijven financiële knelpunten bestaan. Voor men overgaat tot uitvoering van de 
wijkaanpak, moet de financiële dekking zijn gewaarborgd waarbij ook rekening is gehouden 
met tegenslagen. Hierbij geldt dat het aanbieden van leningen tegen gunstige condities aan 
bewoners niet kan worden gezien als financiële dekking wanneer er bekostigingsproblemen 
spelen of wanneer draagvlak voor het aangaan van omvangrijke leningen beperkt is. 
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Reken niet op grote financiële voordelen van meekoppelopgaven  
In verschillende proeftuinen wordt ingezet op het koppelen van verschillende opgaven in de 
proeftuin. Ervaringen uit proeftuinen leren dat de combinatie van de aanleg van een warmtenet 
en bijvoorbeeld rioolvervanging niet leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen, terwijl de 
coördinatielasten toenemen. Vanwege deze punten heeft bijvoorbeeld de gemeente Purmerend 
besloten in het vervolg van de proeftuin deze werkzaamheden niet meer te combineren. Het 
lijkt derhalve verstandig niet met grote financiële voordelen te rekenen bij het koppelen van 
opgaven in de wijkaanpak. 
 
Hybride warmtepompen brengen aanzienlijke besparingen tegen geringe investeringen 
Hybride warmtepompen lijken naast het aardgasvrij maken van woningen een interessante 
route voor het terugdringen van het aardgasverbruik en CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. 
Hoewel woningen door middel van hybride warmtepompen niet volledig aardgasvrij worden 
gemaakt, kan het aardgasverbruik aanzienlijk worden teruggedrongen en liggen de 
investeringskosten per woning aanzienlijk lager dan voor de technieken die worden gebruikt 
voor het volledig aardgasvrij maken van de woningen. Zoals eerder gemeld vormen hybride 
warmtepompen een gunstige route op de korte termijn, maar hierbij moet worden opgemerkt 
dat een deel van de opgave naar de toekomst wordt verschoven.  
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3 Beleidsimplicaties

In 2030 is de doelstelling om in de gebouwde omgeving 49% CO₂-reductie te bewerkstelligen ten 
opzichte van 1990 (waarmee de uitstoot van de gebouwde omgeving uitkomt op 15,3 Mton) en 
heeft het kabinet zichtzelf tot doel gesteld om anderhalf miljoen woningen te verduurzamen. 
Vervolgens moet in 2050 een CO₂-reductie zijn behaald van 95% en is het doel om alle woningen 
aardgasvrij te verwarmen. Om deze besparing te behalen, is de wijkaanpak een van de 
belangrijke pijlers. In voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de financiële en 
organisatorische uitdagingen die deze aanpak met zich meebrengt. In dit hoofdstuk gaan wij in 
op de beleidsimplicaties die de resultaten van de analyse met zich meebrengen. 
 
3.1 Condities voor een collectieve wijkaanpak 

Bij de uitvoering van de proeftuinen komt naar voren dat een wijkaanpak gemeenten voor 
serieuze problemen stelt. De organisatielasten lopen op door de coördinatiebehoefte, 
businesscases voor hele wijken blijken in de praktijk vaak problematisch en het creëren van 
draagvlak vormt in veel gemeenten een uitdaging. Het risico op dergelijke knelpunten kan 
beperkt worden door een gedegen analyse ‘aan de voorkant’, op basis waarvan beoordeeld kan 
worden of een wijk geschikt is voor een wijkaanpak. 
 
Het onderzoek toont aan dat maatwerk onontbeerlijk is om wijken aardgasvrij te maken. 
Woningen moeten betreden worden om maatregelen te inventariseren, de situatie onder de 
grond bepaalt de complexiteit van het aanleggen van een warmtenet en het draagvlak binnen 
een gemeente bepaalt welke middelen nodig zijn om mensen te bewegen van het aardgas af te 
gaan. Om vast te stellen of een wijkaanpak de aangewezen route is voor het aardgasvrij maken 
van woningen, kan een wijktoets worden ontwikkeld: een maatschappelijk-economische toets 
die per wijk wordt uitgevoerd om de geschiktheid van wijken voor een wijkaanpak te duiden. 
De onderwerpen van de wijktoets grijpen aan op de in de voorgaande hoofdstukken geschetste 
belemmeringen op het gebied van techniek, marktorganisatie, juridisch vlak, draagvlak en 
financiële condities. De afsluitende paragrafen van de hoofdstukken kunnen als leidraad voor 
een wijktoets worden gebruikt. Wanneer de wijktoets is doorlopen en knelpunten zijn 
geïnventariseerd en beoordeeld, kan worden bepaald of een wijkaanpak kansrijk is voor het 
aardgasvrij maken van woningen. Een dergelijke toets wordt idealiter uitgevoerd voordat men 
de beslissing neemt om een hele wijk aardgasvrij te maken. Wijken die in de Transitievisie 
Warmte zijn aangemerkt om wijkgericht aardgasvrij te maken, kunnen de toets uitvoeren om 
de haalbaarheid van het plan vast te stellen. 
 
Essentieel is dat de wijktoets wordt uitgevoerd als een maatschappelijk-economische toets en 
dat een louter technische benadering wordt vermeden. In de praktijk blijkt dat technische 
berekeningen, zoals die nu worden aangereikt via rekentools als de Startanalyse, een zeer 
incompleet beeld geven van de (maatschappelijke) werkelijkheid in concrete buurten en wijken. 
Dergelijke tools houden te weinig rekening met kostenverhogende factoren als de situatie onder 
de grond, participatie-inspanningen en coördinatieproblematiek. Het vereisen van een 
motivatie om af te wijken van de uitkomsten van de Startanalyse veroorzaakt een additionele 
administratieve last voor gemeenten, terwijl de baten van deze aanpak naar verwachting zeer 
beperkt zullen zijn.    
 
In de praktijk zullen gemeenten geholpen zijn door een handleiding bij een dergelijke toets om 
deze concreet te kunnen toepassen. De handleiding moet aansluiten bij de uitdagingen waar 
gemeenten voor staan. Waar sprake is van financiële risico’s, biedt de handleiding input voor 
financiële parameters. Bij verschillende typen draagvlakproblemen kunnen best practices 
worden gepresenteerd om te beoordelen of de belemmering kan worden beperkt en bij 
uitdagingen op het gebied van marktorganisatie worden handvatten aangereikt hoe hiermee 
omgegaan kan worden. Door gestructureerd ervaringen uit de proeftuinen op te nemen in de 
handleiding ontstaat een lerend document dat jaarlijks kan worden geactualiseerd en 
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verbeterd. Zowel de wijktoets als de handleiding vergen een nadere uitwerking, waarvoor 
ervaringen uit de proeftuinen kunnen worden gebruikt. 
 
De uitkomst van dergelijke wijktoetsen zal zijn dat voor veel wijken niet aan de voorwaarden 
kan worden voldaan en een wijkaanpak niet voor de hand ligt; voor deze wijken liggen 
maatregelen op individueel niveau meer voor de hand. Wanneer bijvoorbeeld organisatie, 
financiën en draagvlak in een wijkaanpak grote obstakels lijken te vormen, lijkt het raadzaam 
om woningen niet collectief van het aardgas af te koppelen. Er kunnen zich echter wel gunstige 
condities voordoen, zoals wijken met veel corporatiebezit, een al aanwezig en transparant 
warmtebedrijf en een goed draagvlak voor ‘aardgasvrij’. Voor deze wijken is een collectieve 
aanpak de voorkeursroute. 
 
In tabel 3.1 worden gunstige condities voor een wijkaanpak bondig samengevat zoals deze zijn 
opgehaald in dit onderzoek. Hierbij moet worden aangetekend dat de ervaring leert dat ook 
wanneer aan deze condities wordt voldaan, specifieke obstakels ervoor kunnen zorgen dat een 
wijkaanpak serieuze complexiteit met zich meebrengt en mogelijk geen gunstige route biedt. 
Op de specifieke punten uit de tabel gaan wij hieronder nader in. 
 
Woningen 
Uit de proeftuinen blijkt dat coördinatieproblemen afnemen wanneer minder partijen 
betrokken zijn. Daarnaast blijkt met name het meekrijgen van particulieren in de praktijk lastig. 
Om deze redenen is het voor een wijkaanpak voordelig wanneer in een wijk veel corporatiebezit 
aanwezig is. Bij het ontwikkelen van de strategie is het belangrijk om rekening te houden met 
het feit dat maatwerk in de praktijk vrijwel altijd noodzakelijk is. Woningen moeten betreden 
worden om noodzakelijke aanpassingen te inventariseren, omdat bewoners regelmatig zelf 
aanpassingen hebben gedaan. De veranderingen zijn vanaf de buitenkant niet zichtbaar. 
Wanneer een warmtenet wordt overwogen als oplossing, biedt veel hoogbouw, liefst met 
blokverwarming, een groot voordeel omdat kosten per woning dan aanzienlijk af kunnen 
nemen. In dergelijke situaties, waar de woningvoorraad zich leent voor een wijkaanpak, zullen 
uitvoerings- en proceskosten mogelijk lager zijn dan in het kader in paragraaf 2.1 is geschetst. 
 
Techniek 
Nieuwe technieken waarvoor nog technische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen minder 
snel worden geïmplementeerd dan bewezen technieken. Voor dergelijke nieuwe technieken 
zijn proeftuinen een goede methode om leerervaringen op te doen. Voor een bredere uitrol van 
wijkaanpakken is het inzetten van bewezen technieken, waarvan kosten en kwaliteit van 
wooncomfort beter bekend zijn, voordelig. Het kiezen van de techniek hangt ook samen met de 
coördinatielast en proceskosten: bij warmtenetten en in mindere mate bij groen gas zijn meer 
partijen betrokken dan bij all-electric en hybride warmtepompen. Hier moet rekening mee 
worden gehouden bij het kiezen van de techniek. Daarnaast is draagvlak voor groen gas 
oplossingen het grootst en moet bij all-electric rekening worden gehouden met het feit dat 
grote ingrepen noodzakelijk zijn, wat nadelig is voor het draagvlak. 
 
Wanneer warmtenetten worden overwogen, biedt het aanzienlijke voordelen wanneer er al een 
bestaand net met een bestaande bron aanwezig is. Dit werkt kostenverlagend aangezien veelal 
geen nieuwe backbone en bron aangelegd hoeft te worden. Daarnaast is er vaak al een 
warmtebedrijf actief dat bekend is met de gemeente. Dit kan onderhandelingen 
vereenvoudigen. Zoals eerder gesteld is bekendheid met de situatie onder de grond van belang 
om tegenvallers gedurende de aanleg te beperken bij projecten die een ondergronds component 
kennen. Dit geldt derhalve niet alleen voor warmtenetten, maar ook voor andere aardgasvrije 
oplossingen waarvoor werkzaamheden in de grond nodig zijn. 
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Tabel 3.1    Gunstige condities voor een collectieve wijkaanpak1 

 

Woningen 
• Veel of uitsluitend corporatiebezit 
• Veel hoogbouw en flats, bij voorkeur met blokverwarming (warmtenetten) 
• Weinig isolatiemaatregelen nodig 
 
Techniek 
• Bewezen technieken 
• Warmtebron met voldoende capaciteit nabij (warmtenetten) 
• Bestaand warmtenet waarop aangesloten kan worden (warmtenetten) 
• Mogelijkheid om blok voor blok woningen van het aardgas te koppelen 
• Bekendheid met de situatie onder de grond 
 
Markt 
• Warmtebedrijf of groen gasproducent is al actief in de buurt 
• Open en transparante procespartners (inclusief warmtebedrijven) die bereid zijn 

kosten- en batenberekeningen te delen en openlijk risico’s te bespreken 
 
Juridisch 
• Omgevingsvergunningen voor gekoppelde activiteiten (aanleg windmolen- of 

zonnepark) zijn niet nodig, beperkt of al toegekend 
• Staatsteun door toekenning van subsidies wordt vermeden 
 
Draagvlak 
• Ruime mogelijkheid om bewoners financieel te compenseren 
• Betrokken bewoners, bijvoorbeeld een ondersteunende bewonerscoöperatie 
 
Financieel 
• Voldoende middelen beschikbaar bij betrokken partijen voor een collectieve aanpak  
• Gedegen financieel-economische analyse van de techniek, inclusief complete en 

realistische inschatting van kosten, baten en risico’s 
• Baten bij meekoppelopgaven worden niet overschat 

 

1 Deze lijst is niet uitputtend. Daarnaast kunnen specifieke condities in een wijk ertoe bijdragen dat een aanpak juist  
wel of minder gunstig is. Dit is dan ook de reden dat de wijktoets een maatschappelijk-economische toets is en geen 
technische exercitie. De toets grijpt aan op de knelpunten zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken. 

Bron: EIB 

 
 
Markt 
De proeftuinen in dit onderzoek zijn tegen problemen aangelopen wanneer er nog geen 
exploitant van de warmte gecontracteerd was of wanneer het warmtebedrijf weigerde de 
boeken te openen. Bestaande structuren met transparante procespartners zijn een gunstige 
voorwaarde voor een wijkaanpak. Daarnaast is het voordelig wanneer het aantal 
procespartners waarmee contracten moeten worden gesloten, beperkt kan worden. 
 
Juridisch 
Projecten waar verschillende organisaties zijn betrokken of opgericht om aanpalende 
activiteiten uit te voeren of te exploiteren lopen minder soepel dan ‘eenvoudige’ projecten. 
Projecten waar veel vergunningen nodig zijn om de oplossing uit te voeren of financieel rond te 
rekenen, brengen grotere risico’s met zich mee dan eenduidige aanpakken. Daarnaast moet aan 
de voorkant de geldverdeling goed worden geanalyseerd om belangenverstrengeling en 
staatsteun uit te sluiten. 
 



50 

Draagvlak 
Draagvlak vormt regelmatig een bottleneck bij het uitvoeren van de wijkaanpak. Men ziet 
regelmatig op tegen de investeringen en er lijkt weinig vertrouwen in het concept van 
woonlastenneutraliteit. Voldoende middelen om inwoners te ondersteunen wanneer 
onrendabele toppen hoog of terugverdientijden lang zijn, zijn noodzakelijk voor draagvlak.  
 
Er zijn in de proeftuinen geen directe best practices aan te wijzen op de inhoudelijke 
communicatie met bewoners. Wel is helder dat vroegtijdige communicatie, waarbij inwoners 
betrokken worden en kunnen meebeslissen, helpt voor draagvlak. Proeftuinen die betrokken 
bewonersgroeperingen hebben welke al langer actief zijn, lijken enigszins te kunnen helpen 
hierbij. 
 
Financiën 
De belangrijkste financiële voorwaarden voor een wijkaanpak zijn uiteengezet in de laatste 
paragraaf van het vorige hoofdstuk. Kort samengevat moet men zich realiseren dat een 
wijkaanpak aanzienlijke investeringen vergt, niet alleen in de techniek en de maatregelen in de 
woningen, maar ook door coördinatie, participatietrajecten en procesbegeleiding. Mede door de 
vertraging die in de praktijk regelmatig optreedt, is het raadzaam dergelijke kosten niet te laag 
in te schatten. Daarnaast moeten middelen vrij worden gemaakt voor compensatie van 
investeringskosten voor inwoners om draagvlak te verkrijgen. Een gedegen risicoanalyse en 
risico-opslagen zijn nodig om financiële tegenslagen gedurende het proces op te kunnen 
vangen. Tot slot moeten baten niet te gunstig worden ingeschat en de voordelen van 
meekoppelopgaven niet worden overschat om financiële problemen gedurende het proces te 
vermijden. 
 
3.2 Gedifferentieerde aanpak op basis van beleidsinstrumenten 

Wanneer een collectieve aanpak niet voor de hand ligt, kunnen beleidsinstrumenten gericht op 
het nemen van maatregelen door woningeigenaren bijdragen aan het halen van de CO₂-
reductiedoelstellingen. Zo ontstaat een gedifferentieerde aanpak, waarbij enerzijds wijken 
collectief van het aardgas worden afgekoppeld waar dit gunstig lijkt en anderzijds woningen 
worden verduurzaamd middels stimuleringsmaatregelen ter bevordering van isolatie en het 
gebruik van hybride warmtepompen. Dit alternatief heeft als voordeel dat huishoudens een 
oplossing kiezen die past bij hun situatie en woning. Daarnaast kunnen de maatregelen worden 
getroffen op momenten die aansluiten bij de behoeften van de bewoners, waardoor zij zich niet 
gedwongen voelen tot een bepaalde techniek of oplossing. Een ander voordeel is dat de hoge 
proces- en organisatiekosten van de wijkaanpak kunnen worden vermeden. 
 
Gedifferentieerde aanpak op basis van individuele beleidsinstrumenten: isolatie 
In een eerdere studie heeft het EIB reeds geconstateerd dat de kosten-batenverhouding van 
verduurzaming van energetisch slechte woningen gunstiger is dan van woningen die al groene 
labels hebben.28 Aangezien lichte isolatiemaatregelen voor woningen met ‘slechte’ energielabels 
(E tot en met G) in de regel niet kostbaar hoeven te zijn en relatief veel energiebesparing 
opleveren, ligt het voor de hand om deze ‘quick wins’ te benutten. Bij dergelijke maatregelen 
kan men denken aan (een combinatie van) spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en 
naad- en kierdichting. Voor een gemiddelde tussenwoning kan een pakket van dergelijke 
maatregelen worden uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer € 7.20029, waarbij op dit moment 
ongeveer € 1.700 subsidie verkregen kan worden. De netto-investeringen komen hiermee op  
€ 5.500 per woning. Dergelijke lichte isolatiemaatregelen zijn ‘no regret’ en verhogen het 
comfort van de woning. 
 
Een indicatieve berekening laat zien dat wanneer jaarlijks 10% van de ‘slechte’ woning-
voorraad welke nu met aardgas wordt verwarmd, energetische maatregelen neemt, bijna 
anderhalf miljoen woningen worden verduurzaamd tot 2030. Wanneer wij er vanuit gaan dat 
bovenstaande investeringen leiden tot twee labelstappen, bedraagt de cumulatieve CO₂-

 

28 EIB (2018). Klimaatbeleid en de gebouwde omgeving. 

29 Milieucentraal, 2021 
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besparing tot 2030 ongeveer 1 Mton.30 De totale investeringssom exclusief subsidie bedraagt 
bijna € 10,5 miljard (tabel 3.2). 
 

 
Tabel 3.2 Indicatieve investeringen en besparingen in de woningvoorraad wanneer 

10% van de woningen met labels E t/m G jaarlijks twee labelstappen 
behalen, cumulatief 2022-2030 

 
Aantal 
wonigen   
(miljoen) 

Investerings-
som (€ mrd.) 

Huidige 
cumulatieve 
budgettaire 
last (€ mrd.) 

Additionele 
cumulatieve 
budgettaire 
last (€ mrd.) 

Cumulatieve 
gasbesparing 
(m3 miljoen) 

Cumulatieve 
CO₂₂₂₂-

besparing 
(Mton) 

1,4361 10,343 2,442 1,440 556 1 
 

 
1 Deze besparing van 1 Mton betreft zowel corporatie, particuliere huur als koopwoningen. Wanneer lichte isolatie 

alleen voor de koop- en particulier huursector aanvullend wordt gesubsidieerd, betreft de besparing 0,8 Mton. 

Bron: EIB 

 

 
Deze kosten lijken voor individuele huishoudens overzichtelijk en de investeringen laten zich in 
de regel redelijk terugverdienen. In de praktijk moeten huishoudens hiervoor wel tijd willen 
vrijmaken en de hinder van de werkzaamheden accepteren. Het is dan ook niet aannemelijk 
dat dergelijke investeringen op grote schaal vanzelf tot stand komen. Aanvullende subsidie is 
een middel om deze verbeteringen te bewerkstelligen. Wanneer de subsidie verhoogd wordt 
van € 1.700 naar  € 2.700, zal bijna 40% van de investering gesubsidieerd zijn. De totale subsidie-
kosten bedragen dan bijna € 4 miljard, waarvan ongeveer € 1,5 miljard additioneel ten opzichte 
van de huidige subsidieregelingen. Deze additionele budgettaire last lijkt overzichtelijk in het 
licht van de huidige duurzaamheidsuitgaven. 
 
Gedifferentieerde aanpak op basis van individuele beleidsinstrumenten: hybride 
warmtepompen 
In hoofdstuk 2 is helder geworden dat hybride ketels een efficiënt en economisch aantrekkelijk 
alternatief vormen voor een collectieve aanpak. Voor de installatie zijn (onrendabele) 
isolatiemaatregelen niet noodzakelijk. De besparingen in het aardgasgebruik lopen uiteen van 
ongeveer 40% bij slecht geïsoleerde woningen tot 70% bij goede labels.31 Uit de proeftuinen blijkt 
een gemiddelde besparing van ongeveer 50%. Bij het beschouwen van hybride warmtepompen 
als maatregel moet in ogenschouw worden genomen dat het installeren van hybride ketels 
(ruimtelijke) beperkingen kent: er moet voldoende ruimte zijn in de buurt van de CV-ketel, er 
moet een buitenunit geïnstalleerd kunnen worden, de ketels kunnen geluidsoverlast met zich 
meebrengen en het elektriciteitsnet moet toegerust zijn op het hogere elektriciteitsverbruik dat 
dergelijke ketels met zich meebrengen. Het is dan ook niet aannemelijk dat alle CV-ketels 
binnen afzienbare termijn worden vervangen door hybride varianten. Ter illustratie: op dit 
moment worden jaarlijks naar schatting van installatie-professionals ongeveer 20.000 hybride 
ketels geïnstalleerd.32 
 
 
 
 

 

30 De theoretische gebouwgebonden besparing bedraagt 2,4 Mton. Op basis van de warmtevraag bij verschillende 
energielabels in het WoON 2018-onderzoek, bedraagt de besparing 0,7 Mton. 1 Mton lijkt derhalve een redelijke 
inschatting van de mogelijke CO₂-reductie. Deze besparing van 1 Mton betreft zowel huur als koopwoningen. Wanneer 
lichte isolatie alleen voor de koopsector aanvullend wordt gesubsidieerd, betreft de besparing 0,8 Mton. Deze lagere 
besparing zal in dit rekenvoorbeeld dan op andere wijze gecompenseerd moeten worden’ 

31 CE Delft. Factsheet hybride warmtepomp. 

32 https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2020/01/hoe-populair-is-de-hybride-warmtepomp, geraadpleegd op 3 
maart 2021 
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Gezien de grote energetische voordelen van deze oplossing, kan het installeren van hybride 
ketels echter wel worden aangemoedigd. Om een indicatie te geven van de mogelijke effecten 
van stimuleringsmaatregelen is een (indicatieve) berekening gemaakt. Hierbij worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
• Momenteel wordt 91% van de woningen middels aardgas verwarmd; 
• In 70% van de woningen kan, gezien de beperkingen, een hybride warmtepomp worden 

geïnstalleerd; 
• 7% van deze woningen kent jaarlijks een vervangingsmoment van de CV-ketel (levensduur 

is 15 jaar); 
• 50% van deze vervangingsmomenten wordt benut om een hybride warmtepomp te 

installeren; 
• De meerkosten van een hybride warmtepomp bedragen € 4.500 ten opzichte van een CV-

ketel (inclusief installatie); 
• Gemiddeld wordt per woning 47% bespaard op het aardgasgebruik bij installatie van een 

hybride warmtepomp.33 
 

Bij het hanteren van deze uitgangspunten vanaf 2022, worden jaarlijks ongeveer 175.000 
hybride warmtepompen geplaatst, waarmee het totaal tot 2030 op anderhalf miljoen woningen 
uitkomt. De totale besparing bedraagt 1,5 Mton CO₂ en de totale investeringssom bedraagt € 7,2 
miljard, exclusief subsidie (tabel 3.3). 
 

 
Tabel 3.3 Investeringen en besparingen hybride warmtepompen wanneer de helft van 

vervangingsmomenten van CV-ketels wordt benut voor het installeren van 
hybride warmtepompen in daarvoor geschikte woningen (2022-2030) 

 
Aantal 
wonigen   
(miljoen) 

Investerings-
som (€ mrd.) 

Huidige 
cumulatieve 
budgettaire 
last (€ mrd.) 

Additionele 
cumulatieve 
budgettaire 
last (€ mrd.) 

Cumulatieve 
gasbesparing 
(m3 miljoen) 

Cumulatieve 
CO₂₂₂₂-

besparing 
(Mton) 

1,602 7,210 2,400 1,600 849 1,5 
 

 

Bron: EIB 

 

 
Aangezien op dit moment slechts beperkt hybride warmtepompen worden geïnstalleerd, is het 
ook hier niet aannemelijk dat dergelijke aantallen worden gehaald zonder aanvullende 
inspanningen. Momenteel bedraagt de subsidie voor een hybride warmtepomp € 1.500. Een 
additionele subsidie van € 1.000 per hybride warmtepomp maakt deze oplossing een interessant 
alternatief ten opzichte van een CV-ketel: de meerinvestering bedraagt dan nog € 2.000 op een 
vervangingsmoment, waar een aanzienlijke gasbesparing tegenover staat. De additionele 
budgettaire last die hiermee gepaard gaat, bedraagt ongeveer € 1,5 miljard. 
 
Bijkomend voordeel van een aanvullende inzet op hybride warmtepompen is de optiewaarde. 
Een dergelijke installatie gaat 15 jaar mee, waarna de situatie op dat moment kan worden 
meegewogen in de vervolgbeslissing. Bij bijvoorbeeld warmtenetten treedt deze mogelijkheid 
niet op gezien de lange levensduur van deze oplossing. Wanneer groen gas of waterstof een 
kostenefficiënte oplossing blijkt, zullen aansluitingen op een warmtenet niet eenvoudig weer af 
te koppelen zijn zonder aanzienlijke economische verliezen. 
 

 

33 Gebaseerd op de besparingen in de proeftuinen en CE Delft. Factsheet hybride warmtepomp. 
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3.3 Beleidsinstrumenten in de context van nationale doelstellingen 

In 1990 bedroeg de CO₂-uitstoot van de totale gebouwde omgeving (woning- en utiliteitsbouw 
tezamen) 29,9 Mton, waarvan 21,5 Mton door huishoudens als gevolg van verwarming met 
aardgas. Om een CO₂-besparing van 49% te bereiken in de woningvoorraad ten opzichte van 
1990, moet in totaal 10,5 Mton in de woningvoorraad worden bespaard tot 2030.34 In 2019 
bedroeg de uitstoot van woningen nog 16,4 Mton.35 Op autonome wijze is derhalve al 5,1 Mton 
bespaard, waarmee de opgave voor de woningvoorraad tot 2030 nog 5,4 Mton bedraagt.  
 

Doelstellingen van het beleid in de gebouwde omgeving 

In het Klimaatakkoord is het doel opgenomen om op nationaal niveau 49% CO₂-reductie 
te bewerkstelligen in 2030. In 1990 bedroeg de CO₂-uitstoot van de gebouwde omgeving 
29,9 Mton. De doelstelling is om de uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 tot 15,3 
Mton gereduceerd te hebben. 
  
Om deze doelstelling te behalen, moet volgens het Klimaatakkoord in de gebouwde 
omgeving 3,4 Mton additioneel worden bespaard ten opzichte van het referentiescenario 
uit de NEV van 2017. Deze additionele besparing komt tot stand door verduurzaming van 
1,5 miljoen bestaande woningen en 1 Mton additionele reductie in de utiliteitsbouw.  
 
De hiervoor genoemde reductieopgave van 5,4 Mton in de woningvoorraad gaat uit van  
49% CO₂-reductie in de woningvoorraad ten opzichte van de uitstoot van de 
woningvoorraad in 1990 en is exclusief de besparingen volgens het referentiescenario dat 
in de NEV wordt gehanteerd. De NEV kent een vrij hoge inschatting van de autonome 
ontwikkeling, welke is ingegeven door relatief lage onrendabele kosten en hoge effecten 
van subsidies. Onder deze veronderstellingen nemen veel huishoudens maatregelen ter 
verduurzaming in het referentiescenario. Naarmate de autonome ontwikkeling hoger 
wordt ingeschat, valt de opgave voor eventueel nieuw beleid lager uit. Bij een meer 
realistische inschatting van onrendabele toppen en terughoudendheid aangaande 
investeringen die huishoudens doen, valt de opgave voor nieuw beleid juist groter uit. 

 
Zoals hiervoor geschetst, kan met het stimuleren van lichte isolatie en installatie van hybride 
warmtepompen de uitstoot in 2030 worden teruggebracht. Aangezien de effecten van 
isolatiemaatregelen en de installatie van hybride warmtepompen op elkaar inwerken, schatten 
wij de potentiële reductie van dit pakket op 2 tot 2,5 Mton. Wanneer daarnaast 1 miljoen 
woningen in de bestaande bouw aardgasvrij worden gemaakt, leidt dit tot een reductie van 
ongeveer 2 Mton. De totale reductie komt dan uit op ongeveer 4 tot 4,5 Mton. Dit betekent dat er 
autonoom nog ongeveer 1 tot 1,5 Mton bespaard zal moeten worden om tot 5,4 Mton te komen. 
Dergelijke autonome ontwikkelingen komen tot stand door vervangende nieuwbouw, installatie 
van zuinigere CV-ketels en isolatiemaatregelen in woningen die geen deel uitmaken van een 
eventueel stimuleringspakket voor isolatie. Een besparing van 1 tot 1,5 Mton op autonome wijze 
lijkt realistisch. Deze autonome reductie is niet te vergelijken met cijfers uit rapporten als de 
KEV of de NEV, aangezien de voorgestelde maatregelen voor lichte isolatie en hybride 
warmtepompen deels overlappen met de autonome ontwikkeling die in de KEV en de NEV 
wordt geschetst. 
 
Kosteneffectiviteit van de verschillende maatregelen 
Het behalen van de overheidsdoelstellingen zal een aanzienlijke investering vergen. Op basis 
van dit onderzoek kunnen de investeringen middels een wijkaanpak geschat worden op 
ongeveer € 40.000 per woning.36 Het is mogelijk dat deze kosten lager uitvallen voor woningen 
die gebruik kunnen maken van groen gas. Deze techniek heeft zich in een wijkaanpak echter 

 

34 In het Klimaatakkoord zijn andere doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de woningvoorraad, zie het kader in 
deze paragraaf voor een toelichting. In deze paragraaf wordt 49% CO₂-besparing gehanteerd voor de woningvoorraad om 
een beeld te schetsen van de effecten van de voorgestelde maatregelen wanneer ook de woningvoorraad 49% CO₂-
besparing zou beogen. 

35 https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit- 

36 Zie kader in paragraaf 2.1 
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nog niet bewezen, waardoor opwaartse kostendruk kan ontstaan voor deze woningen. Aan de 
andere kant kunnen kosten bij grote all-electric-woningen hoger uitvallen dan het genoemde 
bedrag. De aanvraag van warmtenetten die het meest rekening houdt met alle mogelijke 
kosten, en daarmee de meest realistische inschatting lijkt te geven (Apeldoorn), komt ook uit op 
ongeveer € 40.000 per woning. Tot slot is dit bedrag in lijn met een studie van ABF voor de 
corporatiesector.37 Wanneer voor het behalen van een miljoen aardgasvrije woningen geleund 
wordt op de wijkaanpak, is hiermee een investeringssom van ongeveer € 40 miljard gemoeid tot 
2030. 
 
Wanneer wij de investeringssommen en besparingen van de verschillende maatregelen naast 
elkaar plaatsen, ontstaat het beeld van tabel 3.4. 
 

 
Tabel 3.4 Investeringen en besparingen bij verschillende maatregelen 

 
Maatregel Aantal 

woningen 
(miljoen) 

Investerings-
som  

(€ mrd.) 

Cumulatieve 
gasbesparing    
(m3 miljoen)  

 Cumulatieve 
CO₂₂₂₂-

besparing 
(Mton) 

Lichte isolatie 1,436 10,343 556 1 
Hybride warmtepompen 1,602 7,210 849 1,5 
Wijkaanpak 1 40 1.100 2 

 

 

Bron: EIB 

 

 
Bovenstaande tabel laat de kosteneffectiviteit van de wijkaanpak zien ten opzichte van de 
overige voorgestelde maatregelen. Voor de wijkaanpak geldt dat deze weliswaar bijna twee keer 
zoveel CO₂-besparing oplevert dan de lichte isolatiemaatregelen, maar de investeringen liggen 
ook bijna vier maal hoger. Daarbij geldt dat isolatiemaatregelen in slechte woningen zich 
redelijk laten terugverdienen, terwijl dit in de wijkaanpak in de regel niet het geval lijkt. Een 
halvering van de kosten per woning via de wijkaanpak lijkt noodzakelijk om deze aanpak 
concurrerend te laten zijn met lichte isolatie in woningen met slechte labels. De berekening laat 
daarnaast zien dat voor wijken waar de kosten van de algehele aanpak ongeveer € 20.000 per 
woning bedragen, een wijkaanpak financieel relatief aantrekkelijk kan zijn. Momenteel lijken 
alleen wijkaanpakken met groen gas hier enigszins bij in de buurt te kunnen komen, al kent 
deze schatting nog een hoge mate van onzekerheid.  
 
Voor hybride warmtepompen is het beeld in verhouding het gunstigst, wat aantoont dat het 
stimuleren van deze maatregel de meest kostenefficiënte route lijkt. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat het installeren van hybride warmtepompen op korte termijn 
CO₂-uitstoot beperkt, maar dat op langere termijn alsnog ingrijpende maatregelen nodig zullen 
zijn om de doelstellingen van 2050 te realiseren. Het voordeel van hybride warmtepompen is 
hierbij dat tijd wordt gewonnen, welke kan worden gebruikt om technieken als waterstof verder 
te ontwikkelen. De optie om deze technieken in een later stadium slim in te kunnen zetten, 
blijft op deze wijze open. 
 
De analyse laat zien dat CO₂-reductie in de woningvoorraad aanzienlijke kosten met zich 
meebrengt. Dit werpt de vraag op of ambities met betrekking tot CO₂-reductie gedifferentieerd 
moeten worden naar sector. Het rapport ‘IBO kostenefficiëntie CO₂-reductiemaatregelen’38 laat 
zien dat maatregelen als het sluiten van kolencentrales en het stimuleren van wind op land een 

 

37 ABF (2020). Woningbouwopgave DAEB en verduurzaming: omvang en kosten voor woningcorporaties. Delft. 

38 Ministerie van Financiën (2016). IBO kostenefficiëntie CO₂-reductiemaatregelen. 
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aanzienlijk gunstigere kosten-batenverhouding kennen dan maatregelen in de gebouwde 
omgeving zoals de STEP-regeling. Het heroverwegen van ambities in de gebouwde omgeving en 
het pragmatisch benaderen van het vraagstuk op nationaal niveau strekt dan ook tot de 
aanbeveling, temeer daar maatregelen in sectoren elkaar beïnvloeden. De in deze studie 
voorgestelde maatregel om hybride warmtepompen te stimuleren leidt immers weliswaar tot 
een daling van de uitstoot van de gebouwde omgeving, maar kan de uitstoot van de 
elektriciteitssector enigszins verhogen zo lang elektriciteitsproductie niet volledig duurzaam 
plaatsvindt. 
 
3.4 Onzekerheden met betrekking tot groen gas 

Groen gas is voor bewoners aantrekkelijk en de investeringen lijken volgens de proeftuin-
aanvragen beperkt ten opzichte van andere oplossingen. In de woningen is lichte isolatie 
voldoende en de infrastructuur is reeds aanwezig. Kosten bestaan voornamelijk uit het 
aanleggen of aanpassen van vergisters en het aanleggen van de infrastructuur voor het 
grondstoffentransport. In de praktijk blijkt echter dat ook de groen gasproeftuinen nog niet 
begonnen zijn met het aardgasvrij maken van woningen, waarbij het niet sluitend kunnen 
maken van de businesscase voor de exploitant een bottleneck lijkt, mede door de hoge 
productiekosten ten opzichte van aardgas en de belastingen die op groen gas worden geheven. 
 
De organisatie van de groen gasproductie en -distributie vormt een uitdaging. Er moet een 
exploitant voor het groen gas worden gevonden, welke in overleg moet met de huidige 
netbeheerder voor de warmtevoorziening. Daarnaast moeten er GVO’s (Garantie van Oorsprong) 
worden verkregen, ook om in aanmerking te komen voor SDE-subsidie. Het verkrijgen van deze 
SDE-subsidie is echter onzeker, evenals de hoogte ervan. Toenemende proceskosten vormen 
dan ook een risico voor de groen gasproductie. 
 
Schaarste wellicht groter dan aangenomen 
In beleidsanalyses als de Startanalyse wordt uitgegaan van een voorraad van 2 bcm (2 miljard 
m3) voorraad groen gas. Deze voorraad is onder meer ontleend aan het rapport ‘Potentieel van 
lokale biomassa en invoedlocaties van groen gas’ van CE Delft uit 2020, waarin een scenario-
schets wordt gegeven van het technisch en economisch potentieel van groen gas. Het resultaat 
van 2 bcm is de uitkomst van het scenario met sterk ondersteunend beleid en sterke schaal-
vergroting. Hierbij wordt onder andere verondersteld dat subsidies worden verlengd, dat CO₂-
beleid tot een hogere aardgasprijs en een hogere marktprijs voor groen gas zal leiden, meer 
import van biomassa plaats zal vinden en dat vergisters zullen opschalen tot 2030. Dit scenario 
is het meest gunstige scenario dat is doorgerekend en wordt als referentie gebruikt. 
 
Gezien de hiervoor benoemde onzekerheden die met groen gasproductie gepaard gaan en het 
feit dat de scenarioschets wellicht een te rooskleurig beeld geeft van de factoren die de adoptie 
van groen gas bevorderen, ligt een voorzichtiger scenario voor de hand. Volgens analyses is 
ongeveer 0,5 bcm groen gas nodig voor hulpketels, bijvoorbeeld voor ondersteuning van 
warmtenetten op piekmomenten en als backup. Wanneer 1 bcm groen gasproductie in 2030 
mogelijk zou zijn, blijft een half bcm over voor de gebouwde omgeving. Hiermee kunnen 
ongeveer 423.000 woningen van het aardgas worden afgekoppeld. Uitgaande van een gemiddeld 
gasgebruik van 1.100 m3 en een uitstoot van 1,8 kg CO₂ per m3 gas, betekent dit een besparing 
van 837.540.000 kg CO₂, ofwel 0,8 Mton. Een aanvullende analyse voor een realistische 
inschatting van de voorraad groen gas in 2030 lijkt gewenst om vast te kunnen stellen of deze 
reductie ook daadwerkelijk haalbaar is. 
 
Groen gasallocatie is een nationaal vraagstuk, regie is gewenst 
Het systeem van GVO’s (feitelijk groen gascertificaten) leidt ertoe dat de verkopende partij een 
businesscase kan maken. Dit betekent echter niet dat de wijk waar het groen gas wordt 
geproduceerd, zelf ook van groen gas gebruik zal of moet maken. Vanuit economisch 
perspectief ligt het voor de hand om groen gas daar te alloceren waar het de meeste waarde 
vertegenwoordigt. Dit zijn plekken waar ofwel een alternatief niet voor handen is of het 
alternatief zeer hoge kosten met zich meebrengt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
historische binnensteden of plaatsen met oude, grote, slecht geïsoleerde woningen waar all-
electric het enige alternatief is. 
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De proeftuinen uit deze studie willen allen lokaal groen gas produceren en lokaal gebruiken. 
Hier ligt echter geen nationale allocatieanalyse aan ten grondslag: voor de proeftuinen was 
groen gas de goedkoopste oplossing. Wanneer alle wijken die groen gas produceren dit lokaal 
zullen gebruiken, lijkt dit weinig efficiënt. De historische binnenstad van Amsterdam, waar 
lokale groen gasproductie wellicht niet mogelijk is en alternatieven zeer kostbaar zijn, zou door 
de schaarste van groen gas achter het net kunnen vissen wanneer alle groen gas lokaal wordt 
opgewekt en gebruikt. Een wijkaanpak lijkt er hier voor te zorgen dat groen gas niet optimaal 
wordt ingezet. Bovenstaande toont aan dat nationale regie op dit dossier gewenst is om groen 
gas efficiënt te alloceren in het licht van de hiervoor genoemde schaarste.  
 
Waterstof in ontwikkelfase 
Waterstof geldt als kansrijk alternatief voor aardgas, maar het zal een aanzienlijke tijd vergen 
voordat waterstof breed uitgerold kan worden. Over een termijn van 15 jaar - de afschrijvings-
termijn van (hybride) warmtepompen - blijft waterstof een belangrijke oplossing om op in te 
zetten richting 2050. Indien een doorbraak mogelijk is in de kosteneffectiviteit van waterstof, 
kan deze bron een belangrijk element van de energietransitie vormen. 
 
De tweede tranche-proeftuinen die waterstof als warmtebron willen toepassen, staan nog aan 
het beginstadium van het proces. Ondanks dat waterstof in potentie een geschikt alternatief 
kan zijn voor aardgas, is het beeld op dit moment te beperkt om uitspraken te doen over de 
kosten, de baten en de efficiëntie. Om deze reden wordt waterstof in deze beleidsanalyse 
goeddeels buiten beschouwing gelaten. Het is echter wel raadzaam om de waterstofproeftuinen 
te monitoren om kansen en knelpunten vroegtijdig te signaleren. 
 
3.5 Fiscaliteit en aardgasvrije oplossingen 

Het fiscale systeem maakt onderscheid tussen verschillende energiesoorten. Door de 
constructie van energiebelasting (EB), Opslag Duurzame Energie (ODE) en subsidies is lastig te 
zeggen of een gelijk speelveld bestaat voor de verschillende technieken. Als gevolg van het 
huidige fiscale systeem en de bestaande subsidieregelingen, is het mogelijk dat technieken die 
relatief (kosten)inefficiënt zijn, worden bevoordeeld ten opzichte van technieken die vanuit 
kostenefficiency juist aantrekkelijk zijn. Een uitgebreide analyse van de fiscale- en subsidie-
effecten valt buiten de scope van dit onderzoek. In het navolgende wordt wel een overzicht 
gegeven van de regels en subsidies. 
 
Belastingtarieven lijken nadelig voor groen gas en voordelig voor warmtenetten 
Het belastingtarief voor eindverbruikers is verschillend.39 Voor groen gas worden dezelfde 
tarieven van Energiebelasting en ODE gehanteerd als voor aardgas. Een aantal proeftuinen die 
gebruik maken van groen gas geven aan dat dit negatief uitpakt: wanneer deze belastingen niet 
worden geheven op groen gas, kunnen zij de waarde van deze belastingen gebruiken voor de 
dekking van onrendabele toppen bij productie en verkoop van groen gas. De businesscase zou 
volgens hen op deze wijze rond kunnen komen. 
 
Woningeigenaren die warmte afnemen van een warmtenet hebben door het niet-meer-dan-
anders principe wel te maken met dezelfde maximumprijs als voor aardgas, maar zij betalen 
geen energiebelasting.40 Dit heeft een positief effect op de businesscase van warmtenetten. Op 
elektriciteit worden wel belastingen geheven. Bij hybride warmtepompen ligt de hoogte van 
belastingen op energie tussen de situatie van aardgas en all-electric. In de komende jaren 
zullen de belastingen op energie nog veranderen. Volgens het Klimaatakkoord41 zullen de 
belastingen op aardgas stijgen om het gebruik hiervan te ontmoedigen. Dit betekent op dit 

 

39 Belastingdienst, Tabellen tarieven milieubelastingen. Geraadpleegd van 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_
op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen 

40 In de Warmtewet 2.0 wordt de aardgasprijs als referentie losgelaten en wordt een kosten-gebaseerd tariefsysteem 
geïntroduceerd. De effecten van het alternatief zijn vooralsnog onbekend. 

41 PBL (2019). Achtergronddocument ‘het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’.  
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moment ook een stijging van belastingen op groen gas. Voor elektriciteit zullen de 
belastingtarieven dalen. 
 
Veelheid aan en complexiteit van subsidies maakt effecten op speelveld onduidelijk 
Naast de verschillen in belastingtarieven zijn ook verschillende subsidies beschikbaar die de 
aardgasvrije oplossingen op verschillende manieren ondersteunen. De meeste proeftuinen 
maken naast de rijksbijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken ook gebruik van andere 
subsidies. De belangrijkste subsidies worden in onderstaand kader toegelicht. Wanneer voor 
bepaalde technieken relatief meer subsidie beschikbaar is, worden deze gestimuleerd ten 
opzichte van andere technieken.  
 

Subsidies die naast rijksbijdrage worden ingezet bij proeftuinen42 

Hieronder worden de belangrijkste subsidies weergegeven die naast de rijksbijdrage 
worden ingezet in de proeftuinen. Dit is geen volledig overzicht: niet alle landelijke 
subsidies worden weergegeven en Europese en provinciale subsidieregelingen zijn niet 
opgenomen in deze lijst.  
 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 
De SDE++ is een verbreding van de SDE+-regeling, waarmee naast duurzame energie ook 
CO₂-reducerende technieken in aanmerking komen voor subsidie. De SDE++ kent in 2020 
een verplichtingenbudget van € 5 miljard. De regeling is tussen 29 september en 22 
oktober 2020 opengesteld. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld. 
De SDE++ is techniekneutraal, waardoor technieken direct met elkaar concurreren en 
kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd. Technieken worden in de SDE++ 
gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO₂.  
 
Projectontwikkelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de onrendabele top. De 
maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de 
SDE++ is € 300 per vermeden ton CO₂. Technieken met een hogere subsidiebehoefte 
kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele 
onrendabele top vergoed. 
 
De SDE++-subsidie kan aangevraagd worden door bedrijven of instellingen die 
hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De 
categorieën zijn hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas,  
CO₂-arme warmte en CO₂-arme productie. De SDE++-subsidie is een exploitatiesubsidie 
die voor 12 of 15 jaar wordt ontvangen, afhankelijk van de technologie. Het bedrag hangt 
af van de technologie en de fase waarin de subsidie aangevraagd wordt.  
 
In de voorjaarsronde 2020 van de voorloper van de SDE++, de SDE+, zijn 7.012 van de 7.562 
aanvragen gehonoreerd (zie tabel). Grotendeels ging het hier om hernieuwbare 
elektriciteit: 6.918 projecten die samen 69% van het beschikbare budget toegewezen 
hebben gekregen. Daarnaast werden 6 projecten gehonoreerd voor hernieuwbaar gas (17% 
van het beschikbare budget) en 88 projecten voor hernieuwbare warmte en WKK (14% van 
het beschikbare budget). 
 
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 
Per 2021 kan ISDE aangevraagd worden door particuliere eigenaren voor het aansluiten op 
een warmtenet, een warmtepomp, een zonneboiler en isolatiemaatregelen. MKB-
bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 
januari een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) 
windmolens. Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen voor een (centrale) aansluiting 
op een warmtenet eveneens een beroep doen op de ISDE.  In totaal trekt het kabinet in 
2021 € 164 miljoen uit voor de ISDE. 
 
 

 

42 RVO. Geraadpleegd van https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer 
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Categorie Aantal Beschikt budget    

(€ mln.) 
Percentage van 
beschikt budget 

Zon-PV 6.882 2.148 65% 
Biomassa gas 6 563 17% 

Geothermie 4 245 7,5% 
Biomassa warmte en WKK 21 202 6% 
Windenergie 34 134 4% 

Zonthermie 63 11 0,5% 
Waterkracht 2 < 1  

Totaal 7.012 3.303 100% 
 
Voor het aansluiten op een warmtenet kan € 3.325 subsidie worden aangevraagd. Het 
subsidiebedrag voor een warmtepomp hangt af van het type maar voor een lucht-
waterwarmtepomp tussen 5 en 12 kW kan € 1.700 tot € 2.500 subsidie worden ontvangen. 
Ook de subsidie voor een zonneboiler hangt af van het type; bedragen voor een kleine 
zonneboiler (< 5 m2) liggen veelal tussen € 600 en € 1.400. Subsidiebedragen voor 
isolatiemaatregelen zijn per m2 vastgesteld. Subsidie voor isolatiemaatregelen voor 
particuliere eigenaren was tot en met 2020 in de SEEH opgenomen. De subsidie voor het 
aansluiten op het warmtenet is in 2021 geïntroduceerd. De ISDE subsidie is ook 
beschikbaar voor zakelijke gebruikers voor het aansluiten op een warmtenet, een 
kleinschalige windturbine, een warmtepomp, een zonneboiler en zonnepanelen.  
 
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
VvE’s konden SEEH aanvragen voor energieadvies door een gecertificeerde energie-
prestatieadviseur en energiebesparende maatregelen. Ook bij de SEEH zijn de 
subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen per m2 vastgesteld. De SEEH is op 31 december 
2020 gesloten. De budgetten waren € 84 miljoen voor eigenaren en bewoners en € 14 
miljoen voor VvE’s, waarvan € 2 voor energieadvies, procesbegeleiding en MJOP’s. 
 
Regeling Reductie Energie (RRE) en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 
Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine 
energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen 
van de CV-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van 
ledlampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan 
huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. De 
RREW is de opvolger van de RRE. Bij de RREW moeten ook huurders betrokken zijn, bij de 
RRE was deze groep uitgesloten. De RREW wordt voor minstens 1.000 woningen 
aangevraagd en per woning is maximaal € 100 beschikbaar. Het budget bedraagt € 100 
miljoen voor de aanvraagperiode 16 november 2020 t/m 1 maart 2021. 
 
Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) 
Verhuurders kunnen SAH aanvragen om huurwoningen op een extern warmtenet te laten 
aansluiten. De subsidie is voor zowel de aanpassingen in de woningen als voor de 
aansluitkosten van het warmtenet. Er kan ook subsidie aangevraagd worden voor 
woningen die al aangesloten zijn op een warmtenet maar nog aardgas gebruiken voor 
warm tapwater en/of de kookvoorziening. Na uitvoering van maatregelen gebruiken de 
woningen geen aardgas meer. De SAH vergoedt 40% van de aanpassingen in de woning en 
30% van de aansluitkosten van een warmtenet op een woning. De maximale bedragen 
zijn respectievelijk € 1.200 en € 3.800 per woning. Het budget van de SAH bedraagt € 194,3 
miljoen voor de aanvraagperiode 1 mei 2020 t/m 31 december 2023. 
 
Warmtefonds 
Het Nationaal Warmtefonds is de opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds. 
Huiseigenaren kunnen een energiebespaarlening afsluiten met een gunstige rente om te 
investeren in energiebesparende maatregelen. De lening is beschikbaar voor particulieren, 
VvE’s en scholen. Voor particulieren kan een bedrag tussen € 2.500 en € 65.000 geleend 
worden. De looptijd en het rentepercentage hangen af van de hoogte van de lening en 
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variëren van 7 tot 20 jaar en van 1,7 tot 2,2%.43 In totaal is er € 1,1 miljard beschikbaar 
waarvan het Rijk € 190 miljoen bijdraagt. 

 
Bovenstaand kader laat zien dat veel subsidies beschikbaar zijn voor hetzelfde type 
maatregelen. Daarbij moet bovendien aangetekend worden dat niet alle subsidies in het kader 
zijn opgenomen. Vereenvoudiging van de beschikbare subsidieregelingen kan mogelijk helpen 
in het stimuleren van energiebesparende en ‘aardgasvrije’ maatregelen. Aanvullend onderzoek 
is nodig om vast te stellen in welke mate fiscale regelingen en subsidies bepaalde technieken 
bevorderen en of dit de gewenste effecten heeft vanuit sociaaleconomisch perspectief.  
 
3.6 Lessen voor de aanvragen van de derde tranche 

De belangrijkste lessen voor de aanvragen die gaan volgen in de derde tranche van de 
proeftuinen lopen parallel met de criteria van de eerder besproken wijktoets. Voor de 
aanvragen van de derde tranche is het uitvoeren van deze toets raadzaam om al opgedane 
ervaringen uit de proeftuinen mee te kunnen nemen in de aanvraag. Wanneer een oplossing 
wordt gekozen die de ‘wijktoets’ niet doorstaat, moeten de leerdoelen helder geformuleerd zijn, 
zodat subsidie niet wordt toegekend aan proeftuinen die tegen dezelfde belemmeringen 
aanlopen als eerder uitgevoerde proeftuinen. Aanvragen die oplossingen aandragen voor 
specifiek in dit rapport geadresseerde knelpunten, kunnen belangrijke leerervaringen 
opleveren. 
 
In de derde tranche aanvragen verdient de businesscase (nog) meer aandacht. De businesscases 
van de tweede tranche zijn weliswaar uitgebreider en kwalitatief beter dan die van de eerste 
tranche, maar ook hier zijn rekenregels niet consequent toegepast. Daarnaast blijkt uit de 
analyse dat uitgebreidere businesscases niet altijd passen in de rekentool van het ministerie, 
waardoor niet alle informatie is gedeeld bij het indienen van de aanvraag.  
 
Stimuleren van innovatie middels de PAW-subsidie 
In de aanvragen kunnen innovatieve ideeën meer worden gestimuleerd. Hierbij kan gedacht 
worden aan een collectieve all-electric aanpak, waaraan een wijk zich al gecommitteerd heeft. 
Op deze wijze kan proefondervindelijk worden vastgesteld of een dergelijke collectieve aanpak 
kan leiden tot kostendalingen door schaalvergroting. Daarnaast strekt het tot de aanbeveling 
om transparante samenwerking tussen een warmtebedrijf en de gemeenten nader te 
onderzoeken. In meerdere proeftuinen wordt het zicht op feitelijke kosten belemmerd doordat 
het warmtebedrijf kosten voor bijvoorbeeld aanleg van het warmtenet niet wil delen. Dit 
beperkt de leermogelijkheid. Door het toekennen van subsidie aan projecten waar 
warmtebedrijven open zijn over verwachte en feitelijke aanlegkosten en baten kan meer 
toepasbare kennis worden opgedaan. 
 
In vrijwel alle proeftuinen die subsidie hebben ontvangen, speelt utiliteitsbouw een marginale 
rol. Dit is opvallend, omdat utiliteitsgebouwen door de omvang en het hogere aardgasgebruik 
een belangrijk aandeel kunnen hebben in de uiteindelijke keuze voor de aardgasvrije techniek. 
Het streven naar meer aandacht voor utiliteitsbouw in de proeftuinen, bijvoorbeeld door een 
specifieke utiliteitsbouw-proeftuin te stimuleren en te selecteren, is zinvol om meer kennis te 
vergaren. 
 
Informatieverstrekking bij derde tranche 
Voor het indienen van de aanvragen voor de derde tranche-subsidie, is het zinvol om 
gemeenten proactief te informeren over lessen die de andere proeftuinen al hebben geleerd op 
het gebied van participatie, organisatie en financiën. Deze rapportage en de ‘Voortgang & 
Leerervaringen 27 proeftuinen aardgasvrije wijken’ kunnen daarbij ondersteunen. Aanvragen 
die onrealistisch zijn door bijvoorbeeld lage kosteninschattingen, het negeren van 
discontovoeten, zeer strakke tijdsplanning of waar geen gedegen rapport ten grondslag ligt aan 
de keuze voor de aardgasvrije techniek, moet de mogelijkheid worden geboden de aanvraag aan 

 

43 Nationaal Warmtefonds. Geraadpleegd van https://www.energiebespaarlening.nl/ 
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te passen. Dit helpt de gemeente zelf betere inschattingen te maken van de eigen situatie en 
het ministerie kan een meer realistische inschatting maken van de kans van slagen van het 
project. Op deze wijze kunnen subsidies doelmatiger worden toegekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

Literatuur 

ABF (2020). Woningbouwopgave DAEB en verduurzaming: omvang en kosten voor 
woningcorporaties. Delft. 
 
Belastingdienst. Tabellen tarieven milieubelastingen. Geraadpleegd van 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overig
e_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_m
ilieubelastingen 
 
CBS. Welke sectoren stoten broeikasgassen uit? Geraadpleegd van 
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-
stoten-broeikasgassen-uit- 
 
CE Delft. Factsheet hybride warmtepomp. 
 
ECN, PBL, CBS, RVO (2017). Nationale Energieverkenning 2017. Amsterdam.  
 
EIB (2018). Klimaatbeleid en de gebouwde omgeving. Amsterdam.  
 
EIB (2020). Betaalbaarheid van de warmtetransitie; beeld in krimpgebieden. Amsterdam. 
 
Enexis. Aansluiting elektriciteit of gas verwijderen. Geraadpleegd van 
https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-verwijderen 
 
Gawalo. Geraadpleegd van https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2020/01/hoe-
populair-is-de-hybride-warmtepomp  
 
Milieucentraal (2021). Geraadpleegd van https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/isoleren-en-besparen/ 
 
Ministerie van EZK, 25 april 2019. Kamerbrief over omvorming salderen. 
 
Ministerie van Financiën (2016). IBO kostenefficiëntie CO₂-reductiemaatregelen. 
 
Nationaal Warmtefonds. Geraadpleegd van https://www.energiebespaarlening.nl/ 
 
PAW (2019). Verslag reflectieve monitor Assen. 
 
PBL (2019). Achtergronddocument ‘het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’. Den 
Haag.  
 
PBL, TNO, CBS en RIVM (2020). Klimaat- en Energieverkenning 2020. Den Haag.  
 
RVO. Subsidie en financieringswijzer. Geraadpleegd van https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer 
 
RVO. Factsheet: WKO en warmtepompen. Geraadpleegd van 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-
innovatie/warmte-koudeopslag-wko 
 
SCP (2020). Op weg naar aardgasvrij wonen. Den Haag. 
 
Stichting Samen Energie Neutraal (2018). Woningen in Nederland versneld energieneutraal. 
 



62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

Bijlage A proeftuinanalyses eerste tranche 

De volgende bijlage bevat de proeftuinanalyses van de eerste tranche. Deze analyses vormen de 
basis voor de ingevulde schema’s in de conclusies op hoofdlijnen en de hoofdstukken. 
Achtereenvolgens worden de volgende analyses gepresenteerd: 
 
• Amsterdam 
• Assen 
• Den Haag 
• Drimmelen 
• Eindhoven 
• Groningen 
• Oldambt 
• Pekela 
• Purmerend 
• Tilburg 
• Tytsjerksteradiel 
• Utrecht 
• Zoetermeer  
 
De proeftuinanalyses zijn gebaseerd op de aanvragen van de PAW-subsidie, actualisaties die 
hierop zijn uitgevoerd indien deze ter beschikking zijn gesteld aan het EIB, aanvullende 
documentatie en meerdere gesprekken met betrokkenen. Deze gesprekken hebben 
plaatsgevonden tussen augustus 2019 en januari 2021. De analyses betreffen de periode 2018 tot 
en met 2020. Bij het interpreteren van de analyses moet aangetekend worden dat de situatie in 
de proeftuinen een dynamisch karakter kent, waardoor de hier beschreven situatie af kan 
wijken van beschrijvingen in andere rapportages. Daarnaast wisselt de aanwezige informatie 
per proeftuin, waardoor de analyses een verschillend karakter kennen en de mate van detail 
wisselt.  
 
De analyses zijn voorgelegd aan de gemeenten om te controleren op feitelijkheden. Dit is 
gebeurd in februari 2021. De in deze analyses getrokken conclusies komen voor rekening van 
het EIB. 
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Van der Pekbuurt, Amsterdam 

Kenmerken van de wijk 

De Van der Pekbuurt is één van de oudste buurten in Amsterdam-Noord. Hoewel de wijk voor 
de aanpak aardgasvrij in zijn geheel wordt aangeduid als de Van der Pekbuurt bestaat de wijk 
uit verschillende buurten: Van der Pekbuurt, Gentiaanbuurt, Disteldorp en een deel van de 
Volewijck. 
 
Over de verschillende buurten verspreid staan in de wijk 2.495 woningen waarvan het grootste 
deel in de jaren ’20 van de vorige eeuw is gebouwd. Dit zijn voornamelijk duplexwoningen. Van 
de 2.495 woningen zijn 2.132 woningen in het bezit van vier woningcorporaties (Ymere, De Key, 
Eigen Haard en de Alliantie). Daarnaast zijn er 182 koopwoningen en 181 particuliere 
huurwoningen. De Van der Pekbuurt en de Gentiaanbuurt zijn aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. Dit is relevant aangezien het de toepassing van buitenpandige installaties zoals 
zonnepanelen limiteert. 
 
Woningcorporatie Ymere heeft ingrijpende renovatieplannen voor 1.800 woningen in de wijk in 
de periode 2018-2027. Het renoveren van de woningen kan goed worden gecombineerd met het 
aardgasvrij maken. Dit is een van de voornaamste redenen geweest voor de gemeente om de 
Van der Pekbuurt aan te dragen als proeftuin aardgasvrij. De overige woningen in de wijk zijn 
niet in het bezit van Ymere en zullen in principe niet worden gerenoveerd maar zijn wel 
onderdeel van de aanpak.  
 

 
Tabel A.1 Wijkinformatie Van der Pekbuurt 

 
  

Aantal woningen 2.495 
Gemiddeld label F/G 

- Aantal koop/ aantal huur 182 / 2313 
Aantal utiliteitsgebouwen Onbekend 
Aardgasvrije oplossing MT Warmtenet (woningen Ymere) 

Wordt thans onderzocht (overige 
woningen) 

Bron Afvalverbranding AEB 

 

Bron: Gemeente Amsterdam 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Al vóór het opstellen van de aanvraag voor de proeftuin was Ymere begonnen met de 
voorbereiding van de renovatie en het aardgasvrij maken van de woningen. In samenwerking 
met Liander en Vattenfall heeft Ymere verschillende warmtealternatieven getoetst op 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Aan de hand van deze verkenning heeft Ymere de voorkeur 
uitgesproken om de 1.800 woningen van Ymere aan te sluiten op een middentemperatuur 
warmtenet (70 graden) met restwarmte van de afvalverbrandingscentrale AEB als bron. Dit 
warmtenet is in beheer van Westpoort Warmte, een joint venture van Vattenfall en de 
gemeente Amsterdam. De belangrijkste reden om te kiezen voor een MT warmtenet is dat het 
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relatief weinig aanpassingen aan de woningen vereist, in tegenstelling tot all-electric- 
oplossingen. Een ander voordeel is dat er kan worden aangesloten op een al bestaand 
warmtenet dat ligt in de buurt van de wijk.  
 
De aanvraag van de gemeente Amsterdam sluit aan bij de aanpak van Ymere en betrekt hierbij 
de overige woningbouwcorporaties, Vattenfall, Westpoort Warmte, Alliander en !WOON 
(stedelijke advies- en ondersteuningsorganisatie voor bewoners). Op deze manier kunnen 
investeringen en planningen met betrekking tot de openbare ruimte worden afgestemd. 
 
De aanvraag beschrijft een aanpak waarbij globaal gezien van noord naar zuid wordt gewerkt, 
beginnende in de Gentiaanbuurt. De woningen van Ymere zullen blok voor blok worden 
gerenoveerd en aardgasvrij worden gemaakt doormiddel van een aansluiting op het warmtenet. 
Onder de beoogde werkzaamheden behoren: 
• Het opknappen van de woningen en de woonomgeving; 
• het verwijderen van gasleidingen en waar nodig moderniseren en/of verzwaren van het 

elektriciteitsnet; 
• het aanleggen van het warmtenet; 
• waar nodig nemen van rainproofmaatregelen; 
• een aantal aanvullende specifieke maatregelen op sociaal terrein. Deze maatregelen  

vloeien voort uit het feit dat de wijk een zogenaamde strategische ontwikkelwijk is. 
 
Ten tijde van het schrijven van de aanvraag waren er voor de woningen van de overige 
corporaties en particuliere eigenaren nog geen renovatieplannen. Aangegeven wordt dat de 
eigenaren ook nog vrij zijn om te kiezen voor een ander alternatief voor aardgas. Over de 
aanpak van deze woningen werd destijds nog gesproken met de eigenaren. 
 
Huidige aanpak 

Om alle woningen in de wijk van het gas af te halen zullen, naast Ymere, ook de overige 
woningeigenaren moeten investeren in een alternatief voor aardgas en mogelijke aanpassingen 
aan de woningen. De gemeente heeft met de woningeigenaren een traject doorlopen om de 
mogelijkheden te onderzoeken. Als onderdeel van dit proces heeft de gemeente twee 
onderzoeken laten uitvoeren. EnergyGO heeft onderzocht wel alternatief voor aardgas het 
voordeligst is voor de buurt, aanvullend heeft DGMR onderzocht welke bouwkundige 
aanpassingen er aan de woningen nodig zijn voor de alternatieven die EnergyGO heeft 
onderzocht. Dit traject is inmiddels afgerond. 
 
Op dit moment wordt er vanuit de gemeente gewerkt aan een concrete invulling voor de 
aanpak in de Van der Pekbuurt. Naar aanleiding van evaluaties en na afstemming met 
wethouder en gemeenteraad is besloten dat een warmtenet de voorkeursoptie voor de wijk zal 
zijn. In de wijk staan bijna 2500 woningen waarvan 80% in handen is van de vier grootste 
woningcorporaties. Deze woningcorporaties hebben allen de voorkeur voor een warmtenet. De 
gemeente heeft daarom in samenspraak met bestuurder, de politiek en de buurt besloten dat 
dit de voorkeursoptie voor de wijk als geheel zal zijn. Particulieren eigenaren behouden daarbij 
de vrijheid om vervolgens te kiezen voor een aansluiting op het warmtenet of een andere 
aardgasvrije oplossing op eigen initiatief. Dit zal de basis zijn van de projectnota die momenteel 
in ontwikkeling is bij de gemeente. De verwachting is dat deze nota na de zomer van 2021 ter 
besluitvorming zal komen in de raad. 
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Technische aspecten 

Ymere al gestart met aansluiten woningen op warmtenet 
Voorlopend op de andere woningeigenaren in de Van der Pekbuurt is Ymere reeds begonnen 
met het aansluiten van een deel van het bezit in de Van der Pekbuurt. In samenwerking met 
Liander en Vattenfall heeft Ymere verschillende warmtealternatieven getoetst op 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Aan de hand van deze verkenning heeft Ymere de voorkeur 
uitgesproken om de 1.100 woningen van Ymere aan te sluiten op een midden temperatuur 
warmtenet (70 graden).  
 
In juli 2019 is het eerste blok van 40 woningen van Ymere in de Gentiaanbuurt gerenoveerd, 
aangesloten op het warmtenet en opgeleverd. Momenteel vinden de voorbereidingen voor het 
tweede blok van 40 woningen plaats. De verwachting is dat deze eind 2021 zullen worden 
opgeleverd. De overige woningen van Ymere in de Gentiaanbuurt zullen in de periode 2021-2023 
ook worden aangepakt en aangesloten op het warmtenet. Voor deze in totaal 240 woningen 
heeft Ymere de vereiste 70% instemming van de bewoners verkregen. Ook is voor deze 
woningen al een overeenkomst gesloten met Vattenfall voor de aanleg van het warmtenet en 
de uiteindelijke levering van de warmte.  
 
Ymere heeft met WPW een raamovereenkomst gesloten waarin Ymere de intentie uitspreekt 
om een minimaal aantal woningen aan te sluiten op het warmtenet. De raamovereenkomst 
heeft een looptijd van 15 jaar. Voor de eerste 6 woonblokken heeft Ymere, na het ophalen van 
de goedkeuring van 70% van de huurders, een aansluitcontract met Vattenfall gesloten. Voor 
alle overige te renoveren woonblokken moet deze goedkeuring nog worden opgehaald. Er is 
voor die woonblokken daarom nog geen contract afgesloten. De aanbesteding van het 
warmtenet zal dus in stappen per blok woningen plaatsvinden. 
 
Coördinatie werkzaamheden warmtenet verlaagt risico op onvoorziene kosten 
Er zijn verschillende factoren die bij de aanleg van een warmtenet kostenverhogend kunnen 
werken. Zo zijn in stedelijke gebieden zoals de Van der Pekbuurt de drukte in de ondergrond en 
de bereikbaarheid factoren waardoor vertragingen kunnen ontstaan en de kosten kunnen 
oplopen. De aanwezigheid van lekgevoelige gietijzeren gasleidingen in de Van der Pekbuurt 
maakt graafwerkzaamheden complexer en draagt daarmee bij aan het risico op hogere kosten. 
Om deze redenen is het van belang dat werkzaamheden aan warmtenetten worden 
gecoördineerd met relevante partijen zoals Liander, Ymere, Westpoort Warmte, Waternet en de 
gemeente. Zo kunnen werkzaamheden worden gecombineerd en kan informatie over de 
ondergrond worden gedeeld. Op deze manier kan het risico op vertraging en onvoorziene 
kosten bij de aanleg van een warmtenet worden verlaagd. Zowel de gemeente, Ymere als 
Vattenfall geven aan dat de uitvoerende partijen voor afstemming en gecoördineerde 
werkvoorbereiding van de aanleg van het warmtenet samenkomen in een technisch overleg. 
 
Integrale aanpak vergroot complexiteit 
Tegenover risicobeperking door coördinatie staat dat er in binnen stedelijke gebieden zoals de 
Van der Pekbuurt veel verschillende actoren aanwezig die de complexiteit van de opgave 
kunnen vergroten. Zo zijn er woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, de gemeente en 
beheerders van verschillende soorten infrastructuur (gas, water, elektriciteit, telecom en 
warmte). Al deze actoren hebben verschillende opgaves, ambities en belangen. Wanneer deze 
kunnen worden verenigd zoals in de Van der Pekbuurt kan dit de aanpak aardgasvrij 
vereenvoudigen en kostenbesparend zijn. Echter verhoogt de betrokkenheid van een groot 
aantal actoren de complexiteit en de noodzaak op goede afstemming. Zo heeft Ymere laten 
weten dat tijdens de aanleg van het warmtenet voor het eerste blok in de Gentiaanbuurt door 
omstandigheden het niet mogelijk was om tijdig de straat open te leggen. Hierdoor moesten de 
warmteleidingen onverwachts door de kruipruimtes van de woningen worden gelegd in plaats 
van door de straat. Dit heeft gezorgd voor aanzienlijke aanvullende kosten (+- € 150.000 voor 40 
woningen). Het is daarom van belang dat werkzaamheden goed worden afgestemd en tijdig 
worden gecoördineerd.  
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Financiële aspecten 

Aanpak aardgasvrij Van der Pekbuurt vergt een totale investering van € 46 miljoen 
In tabel A.2 zijn de investeringen weergegeven die gemoeid zijn met het aardgasvrij maken van 
2.495 woningen in de Van der Pekbuurt zoals beschreven in het uitvoeringsplan van de 
proeftuin. Bij deze aanvraag is vooralsnog aangenomen dat sprake zal zijn van een warmtenet 
oplossing voor alle woningen in de Van der Pekbuurt. Of deze warmteoplossing uiteindelijk de 
voorkeur voor de hele wijk wordt, moet nog worden besloten. In deze financiële analyse zal er 
vooralsnog vanuit worden gegaan dat alle woningen zullen worden aangesloten op het 
warmtenet.  
 
De totale benodigde investering voor de aanpak bedraagt € 46 miljoen De investeringen die in 
de woningen gedaan moeten worden, bedragen € 39 miljoen. Daarnaast zijn overige 
investeringen meegenomen ter waarde van bijna € 7 miljoen. Voor de aanpak heeft de 
gemeenten een bedrag van € 25 miljoen aangevraagd, hiervan is 6,05 miljoen toegekend. 
 

  
Tabel A.2 Benodigde investeringen volgens uitvoeringsplan Amsterdam, incl. btw 

 
Investeringen woningen   

Verwijderen gasaansluiting  € 913.000  
Verzwaren elektra   € 269.000  
Inductie kooktoestel  € 1.734.000  
Cv-installatie (radiatoren en leidingen)  € 16.534.000  

Bijdrage aansluitkosten (BAK)  € 12.076.000  
Aanpassingen woning t.b.v. warmtetracé  € 2.777.000  
Gekapitaliseerde servicekosten (15 jaar)  € 4.855.000  

Subtotaal € 39.158.000 
 

Overige investeringen   

Verwijderen en vervangen gasleidingen € 2.800.000 
Niet af te schrijven deel nieuwe gasleidingen € 1.000.000 
Voorziening volloopkosten € 1.000.000 
Proceskosten gemeente  € 2.000.000 

Subtotaal  € 6.800.000  
 

Totale investering     

Totale investering   € 45.959.000  
Totaal per woning   € 18.420  

Totale investering gasaansluiting (-/-) € 20.958.000 

Totale meerkosten (t.o.v. gas) € 25.001.000  

Totaal per woning (t.o.v. gas) € 10.020 

 
Bron: Gemeente Amsterdam 

 
 
Meerkosten van de aanpak aardgasvrij bedragen € 25 miljoen 
In tabel A.2 zijn, net als in de aanvraag, de meerkosten van de aansluiting op het warmtenet ten 
opzichte van aansluiten op een nieuwe gasinstallatie inzichtelijk gemaakt. Deze benadering is 
gekozen omdat de woningen van Ymere ingrijpend zullen worden gerenoveerd. Deze renovatie 
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stond al gepland en zou ongeacht de aanpak aardgasvrij plaatsvinden. Tijdens deze renovatie, 
die in zijn totaliteit ongeveer € 150-200 duizend per woning kost, zal ook het warmtesysteem in 
de woning worden vervangen. De kosten voor het aardgasvrij maken van de woning wordt 
daarom afgezet tegen de kosten voor het vervangen van de gasinstallatie waardoor enkel de 
meerkosten van de aanpak voor het aardgasvrij maken overblijven. Ervan uitgaande dat alle 
woningen in de Van der Pekbuurt tegen dezelfde kosten kunnen worden aangesloten op het 
warmtenet bedragen de meerkosten € 25 miljoen. 
 
Mogelijk zullen de totale kosten voor het aanpassen van alle woningen in de werkelijkheid 
afwijken. In het investeringsoverzicht is aangenomen dat alle 2.495 woningen tegen dezelfde 
kosten kunnen worden voorbereid op een aansluiting op het warmtenet. Dit kostenplaatje is 
echter gebaseerd op een kosteninschatting voor de woningen van Ymere. Deze woningen 
worden ingrijpend gerenoveerd. De bijna 700 woningen in het bezit van andere woning-
corporaties en particuliere eigenaren worden in principe niet gerenoveerd en worden daarom 
waarschijnlijk geconfronteerd met een ander kostenbeeld. Daarnaast geldt dat voor de 
woningen die niet worden gerenoveerd de investeringskosten voor het aardgasvrij maken van 
de woning niet kunnen worden afgezet tegen die van een nieuwe gasinstallatie aangezien hier 
in principe geen sprake is van vervanging. Welk effect dit uiteindelijk zal hebben op de totale 
investering is onduidelijk. De uiteindelijke benodigde investeringskosten voor de woningen die 
niet in het bezit zijn van Ymere zullen afhangen van het gekozen alternatief voor aardgas en de 
ingrepen dit alternatief vereisen. Medio 2021 zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Voorzieningen getroffen voor overige investeringen 
Naast de investeringen die nodig zijn om de woningen aan te sluiten op het warmtenet zijn er 
ook andere voorzieningen opgenomen in het investeringsoverzicht. Ten eerste is er een 
voorziening opgenomen voor de volloopkosten die ontstaan door de faseerde aanleg van het 
warmtenet. Het aanleggen van het warmtenet in de Van der Pekbuurt levert volgens de 
aanvraag pas een sluitende businesscase op wanneer alle woningen in de wijk zijn aangesloten. 
Het bedrag is op advies van Vattenfall door de gemeente als stelpost opgenomen. Ten tweede 
zal de gemeente kosten maken voor het organiseren van communicatie en participatie van 
bewoners en bedrijven. Ook hiervoor is een voorziening opgenomen in het uitvoeringsplan. Een 
derde kostenpost is het in stand houden van het gasnet. De ingrijpende renovatie van de 
woningen van Ymere en de aanleg van het warmtenet zal in de periode 2018-2027 gefaseerd 
worden uitgevoerd. Tot 2027 zal het gasnet in stand gehouden moeten worden om de 
gaslevering aan de nog niet gerenoveerde woningen te garanderen. Indien nog 25% van de 
huishoudens gas blijft gebruiken wordt in de regel aangenomen dat 60% van het gasnet zal 
moeten worden behouden. Dit betekent dat de oude gietijzeren gasleidingen volgens wet- en 
regelgeving moeten worden vervangen tijdens de aanleg van het warmtenet. De investeringen 
hiervoor kunnen naar alle waarschijnlijk niet volledig worden afgeschreven, aangezien de 
leidingen voor het einde van de economische levensduur zullen worden verwijderd. 
 
Gebiedsgebonden subsidieGebiedsgebonden subsidieGebiedsgebonden subsidieGebiedsgebonden subsidieregeling gemeente dekt 50% van de onrendabele top regeling gemeente dekt 50% van de onrendabele top regeling gemeente dekt 50% van de onrendabele top regeling gemeente dekt 50% van de onrendabele top     
De gemeente Amsterdam heeft in het kader van aardgasvrij een gebiedsgebonden 
subsidieregeling in het leven geroepen. Via de regeling kunnen eigenaren van vastgoed dat zich 
bevindt in een bepaald gebied/buurt subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van het 
pand/woning. Eigenaren in de Van der Pekbuurt zullen in de toekomst aanspraak kunnen 
maken op deze regeling. De regeling verstrekt subsidie voor 50% van de onrendabele top op het 
aardgasvrij maken van het pand met een maximum van € 5.000. De onrendabele top en 
daarmee de hoogte van de subsidie zal worden bepaald aan de hand van een door de gemeente 
opgestelde businesscase die onderdeel zal uit maken van het investeringsvoorstel. 
Overwegende dat het aardgasvrij maken van de woningen volgens de inschatting van Ymere 
ruim € 15.000 zal kosten en deze investering in principe volledig onrendabel is, blijft er ook met 
de subsidie een onrendabel deel over. 
 
BusinesscaseBusinesscaseBusinesscaseBusinesscase    warmtenet niet inzichtelijkwarmtenet niet inzichtelijkwarmtenet niet inzichtelijkwarmtenet niet inzichtelijk    
De investeringskosten voor het warmtenet worden volledig gedragen door WPW/Vattenfall. De 
businesscase van Vattenfall kan echter niet worden gedeeld, waardoor de omvang van de 
investeringskosten niet inzichtelijk is. Ook de kosten en baten rondom de exploitatie van het 
warmtenet zijn niet bekend. Wel is duidelijk dat woningeigenaren een bijdrage aansluitkosten 
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(BAK) van in totaal € 12,1 miljoen (+- € 4.840 per woning) betalen voor de aansluiting op het 
warmtenet. Het is niet inzichtelijk hoe deze BAK tot stand is gekomen. Op advies van 
WPW/Vattenfall is door de gemeente in de Van der Pekbuurt een stelpost van € 1 miljoen 
opgenomen om de volloopkosten van het warmtenet te dekken. Een financiële onderbouwing 
hiervoor ontbreekt echter ook. Tot slot is niet inzichtelijk of er in de businesscase een 
voorziening is opgenomen voor onvoorziene zaken zoals die zich bijvoorbeeld hebben 
voorgedaan in de gentiaanbuurt.  
 
Het gebrek aan transparantie op de businesscase en de totstandkoming kan in sommige 
gevallen leiden tot problemen in de samenwerking met ander partijen. De gemeente heeft 
daarom in de context van een drietal andere wijken (Dobbe-, Wildeman en Van Deijsselbuurt), 
waar ook wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van woningen, een ‘Sanity Check’ op de 
businesscase van Vattenfall laten uitvoeren door een onafhankelijke partij (Rebelgroep). Deze 
partij concludeert dat de uitgangspunten, kosten en posten voor onvoorziene zaken redelijk 
kunnen worden geacht, marktconform zijn en daarmee dat de omvang van de BAK goed 
onderbouwd is. 
 
De financiële risico’s die verbonden zijn met de aanleg van het warmtenet liggen bij WPW. Uit 
verschillende interviews en uit een rondetafelbijeenkomst is naar voren gekomen dat het 
aanleggen van een warmtenet in stedelijke gebieden zoals de Van der Pekbuurt risico’s met zich 
meebrengt. Door omgevingsfactoren (o.a. ondergrond en bereikbaarheid) kunnen er 
vertragingen ontstaan en de kosten oplopen. Daarnaast vormen de lekkagegevoelige gietijzeren 
gasleidingen in de Van der Pekbuurt een extra risico bij graafwerkzaamheden. Ook bestaat er 
nog onzekerheid over het aantal huishoudens dat uiteindelijk op het warmtenet zal worden 
aangesloten. Ondanks deze risico’s verwacht WPW het warmtenet over een looptijd van 25 jaar 
rendabel te kunnen exploiteren. Hierbij zal een rol spelen dat er al een warmtenet in de buurt 
ligt en gebruik kan worden gemaakt van een bestaande warmtebron. 
 
Aanpak aardgasvrij vraagt mogelijk om verzwaring elektriciteitsnet  
Als onderdeel van de aanpak aardgasvrij zullen huishoudens elektrisch gaan koken en daarmee 
het net extra belasten. Het kan daarom mogelijk zijn dat het elektriciteitsnet moet worden 
verzwaard, dit is echter niet meegenomen in de begroting. 
 
Proceskosten vallen hoger uit 
Tijdens het opstellen van het uitvoeringsplan is ingeschat dat de gemeente jaarlijks € 200.000  
zal uitgeven aan het organiseren van communicatie en participatie in de Van der Pekbuurt. Uit 
gesprekken met de gemeente is gebleken dat deze proceskosten te voorzichtig zijn ingeschat. 
Zo wordt er vanuit de gemeente 1,5 fte ingezet voor de wijk en zijn er aanvullende kosten voor 
het uitzetten van extern onderzoek. Naast de gemeente investeren ook andere partijen zoals 
Ymere en WPW tijd en geld in het proces. De proceskosten die deze partijen maken zijn niet 
opgenomen in het kostenoverzicht. Er is instemming van 70% van de huurders nodig voordat 
een corporatie tot uitvoering kan overgaan. Het ophalen van die instemming kan 
arbeidsintensief zijn, wat op zijn beurt weer kan leiden tot hogere proceskosten. 
 
Meerkosten aanpak aardgasvrij voor woningcorporatie bedragen € 4 miljoen 
De woningcorporaties zullen in totaal € 27,1 miljoen investeren in het aardgasvrij maken van de 
woningen. Voor de investering kunnen de woningcorporaties aanspraak maken op € 8,6 miljoen 
uit de subsidieregeling van de gemeente. Uit de investeringen voor het aardgasvrij maken van 
de woningen resulteren geen baten voor de woningcorporatie. Door de renovatie wordt het 
energieverbruik in de woningen beperkt waardoor er baten ontstaan in de vorm van 
energiebesparing. Deze baten hangen echter samen met de renovatiekosten die niet zijn 
meegenomen in de businesscase. 
 
Investeringen particulieren onrendabel 
Zonder isolerende maatregelen zijn er voor particulieren geen baten verbonden aan de aanpak 
aardgasvrij. Hierdoor blijft de investering onrendabel. Het is onbekend of particulieren ertoe 
bereid zijn of in staat zijn om deze bijdragen te bekostigen. De gemeente geeft aan dat deze 
vraag medio 2021 wordt voorgelegd aan de woningeigenaren aan de hand van het 
investeringsvoorstel met businesscase. De kosten voor de aanpassingen aan de woningen voor 
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particulieren kunnen mogelijk afwijken van de kosten zoals weergeven in tabel A.2. Aangezien 
er bij particulieren in principe geen sprake zal zijn van een ingrijpende renovatie zullen de 
benodigde aanpassingen van andere aard zijn en plaatsvinden in een bewoonde situatie. 
 
Ook gemeente investeert in het aardgasvrij maken van de Van der Pekbuurt 
Ervan uitgaande dat er voor alle 2.495 woningen aanspraak wordt gemaakt op het maximale 
bedrag dat beschikbaar kan worden gesteld via de gebiedsgebonden subsidieregeling van de 
gemeente zal dit de gemeente over de periode 2018-2027 € 12,5 miljoen kosten. Daarnaast zal de 
gemeente in deze periode in ieder geval € 2 miljoen aan proceskosten kwijt zijn. Zoals eerder 
aangegeven zullen de proceskosten waarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. In het kader van 
het Programma Aardgasvrije Wijken ontvangt de gemeente € 6,05 miljoen aan rijkssubsidie en 
kan hier een deel van de kosten mee financieren. De gemeente zal uit eigen middelen een flink 
deel van de proceskosten in Van der Pekbuurt voor haar rekening nemen.  
 
Participatie  

Gemeente betrekt en ondersteund bewoners in aanpak aardgasvrij 
De gemeente geeft aan dat de aanpak aardgasvrij tot intensieve gesprekken leidt met bewoners 
in de Van der Pekbuurt. Die gesprekken gaan onder andere over de vraag wat de meest 
duurzame en betaalbare warmteoplossing voor de Van der Pekbuurt is. In het kader van de 
proeftuinaanpak is in 2019 een gezamenlijk en onafhankelijk onderzoekstraject met een groep 
bewoners opgezet. De groep bestaat uit huurders van verschillende woningeigenaren, VvE’s en 
eigenaar/bewoners. Het onderzoek heeft tot doel om een aantal warmteoplossingen op 
wijkniveau met elkaar te vergelijken en de totale maatschappelijke kosten en baten van alle 
warmteoplossingen in beeld te brengen. De uitkomsten van het onderzoek zijn van betekenis 
geweest voor de uiteindelijke bepaling van het voorkeursalternatief. 
 
Het meekrijgen van bewoners is een belangrijke voorwaarden voor de gemeente. De gemeente 
en de woningcorporatie zetten daarom sterk in op de participatie van bewoners in het proces 
om tot aardgasvrije wijken te komen. Er worden bewonersavonden georganiseerd, één op één 
gesprekken gevoerd met bewoners en bewonersverenigingen en VvE’s betrokken bij het proces. 
Het creëren van draagvlak onder bewoners voor de aanpak aardgasvrij is ook van praktisch 
belang. Zo heeft de woningcorporatie toestemming nodig van minimaal 70% van de huurders 
voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Particulieren eigenaren zullen vanuit eigen 
beweging moeten overstappen naar aardgasvrij aangezien er nog geen juridische middelen 
beschikbaar zijn. 
 
Woonlastenneutrale belofte belangrijk onderdeel voor behalen goedkeuring bewoners 
Een belangrijk onderdeel in het behalen van de 70% goedkeuring onder huurders is de 
kostenneutrale belofte. Om dit te bewerkstelligen heeft Ymere er voor gezorgd dat de keuze 
voor de aansluiting op het warmtenet na de renovatie niet tot extra lasten leidt voor de huurder 
ten opzichte van wanneer er tijdens de renovatie een gasinstallatie was teruggeplaatst. In een 
gas-situatie is de cv-ketel onderdeel van de woning en is Ymere als woningeigenaar 
verantwoordelijk voor de onderhoudskosten. Echter, bij een warmtenet blijft de afleverset in 
eigendom van de warmteleverancier en worden de onderhoudskosten via de energierekening 
doorberekend aan de huurder. Hierdoor zouden er dus additionele kosten voor de huurder 
ontstaan als gevolg van de keuze voor het warmtenet. Om dit te voorkomen heeft Ymere in 
overeenkomst met WPW de onderhoudskosten van de afleverset voor de gehele contractduur 
afgekocht. 
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Lariks West, Assen 

Kenmerken van de wijk 

Aardgasvrij en toekomstbestendig 
Volgens de Visie Energietransitie Assen moet de gebouwde omgeving in Assen in 2040 
klimaatneutraal zijn. Deze proeftuin zal de basis vormen om de klimaatdoelen voor 2040 in 
Assen te realiseren. De wijk Lariks West is enerzijds gekozen als proeftuin omdat de kwaliteit 
van de woningen erg slecht is en de energielasten erg hoog zijn. Anderzijds is deze wijk 
gekozen als proeftuin omdat er zich kansen voordoen om de aanpak te koppelen aan 
wijkverbetering. In deze wijk is de flat VvE Ellen eind 2018 al verduurzaamd.  
 
De inkomens in deze wijk zijn laag, er zijn leefbaarheidsproblemen en er is sprake van sociale 
problemen. Maatschappelijke betrokkenheid is laag in deze wijk. Volgens de aanvraag zijn er in 
Lariks West kansen voor een aanpak op wijk- of blokniveau en voor collectieve financiering. Het 
doel is om de wijk Lariks West aardgasvrij en toekomstbestendig te maken.  
 
Voornamelijk rijwoningen in particulier bezit 
In proeftuin Assen worden volgens de aanvraag 428 woningen van het aardgas afgesloten. Deze 
woningen zijn relatief klein en hebben een gemiddelde inhoud van 282 m3. Bijna alle woningen 
zijn in particulier bezit. In totaal zijn er zes portiek-etageflats met samen 147 appartementen. 
Daarnaast zijn er 277 rijwoningen, waarvan 26 van woningcorporatie Actium. De meeste 
woningen zijn gebouwd tussen 1962 en 1968 en zijn slecht geïsoleerd. De woningen van Actium 
zijn al eens verbeterd naar label C. Ook staan er drie utiliteitsgebouwen in de wijk. Dit zijn een 
basisschool en twee bedrijfsgebouwen. De belangrijkste kenmerken van de proeftuin zijn 
weergegeven in tabel A.3. 
 

 
Tabel A.3 Wijkkenmerken Lariks West 

 
  

Aantal woningen 428 
Gemiddeld label koopwoningen E-F-G 
Gemiddeld label huurwoningen C 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 281 / 147 
- Aantal koop / aantal huur 402 / 26 

Aantal utiliteitsgebouwen 3 
Aardgasvrije oplossing All-electric1 
Bron Elektriciteit 

1 Inmiddels is de aanpak aangepast en zal een warmtenet worden aangelegd. 

Bron: Gemeente Assen 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag   

All-electric oplossingen en stimulatie van ‘no-regret’ maatregelen 
Vanwege het gebrek aan warmtebronnen in de buurt was er in eerste instantie gekozen voor 
all-electric als aardgasvrije oplossing, in combinatie met isolatie en zonnepanelen. De 
verbouwing van de woningen zou dan collectief via een VvE-constructie worden gefinancierd 
volgens het Asser Servicekostenmodel. Volgens de aanvraag is het juist in lage inkomenswijken 
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belangrijk om goed te isoleren, omdat dit de meeste zekerheid zou bieden qua kosten in de 
toekomst. Het plan voor de woningen van Actium was om tijdens de pilot naar NOM-ready te 
gaan. Ook zou er in 2020 een voorbeeldwoning worden gerealiseerd in het proeftuingebied.  
 
Verduurzaming volgens aanvraag gekoppeld aan wijkverbeteringen  
Volgens de aanvraag zijn er kansen om verduurzaming van de woningen te combineren met 
wijkverbeteringen op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. De verbetering van het uiterlijk van de 
woningen door het verduurzamen moet voor een betere leefbaarheid in de wijk zorgen. In deze 
wijk zijn al initiatieven voor wijkvernieuwing, zoals het vervangen van riolering, het 
elektriciteitsnet en straatwerk of het herbouwen of renoveren van (huur)woningen door 
Actium. Door deze opgaven te combineren met verduurzaming hoeven bepaalde 
(graaf)werkzaamheden niet vaker uitgevoerd te worden. De kostenbesparingen hiervan zijn 
echter beperkt gebleken. Verder worden bewoners volgens de aanvraag betrokken bij het 
project. Er zou veel contact zijn met bewoners, maar ook tussen bewoners. Daarnaast hebben 
bewoners behoefte aan een ontmoetingsplek.  
 
Betrokkenheid van verschillende partijen 
Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de proeftuin. Naast gemeente Assen en 
woningcorporatie Actium, is welzijnsorganisatie Vaart Welzijn betrokken. Vaart Welzijn is de 
partij waar bewoners terecht kunnen voor onder andere vragen en problemen. Hierdoor weet 
Vaart Welzijn goed wat er bij de bewoners thuis speelt. Om deze reden speelt Vaart Welzijn 
volgens de aanvraag een rol bij de communicatie richting bewoners. De provincie Drenthe zou 
een rol spelen in het mogelijk maken van de gebouwgebonden financiering en heeft ook 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Asser Servicekostenmodel. Daarnaast zou Enexisgroep 
(Enexis en Enpuls) een bijdrage leveren. Ook is volgens de aanvraag adviesbureau Segon 
betrokken, die bijdraagt aan de ontwikkeling en realisatie van financieringsoplossingen.  
 
Lariks-West volgens originele planning in 2022 aardgasvrij 
Voordat de aanvraag werd ingediend, werd er al gewerkt aan de verduurzaming van de flat VvE 
Ellen (28 appartementen). Als onderdeel van de proeftuin zou deze flat eind 2018 de laatste stap 
naar aardgasvrij zetten. Het plan was om in 2019 en 2020 elk jaar twee andere VvE’s te 
verduurzamen. De laatste VvE zou dan in 2021 van het aardgas af gaan. Verder was het plan om 
in 2019 de eerste VvE’s voor grondgebonden particuliere woningen op te richten, zodat in 2020, 
2021 en 2022 jaarlijks ongeveer 100 tot 150 woningen aardgasvrij konden worden gemaakt.  
 
Collectieve financiering volgens het Asser Servicekostenmodel  
Voor de verduurzaming van de VvE Ellen is het Asser Servicekostenmodel (ASM) ontwikkeld en 
toegepast. Dit model is een initiatief dat is ontstaan vanuit het VNG programma innovatieve 
aanpak, wat gemeenten aanmoedigt om met nieuwe wijkaanpakken te komen. In dit model 
wordt de investering gedaan door VvE’s in plaats van particuliere woningeigenaren. Voor 
grondgebonden woningen zullen hiervoor VvE’s opgericht moeten worden. Het ASM maakt 
collectieve financiering mogelijk en moet er op deze manier voor zorgen dat de kosten zo laag 
mogelijk blijven. De kosten voor de verbouwing worden verrekend via de servicekosten en 
worden gefinancierd vanuit de besparing op de energierekening. Een beoogd voordeel voor 
woningeigenaren is dat het een gebouwgebonden financiering betreft die tevens 
woonlastenneutraal is. Als een woning wordt verkocht, worden de kosten overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Een dergelijk financieringsmodel is voor woningeigenaren met lage inkomens 
noodzakelijk volgens de aanvraag, omdat zij individueel de kosten van verduurzaming niet 
kunnen dragen. Daarnaast zou er als onderdeel van het ASM een Waarborgfonds worden 
opgericht, wat garandeert dat de bank de maandelijkse premie ontvangt. Dit zorgt voor een 
beperkt risico voor de bank, waardoor er tegen een gunstig rentepercentage geleend kan 
worden. Oorspronkelijk was het plan om het ASM toe te passen op de hele wijk. 
 
Collectieve oplossingen niet uitgesloten 
Collectieve oplossingen waren volgens de aanvraag op korte termijn niet haalbaar. Hier zou nog 
verder onderzoek naar worden gedaan samen met Enexis, Enpuls en Actium. Aan het 
proeftuingebied grenzen 110 woningen van Actium, die volgens de aanvraag worden 
meegenomen in het onderzoek naar collectieve oplossingen. Voor deze woningen staat er groot 
onderhoud op de planning in de geplande projectperiode. Indien onderzoek uitwijst dat een 
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collectief warmtenet voordeliger is, zou deze naar verwachting in 2020 en 2021 worden 
aangelegd. 
 
Huidige aanpak 

All-electric bleek te kostenintensief 
De kosten die gepaard gaan met all-electric liepen zo hoog op dat het geen haalbare oplossing 
bleek te zijn. Dit komt doordat voor all-electric warmtepompen vergaande isolatie nodig is. De 
woningen in de proeftuin zijn over het algemeen slecht geïsoleerd, wat hoge isolatiekosten met 
zich meebrengt. Het verschil in het type woningen zorgde er daarnaast voor dat de beoogde 
collectieve isolatieaanpak niet mogelijk was: woningen bleken van binnen veel te verschillen. 
Daarnaast wilden bewoners niet verbonden zijn aan een VvE. Om deze redenen moest er 
worden nagedacht over een alternatieve oplossing. De voorbeeldwoning die op de planning 
stond voor 2020 is nog niet gerealiseerd, maar het plan om deze te realiseren is er nog wel.  
 
Nog geen zekerheid over de aardgasvrije oplossing, maar HT-warmtenet lijkt kansrijk 
Voor HT-verwarming hoeven woningen minder goed te worden geïsoleerd, wat gepaard gaat 
met relatief lage investeringskosten voor bewoners. De woningdichtheid is relatief hoog, 
waardoor er minder leidingen aangelegd hoeven te worden. Een HT-warmtenet lijkt daarom op 
dit moment de beste optie. In Assen zijn er weinig warmtebronnen aanwezig, maar in de buurt 
van de wijk ligt de Drentse Hoofdvaart, waar in de zomerwarmte uit kan worden gehaald. 
Daarom is aquathermie beoogd als warmtebron. De warmte die uit de Drentse Hoofdvaart kan 
worden onttrokken, zou dan opgeslagen worden in de bodem en in de winter worden 
opgewaardeerd tot 70 ˚C met een centrale warmtepomp die in de wijk komt te staan. Met deze 
oplossing kunnen de proeftuin en een aantal andere woningen in de omgeving worden 
verwarmd. De investeringskosten van het warmtenet bedragen naar schatting € 8 miljoen. 
Geothermie is nog geen optie op de korte termijn, maar op de langere termijn mogelijk wel. 
Hybride warmtepompen zijn ook overwogen, maar daarmee gaan bewoners niet helemaal van 
het aardgas af en dat is wel het doel van de wijk. 
 
Eigenaarschap en betaalbaarheid warmtenet staan ter discussie 
De komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar het eigenaarschap en de betaalbaarheid van 
het warmtenet. Volgens de businesscase zoals deze nu is doorgerekend, is de terugverdientijd 
tussen de 7 en 10 jaar. De bewoners zijn hier vooralsnog weinig enthousiast over. De komende 
tijd wordt onder andere onderzocht hoe deze periode korter kan worden gemaakt, zodat 
mensen willen deelnemen.  
 
Kennis en ervaring in het begin niet aanwezig bij de gemeente, nu projectleider ingeschakeld 
Aan het begin van het project was Assen niet in het bezit van alle benodigde kennis en ervaring 
voor het aardgasvrij maken van de wijk. Dat is wel belangrijk gebleken, net als ervaring en 
expertise over gebiedsgericht werken. Dit laatste was ook te weinig aanwezig in Assen, 
waardoor er nu een projectleider wordt betrokken die de benodigde kennis bezit. 
 
Asser Servicekostenmodel niet werkbaar gebleken 
Het Asser Servicekostenmodel was niet geëvalueerd. In tegenstelling tot de verwachting, waren 
daarnaast energielasten bij sommige bewoners uiteindelijk hoger in plaats van lager of gelijk.44 
Het verschil in energielasten tussen bewoners was erg hoog. De uiteindelijke lasten bleken in 
hoge mate afhankelijk te zijn van de locatie van het appartement binnen het gebouw. Per saldo 
gaat all-electric gepaard met een forse onrendabele investering. Het ASM bleek hiervoor niet de 
juiste oplossing te zijn, omdat de onrendabele investering niet afgedekt kon worden met een 
lening. 
 
 
 

 

44 PAW verslag reflectieve monitor, november 2019  
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Technische aspecten 

‘No-regret’ maatregelen en all-electric warmtepompen 
Alle gebouwen kregen volgens de aanvraag een nieuwe isolerende schil en zonnepanelen. Voor 
de warmtevraag werd uitgegaan van all-electric oplossingen. Volgens de aanvraag zou het 
gasleidingnetwerk in eerste instantie niet worden verwijderd. Er wordt onderzocht of dit nog 
steeds de beste optie is. 
 
VvE Ellen aardgasvrij gemaakt, technische problemen aanwezig 
De flat VvE Ellen is voorzien van een collectieve warmtepomp waar alle appartementen mee 
worden verwarmd. De flat bevat vergelijkbare appartementen, waardoor het hier relatief 
eenvoudig was om te isoleren. Na de oplevering bleken enkele bewoners technische problemen 
te ondervinden. Woningen werden niet warm genoeg, wat tot ontevredenheid heeft geleid bij 
deze bewoners. Deze problemen worden nog verder onderzocht. Ook bleken sommige bewoners 
hoge energierekeningen te hebben doordat hun woning ongunstig gesitueerd was in het 
gebouw. Bewoners met een gunstige locatie binnen het gebouw hadden lagere 
energierekeningen. Aan de verbetering van de energieprestaties wordt momenteel nog gewerkt. 
 
Financiële aspecten 

Investeringen all-electric geschat op gemiddeld € 62.000 per woning 
In tabel A.4 zijn de investeringen en financiering volgens de aanvraag weergegeven. Dit betreft 
dus nog de oude situatie waarin all-electric warmtepompen de geplande aardgasvrije oplossing 
was. De bedragen zijn in de aanvraag uitgesplitst per woningtype. De kosten van de 26 
huurwoningen van woningcorporatie Actium zijn apart opgenomen in de begroting en 
bedragen € 5.000 per woning. Deze woningen zijn beter geïsoleerd dan de koopwoningen in het 
proeftuingebied en voor deze woningen was het plan om naar NOM-ready te gaan. Ook de 28 
appartementen van de VvE Ellen zijn apart opgenomen in de begroting, omdat deze al verder 
waren in het proces naar aardgasvrij. In totaal werd er € 50.000 gereserveerd om deze flat de 
laatste stap naar aardgasvrij te kunnen laten zetten, wat neerkomt op iets minder dan € 1.800 
per woning. Als de investeringskosten van de huurwoningen van Actium en de VvE Ellen niet 
worden meegenomen en dus alleen de koopwoningen waarvoor de beoogde aanpak gold, 
komen de investeringen uit op ongeveer € 70.000 per woning. De begrote investeringen voor de 
utiliteitsgebouwen werden geschat op € 330.000. 
 

 
Tabel A.4 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering, incl. btw 

 
Investeringen   Financiering   

Investeringen 
koopwoningen € 26.315.000 Rijksbijdrage PAW € 4.245.500 
Investeringen 
huurwoningen 

€ 130.000 Lening woningeigenaren € 13.403.273 

 
 Bijdrage woningeigenaren 

 
€ 6.551.280 

Investeringen VvE Ellen € 50.000 Subsidies € 2.294.947 
    
Totale investering € 26.€ 26.€ 26.€ 26.495495495495.000.000.000.000 Totale financiering € 26.495.000 

Totaal per woning € 61.904 Totaal per woning € 61.904 

 

Bron: Gemeente Assen, bewerking EIB 
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Proceskosten lopen op, additionele PAW-bijdrage verkregen 
De afgelopen twee jaar is er tussen de € 250.000 en € 300.000 aan proceskosten besteed. De 
ervaring is dat de kosten zijn opgelopen. In eerste instantie was er vanuit de PAW een subsidie 
van € 370.000 verkregen om de proceskosten te dekken, maar later is dit bedrag nog aangevuld 
met € 410.000. Van de totale PAW-bijdrage van € 780.000 was eind oktober 2020 ongeveer € 
470.000 besteed. Het is nog onzeker of de € 780.000 genoeg zal zijn, dit is onder andere 
afhankelijk van het participatietraject. Het is nog lastig in te schatten hoe dit onderdeel 
aangepakt gaat worden en hoeveel tijd dat zal gaan kosten. 
 
Participatie 

Verschillende middelen ingezet om bewoners te informeren 
Het proeftuingebied betreft een typische arbeiderswijk, wat gepaard gaat met uitdagingen op 
het gebied van draagvlak. Er is een informatiemarkt georganiseerd voor bewoners, waar de 
reden van aardgasvrij worden, mogelijke technieken en kosten aan de orde kwamen. Zorgen 
van de bewoners lagen vooral bij de financiën. Verder is gebleken dat ouderen over het 
algemeen niet erg positief gestemd zijn over het aardgasvrij worden. De gemeente verstuurt 
maandelijks een nieuwsbrief naar de bewoners om hen op de hoogte te houden. Ook wordt er 
een magazine verspreid waarin wordt uitgelegd wat er de afgelopen jaren is gedaan. Bewoners 
kunnen hier ook hun ervaringen delen. 
 
Bewoners in het begin niet veel betrokken, participatie blijft onzeker 
Bewoners werden in het begin niet genoeg betrokken bij het proces, waardoor er weerstand 
ontstond vanuit de bewoners. Er is nu een bewonersgroep gecreëerd, waarin bewoners kunnen 
meedenken en aan kunnen geven onder welke voorwaarden zij aardgasvrij willen worden. De 
gemeente hoopt dat er op deze manier draagvlak ontstaat. Daarnaast is het plan van de 
gemeente nu om bij de bewoners langs te gaan om met hen in gesprek te gaan en ze uit te 
nodigen voor bijeenkomsten, omdat is gebleken dat bewoners een drempel ervaren om 
dergelijke bijeenkomsten bij te wonen. Ten slotte blijft de doelgroep in de wijk een lastige om te 
mobiliseren voor de energietransitie. Op een enquête die de gemeente naar bewoners heeft 
gestuurd, werden 140 reacties ontvangen. Uit de reacties bleek dat bewoners over het algemeen 
wel mee willen werken, maar dit niet kunnen. Ondanks de grotendeels positieve reacties, bleef 
reactie van de meerderheid uit. Hieruit blijkt dat participatie een onzeker punt blijft. 
 
Asser Servicekostenmodel moest draagvlak vergroten, maar bewoners ontevreden 
Collectieve financiering is essentieel vanuit het oogpunt van participatie volgens de aanvraag, 
vanwege de lage inkomens van de bewoners in deze wijk. Zij zijn niet in staat de verbouwing 
individueel te bekostigen. Collectieve financiering moet ervoor zorgen dat de kosten zo laag 
mogelijk blijven. Echter was het ASM niet geëvalueerd en is gebleken dat bij het aardgasvrij 
worden niet genoeg is stilgestaan bij (financiële) problemen die bij bewoners spelen. Zij bleken 
uiteindelijk onvoldoende tevreden over het model.  
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Bouwlust/Vrederust, Den Haag 

Kenmerken van de wijk 

De wijk Bouwlust/Vrederust ligt aan de zuidwestelijke rand van Den Haag. In de wijk wonen in 
totaal 28.635 personen. Het is een naoorlogse woonwijk met veel kleine appartementen in lage 
bouwblokken. De afgelopen jaren is de wijk op verschillende plekken uitgebreid met 
voornamelijk eengezinswoningen. De wijk bestaat uit 13.450 particuliere huishoudens, waarvan 
6.265 éénpersoons. 
 
Hoewel de wijk relatief groot is, valt slechts een klein deel hiervan onder de proeftuin. Binnen 
het oorspronkelijke plan van de proeftuin vallen 848 woningen. Het betreft vier flats, waar 
vooral senioren wonen, die in eigendom zijn van een woningcorporatie (512 appartementen) en 
zes VVE-flats, die deels in eigendom zijn van een corporatie en deels in eigendom van 
particulieren (336 appartementen). Deze woningen zijn gekozen voor de proeftuin aangezien 
kon worden aangesloten op andere opgaven binnen de wijk, zoals het verwijderen van de oude 
gasleidingen.   
 

 
Tabel A.5 Proeftuininformatie (aanvraag) Bouwlust/Vrederust 

 
  

Aantal woningen 848 
Gemiddeld label F 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 0 / 848 
- Aantal koop/Aantal huur 130 / 718 

Aantal utiliteitsgebouwen 0 
Aardgasvrije oplossing MT warmtenet (40 tot 70 graden) 
Bron Geothermie (Haags Aardwarmte 

Leyweg) 

 

Bron: Gemeente Den Haag 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Vanuit de gemeente Den Haag is een plan ingediend voor het aardgasvrij maken van een deel 
van de wijk Bouwlust/Vrederust. Zoals hierboven vermeld, vallen 848 woningen, verdeeld over 
vier seniorenflats en zes VVE-flats, onder de oorspronkelijke aanvraag. Na enkele verkennende 
onderzoeken is in Den Haag besloten om deze woningen aan te sluiten op een warmtenet. In 
andere delen van de wijk ligt al een warmtenet in eigendom van Eneco, dat doorgetrokken kan 
worden naar deze delen van de wijk. Een eerste stap komt volgens de aanvraag echter vanuit de 
corporatie. De corporatie, die de vier seniorenflats in eigendom heeft, zal beginnen met het 
renoveren van deze flats. Vervolgens zullen deze woningen worden aangesloten op het 
warmtenet. Aangezien de VVE-flats deels in eigendom zijn van de corporatie en deels in 
eigendom van particulieren, zal hier een participatietraject opgestart worden. De 
praktijkervaring die bij de seniorenflats wordt opgedaan, kan vervolgens worden gebruikt om 
de particulieren in de VVE-flats een beter beeld te geven van de maatregelen en bijbehorende 
kosten. De tweede stap van het proces is om de VVE-flats te renoveren en aan te sluiten op het 
warmtenet.  
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Huidige aanpak 

Wettelijke 70%-regeling knelpunt bij corporaties 
Bij de renovatie van de vier corporatieflats (512 appartementen) in Den Haag was participatie 
een cruciaal knelpunt; er stemden niet voldoende bewoners in met het plan. In de laatste fase 
van het participatietraject gaf minder dan 70% van de bewoners goedkeuring voor de plannen. 
Corporaties moeten wettelijk gezien instemming krijgen van minstens 70% van de bewoners 
om te kunnen starten met de werkzaamheden. De corporatie was echter al gestart met het 
treffen van enkele voorbereidingen om de woningen te isoleren en klaar te maken om op het 
warmtenet aangesloten te kunnen worden. De corporatie had bijvoorbeeld al kozijnen besteld 
en subsidie gekregen voor de verduurzaming van de panden. Door het gebrek aan instemming 
kon het project niet worden voortgezet. De aanbestedingen die de corporatie al had gedaan, 
moesten hierop worden afgezegd en de bestelde goederen moesten worden teruggestuurd. Het 
warmtenet was op dit tracé nog niet aangelegd en dit voorlopig ook niet gebeuren.  
 
Focus op VVE-flats 
In samenspraak met de partners onderzoekt de gemeente Den Haag momenteel de 
haalbaarheid van het aansluiten van de overige zes flats. Deze liggen dicht in de buurt van het 
bestaande warmtenet en zijn dus relatief goedkoop aan te sluiten. De grootste kosten zitten in 
dit geval in de isolatie van de woningen. Deze woningen vormen dan ook een uitdaging, aan-
gezien in deze vijf flats veel particulieren wonen, die de kosten voor isolatie zelf zouden moeten 
betalen. Er lopen nu verkennende gesprekken met bewoners en er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om deze woningen aan te sluiten op het warmtenet en hoe de kosten 
gefinancierd kunnen worden. 
 
Technische aspecten 

Warmtenet als alternatief voor aardgas 
In een eerste fase is onderzocht wat het beste alternatief voor aardgas zou zijn voor deze wijk. 
Hieruit bleek dat een warmtenet met een MT-bron de meest voor de hand liggende optie was. 
Dit had verschillende redenen. Een eerste reden was de hoge woningdichtheid in het gebied. 
Een hoge woningdichtheid is een voordeel voor een warmtenet, omdat met relatief weinig 
meters warmtenet veel woningen aangesloten kunnen worden. Ten tweede is er in de wijk al 
een warmtenet aanwezig dat kan worden doorgetrokken. Een derde reden is de aanwezigheid 
van een geothermiebron, die het net van warmte kan voorzien. 
 
In de wijk ligt al enige jaren een warmtenet dat in eigendom is van Eneco. De bron van dit net is 
een stoom- en gascentrale (STEG), die aardgas verbruikt. Een uitbreiding van het net vraagt 
echter om een nieuwe bron voor de verwarming van het net. De nieuwe bron voor dit net is de 
geothermiebron van de Haags Aardwarmte Leyweg (HAL), die het net zal voorzien van warmte 
van 40 tot 70 graden Celsius. Deze bron is al aanwezig en geboord en hoeft enkel te worden 
aangekoppeld voordat deze kan worden gebruikt. De verwachting is dat de geothermiecentrale 
eind 2020 operationeel is. De STEG-centrale zal in dit deel van de wijk enkel nog worden 
gebruikt als back-up voor het warmtenet. Aangezien al bronnen aanwezig zijn in Den Haag, 
kent Den Haag een voordeel ten opzichte van andere wijken in Nederland. In wijken waar de 
bron nog niet aanwezig is, zullen de kosten hoger uitvallen doordat de bron nog gezocht en 
geboord moet worden.  
 
De woningen hebben momenteel een energielabel E tot en met G. Om de woningen aan te 
kunnen sluiten op het warmtenet met een midden tempratuur, moeten de woningen worden 
geïsoleerd.  
 
Marktwerking rondom aanleg warmtenet wordt onderzocht 
Zoals hierboven genoemd ligt in delen van de buurt al een warmtenet dat in eigendom is van 
Eneco. Eneco heeft al ervaring met de aanleg van een warmtenet in deze wijk en heeft zicht op 
de situatie onder de grond. Eneco is in staat en bereid om het warmtenet aan te leggen, maar er 
wordt nog onderzocht hoe in dit geval met de aanbesteding om moet worden gegaan. Door 
eerder genoemde omstandigheden zal Eneco het net goedkoper kunnen aanleggen dan andere 
partijen, waardoor het voor andere partijen moeilijk zal zijn om succesvol deel te nemen aan de 
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aanbesteding van het warmtenet. Dit beperkt de marktwerking bij de aanleg van het 
warmtenet. Over de wijze waarop de aanbesteding vorm kan krijgen, lopen momenteel 
gesprekken.  
 
Financiële aspecten 

Kosten warmtenet in aanvraag bedragen bijna € 28 miljoen 
In Den Haag is een inschatting gemaakt van de verschillende investeringen die gedaan moeten 
worden voor de transitie. Zo zal de energieleverancier het warmtenet aanleggen en moeten 
investeren in de aansluitkosten vanaf het warmtenet naar de woningen. Daarnaast moeten de 
corporaties en andere particuliere vastgoedeigenaren investeringen doen in de woningen zelf, 
zoals investeringen in isolatie, een elektrische kookvoorziening, pannenset en aanpassing van 
de verwarming. De woningen zullen worden geïsoleerd vanaf het huidige label F naar label B. In 
totaal kost het warmtenet volgens de berekening in de aanvraag bijna € 28 miljoen (tabel A.6). 
Aangezien nog niet is begonnen met de aanleg van het warmtenet en er nog enkele wijzigingen 
in de plannen plaats hebben gevonden, is dit kostenoverzicht enigszins achterhaald. 
Desondanks geeft het overzicht een beeld van de kosten voor de verschillende betrokken 
partijen. 
 

 
Tabel A.6 Investeringen volgens uitvoeringsplan Den Haag, incl. btw 

 
Investeringen aanleg warmtenet  

Investering in warmtenet € 3.990.000 
Investeringen aansluitkosten € 6.170.000 

Subtotaal  € 10.160.000 
 

Investeringen woningen  

Aanpassing isolatie en ventilatie € 12.720.000 

Elektrische kookvoorziening en pannenset € 1.100.000 

Aanpassing verwarming € 3.820.000 

Subtotaal  € 17.640.000 
 

Totale investering  

Totale investering € 27.800.000 

Totaal per woning € 32.780 

 

Bron: Gemeente Den Haag, bewerking EIB 

 
 
Aanpassingen woningen en energiebesparing 
Op basis van gegevens uit de aanvraag komt naar voren dat de aanpassingen die in de 
woningen moeten worden gedaan in totaal € 17,5 miljoen kosten. Tegenover de 
isolatiemaatregelen die in de woningen worden toegepast, staan baten in de vorm van 
energiebesparing. De woningen hebben na de isolatie een energielabel B en dit betekent dat ze 
minder energie verbruiken dan in de oude situatie. Daarnaast moet er rekening mee worden 
gehouden dat de huishoudens overgaan van koken op gas naar elektrisch koken.  
 
Corporaties investeren in de woningen en daarnaast betalen corporaties een Bijdrage 
Aansluitkosten aan de exploitant van het warmtenet. Tegenover deze kosten staan baten in de 
vorm van energiebesparing. De corporaties hebben aangegeven dat de helft van de 
energiebesparing ten deel zal vallen aan de huurders, waardoor de baten voor de corporaties 
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lager uitvallen en voor de huurders hoger. De corporaties hebben hiervoor gekozen om zo de 
transitie aantrekkelijk te maken voor de huurders. 
 
Kosten warmtenet € 10,2 miljoen 
Op basis van de gegevens uit de aanvraag zal de aanleg van het warmtenet ongeveer € 10,2 
miljoen kosten. De kosten voor de aanleg van het warmtenet bedragen volgens de aanvraag      
€ 1.030 per meter (excl. btw). Hier bovenop heeft de gemeente nog rekening gehouden met 
ongeveer € 500 aan onvoorziene kosten waardoor de kosten per meter uitkomen op ongeveer    
€ 1.500. Daarnaast valt ook de aansluiting van de woningen onder de kosten voor de aanleg van 
het warmtenet. Het aansluiten van de woningen kost ongeveer € 5.000 per woning (excl. btw). 
De totale kosten voor de investering in het warmtenet zijn voor de rekening van de exploitant. 
 
Er is nog veel onzekerheid rond de investeringskosten van het warmtenet. De businesscase kent 
nog enkele risicofactoren, zoals de uiteindelijke kosten van de leidingen. Tijdens gevoerde 
gesprekken met experts en andere proeftuinen is naar voren gekomen dat € 1.000 of € 1.500 een 
conservatieve schatting kan zijn voor het aanleggen van een meter warmteleiding in stedelijk 
gebied, vanwege:  
• een volle ondergrond. Omdat het om een dichtbevolkte stad gaat, zal de ondergrond al 

redelijk vol liggen met leidingen en kabels. Hierdoor is er weinig ruimte voor 
graafwerkzaamheden of moet dieper worden gegraven. Dit leidt er veelal toe dat de 
graafwerkzaamheden langer duren dan in een ideale situatie en daardoor kunnen de 
kosten per meter warmtenet hoger uitvallen.  

• eisen rondom bereikbaarheid. Zo moeten bewoners de ingang van hun woning kunnen 
bereiken en moeten ook de hulpdiensten de woning tot op bepaalde afstand kunnen 
benaderen. Dergelijke eisen zorgen ervoor dat de aanleg van het warmtenet langzamer gaat 
dan in de ideale situatie, waardoor de kosten hoger kunnen uitvallen.  

• naast de kosten van de leidingen is ook gebleken dat de aansluitkosten mogelijk wat laag 
zijn ingeschat. Deze kosten liggen naar schatting hoger in stedelijke gebieden. Ook vallen 
de kosten hoger uit indien de afleverset niet op een makkelijk te bereiken plek in de woning 
kan worden geplaatst.  

 
De kostenverhogende aspecten van zowel de aanleg van het warmtenet als de aansluiting op 
het warmtenet kunnen er toe leiden dat de investeringskosten voor de exploitant hoger 
uitvallen dan de eerder ingeschatte € 10,2 miljoen.  
 
Leveringskosten en opbrengst levering warmte 
Naast de investeringskosten die de exploitant moet maken, betaalt de exploitant 
leveringskosten om de warmte te leveren aan de consumenten. Tegenover de 
investeringskosten en de leveringskosten staan opbrengsten van de levering van warmte. De 
exploitant mag de consument een warmtetarief in rekening brengen, zoals is vastgelegd in de 
warmtewet. Doordat de exploitant gebonden is aan de warmtewet, kan hij het onrendabele deel 
van de kosten mogelijk niet volledig doorberekenen aan de consument. Aan de ene kant 
beschermt dit de consument, maar dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de exploitant een 
onrendabel deel over kan houden. Dit onrendabele deel wordt doorberekend aan de corporaties 
en de particuliere woningeigenaren in de vorm van een Bijdrage Aansluitkosten (€ 5.800 per 
woning excl. btw). 
 
Kosten die buiten beschouwing zijn gebleven 
Hoewel in de businesscase veel kosten en baten zijn meegenomen, zijn enkele kostenposten 
nog buiten beschouwing gebleven.  
 
Een eerste financieel risico dat niet is meegenomen, is het vollooprisico. Het vollooprisico is de 
benaming voor de kosten die nu worden gemaakt ten aanzien van de overcapaciteit van het 
warmtenet in de eerste fase. In de eerste fase zal een hoofdleiding aangelegd worden waar in 
een later stadium de hele wijk op aangesloten kan worden. In de beginfase is echter nog 
onzeker hoeveel woningen op termijn op het warmtenet aangesloten zullen worden en dus zal 
de benodigde afzet om het warmtenet rendabel te maken in de beginfase niet worden behaald. 
Dit betekent dat een deel van de investeringen op korte termijn niet terugverdiend zullen 
worden; er blijft dus een gat over. Daarnaast is de omloopsnelheid van het water in de 
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beginfase lager doordat de afzet lager ligt. Hierdoor ontstaat extra warmteverlies, wat 
kostenverhogend werkt op de opwekking en levering van warmte. In eerste instantie zal het 
vollooprisico leiden tot extra kosten voor de exploitant van het warmtenet, maar de exploitant 
zal deze extra kosten normaalgesproken doorberekenen aan de corporaties en particulieren in 
de vorm van een verhoging van de Bijdrage Aansluitkosten. 
 
Een tweede kostenpost die niet in beeld is gebracht, zijn de proceskosten. Zowel de gemeente 
als de corporaties hebben en zullen in de toekomst tijd moeten investeren in organiseren van 
de transitie. Ook is onderzoek uitgevoerd naar het beste alternatief voor aardgas in de wijk. 
Daarnaast zullen er kosten worden gemaakt voor het participatietraject en begeleiding van de 
uitvoering. Deze kosten zijn niet meegenomen in de begroting maar zullen wel de gemeente en 
corporatie worden gemaakt waardoor de totale kosten hoger zullen uitvallen.  
 
Een derde kostenpost is verzwaring van het elektriciteitsnet. Aangezien de hele wijk elektrisch 
zal gaan koken, zal er meer elektra worden verbruikt. De kosten die de beheerder van het 
elektriciteitsnet maakt, zijn vooralsnog niet opgenomen in de businesscase. Deze kosten zullen 
eerst neerslaan bij de eigenaar van het elektriciteitsnet, maar deze zal dit doorberekenen in het 
vastrecht dat consumenten betalen. 
 
Een vierde kostenpost die niet is meegenomen in de berekeningen, zijn de kosten die de 
woningeigenaar maakt om de woning(en) af te koppelen van het aardgas. Naar schatting liggen 
deze kosten tussen € 200 en € 400 voor hoogbouwwoningen. Per saldo is het mogelijk dat de 
kosten weergeven in tabel A.6 te laag zijn ingeschat en kunnen ze voor verschillende partijen 
hoger uitvallen. 
 
Participatie 

In eerste instantie beperkt aandacht voor participatie; inmiddels inspanningen geleverd 
Een belangrijke voorwaarde om bewoners mee te krijgen in de transitie is een 
participatietraject. Uit gesprekken is gebleken dat bewoners het belangrijk vinden om onderaan 
de streep niet op een negatief saldo uit te komen. Dit is echter niet de enige factor die 
meespeelt. Om deze reden is het van belang dat bewoners al in een vroeg stadium 
meegenomen worden in de transitieplannen. Bewoners willen in de regel graag worden 
betrokken worden bij de aanpak en inspraak hebben in de beslissingen die worden gemaakt. 
Binnen deze proeftuin specifiek is in eerste instantie weinig aandacht besteed aan het 
participatietraject. De gemeente heeft aangegeven dat er inmiddels inspanningen worden 
geleverd om de bewoners te betrekken bij de aanpak.  
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Terheijden, Drimmelen 

Kenmerken van de wijk 

In de aanvraag werd uitgegaan van een warmtenet voor 334 woningen. Ondertussen zijn de 
plannen uitgebreid. Er wordt een systeem aangelegd dat 500 woningen van warmte kan 
voorzien. In de eerste periode zullen naar verwachting ongeveer 284 woningen en 6 grote 
verbruikers worden aangesloten op het warmtenet. Een klein aantal van deze woningen wordt 
verhuurd door een woningcorporatie. De woningcorporatie heeft de wens om alle 
huurwoningen in het gebied aan te sluiten op het beoogde warmtenet. 
 

 
Tabel A.7 Wijkkenmerken Terheijden 

 
  

Aantal woningen 500 
Gemiddeld label Onbekend 

- Aantal grondgebonden / aantal 
appartementen* 

491 / 9 

- Aantal koop/Aantal huur* 448 / 52 
Aantal utiliteitsgebouwen 6 
Aardgasvrije oplossing MT warmtenet (70 graden) 
Bron fase 1 Aquathermie  

en elektriciteit 
Bron fase 2 volgens aanvraag Geothermie 

* In de aanvraag worden 334 woningequivalenten genoemd. Het warmtenet wordt aangelegd om warmte te leveren 
aan 500 woningen. De verhoudingen voor aantal grondgebonden woningen ten opzichte van appartementen en het 
aantal koopwoningen ten opzichte van huurwoningen zijn gebaseerd op de verhoudingen bij 334 woningen. 

Bron: Gemeente Drimmelen 

 
 
Aanpak volgens aanvraag 

Het plan in de aanvraag van Drimmelen is een warmtenet in het dorp Terheijden. Volgens de 
aanvraag wordt het warmtenet in de eerste fase gevoed door thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO) gecombineerd met een WKO en biomassaketels45. In de tweede fase 
wordt een geothermiebron aangeboord en wordt het warmtenet uitgerold naar de rest van het 
dorp.  
 
Een collectief als aanjager van een energieneutraal dorp 
De organisatie achter het warmtenet in Terheijden is het Traaise Energie Collectief (TEC). Het 
TEC is opgericht om lokale energieprojecten te realiseren en te beheren. Deze ambitie is 
gegroeid tot een energieneutraal dorp. De inwoners van Terheijden zijn samen eigenaar van het 
TEC. Het TEC is aandeelhouder in de Traaise Energie Maatschappij (TREM) waaronder 
verschillende projecten hangen zoals zonne-energie, windenergie en het warmtebedrijf. 
Daarnaast wordt er ook een besparingstraject gestart. In de ontwikkelfase zal ook een 
commerciële partij deel uitmaken van de TREM.   
 

 

45 Inmiddels is van deze aanpak afgeweken. 
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Hoog ambitieniveau in Terheijden biedt leerkansen 
De ambitie in Terheijden ligt relatief hoog doordat ze zowel verschillende bronnen van 
elektriciteit willen gebruiken als verschillende bronnen voor warmte. Deze proeftuin biedt dan 
ook kansen om meer inzicht te krijgen op zowel technisch als financieel-economisch gebied 
over het gebruik van meerdere bronnen.  
 
Huidige aanpak 

Elektrische ketels in plaats van biomassaketels als tweede bron 
Om genoeg warmte te genereren wilde TEC als tweede bron biomassaketels gebruiken. De 
biomassaketels bleken echter al vroeg in het proces zowel in aanschaf als tijdens exploitatie 
kapitaalintensief te zijn. Daarnaast bleek een geschikte locatie vinden voor de ketels ook 
moeilijk. Vanwege deze obstakels is voor elektrische ketels gekozen in plaats van 
biomassaketels.  
 
De aanleg van het eerste gedeelte van het warmtenet is gestart 
Volgens de planning zou de aanleg van het warmtenet later plaatsvinden dan de aanleg van het 
zonnepark en de windmolen. De riolering in Terheijden moest aangepast worden en hier 
werden koppelkansen gezien. Doordat de riolering aangepast moest worden, was er druk vanuit 
de gemeente om te beginnen met het warmtenet. De aanbesteding van het eerste traject vond 
plaats in april 2019 en de aanleg is in augustus 2019 begonnen. In de zomer van 2020 is het 
eerste traject opgeleverd. Dit traject is ter grootte van ongeveer 120 woningaansluitingen. 
Hiervan hebben rond oktober 2020 80 woningen aangegeven dat ze aangesloten willen worden 
op het warmtenet.  
 
De aanbesteding van het eerste deel van het net (fase 1.1) is uitgevoerd door de gemeente. TEC 
heeft deze aanbesteding onderschreven. De gemeente is opdrachtgever omdat deze de 
rijksbijdrage beheert. Straten die buiten dit bestek vallen zullen zelf aanbesteed moeten worden 
door TEC. In fase 1.2 en 1.3 zullen de overige delen van het net worden aangelegd.  
 
Aangepaste fasering woningaansluitingen 
TEC heeft de gefaseerde aanpak enigszins losgelaten. De reden hiervan is dat de aanleg van 
bronnen ingewikkelder bleek dan aanvankelijk gedacht. Dit is een iteratief traject waar nog aan 
wordt gewerkt. Woningen zijn nu nog niet volledig aangesloten maar de aansluiting van een 
woning kan in september 2021 meestal in één dag gerealiseerd worden. Per september 2021 
wordt warmte geleverd aan woningen die aan het eerste traject liggen en aan het tweede, nog 
aan te leggen, traject. Fase 1.2 wordt eind 2020 aanbesteed. Dit traject wordt door de TEC 
aanbesteed in plaats van door de gemeente omdat dit traject niet samenvalt met aanpassingen 
van het riool.  
 
Technische aspecten 

Het gebruik van lokale iconen als bron 
De aanpak voor een aardgasvrij Terheijden is gestart bij lokale iconen. Terheijden wilde zowel 
elektriciteit lokaal opwekken als eigen warmte gebruiken voor het warmtenet. Hierdoor is het 
idee ontstaan om thermische energie uit oppervlakte (TEO) te gebruiken uit de haven nabij 
Terheijden. Bij de TEO-bron wordt een Warmte Koude Opslag (WKO) geïnstalleerd om als 
energiebuffer te dienen. In de zomer wordt warmte opgeslagen in de warme bron. Deze warmte 
wordt opgewaardeerd met een warmtepomp en in de winter gebruikt voor het warmtenet.  
 
Lokaal opgewekte energie wordt gebruikt voor het warmtenet 
Voor de toepassingen uit het plan (WKO, TEO, elektrische ketels en het warmtenet) is 
elektriciteit nodig. Het TEC heeft overwogen om deze elektriciteit uit het net te gebruiken maar 
ze wilden ook dat de elektriciteit duurzaam en traceerbaar is. Daarom is ervoor gekozen om de 
elektriciteit te gebruiken die door het zonnepark en de windmolen geproduceerd zal worden. 
Deze stroom zal gedeeltelijk worden gebruikt voor het warmtenet en de bronnen. De overige 
stroom zal het net in gaan. Dit gehele energiesysteem wordt de energiebrouwerij genoemd. Ten 
slotte voorziet het TEC een accu om energie op te slaan voor wanneer er geen wind of zon is. 
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Effecten van gekozen fasering nog onduidelijk 
In fase 2 wordt geothermie als bron voorzien. De TEO-bron en elektrische ketels uit fase 1 zullen 
in fase 2 vooral dienen als piekopvang. Wanneer er te veel warmte wordt opgewekt bestaat er 
wellicht de mogelijkheid om warmte te exporteren in de toekomst. Er zijn bij het EIB nog geen 
expliciete plannen bekend over hoe de tweede fase er precies uit zal zien en wanneer deze zal 
starten. Mogelijk is deze informatie bij de gemeente wel bekend. Daarmee is het ook nog 
onduidelijk hoe deze bronnen elkaar aanvullen. Hierdoor is het nog niet inzichtelijk of de keuze 
voor de gekozen fasering logisch is geweest gezien zowel de warmtevraag als de financiële 
uitwerking. 
 
Financiële aspecten 

Totale investering warmtenet van ruim € 12 miljoen 
Voor Terheijden is een berekening gemaakt van de verschillende investeringen, kosten en 
opbrengsten die samenhangen met de warmtevoorziening. De kosten in A.8 zijn gebaseerd op 
de meest recente businesscase die verkregen is van projectmedewerkers. Deze toegestuurde 
businesscase is exclusief btw. In tabel A.8 is btw toegevoegd aan de investeringskosten.  
 
In de toegestuurde businesscase wordt ervan uitgegaan dat in eerste instantie 284 woningen 
zich zullen aansluiten ten opzichte van de 500 woningen waarvoor het systeem capaciteit heeft. 
In tabel A.8 is uitgegaan van 284 woningen. De gemeente geeft aan dat de kosten per woning 
voor de overige 216 woningen lager zullen zijn dan in de tabel. De investeringen in de bronnen 
en het tracé zijn dan al gedaan en alleen de woningaansluitingen zullen nog gerealiseerd 
moeten worden. 
 

 
Tabel A.8 Investeringen en financiering volgens businesscase Drimmelen, incl. btw 

 
Investeringen   Financiering  

Investeringen 
warmtenet  € 5.082.000  Te financieren door TEC  € 8.610.850 
Investeringen bronnen 
en overig 

 € 5.968.930  Bijdrage 
gebouweigenaren 

aansluitingen 

 € 363.000  

Huisaansluitingen  € 1.030.920 Rijksbijdrage PAW  € 3.471.000  

Aansluitingen zakelijke 
afnemers 

€ 363.000   

  
  

Totale investering € 12.444.850 Totale financiering € 12.444.850 

Totaal per 
woningequivalent* 

€ 38.183      

* Investering per woning gebaseerd op 284 woningen en 6 grote aansluitingen met een woningequivalent van 42 (o.b.v. 
warmtevraag) 

Bron: Incredible, gemeente Drimmelen, bewerking EIB 

 
 
De investeringen zullen gefaseerd plaats vinden over drie jaar en bedragen in totaal ongeveer € 
12,4 miljoen. De in de tabel A.8 gepresenteerde investeringen zijn de volgende: 
• Investeringen in warmtenet: de aanleg van het warmtenet; 
• Investeringen bronnen en overig: de investeringen in TEO, de elektrische ketels, 

bijbehorende gebouwen en overige technische kosten; 
• Huisaansluitingen: de uitkoppeling per woning, de afgiftesets en de inpandige 

aansluitingen; 
• Aansluiting zakelijke afnemers: de uitkoppeling naar de zes utiliteitsgebouwen.  
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In de oorspronkelijke aanvraag was een investering voorzien van € 6,7 miljoen exclusief btw en 
de kosten worden nu geschat op € 10,3 miljoen exclusief btw en 12,4 miljoen inclusief btw. Deze 
verschillen komen doordat zowel kosten rondom het warmtenet zelf als de investeringen in 
bronnen in de aanvraag lager zijn ingeschat en het netwerk groter is geworden dan 
aanvankelijk gepland.  
 
In de meest recente businesscase is rekening gehouden met onvoorziene kosten tijdens 
exploitatie maar niet expliciet met onvoorziene kosten tijdens de aanleg. Mogelijk is dit 
verwerkt in hogere kosteninschattingen ten opzichte van de eerste businesscase maar dit is 
niet geheel duidelijk voor het EIB.  
 
De investeringen worden gefinancierd door de bijdrage Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW), 
een bijdrage van gebouweigenaren voor aansluitingen en eigen financiering van TEC. De 
financiering van TEC bestaat uit een banklening en een gedeelte eigen vermogen.  
 
TEC werkt aan sluitende begroting voor warmte, wind en zon  
De totale kosten voor het TEC zijn de investeringskosten als beschreven in tabel A.8, de 
benodigde herinvesteringen na 20 jaar en de productiekosten. Na 20 jaar zijn er 
herinvesteringen nodig in de elektrische ketels, het TEO-systeem en een gedeelte van de 
huisaansluitingen. Daarnaast heeft TEC jaarlijkse kosten. Dit zijn kosten voor beheer, 
onderhoud en elektriciteit. Tegenover de kosten staan als baten de verkoop van warmte, 
vastrecht van het warmtenet, meetkosten en de PAW-bijdrage. Daarnaast zal TEC een SDE++-
subsidie aanvragen voor opwek van CO2-arme warmte.   
 
TEC geeft aan te werken aan een sluitende begroting van al hun activiteiten samen en niet per 
se een sluitende begroting van alleen het warmtenet. Ze geven aan dat de inkomsten vanuit het 
zonnepark en de windmolen nodig zijn om het warmtebedrijf goed te laten draaien. Voor de 
elektrische ketels van het warmtenet wordt elektriciteit gebruikt die opgewekt is in het 
zonnepark of door de windmolen. Hierdoor kan er met een lagere prijs gerekend worden. Er is 
echter nog niet vastgesteld hoe hoog deze prijs wordt en de elektriciteitskosten zijn daarom nog 
onzeker.  
 
Onzekerheden rondom businesscase warmtenet 
Er spelen enkele onzekerheden rondom de businesscase van het warmtenet.  
• Door isolatie kan de warmtevraag lager uitvallen dan verwacht. Een lagere warmtevraag 

betekent een lagere energierekening voor bewoners. Echter kan dit een nadelig effect 
hebben op de businesscase van TEC omdat er minder warmte verkocht wordt. Mogelijk 
kunnen in dit geval meer woningen aangesloten worden.   

• De mate waarin herinvesteringen in onderdelen moet plaatsvinden is onzeker. Mogelijk zijn 
geschatte herinvesteringen in realiteit hoger of lager.  

• De businesscases van warmtenet, zonnepark en windmolen zijn verstrengeld en dit vormt 
een projectrisico. TEC ziet de verschillende onderdelen als één project. De winst van de 
windmolen kan bijvoorbeeld de onrendabele top van het warmtenet afdekken. Bij start van 
de proeftuin was het niet zeker dat de windmolen en het zonnepark daadwerkelijk 
gerealiseerd zouden worden. Als bijvoorbeeld het zonnepark project niet doorgaat heeft dit 
ook negatieve gevolgen voor de businesscase van het warmtenet. Zo wil de proeftuin achter 
de meter opgewekte elektriciteit gebruiken voor het warmtenet. Mocht het zonnepark niet 
gerealiseerd worden dan zal voor de elektriciteit een hogere prijs betaald moeten worden.  

 
In oktober 2020 is de omgevingsvergunning voor het zonnepark door de rechter vernietigd 
en de gemeente moet opnieuw een besluit nemen over de vergunning. Voor de 
bouwvergunning van de 28 windmolens, waarvan één voor TEC, werden bezwaren 
ingediend bij Raad van State. Deze oordeelde in juli 2020 dat de provincie op negen punten 
fouten had gemaakt. De provincie heeft deze fouten hersteld en in december 2020 
oordeelde Raad van State dat er geen bezwaren meer zijn. Hiermee is de bouwvergunning 
onherroepelijk en de bouw van de molens is gepland voor juli 2021.  
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Betaalbaarheid voor woningeigenaren deels nog niet in beeld 
De investeringen in de huisaansluitingen worden betaald uit de rijksbijdrage Proeftuinen 
Aardgasvrije Wijken. TEC draagt maximaal € 3.000 per woning bij. De kosten voor het 
aansluiten van woningen verschilt echter per woning. Ongeveer 80 tot 90 % van de woningen 
kunnen binnen dit bedrag aangesloten worden. De overige woningen zullen zelf moeten 
bijdragen. Met deze groep vinden gesprekken plaats om te bespreken welke opties er mogelijk 
zijn. 
 
Kosten voor overige woningmaatregelen zijn nog niet volledig in beeld. Deze maatregelen 
betreffen bijvoorbeeld isolatie of elektrisch koken. De volledige businesscase voor de 
woningeigenaar blijft in deze analyse dus buiten beeld. De kosten die wel in beeld zijn, zijn de 
kosten voor het aansluiten op het warmtenet.  
 
Aantal kostenposten buiten beschouwing gelaten 
De rol van de gemeente is beperkt in de operationele fase. De gemeente is wel betrokken bij de 
vergunningsverlening en de subsidieoverdracht. Binnen de gemeente zijn drie personen nauw 
betrokken bij de proeftuin. Daarnaast is er externe inhuur voor onder andere het schrijven van 
het plan van aanpak en juristen. De kosten die de gemeente maakt zijn niet opgenomen in tabel 
A.8. De aanvullende rijksbijdrage van € 400.000 per proeftuin is besteed aan proceskosten.  
 
Er waren juridische knelpunten rondom het overdragen van de rijksbijdrage van de gemeente 
naar het TEC vanwege eventuele staatsteun. Dit komt omdat er tijdens de aanlegfase een 
commerciële partij betrokken is. In de aanvraag was de organisatiestructuur toegelicht maar 
desondanks kost het veel moeite om dit daadwerkelijk te realiseren. Dit knelpunt is opgelost.  
 
Om te weten wat er nodig is in woningen worden er huisbezoeken gepleegd. Projectleiders 
geven aan dat woningen in Terheijden erg verschillen en dat daarom per woning een advies 
wordt gegeven. Tijdens deze huisbezoeken wordt er ook gekeken naar het benodigde niveau 
van isolatie. Na het huisbezoek krijgen woningeigenaren een technisch advies waarin staat 
welke investeringen nodig zijn. Het is nog niet duidelijk tot hoever woningen moeten isoleren 
en hoeveel dit gemiddeld gaat kosten per woning.  
 
In Terheijden wordt ook de gasleiding vervangen. Dit heeft geen effect op de businesscase van 
het TEC. Enexis zal mogelijk wel te maken krijgen met vroegtijdige afschrijvingen wanneer de 
gasleiding niet meer gebruikt wordt. Daarnaast zijn de kosten voor het afkoppelen van gas niet 
meegenomen. Ten slotte zijn de kosten van een eventuele elektriciteitsnetverzwaring ook 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Gecombineerde aanpak vermindert overlast, kostenvoordelen beperkt 
Het eerste gedeelte van het warmtenet dat is opgeleverd werd gecombineerd met de aanleg van 
nieuwe riolering. Het warmtenet werd boven de riolering gelegd. De voordelen van het 
combineren van de opgave is dat de straat maar één keer open komt te liggen en dat de kosten 
van het graven verdeeld kunnen worden. Het combineren van de opgaven vertraagt echter de 
aanleg van de riolering. Voor een warmtenet wordt ongeveer 30 meter per week aangelegd 
terwijl voor riolering ongeveer 70 tot 100 meter gehaald kan worden.  
 
De totale kosten van de eerste fase van het warmtenet bedragen € 863.000. Hiervan bestaat 
meer dan 80% uit bouwkosten en de rest uit staartposten zoals algemene kosten. Met deze 
investering wordt een warmtenet tot de perceelgrens aangelegd voor 120 woningen. De 
belangrijkste kostenposten gaan over het leidingwerk, zoals het aanbrengen van de leidingen 
zelf, hulpstukken, laswerk en het aanleggen van woningaansluitingen. Grondwerk is een 
relatief klein gedeelte van de kosten, namelijk ongeveer 6%. Bij het warmtenet in Terheijden 
worden de werkzaamheden voor het warmtenet gecombineerd met de vervanging van het riool. 
Het is niet volledig in te schatten hoeveel hoger deze kosten zouden zijn wanneer de 
werkzaamheden apart worden uitgevoerd. Gezien het grote aandeel van andere 
werkzaamheden in de kosten, lijkt de winst naar inschatting van het EIB relatief klein. 
 
De totale kosten van het leidingnetwerk liggen hoger in de meest recente businesscase ten 
opzichte van de aanvraag. In de aanvraag werd rekening gehouden met ongeveer € 2,2 miljoen 
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exclusief btw voor de leidingen. In de meest recente businesscase gaat het om € 4,2 miljoen 
exclusief btw. Eén van de redenen is dat het bereik van het warmtenet is uitgebreid waardoor 
meer leidingen nodig zijn.  
 
Participatie 

Communicatietraject als belangrijk onderdeel van projecten 
Het TEC werkt aan verschillende energieprojecten en ze communiceren op regelmatige basis 
met de bewoners. Een onderdeel van deze communicatie is het warmtenet maar delen gaan 
ook over andere projecten. Voorbeelden van communicatiemiddelen die ingezet worden zijn 
nieuwsbrieven, algemene ledenvergaderingen, informatieavonden en het huis-aan-huisblad. 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de proeftuin. Omdat Terheijden vooral 
koopwoningen bevat is het extra belangrijk om draagvlak te creëren omdat elke 
woningeigenaar apart overtuigd moet worden. 
 
Daarnaast heeft TEC eind 2020 een actie opgezet om bewustzijn van het energiegebruik en 
betrokkenheid te creëren. Alle woningeigenaren en huurders konden een gratis 
energiebespaarbox ter waarde van € 45 aanvragen. In deze box zaten diverse producten die 
eenvoudig energie helpen te besparen.  
 
Betrokken gemeenschap maar mate van participatie bij warmtenet nog onzeker 
Het TEC is in 2017 opgericht en heeft nu ongeveer 600 leden. In totaal heeft het dorp Terheijden 
ruim 6.000 inwoners. De betrokken gemeenschap kan het makkelijker maken om draagvlak 
voor de proeftuin te creëren.  
 
De aanleg van het warmtenet is nog niet afgerond. In oktober 2020 hebben 80 woningeigenaren 
aangegeven aangesloten te willen worden. Het is nog niet duidelijk hoeveel woningen zullen 
worden aangesloten wanneer het gehele eerste deel is aangelegd en hoeveel woningen 
besparingsmaatregelen zullen nemen.  
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’t Ven, Eindhoven 

Kenmerken van de wijk 

’t Ven aardgasvrij in 2030 
In de buurt ’t Ven in Eindhoven is het streven dat alle woningen in de periode tot 2030 
gefaseerd aardgasvrij worden gemaakt, waarvan ongeveer 90% middels aansluiting op een 
warmtenet en de overige woningen op basis van all-electric oplossingen. Deze buurt heeft zich 
aangemeld als proeftuin omdat het grenst aan een buurt met een bestaand warmtenet in 
eigendom van de gemeente Eindhoven. Drie van de vier corporaties in de buurt hebben 
concrete plannen om hun woningen aardgasvrij te maken, grondig te renoveren of 
sloop/nieuwbouw te plegen. Hierdoor zijn bijna alle corporaties al betrokken bij het aardgasvrij 
maken van de buurt. De kennis en ervaring die in de proeftuin opgedaan worden, vormen 
tevens een goede basis voor de aanpak in de volgende buurten in de stad. 
 

 
Tabel A.9 Proeftuininformatie ‘t Ven 

 
 Fase 1 

Aantal woningen 526 
Gemiddeld label D 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 0 / 526 
- Aantal koop/Aantal huur 90 / 436 

Aantal utiliteitsgebouwen 12 
Aardgasvrije oplossing MT warmtenet (70 graden) 
Bron Biomassa (bio-energiecentrale)* 

*Op basis van snoeihout uit de regio 

Bron: Gemeente Eindhoven 

 
 
Aanpak volgens aanvraag 

Voor het opstellen van een uitvoeringsplan, is in Eindhoven begonnen met het uitvoeren van 
een onderzoek naar het beste alternatief voor aardgas. Uit dit onderzoek bleek dat een 
warmtenet financieel de meest aantrekkelijke oplossing was. Daarom is besloten het bestaande 
MT-warmtenet dan in eigendom is van de gemeente, met als bron een biomassacentrale, door 
te trekken naar de wijk ’t Ven. In het warmtenet zou cascadering plaatsvinden, waarbij de 
warmte vanaf de bron het eerst zou worden geleverd aan de woningen met de slechtste isolatie 
en de woningen met goede isolatie later in het warmtenet werden bediend. In eerste instantie is 
besloten om de haalbaarheid van de aansluiting van 431 sociale huurwoningen, 5 particuliere 
huurwoningen, 90 particuliere koopwoningen, en 12 utiliteitsgebouwen te onderzoeken. De 
woningen zouden daarbij ook worden gerenoveerd tot schillabel B. Volgens de doorrekening 
van ingenieursbureau DWA worden dan in de eerste instantie 391 woningen aangesloten op het 
warmtenet. Het deel van het corporatiebezit dat overgaat op all-electric (195 woningen) is 
buiten beschouwing gelaten.  
 
De ontwikkeling van het warmtenet vraagt om een meer geïntegreerde aanpak omdat er 
rekening gehouden moet worden met toekomstige uitbreiding richting de rest van de buurt en 
daarmee ook de dimensionering van het warmtenet. Door het aansluiten van meer woningen 
ontstaat meer volume en wordt de businesscase van het warmtenet positiever voor alle 
aansluitingen.  
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Huidige aanpak 

Niet voor alle woningen voldoende goedkeuring behaald 
De businesscase van het warmtenet is onder druk komen te staan doordat de 70% goedkeuring 
onder de huurders niet kon worden behaald. Hierdoor is het niet mogelijk om alle geplande 
woningen in fase 1 aan te sluiten, waardoor de kosten van het vollooprisico toenamen. Daarom 
is in een recente haalbaarheidsstudie gekeken naar mogelijkheden om ook andere woningen, in 
de nabijgelegen wijk Lievendaal, aan te sluiten op het warmtenet. In deze woningen hoeven de 
huurders geen toestemming te verlenen, aangezien de woningen worden verwarmd door 
middel van een collectieve warmtevoorziening en aanpassingen in de woningen nier nodig zijn. 
 
Uitrol warmtenet gebeurt in fasen 
Tevens is ervoor gekozen om de woningen in een aangepaste fasering aan te sluiten op het 
warmtenet. In de eerste fase zullen 144 corporatiewoningen van Wooninc, 126 
corporatiewoningen van Woonbedrijf en 82 nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het 
warmtenet. Daarmee zullen in totaal 352 woningen worden aangesloten. De eerste fase wordt 
gezien als het minimumscenario. Er is daarom vooral gekeken naar makkelijke 
aansluitmogelijkheden zoals complexen met een collectieve warmtevoorziening of waar kan 
worden aangesloten op bestaande nieuwbouw/renovatie plannen. Wanneer deze fase is 
voltooid kan opschaling naar de overige delen van de buurt plaatsvinden. Dit zal gebeuren in 
fase 2 en fase 3. De planning voor deze fasen is nog onbekend. 
 
Woonabonnement gaat niet door 
De gemeente heeft besloten het Woonabonnement niet door te laten gaan. Het 
Woonabonnement is een wijze van financiering die gericht is op het ontzorgen van bewoners. 
In plaats van zelf te investeren kunnen bewoners een abonnement afsluiten. De aanbieder van 
het abonnement doet vervolgens de benodigde energiebesparende investeringen. De baten uit 
de energiebesparing komen vervolgens ten goede van de aanbieder. Het idee is dat bewoners 
hierdoor geen verandering zien in hun woonlasten en de financiering uit handen wordt 
genomen. Er is echter geen partij gevonden die dit hele spectrum kan bieden aan de 
particulieren en garant kan staan voor woonlastenneutraliteit. De gemeente heeft de plannen 
voor het Woonabonnement stilgelegd en wacht op landelijke regelingen en instrumenten om 
woonlastenneutraliteit te kunnen bewerkstelligen. 
 
Technische aspecten 

Warmtenet ligt voor de hand dankzij aanwezigheid bron 
In ‘t Ven is gekozen voor een warmtenet als alternatief voor aardgas. Er is gekozen voor een 
warmtenet omdat hier, volgens een analyse van de gemeente Eindhoven , de laagste 
maatschappelijke kosten mee gemoeid zijn in vergelijking met alternatieven, mits er een 
duurzame warmtebron in de buurt aanwezig is. In Eindhoven is een biomassacentrale 
operationeel, die in eigendom is van de gemeente en midden temperatuur warmte levert aan 
het warmtenet in een naastgelegen wijk. Deze biomassacentrale kan tevens warmte leveren 
aan het warmtenet in de wijk ’t Ven. Gemeente Eindhoven beschouwt biomassa als 
transitiebrandstof. Op termijn is het de bedoeling dat biomassa wordt uitgefaseerd en 
vervangen door andere warmtebronnen zoals aquathermie en restwarmte van de nabijgelegen 
datacenter. Door het op het warmtenet invoeden van deze en andere bronnen ontstaat er een 
open warmtenet en wordt de continuïteit van de warmtelevering gegarandeerd. 
 
Cascadering niet haalbaar vanwege hoge isolatie kosten 
Hoewel in de aanvraag was aangegeven dat er cascadering zou plaatsvinden in het warmtenet, 
bleek dit op buurtniveau praktisch niet uitvoerbaar. Het idee van cascadering was ingevoerd om 
de warmte optimaal te kunnen benutten. De midden temperatuur warmte die vanaf de 
biomassacentrale geleverd wordt, zou dan de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn als 
eerste van warmte voorzien. Vervolgens kon het uitgekoelde warme water, dat al in de slecht 
geïsoleerde woningen was gebruikt, via de retourleiding worden benut voor de goed geïsoleerde 
woningen. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat de slecht geïsoleerde woningen aan het 
begin van het tracé staan en de goed geïsoleerde woningen aan het eind van het tracé. In de 
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praktijk staan de woningen met verschillende isolatiewaarden echter door elkaar en bleek het 
grote investeringen te vragen om bestaande woningen dermate te isoleren dat zij voldoende 
hebben aan warmte van lagere temperatuur. Deze cascadering blijkt daarom in ’t Ven niet 
haalbaar en er zal enkel warmte van midden temperatuur worden geleverd. Het idee van 
cascadering blijft buurtoverstijgend wel overeind. Het warme retourwater van ’t Ven kan in de 
toekomst mogelijk gebruikt worden als aanvoerwater voor een eventuele te ontwikkelen 
warmtenet in de naastgelegen buurt Lievendaal. 
 
Gemeente wordt eigenaar van het warmtenet 
Volgens de eerste aanvraag zou Enpuls de eigenaar worden van het nieuwe warmtenet. Volgens 
de aanbestedingsregels mag de gemeente de ontwikkeling van het warmtenet niet direct aan 
Enpuls gunnen, zoals wel was voorzien. Om een openbare aanbesteding en versnippering van 
de eigendom van het net te voorkomen, heeft de gemeente besloten om het warmtenet zelf aan 
te leggen. Momenteel ontwikkelt de gemeente haar visie ten aanzien van de governance van de 
(gemeentelijke) warmtevoorziening in de stad. De warmtevoorziening in ’t Ven volgt het beleid 
dat in de visie wordt vastgesteld. 
 
Particulieren vooralsnog niet meegenomen 
In het huidige plan voor fase 1 van het warmtenet is vooralsnog geen rekening gehouden met 
aansluiting van de particuliere woningen op het warmtenet. Uit analyses blijkt de businesscase 
voor particulieren niet positief te zijn. In de praktijk bleek het dan ook lastig om particulieren 
een aanbod te doen waarmee zij onderaan de streep geen verlies zouden maken op de overstap 
van aardgas naar warmte. Wel is geprobeerd om via het Woonabonnement de particuliere 
woningeigenaren door het hele proces van aardgasvrij te leiden en te ontzorgen, zowel op 
procesmatig, inhoudelijk als financieel vlak. Het Woonabonnement verstrekt daarbij een 
financiering aan de particulieren die het mogelijk moet maken om de initiële investering te 
betalen. Aangezien de investering in het warmtenet voor de particulieren niet rendabel is, is het 
onaantrekkelijk om geld te lenen voor deze investering. Zoals eerder aangegeven heeft de 
gemeenten besloten om de plannen rondom het woonabonnement stil te leggen. De gemeente 
heeft een deel van de rijkbijdrage gereserveerd voor opschaling in fase 2. Daarvan is een deel (€ 
500.000) bedoeld als subsidie voor de eerste circa 50 tot 100 particuliere koopwoningen. 
 
All-electric woningen buiten beschouwing gelaten 
Bij één corporatie bestonden al plannen om in 2019 195 woningen aardgasvrij te maken op basis 
van een all-electric oplossing in combinatie met renovatie. Vanwege de lange voorbereidingstijd 
van het warmtenet was de aansluiting van deze woningen op het warmtenet niet haalbaar. 
Uitstel van de renovatieplannen was daarnaast geen optie omdat met bewoners 
overeenstemming was bereikt over het gekozen alternatief en de start van het project in 2019. 
Vertraging van dat traject zou draagvlak onder de bewoners ondermijnen. De kosten voor de 
NOM-renovatie en het all-electric maken van de woningen bedragen ongeveer € 100.000per 
woning (excl. btw). Deze woningen zijn niet meegenomen in onderstaande analyses, aangezien 
deze niet gerelateerd zijn aan het warmtenet. Wel toont deze ervaring aan dat planningen van 
corporaties en de gemeente in de praktijk een eigen dynamiek kennen en lastig op elkaar af te 
stemmen zijn.  
 
Dat een aantal corporatiewoningen niet zal aansluiten, heeft een negatief effect op de 
rentabiliteit van het warmtenet. Minder aansluitingen zorgt voor minder afzet en daarmee voor 
minder inkomsten voor de exploitant. In andere proeftuinen blijkt ook dat een goede 
afstemming van de verschillende wijken en verschillende partijen cruciaal kan zijn bij de keuze 
voor een alternatief voor aardgas. 
 
Financiële aspecten 

In tabel A.10 zijn de kosten voor de aanleg van het warmtenet en de benodigde investeringen in 
de 352 corporatiewoningen in de eerste fase weergegeven, waar momenteel rekening mee 
wordt gehouden. Onder de kosten van de investering in het warmtenet vallen de kosten voor de 
aanleg van het transportnet vanaf de bron tot aan de buurt ‘t Ven, de kosten voor de aanleg van 
het distributienet in de buurt en naar de woningen toe, de warmte-unit met warmtewisselaars 
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en warmtemeter, onvoorziene kosten en de proceskosten. De woningen aanpassingen zijn 
buiten beschouwing gelaten in dit overzicht maar bedragen gemiddeld € 5.700 per woning. 
 
De financiering komt vanuit de corporaties in de vorm van een bijdrage aansluitkosten en de 
rijksbijdrage Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW). De rijksbijdrage PAW wordt gebruikt om 
het onrendabele deel van het warmtenet te dichten en ook om het financiële gat te dichten dat 
ontstaat indien minder woningen aansluiten dan wordt verwacht. De gemeente levert een 
bijdrage in de vorm van procesgeld 
 

 
Tabel A.10 Investeringen en financiering voor fase 1 aanleg warmtenet, excl. btw 

 
Investeringen 
warmtenet 

 Financiering 
warmtenet 

 

Investering warmtenet 
en huisaansluitingen 
(excl. herinvestering) € 5.756.000 

Bijdrage corporaties 
(eenmalige BAK plus 
jaarlijkse inkomsten 

uit exploitatie)  € 1.606.000 
  Rijksbijdrage PAW € 4.150.000 

    

Totaal € 5.756.000  € 5.756.000 

Totaal per woning € 16.352  € 16.352 

 

Bron: Gemeente Eindhoven, ingenieursbureau DWA , bewerking EIB 

 
 
Warmtenet kent gunstige businesscase voor fase 1 dankzij subsidie, aanzienlijk onrendabel 
deel 
Doordat wordt begonnen met het aansluiten van twee appartementencomplexen en enkele 
nieuwbouwwoningen, wordt het tracé aanzienlijk korter dan in de eerdere businesscase is 
aangegeven. Hiermee worden de aanlegkosten van het warmtenet ook aanzienlijk lager; de 
aanlegkosten dalen van oorspronkelijk ongeveer € 16 miljoen naar ongeveer € 6 miljoen.  
 
Inkomsten van de exploitatie van het warmtenet zijn de verkoop van warmte en het vastrecht. 
In de ter beschikking gestelde businesscase is rekening gehouden met een prijs van € 21,30 per 
GJ (excl. btw), waardoor de inkomsten van de levering van warmte per saldo € 3,2 miljoen 
bedragen (geïndexeerd en contant gemaakt). Het tarief per GJ ligt lager dan het maximale tarief 
dat de ACM heeft vastgesteld voor 2020 (€ 26,06 per GJ incl. btw). Daarnaast betalen de 
consumenten vastrecht aan de exploitant, wat leidt tot een baat van ongeveer € 0,9 miljoen 
voor de exploitant. (geïndexeerd en contant gemaakt). Daartegenover staan echter ook jaarlijkse 
kosten voor inkoop/productie van warmte, pompenergie, onderhoud en beheer). Deze bedragen 
€ 3,5 miljoen (geïndexeerd en contant gemaakt). Het totale exploitatievoordeel over de 
exploitatieperiode bedraagt derhalve circa € 0,6 miljoen. 
 
Ondanks het hierboven genoemde exploitatievoordeel kent de businesscase van het warmtenet 
een onrendabel deel van circa € 4,1 miljoen (bij een rendementseis van 6% aangehouden door 
de gemeente), wat geheel gedekt kan worden met de rijksbijdrage van € 4,1 miljoen. Er zijn 
echter wel enkele risicofactoren die ertoe kunnen bijdragen dat de businesscase van het 
warmtenet alsnog een negatief saldo kent. Het mogelijk wegvallen van de SDE-subsidie in de 
toekomst kan een negatief effect hebben op de businesscase.  
 
Huurders beter af bij aansluiting op warmtenet 
De precieze kosten voor huurders zijn onbekend. Wat wel duidelijk is dat de kosten voor de 
huurder lager worden indien zij overgaan van gas naar het warmtenet. De variabele kosten die 
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zij betalen per GJ warmte uit het warmtenet, zijn lager dan de variabele kosten die de huurders 
nu betalen. Echter, het vastrecht is hoger. Daarom is vastgelegd dat de corporaties een deel van 
deze vaste kosten overnemen, zodat de vastrechtkosten voor de huurder gelijk blijven. De 
huurders zijn daarom beter af met het warmtenet. 
 
De corporatie moet wel nog enkele kosten maken. Zoals aangegeven vergoeden zij een deel van 
het vastrecht van de bewoners. Daarnaast dragen zij de kosten van het verwijderen van de cv-
ketel, het aanpassen van de radiatoren en het aanpassen van de elektrische installatie en 
kookvoorziening. De corporaties kunnen een SAH subsidie aanvragen, waarin zij 40% van de 
transitiekosten en 30% van de BAK vergoed krijgen. Hierdoor vallen de kosten voor de 
corporatie lager uit. Daarnaast is het voor de corporaties niet noodzakelijk om de woningen te 
isoleren voor een aansluiting op het warmtenet. Er liggen wel plannen voor de renovatie van de 
woningen, maar gezien het feit dat dit niet noodzakelijk voor de transitie naar aardgasvrij en 
het initiatief bij de corporaties ligt, valt dit niet onder de proeftuin. 
 
Onzekerheid kosten aanleg warmtenet en risico’s businesscase afgewogen 
Doordat in de businesscase al met veel kosten rekening is gehouden, geeft deze een goede 
inschatting van de kosten. Tijdens de door het EIB gevoerde interviews en een 
rondetafelbijeenkomst kwam echter naar voren dat de aanleg van de warmteleiding duurder 
kan uitvallen door enkele externe factoren: 
• Een eerste factor die kan leiden tot hogere kosten is de volle ondergrond in steden. Doordat 

in steden al veel kabels e.d. in de grond liggen, is er weinig ruimte voor de aanleg van een 
warmtenet. Om deze kabels heen werken kost veel tijd en dit werkt daarmee 
kostenverhogend. Een andere optie is om de warmteleidingen dieper te leggen maar ook 
hier zitten extra kosten aan verbonden. 

• Een tweede factor die meespeelt zijn eisen rondom bereikbaarheid. Bewoners moeten 
bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om hun woning te bereiken en ook de hulpdiensten 
moeten hun voertuigen binnen bepaalde afstand vanaf de woning kunnen plaatsen Deze 
eisen kunnen ertoe leiden dat niet hele lange stukken warmtenet in één keer aangelegd 
kunnen worden, maar dat de leidingen stukje voor stukje aangelegd moeten worden. 
Hierdoor duurt het langer om het warmtenet aan te leggen waardoor de kosten hoger 
kunnen uitvallen. 

• Een derde aspect is de aansluitleidingen vanaf de invoer in de woningen tot aan de huidige 
plaats van de cv-ketel (veelal op zolder). De praktische inpassing van deze leiding is 
maatwerk. Aanpassingen en bijkomende bouwkundige kosten in bestaande woningen 
kunnen tot hogere kosten leiden dan de eenheidsprijs die nu gehanteerd is in de 
kostenraming.  

 
In een second opinion op de businesscase van DWA die is uitgevoerd door Fakton zijn 
verschillende risico’s afgewogen waaronder het toenemen van de investeringskosten. Fakton 
identificeert de volgende risico’s: hogere investeringskosten, vertraging realisatie warmtenet, 
inkoopprijs warmte stijgt door wegvallen SDE, indexering opbrengsten blijft achter op 
indextering kosten. Fakton schat de kansen dat deze risico’s zich voordoen vrij hoog in 
waardoor de businesscase wordt gekenmerkt door en hoog risicoprofiel 
 
Bijdrage Aansluitkosten bedragen € 6.000  
Om de woning aan te sluiten op het warmtenet, moeten de corporaties een Bijdrage 
Aansluitkosten betalen aan de exploitant. De Bijdrage Aansluitkosten bedraagt € 6.000 (excl. 
btw) per individuele aansluiting. Voor een collectieve aansluiting geldt dat per complex een 
specifieke Bijdrage Aansluitkosten worden bepaald afhankelijk van het op te stellen 
aansluitvermogen. Samen met de woningcorporaties is een vergelijking gemaakt van de totale 
kosten van alternatieve aardgasvrije oplossingen (all-electric). Op basis van deze analyse is 
geconcludeerd dat bij een Bijdrage Aansluitkosten van € 6.000 (excl. btw) het warmtenet qua 
kosten voor de corporaties gunstiger uitpakt dan all-electric.  
 
Totale investering woningeigenaar voor aansluiting op warmtenet geschat op € 11.700 
Woningeigenaren die aan willen sluiten op het warmtenet zullen verschillende investeringen 
moeten. Ten eerste zal zoals hierboven besproken de BAK van € 6.000 moeten worden betaald. 
Daarnaast zullen er transitiekosten moeten worden gemaakt onder andere voor elektrisch 
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koken, verzwaren van de elektra-aansluiting en het verwijder van de gasaansluiting. Deze 
kosten worden geschat op €2.100. Ook zal het warmteafgiftesysteem in de woning moeten 
worden aangepast de kosten hiervoor worden ingeschat op € 3.200. In totaal zal een 
woningeigenaar dus € 11.700 moeten investeren voor het aardgasvrij maken van de woning. 
 
Kosten die nog buiten beschouwing zijn gebleven 
Hoewel rekening is gehouden met de meeste en de belangrijkste kosten door de gemeente, zijn 
enkele kosten nog onderbelicht: 

• Er zijn geen kosten voor de afkoppeling van aardgas opgenomen.  
Indien bewoners overstappen van aardgas op warmte, moeten zij kosten betalen voor 
de afsluiting van het aardgas in de woning. Naar schatting bedragen deze kosten tussen 
€ 100 en € 400 voor hoogbouwwoningen. Deze kosten zijn in 2019 voor grondgebonden 
woningen geüniformeerd en landelijk vastgesteld op € 732 (incl. btw) per aansluiting. 

• Een tweede kostenpost die nog niet is meegenomen is de verzwaring van het 
elektriciteitsnet. Enexis schat deze kosten op € 200 tot € 250 per woning in de wijk ’t 
Ven indien er wordt overgestapt van aardgas op een warmtenet in combinatie met een 
forse verwachte toename van het aantal PV-panelen op de woningen. Deze kosten 
zullen moeten worden gemaakt door de netbeheerder van het elektranet.  

 
Opbrengst die nog buiten beschouwing is gebleven 
Een post die de gemeente meer inkomsten oplevert, zijn de extra inkomsten indien het 
warmtenet een langere technische levensduur heeft dan eerder werd gedacht. In de huidige 
aanvraag is rekening gehouden met een levensduur van het warmtenet van dertig jaar. Echter, 
uit interviews is gebleken dat de levensduur van een warmtenet op minimaal veertig jaar wordt 
geschat. Aangezien de jaarlijkse baten van het warmtenet hoger zijn dan de jaarlijkse kosten, 
levert een langere levensduur per saldo meer baten op. Dit zal ertoe leiden dat de businesscase 
voor de gemeente minder negatief uitvalt.  
 
Participatie 

Participatie knelpunt in de businesscase 
Hoewel de businesscase van het warmtenet sterk afhankelijk is van participatie, wordt 
momenteel weinig aandacht besteed aan de particuliere woningeigenaren en de huurders van 
de corporatiewoningen. Indien minder woningen aansluiten dan waar eerder rekening mee is 
gehouden, zal een tekort ontstaan in de businesscase. Hier ligt dan ook het grootste risico bij de 
realisatie van het warmtenet. 
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Paddepoel en Selwerd, Groningen 

Kenmerken van de wijk 

De wijken Paddepoel en Selwerd in Groningen zijn grotendeels in de jaren 60 gebouwd. Beide 
wijken kenmerken zich door een groot aandeel portiekflats, appartementen en rijwoningen. In 
Paddepoel zijn de woningen voor 53% in het bezit van woningcorporaties, in Selwerd voor 39%. 
Veel van de flats in de wijken hebben blokverwarmingssystemen. De woningen zijn matig tot 
slecht geïsoleerd. Zowel het gasverbruik als het elektraverbruik ligt hoger dan het gemiddelde 
van andere wijken in Groningen.  
 

 
Tabel A.11 Wijkkenmerken Paddepoel en Selwerd 

 
  

Aantal woningen 9232 
Gemiddeld label Onbekend 
Aantal grondgebonden / aantal appartementen* 2633 / 5257 
Aantal koop / aantal huur** 2071 / 5608  
Aantal utiliteitsgebouwen 1471 
Aardgasvrije oplossing Warmtenet 
Bron Restwarmte datacentra en 

aardgas 

* 1342 woningen onbekend 
** 1552 woningen overig in het bezit van beleggers of utiliteit 

Bron: Gemeente Groningen 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Warmtenet als aardgasvrije oplossing 
De aanpak in de wijken betreft een warmtenet. Deze oplossing kwam ook als beste oplossing 
naar voren uit onderzoeken die de basis vormden voor de Transitievisie Warmte. Een 
warmtenet is ten tijde van de aanvraag al in voorbereiding door WarmteStad. WarmteStad is 
een gezamenlijk initiatief van het Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Beide 
partijen zijn 50% eigenaar. Warmtestad had op het moment van aanvraag al contracten voor 
warmtelevering aan minimaal 1000 woningequivalenten in deze gebieden. Dit betrof met name 
hoogbouw van woningcorporaties en grote beleggers. De proeftuinaanvraag richt zich met 
name op rijwoningen in particulier bezit.  
 
Het warmtesysteem van WarmteStad wordt tijdelijk gevoerd door een WKK op gas. Op termijn 
zal een alternatieve bron op basis van restwarmte van een datacentrum en/of zonnewarmte de 
productie van warmte overnemen. 
 
All-electric als alternatief 
In de aanvraag werd all-electric voor een klein aantal woningen als alternatieve oplossing 
gezien. Als woningen aansluiten op het warmtenet niet mogelijk is of betreffende 
woningeigenaren willen dit niet, dan kan er gekeken worden naar een all-electric concept. Hier 
wordt volgens de aanvraag ook een subsidie voor gegeven, al zou deze niet voldoende zijn voor 
het afdekken van een onrendabele top.  
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Huidige aanpak 

Businesscase voor particulieren blijkt lastig 
Gemeente Groningen wil dat de aanpak voor de proeftuin opgeschaald kan worden naar andere 
wijken in Groningen. Voor grondgebonden woningen is het lastig om tot een goede 
businesscase te komen omdat het aansluiten van deze woningen relatief duur is. Opties om 
deze businesscase te verbeteren zijn volgens de gemeente het socialiseren van aansluitkosten 
of het uitbreiden van financieringsopties. Ook het uitbreiden van de wijk lijkt een positief effect 
te hebben. De gemeente heeft er daarom voor gekozen om ook de wijk Vinkhuizen bij het 
project te betrekken. Samen met energiecoöperatie Grunneger Power wordt een oplossing voor 
3.000 particuliere woningen gezocht. Dit project heet Buurtwarmte. Door deze stappen te 
nemen is het proces vertraagd en zijn er nog geen aardgasvrije woningen binnen de proeftuin 
gerealiseerd. Er vindt nu een haalbaarheidsstudie plaats die naar verwachting halverwege 2021 
wordt afgerond. Hierin worden verschillende technische scenario’s doorgerekend.  
 
Binnen de proeftuin zijn twee projecten gestart. Het eerste project is het aansluiten van 25 
patiowoningen op het warmtenet in de Larix en Selwerd-Zuid. Met de ISDE-subsidie en een 
bijdrage vanuit de PAW-rijksbijdrage, hebben deze woningeigenaren naar verwachting geen 
kosten om aan te sluiten op het warmtenet. Wel zal in een deel van de woningen de 
kookvoorziening moeten worden aangepast en de elektrische aansluiting. Het tweede project 
dat is gestart, is het doorleggen van het hoofdtracé in een deel van de wijk.  
 
Aanleg warmtenet door Warmtestad gestart voor grote complexen 
Ondanks dat voor particuliere woningeigenaren nog geen woningen aardgasvrij worden 
gemaakt, is Warmtestad wel bezig met de aanleg van het warmtenet in de wijken. Hier zijn nu 
ongeveer 1.000 woningen aangesloten. De focus voor de aansluitingen ligt hierbij op grotere 
panden zoals wooncomplexen van woningcorporaties. Met name panden met blokverwarming 
zijn relatief eenvoudig aan te sluiten op het warmtenet. Deze woningen liggen voor een groot 
deel wel binnen het proeftuingebied, maar buiten de doelgroep van de proeftuin. Een gedeelte 
van de woningcorporatiewoningen zal worden gerenoveerd naar label A of B. Het warmtenet zal 
in de komende periode aangesloten worden op datacentra en een zonthermiepark als 
duurzame bronnen.  
 
All-electric zal binnen de proeftuin niet meer met subsidie worden gestimuleerd 
Uit het gesprek met de gemeente komt naar voren dat de proeftuin subsidie niet aan all-electric 
initiatieven zal worden besteed. De focus van de wijk ligt op het warmtenet omdat dit de beste 
optie lijkt. Daarom zal ook geen financiële stimulans worden toegekend aan andere initiatieven.  
 
Technische aspecten 

Twee aanpakken voor warmtenetten in Groningen 
Het gaat in Groningen om twee projecten. Binnen het project van Warmtestad wordt al een net 
aangelegd die datacentra en zonthermie zal gebruiken als bron. Het gaat om twee datacentra 
waarvan één nieuw datacentrum en één bestaand datacentrum. Beide datacentra moeten nog 
verder worden gevuld. De warmte die hier vrijkomt groeit de komende jaren daardoor nog. De 
datacentra leveren warmte rond 24 graden. Deze warmte wordt verder opgewaardeerd. 
Daarnaast zal een WKK gebruikt worden en voor de koudste dagen van het jaar een gasketel. 
Tot nu toe worden met name grote complexen aangesloten op het warmtenet.   
 
Naast het warmtenet van Warmtestad wordt ook gewerkt aan het project Buurtwarmte. Dit 
project gaat over een aardgasvrije oplossing voor ongeveer 3.000 particuliere woningen in de 
wijken. Ook hier lijkt een warmtenet de meest geschikte optie. Eén van de mogelijkheden die 
tijdens de uitwerking van de plannen wordt onderzocht is het opslaan van warmte uit 
aquathermie in een WKO. De rest van de warmte zou mogelijk met elektriciteit geproduceerd 
kunnen worden. Hiervoor wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.  
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De bedoeling is dat de twee projecten één warmtenet worden. Het verschil tussen de twee 
projecten is met name de benadering. Warmtestad richt zich op corporaties en VvE’s en 
Buurtwarmte op particuliere woningen. Het biedt voordelen in verband met leveringszekerheid 
om hier één net van te maken.   
 
Warmteopslag om warmte in de zomer op te slaan 
Warmteopslag is voor zowel het net dat al aangelegd wordt als voor het net voor de particuliere 
woningen belangrijk. De warmte uit het datacentrum kan in seizoensopslag onder de grond 
worden op geslagen op relatief hoge temperatuur. De warmte uit datacentra wordt 
opgewaardeerd tot 40-45 graden om opgeslagen te worden door middel van warmtepompen. 
Voor het Buurtwarmte project wordt ook een warmteopslag voorzien.  
 
Warmtenet van Warmtestad levert grootste deel van het jaar MT-warmte 
De warmtecontracten die reeds worden afgesloten door Warmtestad, bevatten oplossingen op 
70 graden. Enkele dagen in het jaar zal wel op hogere temperatuur (90 graden) geleverd worden. 
Deze verdere opwaardering van warmte gebeurt met behulp van gasketels. Met deze tijdelijke 
temperatuurverhoging kan de capaciteit van het net bijna verdubbeld worden; door dezelfde 
leidingen gaat namelijk tijdelijk meer warmte. De keuze voor deze tijdelijke 
temperatuurverhoging is ook om te besparen op investeringen in de leidingen. Wanneer 
volledig op 70 graden verwarmd zou worden zouden grotere leidingen nodig zijn waardoor de 
investeringen hoger zouden liggen. De omvang van de leidingen van de backbone zijn zodanig 
dat het warmtenet nog uitgebreid kan worden.  
 
Financiële aspecten 

Proeftuinaanvraag gebaseerd op onrendabele top woningaansluitingen 
In de aanvraag van Groningen werd voorzien dat de rijksbijdrage wordt ingezet voor het 
aansluiten van bestaande woningen op het warmtenet. Met name voor grondgebonden 
woningen bestaat een onrendabele top op het warmtenet. Deze ontstaat door verschillende 
factoren. Ten eerste is de afstand van de woningen tot het net van invloed: des te groter de 
afstand, des te groter leidinglengte en dus des te hoger de kosten. Ten tweede is het aantal 
woningen in een straat dat aangesloten zal worden van invloed. Bij meer woningaansluitingen 
kunnen de kosten over meer woningen gedeeld worden. Ten derde hangen de kosten voor het 
aansluiten af van de locatie van de cv-ketel. Het aansluiten van woningen via de zolder is 
bijvoorbeeld duurder dan het aansluiten van woningen via een meterkast op de begane grond. 
Ten slotte zijn er kosten die gemaakt moeten worden in de woning, zoals het weghalen van de 
cv-ketel, het aanpassen van de elektriciteitsvoorziening en het installeren van een elektrische 
kookvoorziening. De werkelijke aansluitkosten mogen niet volledig in rekening gebracht 
worden bij eigenaren volgens huidige wetgeving en daardoor ontstaat een financieel tekort. In 
de aanvraag werd dit tekort geschat op € 4.000 tot € 8.00046. Deze onrendabele top zou volgens 
de aanvraag met de rijksbijdrage kunnen worden afgedekt voor naar schatting 500 tot 1.000 
woningen.  
 
Een gehele businesscase is in de aanvraag niet aanwezig maar de geplande uitgaven van de 
rijksbijdrage zijn in tabelA.12 weergeven.  
 

 

46 Onderdeel van deze onrendabele top zijn de kosten voor het weghalen van de aardgasaansluiting die binnenkort niet 
meer van toepassing zijn. Bron: https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-
verwijderen 
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Tabel A.12   Investeringskosten vanuit rijksbijdrage 

 
Actie Aantal woningen Bedrag (€) 

Bestaande woningen op het 
warmtenet 500-1000 4.000.000 
Verwijderen 
kookgasaansluiting 

300 450.000 

Bijdrage all-electric 20 100.000 

Voorbeeldwoningen 3 60.000 

Bijdrage aan ondernemers  50.000 

Bijdragen aan scholen, 
instellingen 

 50.000 

Bijdragen aan VVE  75.000 

Innovatie 20 100.000 

Totaal  4.825.000 

 

Bron: Gemeente Groningen 

 
 
Aanpak uit aanvraag wordt niet langer gevolgd, investeringen volgens nieuwe aanpak nog niet 
volledig in beeld 
Zoals beschreven wordt deze aanpak niet langer gevolgd. Er wordt nu gekozen om een groter 
gebied te bekijken: particuliere woningen in drie in plaats van twee wijken worden 
meegenomen. Dit betekent dat een plan wordt gemaakt voor in totaal 3.000 woningen. De 
haalbaarheidsstudie voor verschillende technieken wordt uitgevoerd en in de zomer van 2021 
worden de resultaten verwacht. Op dit moment is daarom nog niet in beeld wat de 
investeringen volgens de nieuwe aanpak bedragen.  
 
Investeringen warmtenet volgen niet altijd de kentallen  
Warmtestad legt in Groningen een warmtenet aan waar met name grotere panden op 
aangesloten worden. Uit gesprekken blijkt dat de investeringen op sommige onderdelen hoger 
zijn dan vooraf verwacht. Vooraf werd bijvoorbeeld gerekend met aanlegkosten van ongeveer € 
1.000 per meter warmtenet. Deze kosten blijken in de praktijk richting het dubbele te gaan. Dit 
komt met name omdat er vooraf vanuit werd gegaan dat het warmtenet onder de stoep of door 
een groenstrook naast de weg aangelegd zou worden. In de praktijk blijkt dit onder de weg te 
moeten, waardoor hogere kosten zijn ontstaan voor het openbreken en opnieuw aanleggen.  
 
Daarnaast geeft Warmtestad aan dat de aansluitkosten van panden die collectief worden 
verwarmd uiteenlopen en dat dit op maatwerk aankomt. Panden lijken soms vergelijkbaar 
maar de aansluitkosten hangen van bijvoorbeeld het interne leidingwerk af. Kosten lopen 
uiteen van € 100.000 tot € 300.000 per pand. Aansluitkosten van panden met blokverwarming 
blijkt in de regel wel aanzienlijk goedkoper dan van panden die individueel verwarmd zijn. 
 
Plan voor aansluiten  
Eén van de plannen die binnen de proeftuin wordt gestart, is het aansluiten van ongeveer 25 
woningen op het warmtenet van Warmtestad. Hier wordt gebruik gemaakt van de recent 
verruimde ISDE voor het aansluiten op warmtenetten. Daarnaast wordt hier een deel van de 
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rijksbijdrage ingezet. Hierdoor kunnen bewoners naar verwachting kosteloos aansluiten op het 
warmtenet. Kosten voor elektrisch koken zijn buiten beschouwing gebleven.  
 
Proceskosten niet in beeld 
In de aanvraag waren proceskosten begroot op 10% van de uit te geven Rijkssubsidie. Uit 
gesprekken blijkt dat dit deel van de Rijkssubsidie nog niet is uitgegeven. Er worden echter wel 
proceskosten gemaakt. De hoogte hiervan is onbekend bij het EIB.  
 
Participatie 

Ten tijde van aanvraag verschillende energiecoöperaties actief 
In Paddepoel hebben een aantal bewoners zich verenigd in stichting Paddepoel Energiek. Kleine 
ondernemers komen in aanmerking voor zelfde regeling als particulieren. Er is nog geen plan 
voor de grote partijen. Het animo is naar verwachting beperkt en maatwerk lijkt nodig. Voor 
scholen en instellingen wordt een bedrag gereserveerd. Energiecoöperatie Grunneger Power 
ondersteunt buurtinitiatieven en heeft een deel van de rol van de verschillende 
energiecoöperaties overgenomen om particulieren te bewegen zich aan te laten sluiten. 
 
Door opschaling van plan moet draagvlak gedeeltelijk opnieuw gecreëerd worden 
In eerste instantie had Grunneger Power een plan voor ongeveer 450 woningen gemaakt.  
Ongeveer de helft van deze bewoners gaf eind 2019 aan dat ze positief waren over de plannen. 
Daarna is het besluit genomen om het plan voor Buurtwarmte op te schalen naar 3.000 
woningen. Dit betekende dat een nieuw plan van aanpak nodig was. Bewoners die destijds 
positief waren over plannen kunnen na verloop van tijd wat betrokkenheid verliezen. Er moet 
daarom opnieuw actie ondernomen worden om draagvlak te creëren. Op dit moment wordt een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het nieuwe plan van aanpak. Bewoners worden in deze 
fase actief betrokken in werkgroepen, via buurtonderzoeken en bijeenkomsten.  
 
Warmtestad gestart met aansluiten van panden met blokverwarming 
Warmtestad is in eerste instantie gestart met collectieve panden die verwarmd worden door 
blokverwarmingen. Het aansluiten van panden met blokverwarming vergt geen toestemming 
van 70% van de bewoners. Wel zal er toestemming moeten zijn voor aanpassingen in de woning 
zoals isolatie. In 2021 wordt gestart met woningen met individuele gasketels. Op dit moment is 
nog niet zichtbaar in hoeverre de eis om 70% instemming te behalen een knelpunt zal vormen. 
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Nieuwolda en Wagenborgen, Oldambt 

Kenmerken van de wijk 

Proeftuin verspreid over twee gemeentes 
Het plan in de aanvraag van Oldambt gaat over de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen. In de 
aanvraag gaat het om 1202 woningen. In de praktijk is het proeftuinuitgebreid tot circa 1.500 
woningen door extra postcodegebieden mee te nemen. In de rest van deze analyse worden 
woningaantallen als in de aanvraag aangehouden. In beide dorpen ligt de WOZ-waarde van 
woningen relatief laag en de gemiddelde leeftijd van bewoners is relatief hoog. Beide dorpen 
bestaan grotendeels uit koopwoningen. Van de 389 huurwoningen zijn 322 corporatie 
huurwoningen en 67 particuliere huurwoningen. Bijzonder aan deze proeftuin is dat de twee 
dorpen in verschillende gemeenten liggen. Gemeente Oldambt heeft de aanvraag ingediend 
maar gemeenten Oldambt en Delfzijl werken samen aan de realisatie. 
 

 
Tabel A.13 Wijkkenmerken Nieuwolda en Wagenborgen 

 
  

Aantal woningen 1202 
Gemiddeld label Onbekend 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 1202 / 0  
- Aantal koop / aantal huur 813 / 389 

Aantal utiliteitsgebouwen 150 
Aardgasvrije oplossing Groen gas 
Bron Biomassa en waterstof 

 

Bron: gemeente Oldambt 

 
 
Het projectteam van de proeftuin is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van vier 
deeltaken, die verdeeld zijn over vier taakgroepen: 

- Taakgroep gas en techniek, 
- Taakgroep woningen en energiebesparing, 
- Taakgroep financiering, 
- Taakgroep communicatie en participatie. 

Gezamenlijk werken deze taakgroepen voorstellen en scenario’s uit tot uitgangspunten voor de 
uitvoering.  
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Vanaf 2013 werken vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda, woonstichting Groninger Huis en de 
gemeente Oldambt aan een plan om het meest energiezuinige dorp van Nederland te worden. 
Het initiatief om mee te doen met de proeftuin kwam uit Nieuwolda. Het dorp Wagenborgen is 
in de proeftuin meegenomen om een grotere schaal te kunnen bereiken. Voor de aanvraag zijn 
verschillende warmteopties overwogen. Zowel all-electric als een warmtenet zouden voor 
Oldambt dure opties zijn omdat Oldambt in een landelijke omgeving ligt met oudere en slecht 
geïsoleerde woningen. Groen gas ligt voor de hand omdat er al een biovergister in de buurt 
aanwezig is. Deze biovergister produceert nu elektriciteit en warmte maar het idee om hiermee 
groen gas te produceren bestaat al langer.  
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Woningen worden geïsoleerd en bijverwarming wordt geïnstalleerd 
Het plan bestaat uit twee onderdelen: de woningaanpassingen en de groen gasproductie. Voor 
woningen wordt het warmteverlies gereduceerd door woningen te isoleren. Woningen worden 
echter minder ver geïsoleerd dan bij een all-electric oplossing. Het isoleren van woningen is 
nodig omdat het groen gas schaars is. Doordat de proeftuin veelal oudere en vrijstaande 
woningen betreft, ligt het gemiddelde gasverbruik hoger dan het nationale gemiddelde. Het 
streven volgens de aanvraag is om het totale gasverbruik met 30% te verminderen door tot 25% 
te besparen met isolatie en tot 15% te besparen met alternatieve verwarming. De piekvraag 
wordt in de winter opgevangen door bijverwarming per woning zoals infrarood panelen of een 
elektrische cv-ketel. 
 
Fasering nog niet geheel in beeld 
Volgens de aanvraag wordt in 2022 het groen gasgedeelte van het project gerealiseerd en in 
gebruik genomen. Mogelijk zal het meerdere jaren duren om woningen te isoleren en 
bijverwarming te installeren. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe het gasnetwerk eruit ziet 
wanneer aardgas niet meer wordt gebruikt. Wellicht is het mogelijk om een regionaal net te 
creëren met andere vergisters in de omgeving.  
 
Huidige aanpak 

Routekaarten om richting te geven aan woningaanpassingen 
Het projectteam is van plan om met routekaarten te werken die bestaan uit meerdere 
deelroutekaarten. Deze deelroutekaarten bevatten maatregelen die woningeigenaren kunnen 
nemen om energie te besparen. De volgende deelroutekaarten zijn opgesteld.  

1. De eerste deelroutekaart bestaat uit maatregelen zoals het verkennen en begrijpen van 
de energierekening, bespaartips en het ontdekken van kieren.  

2. De tweede deelroutekaart bestaat uit het toepassen van kleine maatregelen waarmee 
makkelijk besparingen kan worden behaald, zoals tochtstrips en het waterzijdig 
inregelen.  

3. De derde deelroutekaart bestaat uit isolatiemaatregelen zoals dakisolatie, gevel en 
vloerisolatie.   

4. De vierde deelroutekaart bestaat uit installaties waaronder zonneboilers, (hybride) 
warmtepomp en infraroodpanelen.  

De bedoeling is dat elke bewoner een eigen pakket samenstelt uit deze routekaarten. De 
projectgroep hoopt in de winter van 2020/2021 de eerste woningen te verbeteren met 
maatregelen uit de routekaarten. 
 
Naast de routekaarten kunnen bewoners een gratis ‘bespaartas’ aanvragen ter waarde van € 50  
om al eerste kleine stappen te zetten. De inhoud kunnen bewoners zelf samenstellen. Begin 
2021 heeft ongeveer 25% van de huishoudens de bespaartas aangevraagd.  
 
Bijmenging waterstof niet langer in plan 
In de aanvraag werd voorzien dat er vanuit de industrie in Delfzijl 20% waterstof wordt 
bijgemengd met het groen gas. Deze waterstof is een restproduct van het chemiepark. De 
gemeente heeft ondertussen dit plan verlaten om de complexiteit van het project te 
verminderen.  
 
Technische aspecten 

Bestaande biovergister wordt gebruikt om groen gas te produceren 
Voor de groen gasproductie wordt een bestaande biovergister gebruikt. In de biovergister wordt 
organisch materiaal gefermenteerd. Bronnen voor de vergister zijn onder andere mest en afval 
uit de voedingsindustrie. Tot op heden produceert deze biovergister elektriciteit via een 
warmtekrachtkoppeling. Dit is een inefficiënt proces waarbij veel verlies optreedt. Daarom wil 
de projectgroep met de biovergister groen gas gaan produceren en dit gas invoeden op het 
bestaande gasnetwerk. De levering zal lopen via certificaten. Door de overstap wordt er wel 
minder groene stroom beschikbaar. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit verschil gedicht 
wordt.  
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Voldoende rendabiliteit nodig voor continuïteit biovergister en bronnen 
De eigenaar van de biovergister is de zelfstandige onderneming Deeterink Bio Energie. Door 
over te stappen naar gasproductie vindt er minder energieverlies plaats. De rendabiliteit van de 
biovergister kan daardoor mogelijk toenemen. De capaciteit van de biovergister wordt geschat 
op 700 m3 gas per uur. Dit is voldoende voor de vraag van beide dorpen wanneer er 
isolatiemaatregelen worden genomen.  
 
Er bestaan risico’s rondom het feit dat de vergister in handen is van een zelfstandige 
onderneming. De productie van het groen gas moet voldoende rendabel zijn en blijven voor 
Deeterink Bio Energie om de continuïteit van het project te borgen. Daarnaast is ook de 
continuïteit van ingrediënten van het groen gas belangrijk. Op dit moment wordt voornamelijk 
mest gebruikt als bron. Wanneer landbouw activiteiten afnemen kan de proeftuin ingrediënten 
te kort komen. Alternatieven voor mest zouden bijvoorbeeld de rioolzuiveringsinstallatie of 
groenafval kunnen zijn. 
 
Financiële aspecten 

Investeringen in woningen geschat op € 9.250 per woning 
In tabel A.14 worden de investeringen en financiering volgens de aanvraag weergegeven voor 
de proeftuin in Oldambt. De financiële informatie die hier gepresenteerd wordt is op basis van 
het uitvoeringplan in de aanvraag voor de rijksbijdrage. In de aanvraag staan met name 
richtbedragen en schattingen. De verschillende taakgroepen zijn bezig met de uitwerking van 
de groen gas- productie, de financiering en de energiebesparing. Als gevolg kunnen 
daadwerkelijke investeringskosten afwijken van de gepresenteerde kosten. In de aanvraag is 
niet expliciet rekening gehouden met onvoorziene kosten. 
 

 
Tabel A.14 Investeringen en financiering volgens aanvraag Oldambt, incl. btw  

 
Investeringen 
productie groen gas 

 Financiering groen 
gas 

 

Investeringen groen 
gasleiding € 559.215 Rijksbijdrage PAW € 559.215 
Subtotaal  € 559.215 Subtotaal € 559.215 

 
Investeringen 
woningen 

 Financiering 
woningen 

 

Isolatie en 
kierdichting € 8.714.500 

Financiering 
woningeigenaren € 6.317.708 

Bijverwarming € 2.404.000 Rijksbijdrage PAW € 4.199.792 
  ISDE-subsidie € 601.000 
Subtotaal  € 11.118.500 Subtotaal € 11.118.500 

 
Totale investering  Totale financiering  

Totale investering € 11.677.715 Totale financiering € 11.677.715 
Totaal per woning € 9.715   

 

Bron: gemeente Oldambt, bewerking EIB 
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De kosten voor de groen gasproductie zijn volgens de aanvraag de kosten voor de aanleg van de 
gasleiding tussen de biovergister en het dorp. Partijen hebben nader onderzocht wat het 
produceren en invoeden vergt aan investeringen maar dit blijft buiten beschouwing in deze 
analyse.  
 
De kosten voor de aanpassingen in woningen bestaan uit isolatie en bijverwarming volgens de 
aanvraag. De kosten voor isolatie en kierdichting zijn gebaseerd op schattingen van woningen 
van label D/E isoleren tot label B/C. Er zijn enkele redenen waarom daadwerkelijke 
investeringskosten kunnen verschillen ten opzichte van de gepresenteerde kosten: 
• De woningen in Nieuwolda en Wagenborgen zijn over het algemeen relatief oude woningen 

met een hoog energiegebruik. De energielabels van veel woningen zijn echter niet bekend. 
Het is mogelijk dat kosten voor het isoleren onderschat zijn wanneer in realiteit veel 
woningen label F of G hebben. Woningen hebben veel variatie in bouwjaren, de meeste 
woningen zijn gebouwd tussen 1920 en 1999.  

• De kosten voor bijverwarming zijn richtbedragen voor infrarood panelen, elektrische cv-
ketels en pelletkachels. Het is nog onduidelijk welke maatregelen precies genomen worden. 
Pelletkachels zijn geen onderdeel meer van de plannen.  

Op basis van bovenstaande punten is het mogelijk dat kosten zijn onderschat al is het echter 
onzeker welke maatregelen woningeigenaren daadwerkelijk zullen nemen. In de aanvraag zijn 
richtbedragen meegenomen voor bepaalde maatregelen maar tijdens energiescans worden 
woningen bekeken en worden mogelijke maatregelen en investeringen in kaart gebracht. 
Woningeigenaren kiezen maatregelen uit de eerder beschreven deelroutekaarten. Deze 
maatregelen verschillen dus per woning. De investeringen worden gefinancierd door de 
Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW) bijdrage, ISDE-subsidie en door eigen financiering van 
woningeigenaren. Ook worden subsidies vanuit het nationale programma Groningen verstrekt 
voor de verduurzaming van woningen. Deze subsidie is niet opgenomen in tabel A.14.  
 
De subsidieregeling binnen de proeftuin is in december 2020 vastgesteld voor de eerste 
projectperiode tot juni 2021. Per maatregel binnen de verschillende routekaarten is een bijdrage 
berekend. De verkennende maatregelen binnen de eerste deelroutekaart worden grotendeels 
gefinancierd vanuit subsidie. Woningeigenaren betalen een kleine bijdrage voor advies over 
maatregelen en financieel advies. Voor maatregelen uit de andere deelroutekaarten ligt de 
bijdrage procentueel gezien lager. Het totale maximale bedrag dat wordt toegekend per woning 
is voor deze periode € 5.000.  
 
De overstap van productie van elektriciteit naar gas lijkt nadelig voor eigenaar biovergister 
De businesscase voor de vergister van Deeterink Bio Energie is doorgerekend door het 
adviesbureau Ekwadraat. De vergister produceert nu elektriciteit en warmte en boekt daarmee 
winst. Het overstappen van de productie van elektriciteit en warmte naar de productie van 
groen gas heeft twee belangrijke financiële gevolgen. Ten eerste zullen er investeringen in 
apparatuur moeten worden gedaan om de overstap technisch mogelijk te maken en om 
vergunningen om te zetten.  
 
Ten tweede zal de SDE+-subsidie opnieuw moeten worden aangevraagd. Op dit moment 
ontvangt Deeterink Bio Energie een SDE+-subsidie voor het produceren van groene stroom en 
warmte. Door de omzetting van de productie van stroom naar gas zal ook de SDE+-subsidie 
moeten worden aangepast. Dit brengt risico’s met zich mee. Doorgaans zou de subsidie voor 
elektriciteit moeten worden ingetrokken en een nieuwe subsidie worden aangevraagd voor het 
groen gas. Vanaf het najaar van 2020 gaat het om de SDE++-subsidie in plaats van de SDE+-
subsidie. De toekenning van de SDE++-subsidie is onzeker omdat de subsidie competitief is en 
er per jaar maar een beperkt subsidiebedrag beschikbaar is. Subsidies worden verleend aan 
projecten die een laag basisbedrag indienen. Door subsidie voor een hoger bedrag aan te vragen 
vergroot dit de onzekerheid tot toekenning. Daarnaast is de SDE++-subsidie voor groen gas 
wanneer deze wordt toegekend op dit moment naar verhouding lager dan de eigenaar van de 
bestaande beschikte subsidie die de biovergister nu ontvangt. Dit is een belangrijk risico voor de 
proeftuin.  
 
Volgens betrokkenen zijn er meerdere opties om de negatieve businesscase te verbeteren. Ten 
eerste is de commerciële verkoopprijs voor groen gas gelijk aan de prijs van aardgas terwijl de 
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productiekosten hoger zijn. Ook de belastingen die voor beide gassoorten gelden zijn voor 
gebruikers gelijk. Wanneer een differentiatie wordt ingesteld voor de belastingtarieven, 
bijvoorbeeld 50% van het ODE-tarief, heeft dit een positief effect op de totale businesscase. In 
het geval van Oldambt zou dit het jaarlijkse tekort in de businesscase met ruim de helft 
verminderen. Een tweede mogelijkheid is het behoud van de SDE-subsidie die de biovergister 
nu ontvangt, ondanks de overstap. Dit zou een vergelijkbaar effect hebben op de businesscase 
als een ODE-tarief van 50% van het ODE-tarief voor aardgas. Deze twee opties vergen dat er een 
uitzondering wordt gemaakt voor de proeftuin of een algemene aanpassing van het nationale 
beleid ten opzichte van de huidige situatie. Ten derde komt bij de opwerking van biogas naar 
groengas CO2 vrij die mogelijk verkocht kan worden. Dit zou een extra inkomstenbron zijn voor 
de biovergister. De potentie hiervan is iets groter dan de twee eerder genoemde opties.  
 
Onzekerheden rondom kosten voor woningeigenaren 
Voor de woningeigenaren bestaan de totale kosten uit de investeringen genoemd in tabel A.14 
en de benodigde herinvesteringen in bijverwarming op termijn. De baten voor de 
woningeigenaren zijn de ontvangst van subsidies en de energiebesparing op gas minus de 
toename in het elektriciteitsverbruik.  
 
Het uitganspunt van de proeftuin is dat participatie aantrekkelijk en betaalbaar is voor alle 
bewoners. Hiervoor is nodig dat per woning het saldo van de energielasten plus de 
financieringslasten lager zijn dan, of maximaal gelijk zijn aan, de energielasten in de huidige 
situatie. De financiering wordt aangegaan voor het bedrag dat bespaard wordt op de 
energierekening. Dit gedeelte bestaat volgens projectmedewerkers uit twee componenten 
waaronder de energiebesparing door isolatie. Een tweede mogelijke component zou een lagere 
gasprijs zijn. Deze component is nog erg onzeker.  
 
Een partij die het project kan voorfinancieren wordt gezocht, mogelijk wordt dit SVn. Er wordt 
gedacht aan leningen van 20 jaar. De taakgroep financiering toetst welke vormen van 
financiering mogelijk zijn zodat elke bewoner en elk bedrijf mee kan in de proeftuin. Dit is met 
name een uitdaging voor woningeigenaren zonder leencapaciteit.  
 
Aangezien de plannen in de aanvraag nog verder uitgewerkt worden is er nog onduidelijkheid 
rondom de betaalbaarheid voor bewoners. Ten eerste zijn de woningmaatregelen onzeker en 
kunnen deze per woning verschillen. Ten tweede zijn, gezien de onduidelijkheid rond te nemen 
maatregelen en de groen gasprijs, ook de effecten op de energierekening nog niet in beeld. Ten 
slotte zijn ook de financieringsopties nog niet in beeld. Om deze redenen kan nog geen 
definitief en integraal inzicht worden gegeven in de betaalbaarheid voor bewoners. 
 
Gemeente Oldambt wil gebruik maken van aanvullende subsidies 
De gemeente maakt proceskosten die zij gedeeltelijk hoopt te dekken door het verkrijgen van 
extra subsidies. Een ruwe schatting die projectleiders geven van de proceskosten is ongeveer 
20% van het gehele project. Deze zijn buiten beschouwing van tabel A.14 gebleven. De 
proceskosten zitten onder andere in de keukentafelgesprekken die worden gehouden, juristen, 
inkoopexperts en algemene projectbegeleiding. Projectleiders geven aan dat met name de 
kosten voor goed financieel advies meer kost dan vooraf rekening mee is gehouden. Mogelijk 
zal Oldambt te maken hebben met staatssteun wanneer zij de rijksbijdrage (deels) wil 
toekennen aan de exploitant. De aanvullende rijkssubsidie van 400.000 per proeftuin wordt 
ingezet voor proceskosten. Daarnaast is Oldambt van plan om aanvullende subsidies voor 
kosten aan te vragen. Hiervoor zijn een aantal opties voor overwogen. 
 
Ten eerste heeft de projectgroep subsidie aangevraagd voor communicatie-instrumenten bij de 
provincie Groningen. Gemeente Oldambt heeft voor circa € 95.000 een aanvraag ingediend om 
communicatie-instrumenten zoals nieuwsbrieven, gesprekken met bewoners, bijeenkomsten 
en de website te financieren. Daarnaast leek eind 2019 de ELENA (European Local ENergy 
Assistance) subsidie een goede mogelijkheid. Deze subsidie wordt verstrekt door de Europese 
Commissie en de Europese Investeringsbank voert de regeling uit. De ELENA subsidieregeling 
kan aangevraagd worden voor projecten rondom duurzame energie en mobiliteit. De subsidie 
dekt tot 90% van de ontwikkelingskosten van het project. Deze subsidie werkt echter alleen 
wanneer de eigen investering gepaard gaat met een investering elders. Het project dat hiervoor 
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werd voorzien maakt beperkt vorderingen waardoor de ELENA subsidie voorlopig on hold is 
gezet. De gemeente zoekt naar andere subsidiemogelijkheden.  
 
Sommige kosten en opbrengsten buiten beeld gebleven van deze proeftuin 
Naast een volledige businesscase van Deeterink Bio Energie zijn ook enkele andere kosten en 
opbrengsten buiten beeld gebleven. Zo zal mogelijk een elektriciteitsverzwaring moeten plaats 
vinden in Oldambt door de toename in het verbruik van elektriciteit. Daarnaast zullen 
installaties in woningen onderhouden moeten worden, wat mogelijk extra kosten met zich 
meebrengt. Ten slotte zullen voor wijken die op een vergelijkbare manier van het gas af willen 
ook de investeringskosten van een biovergister spelen. 
 
Utiliteit doet zelf investeringen 
Op basis van de verhouding van vloeroppervlak ten opzichte van woningen is in de aanvraag 
een schatting gemaakt van de kosten voor utiliteitsgebouwen. Deze schatting voor 
utiliteitsgebouwen bedraagt € 3,1 miljoen. Utiliteitsgebouwen kunnen meeliften op het 
isolatieaanbod en kunnen groen gas afnemen maar zullen zelf voor financiering moeten 
zorgen. Deze investeringen zijn niet opgenomen in tabel A.14.  
 
Participatie 

Verduurzaming wordt aan andere opgaven gekoppeld wanneer dit geen vertraging oplevert 
In de aanvraag worden verschillende koppelkansen genoemd die voor de omgeving gelden, 
zoals leefbaarheid en versterking van woningen tegen aardbevingen. Koppelkansen zijn in 
eerste instantie niet direct betrokken in het project omdat het risico’s geeft op een meer 
gecompliceerde uitvoering. Het uitgangspunt is dat koppelkansen worden meegenomen indien 
dit eenvoudig is en dit geen vertraging oplevert voor het proces van de proeftuin. Zo worden 
koppelkansen wel betrokken waar nodig en mogelijk om te voorkomen dat bewoners meerdere 
keren te maken krijgen met ingrepen in woningen. Het betrekken van koppelkansen kunnen 
het draagvlak van de proeftuin onder bewoners vergroten. De complexiteit van het project 
wordt vergroot door krimp en vergrijzing. Uit gesprekken blijkt dat met name oudere bewoners 
twijfelachtig zijn bij participatie. 
 
Gesprekken met woningeigenaren voor volledig en individueel advies 
De projectgroep wil met alle bewoners individuele afspraken maken. Tijdens de gesprekken 
met woningeigenaren zal ook een technicus aan aanwezig zijn voor het advies van 
maatregelen. Daarnaast zal het versterkingscontract meegenomen worden, waar ook subsidie 
uit voort vloeit. Ook zullen andere mogelijke subsidiestromen bekeken worden. Ten slotte volgt 
een advies over financiering. Het uitgangspunt is dat woonlasten zullen dalen of maximaal 
gelijk zijn aan huidige woonlasten. De proeftuin heeft vastgesteld dat geen enkele overheid 
rekening houdt met de kosten van advies. Oldambt heeft hiervoor een budget per woning 
beschikbaar gesteld vanuit het proeftuinbudget. Mogelijk kost een goed financieel advies meer 
dan waarop was gerekend; hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met het Ministerie 
van BZK. 
 
Overwegingen in de subsidieverordeningen  
De projectgroep maakt bewuste overwegingen bij de subsidieverordening om de proeftuin voor 
iedereen toegankelijk te maken. Zo wil de projectgroep zorgen dat woningeigenaren die al 
relatief veel maatregelen getroffen hebben evenveel beloond worden als woningeigenaren die 
nog geen maatregelen hebben getroffen. Dit is niet de meest effectieve keuze als het gaat om 
gasbesparing maar zorgt wel voor een groter draagvlak. Aan de andere kant wil de projectgroep 
ook woningeigenaren met een kleinere portemonnee tegemoet komen.  
 
De subsidieverordening is voor de periode tot en met juni 2021 vastgesteld. Bijdrages worden 
gegeven afhankelijk van de genomen maatregelen maar met een maximale totale bijdrage. 
Mocht de deelname onvoldoende blijken kan ervoor gekozen worden om bewoners die wel mee 
willen doen meer geld ter beschikking te stellen om aanvullende maatregelen te nemen.  
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Boven Pekela en Doorsneebuurt, Pekela 

Kenmerken van de wijk 

Voornamelijk particuliere woningen in Boven Pekela en Doorsneebuurt 
Het uitvoeringsplan van gemeente Pekela gaat over het dorp Boven Pekela en de Doorsneebuurt. 
Het plangebied bestaat uit 603 woningen en 29 utiliteitsgebouwen. In de aanvraag wordt ervan 
uitgegaan dat er in 508 woningen maatregelen worden genomen. Zowel het gemiddelde elektra- 
als het gasverbruik liggen hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit is te verklaren doordat het 
overgrote deel oudere en vrijstaande woningen betreft. De proeftuin bestaat grotendeels uit 
koopwoningen. De 28 huurwoningen bestaan uit 18 corporatiewoningen en 10 particuliere 
huurwoningen. Op basis van de informatie is niet duidelijk of maatregelen uitsluitend in 
particuliere woningen worden getroffen of ook corporatiewoningen.  
 

 
Tabel A.15 Wijkkenmerken Boven Pekela en Doorsneebuurt 

 
  

Aantal woningen 
603 (waarvan maatregelen in 508 

woningen) 
Gemiddeld label Onbekend 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 603 / 0 
- Aantal koop / aantal huur 575 / 28 

Aantal utiliteitsgebouwen 29 
Aardgasvrije oplossing Groen gas en hybride 

warmtepompen  

Bron Biovergister 

 

Bron: gemeente Pekela 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Groen gas de meest logische oplossing voor Boven Pekela en Doorsneebuurt 
Het initiatief om een bijdrage van Proeftuinen Aardgasvrije Wijken aan te vragen kwam van de 
bewonersgroep Boven Pekela Energieneutraal. Samen met de gemeente is er gezocht naar een 
aardgasvrije oplossing. All-electric zou grote investeringen vereisen bij oudere en vrijstaande 
woningen en daarnaast zou een rendabele businesscase van een warmtenet moeilijk haalbaar 
zijn in een landelijke omgeving. Daarom bleek groen gas al snel de meest kansrijke oplossing te 
zijn. Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) heeft daarnaast al eerder een onderzoek 
uitgevoerd in de omgeving over de combinatie van hybride warmtepompen, lokale opwekking 
van wind of zonne-energie en groen gas. Deze combinatie van maatregelen noemt SEN de 
QuickFit-methode.47 Het plan dat gekozen is, sluit aan op dit onderzoek.  
 
 
 

 

47 Stichting Samen Energie Neutraal (SEN), april 2018. Woningen in Nederland versneld energieneutraal.  
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Warmtepompen en PV-panelen als aanpassingen in de woningen 
Het plan om Boven Pekela en de Doorsneebuurt van het aardgas af te halen bestaat uit 
woningaanpassingen en de groen gasproductie. Voor de woningaanpassingen werd in eerste 
instantie uitgegaan van installatie van hybride warmtepompen en PV-panelen zoals in de 
QuickFit-methode was voorgesteld. Uit berekeningen kwam naar voren dat op deze manier een 
tekort aan groen gas zou ontstaan omdat het verbruik in Boven Pekela en Doorsneebuurt 
relatief hoog ligt. Om deze reden wordt bij woningen met een bouwjaar na 2000 een all-electric 
warmtepomp geïnstalleerd in plaats van een hybride warmtepomp. Woningen gebouwd voor 
1970 krijgen naast een hybride warmtepomp en PV-panelen ook kierdichting en lage 
temperatuurverwarming (LTV). Voor het exacte type warmtepomp wordt gekeken naar het 
benodigde vermogen. De maatregelen in woningen beperken de warmtevraag in kleine mate, 
maar de overgebleven warmtevraag wordt wel duurzaam vervuld door PV-panelen en groen 
gas.  
 
Huidige aanpak 

Lokaal netwerk niet mogelijk door tekort aan opslagmogelijkheden 
De huidige plannen komen nog overeen met het oorspronkelijke plan van aanpak. 
Ten tijde van de aanvraag was het nog onduidelijk of het groen gas ingevoed zou worden in het 
landelijke netwerk of dat er een regionaal netwerk zou worden gecreëerd. Van een regionaal net 
is geen sprake meer. Na gesprekken van de werkgroep met Enexis is duidelijk geworden dat het 
groen gas moet worden ingevoed op een nog te bepalen punt in het landelijke netwerk. Voor 
een lokaal netwerk zijn er te weinig opslagmogelijkheden om in de winter genoeg groen gas te 
leveren. Het is nog onduidelijk hoe het gasnet eruit komt te zien wanneer aardgas steeds verder 
uit gefaseerd wordt.  
 
Productiedeel van proeftuin blijkt ingewikkeld 
In het eerste uitvoeringsplan bleek het waterschap onvoldoende meegenomen. Het waterschap 
is betrokken bij de proeftuin omdat rioolslib één van de grondstoffen zal zijn van het groen gas.  
Enkele aannames die gedaan waren bleken niet correct. Om deze reden is een stap teruggezet 
en zijn partijen opnieuw met elkaar in gesprek gegaan.  
 
Technische aspecten 

Groen gas wordt zo lokaal mogelijk geproduceerd 
Het groen gas zal in Pekela op een innovatieve wijze geproduceerd worden volgens de AHPD-
technologie van Bareau. Bareau is een technologieleverancier die installaties voor de productie 
van groengas ontwerpt en levert. De AHPD-technologie bestaat uit een verzameling van 
biologische processen die ingrediënten behandelen en daaruit groen gas produceren. De 
grondstoffen voor het groen gas volgens de aanvraag zijn rioolslib, varkensmest en ander 
organisch afval. In Pekela wordt daarnaast waarschijnlijk CO2 van een bijliggende producent 
toegevoegd. In de aanvraag ging het om de steenfabriek maar uit gesprekken blijkt dat de 
levering van CO2 ook van andere partijen kan komen. Verder is er voorgenomen om waterstof 
om te zetten in methaan en toe te voegen aan het gas. Volgens de aanvraag zou de waterstof 
geproduceerd worden uit elektriciteitspieken van een nabij aan te leggen zonnepark. Met een 
electrolyzer kan deze elektriciteit worden omgezet in waterstof. De aanleg van het zonnepark is 
nog niet gerealiseerd en dit zal naar verwachting nog zeker twee jaar duren. Eventueel kan de 
waterstof ook geleverd worden van een bestaande electrolyzer van Gasunie op een nabije 
locatie. Uit gesprekken blijkt dat de bronnen nog niet vast staan. De bronnen die in de aanvraag 
staan worden wel nagestreefd zolang dit realistisch is.  
 
Het groen gas is van zodanige kwaliteit dat het zonder verdere behandeling kan worden 
ingevoed in de bestaande gasinfrastructuur. De opwek zal rond de 800.000 m3 gas liggen per 
jaar. Na de genomen maatregelen in woningen is dit net genoeg om de proeftuin van groen gas 
te voorzien.  
 
Verkoop groen gas vindt plaats via certificaten 
De levering van groen gas blijft een papieren exercitie omdat dit via certificaten gaat. Het groen 
gas wordt geleverd op het landelijke net en bewoners krijgen daardoor niet daadwerkelijk het 



106 

groen gas geleverd wat in Pekela wordt geproduceerd. Wel wordt dezelfde hoeveelheid groen 
gas aan het landelijke net geleverd als het dorp gebruikt na gasbesparingsmaatregelen. 
 
Betrokkenheid nodig van verschillende partijen 
De proeftuin valt samen met het aanpassen van de riolering in een gescheiden systeem volgens 
landelijk beleid, waardoor gesprekken met het waterschap nodig zijn. Daarnaast zijn er 
gesprekken over de invoeding van het groen gas in het landelijke netwerk. Ten slotte is 
elektriciteitsverzwaring nodig door de toename van het elektriciteitsverbruik. Bij de werkgroep 
zijn Enexis, Gasunie en het waterschap betrokken. 
 
Groen gasproductie nog niet gestart  
Bareau werkt aan een uitgebreid ontwerpplan voor de productie van het groen gas. Dit ontwerp 
zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond worden. Dit ontwerpplan is 
gebaseerd op een vergelijkbaar project in Ameland. Het belangrijkste verschil is dat in het plan 
van Ameland werd uitgegaan van rioolslib en in het plan van Pekela van rioolwater. Hierna 
volgt een second opinion van een onafhankelijk bureau. Eén van de redenen waarom gekozen 
wordt voor een second opinion is omdat de technologie nog weinig gebruikt is. Dit vormt een 
risico. Na de second opinion moet de gemeenteraad het plan goedkeuring geven en vervolgens 
kan de bouw starten. Uiteindelijk zal een marktpartij investeren in de techniek en het groen gas 
gaan exploiteren. Het is nog onduidelijk welke partij dit wordt. Dit is een mogelijk knelpunt in 
het project. Door de onbekendheid van de techniek zullen marktpartijen mogelijke risico’s niet 
onderschatten. 
 
Het plan van Ameland kan grotendeels worden gekopieerd voor Pekela. De bestaande 
waterzuivering van Ameland produceert zuiveringsslib, dat door de AHPD-installatie zal 
worden verwerkt tot groengas. Net als in Pekela zal er een verbinding worden gemaakt met een 
zonnepark waar de pieken van elektriciteit zullen worden gebruikt om waterstof te produceren. 
In Ameland ligt de aanleg tijdelijk stil door de stikstofproblematiek. Het project in Ameland 
wordt onder andere gefinancierd door het Waddenfonds, Gasterra, de NAM en ASN Bank. Voor 
het project in Ameland, is er een AHPD-proefinstallatie tijdelijk opgesteld geweest in 
Groningen. Bij deze proefinstallatie is onderzocht hoe de efficiency van het proces nog verder 
verhoogd kon worden door waterstof toe te voegen.  
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Financiële aspecten 

Totale investeringskosten van proeftuin ongeveer € 24.000 per woning 
Tabel A.16 geeft de investeringskosten en financieringsmethoden weer van de proeftuin in 
Pekela. Dit zijn de kosten gebaseerd op de aanvraag met enkele aanpassingen, zoals dat de 
kosten inclusief btw en exclusief ISDE-subsidie worden gegeven. Daarnaast is nieuwe 
informatie over de begroting van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW) meegenomen.  
 

 
Tabel A.16 Investeringen en financiering volgens uitvoeringsplan Pekela, incl. btw  

 
Investeringen groen gas  Financiering groen gas  

Investeringen productie 
installaties groen gas € 5.486.203 

Financiering vanuit 
exploitant groen gas € 2.874.552 

Proceskosten groen gas  € 450.000  Btw-teruggave exploitant € 952.151 

Reserve/onvoorzien  € 250.000  Rijksbijdrage PAW € 2.359.500 

Subtotaal  € 6.186.203 Subtotaal € 6.186.203 
 

Investeringen woningen  Financiering woningen     

Warmtepompen € 3.051.700 
Eigen investeringen in 

woningen € 3.547.750 
PV-panelen € 1.778.000 Rijksbijdrage PAW € 1.690.800 
Kierdichting € 215.500 ISDE-subsidie € 878.450 
LTV € 431.000   
Proceskosten 
energiebesparing 

 € 369.000    

Waarborgfonds en 
reserve/onvoorzien 

 € 271.800    

Subtotaal  € 6.117.000 Subtotaal € 6.117.000 
 

Totale investering  Totale financiering  

Totale investering € 12.303.203 Totale financiering € 12.303.203 

Totaal per woning € 24.219   

 

Bron: gemeente Pekela, bewerking EIB 

 
 
Groen gas investeringen voor installatie, zonnepark en electrolyzer 
De totale investering zoals voorzien in de aanvraag voor de groen gasproductie bedraagt bijna  € 
5,5 miljoen inclusief btw. De exploitant zal echter btw kunnen aftrekken ter hoogte van 
ongeveer € 950.000. Deze investeringskosten bevatten onder andere de AHPD-reactoren, het 
zonnepark en de electrolyzer. De exploitant financiert de investering door een gedeelte van de 
PAW-bijdrage en eigen financiering. Tot en met het eerste kwartaal 2021 werkt Bareau aan een 
definitief ontwerpplan en het is niet bekend in hoeverre de investeringen volgens nieuwe 
berekeningen verschillen ten opzichte van tabel A.1648. 

 

48 Ten tijde van het schrijven van de analyse zijn deze uitkomsten niet in het bezit van het EIB en zijn daarom niet 
meegenomen in de beschrijving van de proeftuin.  
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Daarnaast bestaan er proceskosten voor het groen gasproject. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld 
uit het projectmanagement en het ontwerpplan. Daarnaast is een reservepost opgenomen in de 
begroting. Deze kosten worden gefinancierd vanuit de rijksbijdrage.  
 
Baten en SDE++ moeten productiekosten en onderhoud afdekken 
Tijdens de exploitatieperiode van het groen gas heeft de exploitant te maken met 
productiekosten en onderhoudskosten. Daar tegenover staan baten van de verkoop van het 
groen gas en de SDE++-subsidie. De prijs van groen gas moet voldoende aantrekkelijk zijn voor 
particulieren. Voldoende verkoop van groen gas certificaten is cruciaal voor de exploitant om 
deelname aantrekkelijk te maken. De SDE++ en de gasbaten moeten samen een positief 
financieel beeld opleveren om een exploitant aan te kunnen trekken.  
 
Relatief beperkte investeringen in woningen om energiebesparing te realiseren 
Woningeigenaren investeren in all-electric of hybride warmtepompen, PV-panelen en eventueel 
kierdichting en LTV. Gemiddeld kost dit ongeveer € 10.780 per woning maar de kosten 
verschillen per pakket van maatregelen.  
 
Enkele woningen zijn al verbeterd. De maatregelen die zijn gerealiseerd bij deze woningen zijn 
een warmtepomp, PV-panelen, aanpassingen in leidingwerk en meterkast. De gemaakte kosten 
liggen dicht bij de geschatte kosten. Volgens het uitvoeringsplan zou ongeveer € 1.000 per 
woning worden uitgegeven aan LTV voor woningen die voor 1990 gebouwd zijn. In de 
woningaanpassingen tot nu toe wordt geen LTV geïnstalleerd maar wordt een vergelijkbaar 
bedrag uitgegeven aan aanpassingen in meterkasten en leidingwerk. Een enkele woning heeft 
aanzienlijk meer investeringen maar deze worden veroorzaakt door een groter aantal 
zonnepanelen.  
 
Naast de investeringen in de woningen zijn er ook proceskosten voor dit proeftuingedeelte. 
Deze kosten bestaan onder andere uit kosten voor communicatie, borging van de QuickFit-
methode en een projectmanager. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor het waarborgfonds 
en een post reserve. Wanneer warmtepompen onvoldoende presteren of het comfort van 
woningen als laag wordt ervaren kan met het waarborgfonds de techniek opnieuw ingeregeld 
worden of de warmteafgifte verbeterd worden. 
 
De woningaanpassingen worden gefinancierd door een gedeelte van de PAW-bijdrage, ISDE-
subsidie voor warmtepompen en eigen financiering. De PAW-bijdrage wordt alleen toegekend 
aan woningeigenaren wanneer het voorgestelde maatregelpakket wordt genomen. Het 
subsidiebedrag verschilt per maatregelpakket zodat de terugverdientijd voor alle woningen die 
subsidie ontvangen op ongeveer acht jaar uitkomt. De subsidieverlening aan woningeigenaren 
hangt niet af van de keuze om groen gas te gebruiken. Woningeigenaren kunnen dus ook alleen 
maatregelen nemen in de woningen en aardgas voor het overgebleven deel van de energievraag 
gebruiken.  
 
Baten voor de gebouweigenaar nog onzeker 
De terugverdientijd wordt geschat op ongeveer 8 jaar. Er zijn echter enkele onzekerheden 
rondom zowel kosten en baten die het uiteindelijke saldo zullen bepalen: 
• De kosten voor het onderhoud van warmtepompen is niet meegenomen. Deze bedragen tot 

ongeveer 4% per jaar van de investering49. Ook zal in sommige gevallen de cv-ketel 
vroegtijdig afgeschreven moeten worden.  

• Het effect van maatregelen op het gasgebruik is nog onzeker. Het gebruik zal onder andere 
afhangen van de eigenschappen van woningen en de effectiviteit van kierdichting en LTV. 
Dit kan per woning verschillen en mee- of tegenvallen ten opzichte van het berekende 
energieverbruik. De aanvraag gaat uit van een gemiddelde besparing van 1.228 m3 per jaar, 
waarbij het besparingspercentage afhangt van de bouwjaarklasse.  

• Door het gebruik van warmtepompen zal het elektraverbruik stijgen. Dit wordt duurzaam 
opgewekt met PV-panelen. Van de woningen die al maatregelen hebben getroffen laten de 

 

49 RVO.nl, Factsheet: WKO en warmtepompen 
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meesten door de PV-panelen een kleine elektriciteitsbesparing zien. Woningeigenaren 
zullen elektriciteit kunnen terugleveren op het net. Deze elektriciteit wordt gesaldeerd met 
eigen verbruik op de energierekening. Er is geen rekening gehouden met mogelijke baten 
van teruglevering van elektriciteit. Deze baten worden echter minder indien per 2023 deze 
salderingsregeling wordt afgebouwd50. Wanneer een woningeigenaar meer elektriciteit 
levert aan het net dan verbruikt wordt, is de energieleverancier volgens de huidige regeling 
verplicht om een vergoeding beschikbaar te stellen. Deze is over het algemeen lager dan 
wat de gebouweigenaar per kWh betaalt. 

• De hoogte van het vastrecht is onzeker richting 2030. Enerzijds zullen er op nationaal 
niveau minder woningen aangesloten zijn op het gasnet maar anderzijds kan het 
fijnmazige net op veel plekken verwijderd worden. Ook is er nog geen rekening gehouden 
met een eventuele verzwaring van de elektriciteitsaansluiting in woningen.  

 
Groen gasproductie volgens AHPD-technologie in ontwikkelfase 
Voor toekomstige wijken die op een vergelijkbare manier van het gas af willen zijn er bepaalde 
onzekerheden. Zo zijn de investeringskosten voor de groen gasproductie van Pekela in de 
aanvraag nog schattingen en wordt er gewerkt aan een meer uitgewerkt ontwerpplan. Dit 
gebeurt bij deze proeftuin met behulp van ervaringen die bij een vergelijkbaar project in 
Ameland opgedaan worden. Deze ervaring is nodig om de precieze kosten van een soortgelijke 
productie-installatie te weten. Uit het ontwerpplan van Bareau zal moeten blijken of en op 
welke wijze de exploitatie van het groen gas rendabel wordt. Daarna zal een marktpartij 
aangesteld moeten worden. 
 
SDE+-subsidie voor exploitatie groen gas belangrijk maar onzeker 
De SDE+-subsidie is het verschil tussen de gasprijs op de markt en de kostprijs. Subsidies 
worden eerder verleend aan projecten die een laag basisbedrag indienen. Door subsidie voor 
een hoger bedrag aan te vragen vergroot dit de onzekerheid tot toekenning. De toekenning van 
de SDE+-subsidie is onzeker omdat de subsidie competitief is en er per jaar maar een beperkt 
subsidiebedrag beschikbaar is.  
 
In tegenstelling tot een exploitant van warmte heeft een exploitant van groen gas te maken met 
dezelfde belastingen als op aardgas. De SDE+-subsidie voor de exploitatie van duurzame 
energie zoals groen gas is daarom belangrijk voor de exploitant.  
 
Mogelijk wordt subsidie aan groen gas exploitant als staatssteun gezien 
De projectgroep en Bareau willen graag dat een marktpartij de groen gasproductie gaat 
exploiteren. Hiervoor zou ook deze marktpartij moeten investeren en moeten zorgen voor de 
financiering van de investeringskosten. Het is nog onduidelijk welke partij dit wordt. De PAW-
bijdrage voor de groen gasproductie zal overgebracht moeten worden van de gemeente naar de 
marktpartij wat mogelijk gezien kan worden als staatsteun. Dit moet nog verder onderzocht 
worden.  
 
Sommige kosten zijn voor de proeftuin in Pekela buiten beschouwing gelaten 
Er zijn enkele factoren die buiten de berekening van deze proeftuin zijn gevallen maar wel van 
belang kunnen zijn voor andere wijken die een vergelijkbaar plan volgen. Ten eerste vallen 
sommige benodigde investeringen van de groen gasproductie buiten de begroting voor de 
productie van het groen gas. Zo wordt er mogelijk CO2 gebruikt voor de groen gasproductie. De 
levering hiervan is buiten de businesscase gelaten. Daarnaast is een voorwaarde voor de groen 
gasproductie dat de grondstoffen voor groen gas voldoende geconcentreerd zijn. Volgens 
landelijk beleid wordt in Pekela gewerkt aan een gescheiden rioleringssysteem. Indien er geen 
gescheiden systeem aanwezig is zullen de grondstoffen elders verder geconcentreerd moeten 
worden. Ten slotte is een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig door de warmtepompen en 
PV-panelen. De kosten hiervan zullen sterk omgevingsafhankelijk zijn.  
 

 

50 Ministerie van EZK, 25 april 2019. Kamerbrief over omvorming salderen. 
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Participatie 

Zowel woningen als utiliteitsgebouwen kunnen meedoen met de proeftuin 
De utiliteitsgebouwen zijn in de berekeningen gezien de diversiteit niet expliciet meegenomen. 
Het gasverbruik van de utiliteitsgebouwen is wel meegenomen en zit verrekend in het totaal 
gasverbruik. Utiliteitsgebouwen kunnen onderdeel zijn van de proeftuin, vooral wanneer dit 
kantoorachtige gebouwen zijn. Utiliteitsgebouweigenaren zullen de keuze om maatregelen te 
nemen als investeringsbeslissing zien en maatregelen nemen wanneer dit rendabel is. Er wordt 
geen subsidie toegekend aan utiliteitsgebouwen.  
 
Communicatie als belangrijk onderdeel van de proeftuin 
De werkgroep Boven Pekela Energieneutraal en Coöperatie Pekela Duurzaam leiden het project. 
Deze groepen werken al enkele jaren samen met inwoners aan de verduurzaming en dit zorgt 
voor een stevige basis voor draagvlak. Draagvlak voor het project wordt gecreëerd onder andere 
door persoonlijke gesprekken en door middel van folders, website, advertenties, sociale media 
en voorlichtingsavonden. Inwoners worden op deze wijze zo breed mogelijk geïnformeerd over 
de achtergrond en aanleiding van de proeftuin, het project en de pilots. 
 
Eerste woning met woningaanpassingen opgeleverd 
Volgens de aanvraag zou Pekela starten met 12 pilotwoningen die elk € 1.000 extra subsidie 
kregen. Er gaven echter 60 woningeigenaren aan interesse te hebben om een pilotwoning te 
worden. Daarom heeft de projectgroep besloten om de extra subsidie te verlagen van € 1.000 
naar € 500 per woning en deze aan 60 woningen beschikbaar te stellen wanneer ze binnen een 
bepaalde termijn maatregelen nemen. De 60 woningen zijn verdeeld in drie groepen die 
achtereenvolgens gerealiseerd zullen worden. In mei 2020 hadden in totaal 110 woningen zich 
aangemeld waarvan 80 woningen een energiescan hebben gehad. Daarnaast waren de eerste 
acht woningen opgeleverd met woningaanpassingen. De werkgroep gasbesparing voert 
gesprekken over de ervaringen van deze eerste pilotgroep. Ook werd destijds gestart met de 
tweede groep door middel van intakegesprekken en energiescans. De ontvangst van de 
bonusbijdrage verplicht bewoners om hun huis twee keer open te stellen, mee te werken aan 
publiciteitsuitingen en akkoord te gaan met continue monitoring.  
 
Om te zien hoeveel energie wordt bespaard in woningen die maatregelen hebben getroffen wil 
de gemeente een platform opzetten. Hierin kunnen bewoners zien hoeveel energie ze zelf 
besparen en hoeveel er samen wordt bespaard. Hierbij willen ze ook woningeigenaren 
meenemen die niet meedoen met het plan van de proeftuin maar zelf maatregelen nemen 
zoals zonnepanelen of een pelletkachel.  
 
Waarborgfonds in geval van onvoldoende comfort 
Een interessant onderdeel van de proeftuin in Pekela is het waarborgfonds. Dit fonds van € 
50.000 wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage. Wanneer warmtepompen onvoldoende 
vermogen leveren of het comfort als laag wordt ervaren kan geld uit dit fonds gebruikt worden 
voor het opnieuw inregelen van installaties of het verbeteren van de warmteafgifte. Voor het 
waarborgfonds bestaat op dit moment garantie voor een beperkt aantal installateurs. Op 
termijn zal dit open worden gesteld naar meerdere installateurs. Bewoners kunnen alleen 
aanspraak maken op het waarborgfonds wanneer zij het voorstel van woningaanpassingen 
volledig hebben uitgevoerd en controlemomenten en monitoring toestaan. Momenteel wordt 
het waarborgfonds juridisch uitgewerkt.  
 
Rente meegefinancierd vanuit subsidie 
Het project vraagt woningeigenaren een eigen investering. Wanneer woningeigenaren hiervoor 
een lening aan gaan kan de rente worden meegenomen en gefinancierd vanuit de subsidie. 
Deze rentevergoeding is bedoeld om het project breed toegankelijk te maken. Er wordt geen 
rentevergoeding gegeven voor woningeigenaren die het project zelf financieren.  
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Overwhere-Zuid, Purmerend 

Kenmerken van de wijk 

Overwhere-zuid is aangewezen als proeftuin vanwege de geplande rioolwerkzaamheden, het 
verouderde gasnet en de nabijheid van een bestaand warmtenet. De proeftuin omvat 1239 
woningen en 37 utiliteitsgebouwen. De woningen in de proeftuin zijn tussen 1958 en 1965 
ontwikkeld. Het gemiddelde bouwjaar van de woningen in Overwhere Zuid is 1963. Over het 
algemeen zijn de woningen matig tot slecht geïsoleerd (energie label D, E of F). De aanwezige 
utiliteitsgebouwen in de buurt zijn winkels, kerken, basisscholen, een islamitisch 
buurtcentrum, een peuterspeelzaal en een massageopleidingscentrum. 
 
Vrijwel alle gebouwen in de proeftuinwijk zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. Een deel van 
de corporatie- en koopwoningen is reeds aangesloten op het warmtenet, waarbij de 
gasaansluiting alleen nog wordt benut voor het koken (kookgas). Dit betreft alle 
portiekwoningen van de corporaties en enkele vve’s, in totaal 512 woningen. 
 

 
Tabel A.17 Wijkkenmerken Overwhere-Zuid 

 
  

Aantal woningen 1239 
Gemiddeld label D/E/F 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 566 / 637 
- Aantal koop / aantal huur 540 / 699 

Aantal utiliteitsgebouwen 37 
Aardgasvrije oplossing HT warmtenet 
Bron Biomassacentrale 

 

Bron: Gemeente Purmerend 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Proeftuin sluit aan op bestaand warmtenet 
Uit onderzoek van DWA in 2016 en 2017 blijkt dat voor de woningen in de proeftuin een 
aansluiting op het warmtenet maatschappelijk gezien de laagste kosten met zich mee brengt. 
Door aan te sluiten op het bestaande hoge temperatuur warmtenet en de overgang te maken 
naar elektrisch koken worden de woningen aardgasvrij. Het bestaande warmtenet wordt 
beheerd door een lokaal warmtebedrijf genaamd Stadsverwarming Purmerend (SVP) en is in 
eigendom van de gemeente. Het warmtebedrijf is tevens eigenaar van de BioWarmteCentrale 
de Purmer en de twee hulpwarmtecentrales die de warmte leveren aan het warmtenet. Naast 
aansluiten op het warmtenet kunnen bewoners ervoor kiezen om individueel de woning all-
electric te maken. Hiervoor kunnen zij een vast bedrag aan subsidie ontvangen. 
 
Pilot met 95 woningen en één school afgerond 
Vanwege de geplande vervanging van de riolering in een deel van de proeftuin is in 2017 gestart 
met het aardgasvrij maken van 95 particuliere woningen en één school. Dit deel van de 
proeftuin wordt de pilotwijk genoemd door de gemeente en zal vooruitlopend op de andere 
woningen in de wijk worden aangesloten op het warmtenet en daarmee aardgasvrij worden 
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gemaakt. De woningen in dit deel van de wijk zijn rijwoningen en volledig in handen van 
particulieren. Inmiddels is de pilot afgerond. In de pilot zijn 85 woningen en één school 
aangesloten op het warmtenet, 3 woningen op andere manier aardgasvrij gemaakt en 8 
woningen blijven voorlopig op het aardgas. In totaal zijn inmiddels 411 woningen van het 
aardgas afgekoppeld; 323 woningen waren al aangesloten op een warmtenet en zijn alleen van 
het kookgas afgehaald 
 
Aanpak overige deel van de wijk in voorbereiding 
Op basis van de lessen die zijn geleerd in de pilot, is eind 2020 een uitvoeringsstrategie voor het 
overige deel van de proeftuin ontwikkeld. De gemeente werkt hierin samen met partners 
Stadsverwarming Purmerend, Liander en woningcorporaties Intermaris en Wooncompagnie. In 
deze strategie wordt de aanpak voor het overige deel van de proeftuin beschreven. In het 
resterende deel van de proeftuin staan nog 1.135 panden met een aardgasaansluiting waarvan 
512 enkel gebruik maken van gas voor het koken. Uitgangspunt daarbij is om met het 
resterende budget zoveel mogelijk woningen van het aardgas af te halen. De planning51 is om in 
de zomer van 2021 te starten met de werkzaamheden in het eerste blok. De aanleg en het 
aardgasvrij maken van de woningen zal ongeveer drie jaar in beslag nemen.  
 
Aanpak aardgasvrij volgt blokindeling 
In de uitvoeringsstrategie staat beschreven hoe de overige delen van de wijk per blok zullen 
worden benaderd. Deze benadering heeft een aantal voordelen: 
• Door blokgericht te werken, blijft de schaal van alle werkzaamheden behapbaar. 
• Leerervaring per blok kunnen worden vertaald in de aanpak volgende blok 
• Per blok kunnen de woningen geïnspecteerd en kan worden geïnventariseerd hoeveel 

eigenaren aangesloten willen worden op het warmtenet. Hierdoor worden de financiële 
risico’s geminimaliseerd voordat de projectpartners onderling en met bewoners financiële 
verplichtingen aangaan. 

• De blokgerichte aanpak voorkomt dat eigenaren lang (max drie jaar) voor aanvang 
werkzaamheden al een keuze moeten maken. Nu wordt de keuze in blok-verband gemaakt 
en is de doorlooptijd naar een aansluiting max 1 jaar. 

 
Technische aspecten 

Aanleg warmtenet in pilot gecombineerd met vervanging riolering 
De aanleg van het warmtenet in de wijk zal tegelijkertijd plaatsvinden met het vervangen van 
de riolering in de wijk. Om deze koppelkans te benutten is er in 2017 besloten om de 
rioolwerkzaamheden voorlopig uit te stellen zodat het kon worden gecombineerd met de aanleg 
van het warmtenet. Voor beide werkzaamheden moeten er zowel graafwerkzaamheden in de 
straat als de voortuin van woningen plaatsvinden. Het combineren van de werkzaamheden 
zorgt voor het beperken van overlast voor bewoners. Daarnaast werd verwacht dat de het 
combineren van werkzaamheden zekere kostenvoordelen heeft. Uit de evaluatie blijkt dat de 
voordelen van het combineren van de werkzaamheden beperkt is. Zo blijkt het werktempo van 
de werkzaamheden niet op elkaar aan te sluiten waardoor aannemers op elkaar moeten 
wachten. Dit zorgt voor aanvullende kosten en een beperkt voordeel op hinder. In de aanpak 
voor het overige deel van de wijk is gekozen om de werkzaamheden los te koppelen. Het is wel 
belangrijk dat er coördinatie tussen de werkzaamheden plaats vindt. 
 
Hoog tempratuur warmtenet vereist geen aanvullende isolatie woningen 
Het warmtenet in Purmerend wordt verwarmd door een biosmassa centrale en kent een hoge 
tempratuur. Door deze hoge tempratuur is het niet noodzakelijk dat de woningen aanvullend 
worden geïsoleerd. De tempratuur is voldoende om een comfortabel binnenklimaat te creëren 
op koude dagen. Doordat isolatie niet nodig is blijven de ingrepen in de woningen beperkt en 
liggen de kosten relatief lager dan bij warmtenetten met een midden of lage tempratuur. 
    

 

51 Ten tijde van het schrijven van deze analyse lag de uitvoeringstrategie nog ter beoordeling van de gemeenteraad in 
Purmerend 
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Inpandige situatie varieert sterk per woning; stijgleiding minder ingrijpend voor de woning 
Hoewel de pilot slechts enkele woningtype kent (hoekwoning, tussenwoning en bungalow) 
bleek dat de inrichting, de plaats en het gebruik van de meterkast, de capaciteit van de elektra 
en de plaatsing van de cv-ketel en radiatoren sterk varieerde. Dit zorgt ervoor dat er voor elke 
woning maatwerk nodig is. Daarnaast is tijdens de voorbereiding van de uitvoering van de pilot 
geconstateerd dat de toegankelijkheid van de meterkast en de beperkte afmetingen van 
diezelfde kast het onmogelijk maakt het warmtenet via die route in de woning te brengen. 
Dankzij een oplossing die is ontwikkeld door SVP, mede naar aanleiding van informatie van 
bewoners, is een methode gevonden om de warmte via een stijgleiding aan de gevel naar de 
zolder te transporteren. De werkzaamheden in de woningen werden hiermee relatief minder 
ingrijpend.    
    
Financiële aspecten 

Gerealiseerde kosten pilot bedragen bijna € 1,5 miljoen exclusief aanleg warmtenet 
Voor de uitvoering van de pilot had de gemeenten een bedrag van bijna € 1,5 miljoen begroot. 
Hierin was rekening gehouden met de proceskosten, uitvoeringskosten voor 
woningaanpassingen en de externe in huur van begeleiding. Uitvoeringskosten zijn exclusief de 
kosten voor de aanleg van het warmtenet. Deze kosten zijn gemaakt door SVP en onbekend. De 
uiteindelijk gerealiseerde kosten liggen € 100 duizend hoger dan de begrote kosten. Met name 
de voorbereidingskosten en in huur van externe begeleiding zijn duurder uitgevallen. Daarnaast 
er is er een kostenpost voor de opstart van de interne begeleiding bijgekomen à € 250 duizend. 
De uitvoeringskosten zijn aanmerkelijk lager dan begroot, met name omdat de kosten voor de 
woningaanpassingen lager uitvielen dan begroot. Ondanks deze kostenbesparing bleek de 
begroting per saldo onvoldoende.  
 
Kosten voor woningaanpassingen van de pilot vallen lager uit voor gemeente, totale kosten 
onbekend 
In de begroting voor de pilot is € 8.684 gereserveerd per woning voor de aanpassingen. 
Vanwege de sterk afwijkende inpandige situatie per woning is er veel variatie in de kosten per 
woning. De kosten varieerden van € 1.300 per woning tot € 15.000 per woning. De woningen 
waarin al elektrisch werd gekookt, bleken het voordeligst om aan te passen. Naast op het 
kooktoestel zelf, kon de gemeente hier besparen op de uitgaven voor aanpassingen in de 
meterkast, verzwaren van de elektriciteitsaansluiting en het maken van een kookaansluiting. 
Circa 20% van de woningen kookte al elektrisch. De duurste woningen waren de woningen met 
geisers. In deze woningen moest de volledige warmte-infrastructuur in de woningen worden 
aangepast. De afleverset van de stadsverwarming hangt op zolder en distribueert van boven 
naar beneden. Hierdoor moet de infrastructuur die zichtbaar of weggewerkt is aangepast 
worden. Het gaat hierbij niet alleen om het aanpassen van leidingwerk. Dit kan ook betekenen 
dat er een nieuw plafond of een paar nieuwe tegels in moeten. De uiteindelijke gemiddelde 
kosten per woning lagen op € 5.909. 
 
Het kostenvoordeel voor de gemeente is onder andere behaald door een andere manier van 
aansluiten van de warmteleiding. Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van de pilot bleek 
dat de aansluiting van het warmtenet op de woning enkel mogelijk was door middel van een 
stijgleiding. De extra kosten die hierdoor buiten de woningen zijn gemaakt, zijn opgevangen 
door SVP. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente, die de kosten binnen de woningen 
vergoedt, gedaald. Het is onduidelijk of de totale kosten (voor gemeenten en SVP samen) 
uiteindelijke binnen de begrote bedragen zijn gebleven. Andere redenen voor de lagere 
uitvoeringskosten zijn dat is in het budget begroot dat alle woningen mee gingen in de 
collectieve aanpak en dat overal dezelfde bouwtechnische en installatietechnische ingrepen 
noodzakelijk zijn. In praktijk is dit niet zo geweest. Niet alle bewoners gingen mee in het traject 
en circa 20% van de wijk kookte al elektrisch. Deze factoren zorgde ook voor lagere kosten voor 
het aanpassen van de woningen. 
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Tabel A.18 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering pilotwoningen, incl. 

btw 

 
Begroot   Gerealiseerd   

Voorbereidingskosten € 50.000  Voorbereidingskosten € 70.000 

Uitvoeringskosten € 825.000  Interne begeleiding opstart € 250.000 

Inhuur begeleiding pilot € 500.000  Uitvoeringskosten € 521.000 

   Inhuur begeleiding pilot € 634.000 

     

Totaal € 1.375.000€ 1.375.000€ 1.375.000€ 1.375.000        TotaalTotaalTotaalTotaal    € 1.475.000€ 1.475.000€ 1.475.000€ 1.475.000    

 

Bron: Gemeente Purmerend 

 
 
€ 8,5 miljoen begroot voor aanpak overige deel proeftuin 
Op basis van de ervaringen uit de pilot en nieuwe afspraken met verschillende partijen zoals 
SVP en de woningcorporaties in de wijk is een nieuwe begroting gemaakt voor de realisatie van 
het overige deel van de proeftuin met nog 1.135 woningen. De begroting is gemaakt op basis 
van volledige deelname van de corporatie woningen en 85% deelname van de particulieren. In 
totaal zal het plan bijna € 8,5 miljoen vereisen. Hierin zijn niet de volledige kosten van het 
warmtenet meegenomen. Het onrendabel deel bedraagt ruim € 4,5 miljoen. De 
woningaanpassingen voor de 592 woningen (o.b.v. 85% deelname particulieren) die op dit 
warmtenet worden aangesloten bedragen ruim € 2,6 miljoen. De kosten voor de 512 woningen 
die reeds zijn aangesloten op het warmtenet maar nog koken met gas zijn begroot op € 936 
duizend. Naast deze kosten is er ook € 100 duizend aan subsidie gereserveerd voor bewoners 
die individueel door middel van all-electric over willen naar aardgasvrij. Tot slot is er 450 
duizend gereserveerd voor organisatie, communicatie en proceskosten. 
 

 
Tabel A.19 Investeringen* volgens uitvoeringsplan en financiering, incl. btw 

 
Investeringen    Financiering   

Investering warmtenet 
(onrendabel deel) € 4.337.000  Rijksbijdrage PAW € 6.770.000 
Investeringen woningen 
(warmtenet) 

€ 2.636.000    

Investeringen woningen 
(kookgas) 

€ 936.000    

Subsidie all-electric 
 € 100.000    

Organisatie, communicatie 
en proceskosten 

€ 450.000    

     

Totaal € 8.459.000  Totaal € 6.770.000€ 6.770.000€ 6.770.000€ 6.770.000 

*O.b.v. 85% deelname particulieren 

Bron: Gemeente Purmerend, bewerking EIB 
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Resterende middelen onvoldoende voor alle woningen 
De gemeente Purmerend heeft voor het aardgasvrij maken van Overwhere-Zuid verschillende 
subsidies ontvangen waaronder € 7,3 miljoen rijkssubsidie in het kader van PAW, € 245 duizend 
aan VNG subsidies en € 200 duizend subsidie vanuit de provincie. Wanneer van alle ontvangen 
subsidies de in de pilot reeds bestede middelen worden afgetrokken van, blijft er nog bijna € 6,8 
miljoen over. De resterende subsidie is niet toereikend voor het aardgasvrij maken van alle 
1.135 resterende woningen in de proeftuin. Daarom wordt momenteel gekeken naar 
verschillende oplossingen om dit gat te dichten. Ten eerste wordt onderzocht of aanvullende 
subsidies kunnen worden verkregen zoals de Subsidie Stimuleringsregeling Aardgasvrije 
Huurwoning (SAH). Ten tweede wordt gekeken naar mogelijkheden om kosten te besparen met 
name bij de woningaanpassingen. 
 
Totale kosten voor warmtenet niet inzichtelijk voor gemeente; BAK aanmerkelijk hoger 
De totale kosten voor de aanleg van het warmtenet en de huisaansluitingen zijn onbekend. 
Deze kosten zijn voor rekening van SVP. SVP heeft geen inzicht gegeven in deze kosten. Ook de 
project- medewerkers van de gemeente geven aan vooralsnog geen inzicht te hebben in deze 
kosten. De opgenomen kosten in de begroting vormen enkel de onrendabele top van de 
investering. Dit onrendabele deel zal in de vorm van een bijdrage aansluitkosten (BAK) voor 
rekening komen van de gemeente. Per blok verschilt de BAK (bijdrage aansluitkosten) die SVP 
nodig heeft om een rendabel warmtenet aan te kunnen leggen. SVP geeft in deze fase van het 
project aan dat de BAK gemiddeld over de blokken op € 6.700 per woning wordt geraamd (excl. 
btw). De BAK ligt aanmerkelijk hoger dan SVP ten tijde van de subsidieaanvraag stelde, 
namelijk € 2.000. Gezien het hoge onrendabele deel van het warmtenet, is een hogere BAK dan € 
6.700 niet uitgesloten. De gemeente geeft dat gesprekken plaatsvinden met SVP over de 
afrekening van de daadwerkelijke kosten van het warmtenet, waardoor meer transparantie 
ontstaat op dit vlak. 
 
Bewoners kunnen kosteloos aansluiten op het warmtenet 
Vanuit het college van burgemeester en wethouders is gesteld dat bewoners en eigenaren geen 
eigen bijdrage hoeven te betalen als zij kiezen voor een aansluiting op stadsverwarming. Dit 
geldt echter alleen voor de bewoners en eigenaren die tijdens de proeftuin besluiten om aan te 
sluiten. Bewoners en eigenaren die in een later stadium aansluiten, zullen de kosten deels of 
volledig zelf moeten dragen afhankelijk van wanneer zij van gedachten veranderen. Gebeurt dit 
tijdens de werkzaamheden, maar na de keuze-deadline, dan zal € 1.250 in rekening worden 
gebracht. Mochten bewoners zich na de werkzaamheden bedenken, dan zullen de kosten € 
9.000 per woning bedragen. Bewoners worden hierdoor mogelijk gestimuleerd in een eerder 
stadium te kiezen voor aardgasvrij. 
 
Participatie 

Persoonlijke aanpak vergroot draagvlak, maar is intensief en kostbaar 
In de pilot is geconstateerd dat persoonlijk en mondeling contact met bewoners een 
succesfactor is voor deelname. Ook is gebleken dat persoonlijk contact, 1 op 1, tijdrovend en 
arbeidsintensief is en daarmee kostbaar. Daarmee past de wijze waarop het projectteam 
contact heeft gehad met bewoners in de pilotwijk niet bij de omvang van de proeftuin voor de 
rest van de woningen. Opschaling van deze manier van communiceren lijkt niet realistisch voor 
de hele wijk. In het overige deel van de proeftuin wil de gemeente het persoonlijk contact 
handhaven, maar dit niet meer 1 op 1 uitvoeren. De gemeente verwacht dat er aanzienlijk 
minder inzet nodig is om bewoners te begeleiden naar een keuze. De verwachting is dat, gezien 
de ervaringen die er zijn uit pilot, bewoners makkelijker een keuze kunnen maken.  
 
Schadeloos stellen van bewoners stimuleert draagvlak; 100% deelname geen realistische 
aanname 
In de proeftuin worden bewoners vooralsnog schadeloos gesteld. Voor een aansluiting op het 
warmtenet worden de kosten volledig vergoed door de gemeente. Hiermee wordt een belangrijk 
obstakel voor deelname bij bewoners weggenomen. Ondanks dat bewoners geen kosten hoeven 
te maken voor de overstap naar aardgasvrij, is in de pilot is gebleken dat er uiteindelijk toch 
acht huishoudens voorlopig op het aardgas aangesloten blijven. De overwegingen van deze 
bewoners om niet deel te nemen aan de aanpak lopen uiteen. Dit laat zien dat bewoners zelfs 
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onder redelijke gunstige factoren ervoor kunnen kiezen om voorlopig niet de stap naar 
aardgasvrij te maken. De projectmedewerkers geven aan dat het daarom onrealistisch is om uit 
te gaan van volledige deelname. Er zullen altijd bewoners zijn die om verschillende redenen 
niet willen deelnemen. 
 
Mogelijke risico’s 

Een risico voor de voortgang vormt het loslaten van de 1 op 1 communicatie naar de bewoners. 
Dit resulteert mogelijk in een lager deelname percentage dan is gerealiseerd in de pilot. 
Daarnaast kan het gebrek aan voldoende middelen ervoor zorgen dat de proeftuin niet volledig 
van het aardgas kan worden gehaald.  
 
Een risico voor de begroting is de mogelijkheid dat de ingeschatte kosten voor de 
woningaanpassingen in de rest van de proeftuin hoger liggen dan die in de pilot zijn 
gerealiseerd. De pilot laat zien dat de inrichting van woningen sterk varieert en deze kans 
neemt toe wanneer ook de aanvullende woningtypes uit de rest van de wijk worden 
meegenomen. Hierdoor kunnen mogelijk kostenoverschrijdingen ontstaan.  
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Quirijnstok, Tilburg 

Kenmerken van de wijk 

De proeftuin in Tilburg ligt in de wijk Quirijnstok in Tilburg-Noord. Onder de proeftuin vallen 
2244 woningen. Het grootste deel van deze woningen is in het bezit van particuliere eigenaren 
en gebouwd in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De meeste woningen in de wijk hebben 
energielabel C, D of E. 
 
De gemeente Tilburg heeft Quirijnstok in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken 
aangedragen als proeftuin. Een belangrijke reden hiervoor is dat Quirijnstok is aangesloten bij 
het SMILE-project. Dit project, vanuit de regio midden Brabant gefinancierd met Europese 
subsidie, is gericht op het realiseren van energie neutrale wijken en het ontwikkelen van een 
wijkenergieplan. Daarnaast zijn er een aantal urgente opgaves in de wijk zoals het aanpakken 
van betonrot en het verwijderen van asbestdaken. De gemeente ziet kansen om deze lopende 
projecten en opgaven te combineren met het aardgasvrij maken van Quirijnstok.  
 

 
Tabel A.20 Wijkinformatie Quirijnstok 

 
  

Aantal woningen 2244 
Gemiddeld label C/D/E 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 1452 / 792 
- Aantal koop / aantal huur 1221 / 1023 

Aantal utiliteitsgebouwen 6 
Aardgasvrije oplossing Nog te beslissen 
Mogelijke bron Restwarmte Amer 

elektriciteitscentrale (optioneel) 

 

Bron: Gemeente Tilburg 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Aanpak Quirijnstok verdeeld in verschillende projecten 
Initieel heeft de gemeente ervoor gekozen om de aanpak in Quirijnstok op te delen in 3 
verschillende projecten genaamd de ‘Hink, Stap en Sprong’. In de Mozartflat, de “hink”, werd in 
het kader van een project genaamd de ‘innovatieve aanpak VVE’ gekeken welke stappen op het 
gebied van verduurzaming konden worden genomen. Dit proces kwam echter stil te liggen toen 
er betonrot in de flat werd geconstateerd. Op dat moment was er een gebrek aan financiële 
middelen voor een renovatie waarbij de betonrot kon worden aangepakt. In deze context is het 
idee ontstaan om de renovatie ten behoeve van de betonrot te combineren met het aardgasvrij 
maken van de woningen in de Mozartflat. Door de subsidie die beschikbaar is voor het 
aardgasvrij maken van de woningen wordt een gecombineerde aanpak financierbaar. De 256 
woningen met gemiddeld energielabel E in de Mozartflat zijn al aangesloten op het warmtenet 
maar koken momenteel nog op gas. Tijdens de aanpak zal de gasaansluiting worden verwijderd 
en wordt overgestapt op elektrisch koken. Ook zullen er aanvullende isolerende maatregelen 
worden genomen en zonnepanelen worden geïnstalleerd. 
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De ‘Stap’ richt zich op 24 woningen in de Beethovenlaan en Offenbachstraat. Deze woningen 
hebben veelal asbestdaken die tekenen van verwering beginnen te vertonen. De bewoners 
hebben hulp gezocht bij de gemeente voor de aanpak van de asbest. De gemeente heeft daarbij 
het idee opgevat om de asbestverwijdering te combineren met het aardgasvrij maken van de 
woningen. Samen met een groep bewoners zal worden onderzocht welke alternatief voor 
aardgas de voorkeur heeft. Onder de mogelijkheden vallen onder andere all-electric oplossingen 
met een lucht-water warmtepomp of kleinschalige collectieve oplossingen zoals een WKO. 
 
De ‘Sprong’ richt zich op drie verschillende buurtkernen bestaande uit 220 woningen. In dit 
project wordt samen met een werkgroep met de particuliere verhuurder, de woningcorporatie, 3 
bewoners en de gemeente en een wijkteam waarin 20 bewoners vertegenwoordigd zijn gezocht 
naar het beste alternatief voor aardgas in deze buurten. Het doel is om in deze buurten 
voorbeelden te creëren die opschaalbaar zijn naar de rest van de wijk. 
 
Aanpak aardgasvrij in Quirijnstok gekoppeld met urgente opgaven 
De verschillende projecten worden individueel benaderd en kennen elk hun eigen dynamiek en 
de betrokkenheid van verschillende stakeholders. Het voordeel van deze aanpak is dat erin de 
‘Hink’ en ‘Stap” urgente renovatieopgaves liggen waaraan het aardgasvrij maken van de 
woningen kan worden gekoppeld. Het idee is dat door het koppelen van opgaven het draagvlak 
voor aardgasvrij kan worden vergroot. Daarnaast kan het financieel gunstig zijn om de 
werkzaamheden te combineren. De gedachte is dat de ervaringen die worden opgedaan in deze 
deelprojecten vervolgens kunnen worden toegepast bij het aardgasvrij maken van de overige 
woningen in de wijk.  
 
Huidige aanpak 

‘Hink’ verloopt volgens de aanvraag, andere benadering voor ‘Stap’ en ‘Sprong’  
Sinds het indienen van de aanvraag in 2018 is de gemeente met behulp van projectmanagers en 
betrokken bewoners bezig geweest met de uitvoering van de deelprojecten. Het project gericht 
op de Mozartflat waar gelijktijdig betonrot wordt aangepakt verloopt nog zoals beschreven in de 
aanvraag. Onder andere door juridische obstakels (zie financiële aspecten) heeft het project wel 
enige vertraging opgelopen. 99% van de bewoners heeft inmiddels ingestemd met het 
investeringsvoorstel en de werkzaamheden zijn eind 2020 begonnen. Eind 2021 wordt de 
oplevering verwacht. 
 
Het project gericht op 24 woningen in de Beethovenlaan en Offenbachstraat, waar het 
verwijderen van de asbestdaken zou worden gecombineerd met het aardgasvrij maken van de 
woningen, is afgerond. Door het sneuvelen van het landelijk verbod op asbest in de Eerste 
Kamer in 2019 is bij sommige bewoners de urgentie van het verwijderen van de asbestdaken 
weggevallen. Daarnaast bleken de kosten voor de asbestsanering hoger uit te vallen dan van 
tevoren was ingeschat, waarmee het risico is ontstaan dat de financiële middelen van bewoners 
niet toereikend zijn voor zowel de asbestsanering als de transitie naar aardgasvrij. Tot slot 
zagen de bewoners het niet zitten om als één van de eerste in de wijk met een individuele 
oplossing van het aardgas te gaan, terwijl er in de toekomst zeer waarschijnlijk een collectief 
alternatief komt. Daarnaast waren er twijfels over de luchtwarmtepomp en het mogelijke 
lawaai hiervan in het bijzonder. Ook bestonden er twijfels over de besparingen die konden 
worden behaald. Deze redenen tezamen hebben ervoor gezorgd dat geen van de bewoners op 
dit moment de stap naar aardgasvrij wil maken, ondanks dat er volgens de gemeente een 
gunstige businesscase was. De bewoners hebben aangegeven liever te wachten op een 
wijkbrede aanpak, nieuwere technieken en meer vertrouwen in de markt. Wel hebben 
inmiddels 3 van de 4 huizenblokken) hun dak vervangen. 
 
In de buurtkernen in Quirijnstok die deel uitmaken van de ’Sprong’ liggen geen urgente 
opgaven. In de praktijk is gebleken dat bij het zoeken naar een alternatief voor aardgas op 
buurtniveau niet alle betaalbare opties in beeld komen. Om deze reden wordt voor deze 
woningen gewacht op een aanpak op wijkniveau. 
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Huidige aanpak gericht op ontwikkelen plan op wijkniveau en CO2-besparing. 
Een belangrijke les uit de deelprojecten is dat het individueel benaderen van kleine delen in een 
wijk niet optimaal is voor het creëren van een aanpak voor aardgasvrij voor de hele wijk. 
Initiatieven op buurtniveau kunnen potentieel de businesscase voor de rest van de wijk nadelig 
beïnvloeden. Daarom is ervoor gekozen om voor de resterende woningen de projecten en 
aangewezen buurten los te laten en het technisch onderzoek eerst op wijkniveau uit te voeren. 
Dit onderzoek heeft vooralsnog geen eenduidig antwoord opgeleverd. Hierbij speelt dat 
biomassa op dit moment zowel politiek als bij de bewoners erg gevoelig ligt. De gemeente heeft 
aangegeven dat de bewoners zelf graag waterstof willen maar dit is nog niet breed inzetbaar 
en/of op korte termijn beschikbaar. Aanvullend heeft de gemeente laten weten dat de focus niet 
meer per se ligt op aardgasvrij maar op het reduceren van CO2-uistoot in de wijk doormiddel 
van onder andere isolatie en daarmee meer te doen voor bewoners in termen van comfort en 
lagere energierekeningen. 
 
Technische aspecten 

Alternatief voor aardgas in Quirijnstok nog onbekend 
In Quirijnstok is het alternatief voor aardgas nog niet bekend. De Transitievisie Warmte zal hier 
meer richting in gaan geven. CE Delft heeft een globaal technisch-financieel onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijke aardgasvrije alternatieven in Tilburg. Momenteel voert Finance Ideas 
een onderzoek uit naar de betaalbaarheid van deze alternatieven voor de eindgebruikers. Deze 
onderzoeken vormen belangrijke bouwstenen voor de Transitievisie Warmte. Naar aanleiding 
van de Transitievisie Warmte worden plannen uitgewerkt op een lager schaalniveau, en zullen 
uiteindelijk één of meerdere alternatieven voor aardgas in Quirijnstok worden gekozen. Bij het 
opstellen van deze plannen worden bewoners nadrukkelijk betrokken. 
 
Schaal belangrijk voor keuze alternatief aardgas 
Uit de deelprojecten werd duidelijk dat schaalniveau waarop de aanpak aardgasvrij wordt 
benaderd gevolgen kan hebben voor de keuzes die tijdens het proces worden gemaakt. Er zijn 
alternatieven voor aardgas waarbij een grotere schaal de businesscase positief beïnvloedt, zoals 
de aanleg van een warmtenet. Hier tegenover staat dat initiatieven op kleine schaal een-
voudiger te organiseren zijn en daarmee beter uitvoerbaar. Echter kunnen deze kleinschalige en 
individuele alternatieven voor aardgas een nadelig effect hebben op de businesscase voor 
collectieve warmtevoorzieningen in de rest van de wijk doordat het aantal potentiële 
aansluitingen hiermee afneemt. Rekening houdend met deze overwegingen heeft de gemeente 
ervoor gekozen om de focus te leggen op het ontwikkelen van plan voor de hele wijk. De aanpak 
aardgasvrij wordt daarom door de gemeente, met uitzondering van de Mozartflat, niet meer op 
buurtniveau benaderd maar op wijkniveau. Wel probeert de gemeente de VvE aanpak verder te 
brengen met nóg een appartementencomplex (100 app) in Quirijnstok. Vergelijkbaar met 
Mozartflat, maar nu zonder urgentie/koppelkans. 
 
Financiële aspecten 

Kosten afhankelijk van uiteindelijk gekozen alternatief aardgasvrij 
Voor Quirijnstok is het in dit stadium gezien de onzekerheid over het alternatief voor aardgas 
prematuur om de kosten te weergeven. Het technische vervolgonderzoek op het onderzoek van 
CE Delft zal meer duidelijkheid moeten geven over de kosten van verschillende mogelijke 
aardgasalternatieven in Quirijnstok.  
 
Proceseisen NEF kunnen leiden tot vertraging  
Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) verstrekt leningen met een lage rente aan VvE’s en 
woningeneigenaren die maatregelen nemen om energie te besparen. Deze energiebespaar-
leningen worden onder andere ingezet om een deel van de maatregelen in de Mozartflat te 
financieren. Ook in andere proeftuinen wordt het NEF ingezet om investeringen te financieren 
en speelt daarmee een belangrijke rol in de transitie naar aardgasvrij. De gemeente Tilburg 
geeft aan dat de eisen die het NEF stelt voor vertragingen in het proces kunnen zorgen. Het NEF 
vereist een relatief zwaar aanvraagproces waarbij ook eisen worden gesteld aan de inrichting 
van het interne proces van de VvE., zoals besluitvormingsmomenten. Tussentijdse 
aanpassingen van deze eisen hebben er in het geval van de Mozartflat voor gezorgd dat het 
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proces opnieuw doorlopen moest worden. Daarnaast biedt het NEF pas aan het eind van het 
proces een formele offerte aan. Hierdoor is tot het laatste moment onzeker of de financiering 
beschikbaar zal zijn. Het wijkinvesteringsfonds van de gemeente kan worden aangewend 
wanneer de NEF financiering uiteindelijk niet wordt verkregen. 
 
Onvoorziene juridische tegenslag zorgt voor vertraging en aanvullende kosten 
Tijdens het deelproject in de Mozartflat is gebleken dat er juridische beperkingen zijn aan het 
verstrekken van rijkssubsidie aan een VvE waar de woningcorporatie een groot belang in heeft. 
Met behulp van de handleiding PAW, Europa Decentraal en juridische ondersteuning vanuit de 
gemeente wordt er in Tilburg gewerkt aan een juiste invulling van de gemeentelijke 
beschikking om het vermoeden van staatsteun weg te nemen. Hoewel het juridische probleem 
kan worden verholpen, heeft het wel geleid tot vertraging en extra kosten. In de toekomst zal 
meer rekening moeten worden gehouden met de juridische kaders (in bijvoorbeeld 
beschikkingen of overeenkomsten) rondom het verlenen van rijkssubsidies aan 
woningeigenaren zoals woningcorporaties om vertragingen en aanvullende kosten te 
voorkomen. 
 
Proceskosten vormen een grote kostenpost  
Naast kosten voor het aardgasvrij maken van de woningen worden er ook kosten gemaakt voor 
de begeleiding van het proces en voor onderzoek. Deze kosten kunnen fors oplopen en een 
groot deel van de totale uiteindelijke kosten voor de aanpak aardgasvrij vormen. De gemeente 
heeft voor Quirijnstok meerdere projectleiders in dienst die in totaal werken met een budget 
(voor proces- en onderzoekskosten) van € 400.000 voor één jaar. Voor de projecten in de 
Mozartflat en de Beethovenlaan zijn wel de volledige proceskosten voor het hele project 
begroot. Voor de komende jaren zal het budget moeten worden uitgebreid aangezien het 
verloop voor de wijk Quirijnstok en de gevraagde inzet hierbij nog niet bekend was. De totale 
omvang van de proceskosten is daarmee nog niet geheel duidelijk. Naast de gemeente maken 
ook andere organisaties zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en 
bewonersverenigingen proceskosten in de aanpak aardgasvrij. De omvang van de proceskosten 
bij deze organisaties is vooralsnog onbekend. 
 
Participatie 

Combineren opgaves lijkt kansrijke route, maar is niet zonder risico's 
De motivatie voor de transitie naar aardgasvrij is volgens de gemeente bij bewoners meer 
aanwezig wanneer zij hier voordeel uit behalen. Wanneer de aanpassingen aan de woningen 
worden gecombineerd met het aanpakken van urgente opgaven of kwaliteitsverbeteringen aan 
de woningen is er meer draagvlak onder bewoners. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de financiële aspecten van deze koppelkans. Wanneer de koppelkans financieel niet 
haalbaar is of de urgentie ervan wegvalt kan dit ten kosten gaan van het aardgasvrij maken van 
de woningen. Een gedegen inventarisatie van de kosten van de aanvullende opgave en het 
voordeel van de koppeling is daarom wenselijk voor de haalbaarheid en het draagvlak van het 
project. Bovendien kunnen er tegengestelde belangen binnen de gemeente ontstaan wanneer 
het aardgasvrij maken van woningen wordt gekoppeld aan opgaven die vanwege 
veilheidsoverwegingen snel moeten worden aangepakt, zoals betonrot of asbestsanering. De 
urgentie kan het doorlopen van een grondig proces richting aardgasvrij belemmeren. 
 
Bewoners informeren vereenvoudigt opgave 
Aanvankelijk zijn de bewoners onvoldoende geïnformeerd over de intentie om Quirijnstok aan 
te dragen als proeftuin aardgasvrij. De mededeling dat de wijk als eerste in Tilburg de transitie 
zou gaan maken stond eerder in de krant dan het was gecommuniceerd met de bewoners. Dit 
gebrek aan communicatie heeft ervoor gezorgd dat er in eerste instantie veel weerstand was 
tegenover de gemeente en de aanpak aardgasvrij. Vanaf dat moment heeft de gemeente zich 
ingezet om de bewoners te betrekken bij het proces en tijdig te voorzien van informatie. 
Daarnaast heeft de gemeente voor het project in de Beethovenlaan een budget beschikbaar 
gesteld waarvan bewoners zelf externe deskundigheid kunnen inhuren om zich te kunnen 
informeren over bijvoorbeeld beschikbare technieken en kosten. Voor de gehele wijk 
Quirijnstok is ook een budget voor externe deskundigheid beschikbaar alleen hier kunnen 
bewoners niet zelf over beschikken maar wordt beheerd door de gemeente. 
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Intensief participatietraject vergroot het draagvlak maar is kostbaar 
Het creëren van voldoende draagvlak onder bewoners is essentieel voor het slagen van de 
aanpak aardgasvrij. Het is daarom belangrijk dat bewoners al in een vroeg stadium worden 
meegenomen in de ontwikkeling van het plan en/of tijdig worden geïnformeerd om te 
voorkomen dat het plan onvoldoende steun heeft van bewoners en daardoor vastloopt. 
Het is daarbij wel essentieel om vooraf na te denken over welke manier van participatie 
gewenst is en wat de kaders hiervoor zijn. Zo is er in Quirijnstok 10 uur projectleiding per week 
op zowel de Mozartflat (256 woningen, VvE en woningcorporatie) als de 
Beethovenlaan/Offenbachstraat (24 particuliere woningen). De wijze van participatie in de 
Beethovenlaan/Offenbachstraat is daarmee erg intensief. Het opschalen van deze wijze van 
participatie zal aanzienlijke kosten met zich mee brengen. De gemeente zal daarom een 
duurzaamheidsmakelaar inzetten en hopen zo aan de behoefte van persoonlijk contact/advies 
op maat te voldoen maar verder de verantwoordelijkheid voor uitvoer en organiseren van de 
aanpak meer bij de bewoners te laten. 
 
Gemeente zet duurzaamheidsmakelaar in 
De gemeenten heeft een duurzaamheidsmakelaar aangesteld. Deze makelaar zal zich de 
komende 12 maanden, 6 tot 8 uur in de week inzetten om de bewoners van Quirijnstok te 
stimuleren en enthousiast te maken om hun woning te verduurzamen.  
De focus van de makelaar zal komen te liggen op de volgende punten: 
• Het initiëren, creëren en ondersteunen van (kleine) collectieven van bewoners, die hun 

woning willen verduurzamen 
• Het bij elkaar brengen van vragende collectieven/bewoners en aanbiedende 

ondernemers/bedrijven 
• Het begeleiden van en toevoegen van kennis aan de collectieven 
• Het beter benutten van de lopende en toekomstige acties die uitgevoerd worden in het 

kader van het programma Aan de slag met je huis (energieadvisering, zonneproject, esco’s) 
• Het geven van energieadvies  
 
Ook zal de makelaar collectieve inkoopacties begeleiden. Dit omvat het maken van een 
wijkscan, het definiëren van kansrijke maatregelen, het meer in detail opnemen van enkele 
woningen, het benaderen van bedrijven en het maken van een aanbod. 
Verder zal de makelaar een groepje koplopers begeleiden, die flinke stappen willen maken in de 
verduurzaming van hun woning door deskundige begeleiding te geven bij het maken van 
overwegingen en het nemen van beslissingen. 
 
Werkgroep en wijkteam opgericht, beslissen mee over aardgas alternatief 
Voor het organiseren van participatie in Quirijnstok heeft de gemeente een werkgroep en een 
wijkteam opgericht. Het wijkteam bestaat uit ongeveer 20 bewoners uit Quirijnstok en levert 
input aan de werkgroep. De werkgroep bestaat uit de gemeente, woningcorporatie Wonen 
Breburg, particuliere verhuurder Vesteda en drie bewoners uit Quirijnstok. De werkgroep zal 
samen met het wijkteam meedenken in de ontwikkeling van een aanpak voor het aardgasvrij 
maken van Quirijnstok. Om ervoor te zorgen dat de bewoners in het wijkteam effectief kunnen 
bijdragen hebben zij een masterclasses over verschillende aardgasvrije technieken (o.a. 
biomassa en waterstof) aangeboden gekregen. Het betrekken van bewoners in het proces draagt 
bij aan het herstellen van vertrouwen, het creëren van draagvlak en het uiteindelijke succes 
van de transitie naar aardgasvrij. 
 
Afstemmen interne besluitvorming woningcorporatie en VvE van belang voor succesvol proces 
In projecten waar woningcorporaties en VvE zijn betrokken, zoals in de VvE van de Mozartflat, 
is het van belang dat de processen binnen de VvE aansluiten op de besluitvormingsstructuur bij 
de woningcorporatie. De gemeente geeft aan dat in de uitwerkingsfase van de aanpak in de 
Mozartflat de plannen pas in een laat stadium aan het bestuur van de woningcorporatie zijn 
voorgelegd. Hierdoor moesten in dit stadium een aantal aanpassingen in het plan worden 
verwerkt, wat voor vertraging van het proces heeft gezorgd. Volgens de gemeente kan het 
proces binnen de VvE beter verlopen wanneer er rekening wordt gehouden met de 
besluitvormingsmomenten binnen de woningcorporatie. De gemeente onderzoekt of binnen 
Quirijnstok de VvE aanpak verder kan worden uitgebreid. Momenteel wordt gekeken of het ook 
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lukt om zonder koppelkans/urgentie een andere soortgelijke flat met 100 appartementen 
aardgasvrij te maken. 
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Garyp, Tytsjerksteradiel 

Kenmerken van de wijk 

De proeftuin in Tytsjerksteradiel gaat over het dorp Garyp. De aanvraag was oorspronkelijk 
gericht op 603 woningen. Na de aanvraag is de proeftuin vergroot tot 712 woningen door het 
hele postcodegebied mee te laten doen in plaats van alleen de bebouwde kom. In de aanvraag 
werd ervan uit gegaan dat de aanwezige appartementen (30 stuks) al aardgasvrij waren. Dit 
bleek echter voor een deel nog niet het geval en daarom gaat de gemeente ervanuit dat de helft 
nog maatregelen moet nemen. In de analyse wordt uitgegaan van de woningaantallen als in de 
aanvraag gegeven.  
 

 
TabelTabelTabelTabel    A.21A.21A.21A.21    WijkkenmerkenWijkkenmerkenWijkkenmerkenWijkkenmerken    GarypGarypGarypGaryp    

 

        

Aantal woningen 603 
Gemiddeld label D/E 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen  603 / 0 

- Aantal koop / aantal huur Onbekend 

Aantal utiliteitsgebouwen Onbekend 

Aardgasvrije oplossing All-electric 

Bron Elektriciteit 

 

Bron: gemeente Tytsjerksteradiel 

 
 
In de aanvraag worden 603 woningen genoemd die binnen de proeftuin maatregelen nemen. De 
verdeling tussen koopwoningen en huurwoningen is onduidelijk. In de aanvraag wordt 
aangegeven dat de proeftuin met name gericht is op particuliere woningeigenaren. De verdeling 
tussen koop en huur wordt voor deze analyse buiten beschouwing gelaten en er is van 603 
woningeigenaren uitgegaan. Daarnaast geeft de gemeente aan dat de utiliteitsgebouwen niet 
exact in beeld zijn. In de subsidieverordening is wel de mogelijkheid opgenomen om eventueel 
subsidie te verlenen aan utiliteitsgebouwen.  
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Proeftuin start vanuit energiecoöperatie 
Garyp werkt al enige tijd aan duurzaamheidsinitiatieven. Zo hebben dorpsbewoners in Garyp de 
energiecoöperatie (EKG) opgericht en op een voormalige vuilstortlocatie een zonnepark met 
27.000 zonnepanelen gerealiseerd. De winsten uit het zonnepark worden aan het dorp 
beschikbaar gesteld via een duurzaamheidsfonds. Dit fonds heeft als doel het bevorderen van 
duurzaamheid en is opgericht door de stichting die het zonnepark beheert. Dit zonnepark is 
ruim voldoende voor de huidige en toekomstige elektra voorziening van het dorp. Het bestuur 
van de EKG heeft ambities om Garyp energieneutraal te maken. Voor de aanvraag is gekeken 
naar verschillende aardgasvrije opties. Zo is een warmtenet overwogen, maar al snel bleek dat 
de aanleg van het net plus bronnen niet rendabel zou worden in Garyp. Daarnaast zijn er voor 
groen gas geen bronnen aanwezig. Daarom wordt voor een all-electric oplossing gekozen. Deze 



124 

oplossing biedt veel keuzevrijheid voor de particuliere woningeigenaren. De aanpak uit de 
aanvraag komt overeen met de huidige aanpak.  
 
Deze proeftuin zal veel leerkansen bieden in de investeringen die gepaard gaan met het all-
electric maken van verschillende type woningen en met verschillende all-electric oplossingen 
voor verschillende bouwjaarklassen in een landelijke omgeving. 
 
Bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de proeftuin wordt vanuit de EKG, 
Dorpsbelangen en ondernemersvereniging nauw samengewerkt met de netbeheerders in Garyp 
(Liander en Stedin) en met Woningcorporatie WoonFriesland.  
 
Technische aspecten 

Het uitvoeringsplan gaat over het all-electric maken van woningen in Garyp. Dit betekent 
doorgaans het isoleren van woningen, het plaatsen van een warmtepomp en eventuele 
aanvullende maatregelen zoals zonnepanelen en elektrisch koken.  
 
Tot en met januari 2021 zijn ongeveer 57 aardgasvrije woningen in Garyp gerealiseerd. 
Projectmedewerkers geven aan dat dit grotendeels woningen zijn met ‘betere’ energielabels. 
Van een aantal woningen zijn maatregelen en kosten op anonieme wijze met het EIB gedeeld. 
De maatregelen betreffen zowel isolatiemaatregelen als installatiemaatregelen. Voor isolatie 
wordt vaak gekozen voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie en HR++ of triple glas. Dakisolatie is 
vaak al aanwezig in de woningen.  
 
De installatiemaatregelen betreffen een warmtepomp en PV-panelen. Daarnaast wordt de 
kookvoorziening vaak vervangen en vinden er aanpassingen plaats voor het afgiftesysteem en 
de elektrische aansluiting. Het aanpassen van het afgiftesysteem gebeurt bij sommige 
woningen. Een warmtepomp levert een lagere temperatuur dan een gasketel en daarvoor wordt 
doorgaans lage temperatuur verwarming geïnstalleerd om een groter afgiftevermogen te 
behalen voor voldoende comfort. In sommige gevallen kan er ook voor gekozen worden om 
huidige radiatoren te behouden en de warmtepomp een iets hogere temperatuur te laten 
leveren. Hierdoor zal het elektriciteitsverbruik hoger zijn, maar zijn geen investeringen nodig 
voor het afgiftesysteem.  
 
Financiële aspectenFinanciële aspectenFinanciële aspectenFinanciële aspecten    

Investeringen in woningen geschat op ruim € 30.000 per woning 
In tabel A.22 worden de investeringen en financiering weergegeven voor de proeftuin in Garyp. 
De financiële informatie die hier gepresenteerd wordt, is op basis van het uitvoeringplan in de 
subsidieaanvraag. Voor de investeringen is aangenomen dat alle 603 woningen all-electric 
worden. Een aanpassing is gemaakt voor de kosten die in de aanvraag gereserveerd waren voor 
de verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur, namelijk € 300.000. Deze investering is voor 
rekening van de netbeheerder. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd stond in de aanvraag is in 
overleg met het ministerie besteed aan proceskosten. In tabel A.22 is deze aanpassing verwerkt.  
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Tabel Tabel Tabel Tabel A.2A.2A.2A.22222    Investeringen en Investeringen en Investeringen en Investeringen en financiering vfinanciering vfinanciering vfinanciering volgens uitvoeringsplan olgens uitvoeringsplan olgens uitvoeringsplan olgens uitvoeringsplan TytsjerTytsjerTytsjerTytsjerkkkksteradielsteradielsteradielsteradiel,,,,    

inclinclinclincl....    btw btw btw btw     

 

InvesteringenInvesteringenInvesteringenInvesteringen        Financiering Financiering Financiering Financiering     
    

Investeringen in 
woningen 

€ 18.402.379 Eigen financiering 
woningeigenaren 

€ 12.120.178 

Eenmalige 
energiescans 

€ 9.450* Rijksbijdrage PAW € 5.664.851 

Organisatie en 
proceskosten 

€ 558.500* ISDE-subsidie € 1.266.300 

                

Totale investering € 19.051.329 Totale financiering € 19.051.329 

Totaal per woning € 31.594   

* Deze kosten zijn net als in de aanvraag exclusief btw gegeven. Wanneer hier een btw-percentage van 21% voor zou 
worden gerekend komt dit neer op een totale additionele investering van ongeveer € 136.000. Het is onduidelijk hoe 
deze btw gefinancierd zal worden. 

Bron: Gemeente Tytsjerksteradiel, bewerking EIB 

 
 
In de aanvraag is subsidie aangevraagd voor een gemiddelde onrendabele top van investeringen 
in woningen, energiescans, organisatiekosten en investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur 
voor de netbeheerder. De overige investeringen in de woningen worden gefinancierd door de 
ISDE-subsidie op warmtepompen en door eigen financiering.  
 
Investeringen in aanvraag gebaseerd op openbare tools 
De investeringen die Tytsjerksteradiel in de aanvraag gebruikt zijn gebaseerd op de openbare 
tool ‘VerbeterJeHuis’ van RVO en Milieucentraal en op kentallen van Vereniging Eigen Huis. Hier 
is voor gekozen omdat er nog weinig ervaring beschikbaar was met het aardgasvrij maken van 
de bestaande woningvoorraad. Echter wordt er nu via energiescans per woning gekeken welke 
maatregelen het meest geschikt zijn en wat de investeringen hiervan zijn.  
 
De geraamde investeringskosten in de aanvraag bestaan uit de volgende onderdelen: 
• De gevel, de vloer en het dak worden geïsoleerd. Er wordt uitgegaan van 

spouwmuurisolatie. Dit zal in realiteit niet in alle woningen mogelijk zijn waardoor kosten 
hoger kunnen zijn.  

• HR++ ramen worden geïnstalleerd.  
• Er wordt een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. In de aanvraag wordt rekening 

gehouden met een ISDE-subsidie voor een warmtepomp van € 2.100.  
• Er wordt balansventilatie geïnstalleerd.  
Voor vrijstaande woningen zijn deze investeringen samen ongeveer € 39.000 en voor 
tussenwoningen ongeveer € 29.000. Na de aanvraag is de proeftuin vergroot met ongeveer 100 
woningen. Het gaat hier veelal om vrijstaande woningen waardoor de gemiddelde 
investeringen per woningen naar waarschijnlijk groter zijn dan in tabelA.22.  
 
Investeringskosten woningen in aanvraag gebaseerd op uitgangspunt energielabel C 
In het dorp is een grote variatie aan typen woningen. 71% van de woningen heeft label C of 
slechter en 32% heeft label G. De investeringskosten in de aanvraag zijn gebaseerd op label C 
woningen. Het gemiddelde label van de woningen in Garyp ligt tussen D en E. Als gevolg lijken 
de investeringen onderschat. Daarnaast maakt de gemeente Garyp gebruik van een 
investeringspeil waardoor investeringen afnemen wanneer het bouwjaar van de woning 
recenter is. Ook dit lijkt een te gunstig beeld te schetsen. Ten slotte zijn er nog enkele kosten 
overzien in de aanvraag zoals het afkoppelen van gas in de woning of het installeren van een 
elektrische kookplaat.  
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Investeringskosten woningen komen gemiddeld overeen met aanvraag, grote verschillen 
tussen woningen 
De gemeente geeft aan zelf een geanonimiseerd overzicht te maken van genomen maatregelen 
per woning en bijbehorende kosten. Voor een aantal woningen zijn deze maatregelen en kosten 
op anonieme wijze met het EIB gedeeld. Hierbij vallen de volgende dingen op.  
• Naar verhouding worden er relatief minder vaak maatregelen genomen in ‘slechte’ 

woningen. 
• Isolatiemaatregelen bij label D en E woningen bestaan uit vloerisolatie, gevelisolatie en 

vervanging van glas. Gevelisolatie voor deze energielabels varieert van spouwmuurisolatie, 
tot binnen- of buitenmuurisolatie. Voor buiten- en binnenmuurisolatie zijn geen kosten 
gedeeld maar deze maatregelen vergen doorgaans hogere investeringen dan 
spouwmuurisolatie.  

• Bij woningen met ‘betere’ energielabels worden soms echter meer maatregelen getroffen 
dan vooraf verwacht. Zo wordt bij label B woningen de spouw geïsoleerd en kiezen 
sommige woningeigenaren van een label B of C woning ervoor om aanvullende 
isolatiemaatregelen te nemen zoals vloerisolatie en vervanging van glas. Deze keuze komt 
voort uit zowel comfort-, duurzaamheids-, als efficiencyoverwegingen. Des te beter 
geïsoleerd de woning, des te lager het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.  

• De gemiddelde investering in een lucht-water warmtepomp ligt hoger dan kentallen. De 
gemiddelde investering in een lucht-water warmtepomp van deze eerste praktijkgevallen 
ligt gemiddeld rond 13.500. Hierbij moet worden aangetekend dat de ervaringen met 
verschillende pompen wordt ‘getest’. Stillere pompen, die veelal duurder zijn, worden 
bijvoorbeeld geplaatst in het kader van de proeftuin. 

• De kosten voor eenzelfde type warmtepompen kunnen verschillen door technische 
obstakels bij de installatie. Dit hangt onder andere af van waar de warmtepomp geplaatst 
wordt. Daarnaast spelen mogelijk ook verschillen in onderhandeling met de verkoper een 
rol in prijsverschillen.  

• Bijna alle woningen die maatregelen hebben genomen, hebben ook PV-panelen 
geïnstalleerd. Afhankelijk van het type PV-panelen en het aantal lopen de investeringen 
hierin uiteen van ongeveer € 3.500 tot € 10.000.  

• Er bestaat een afweging tussen het installeren van lage temperatuur verwarming (LTV) en 
het behouden van huidige radiatoren. LTV heeft een groter oppervlak waardoor woningen 
beter verwarmd worden op lage temperatuur. Woningeigenaren die huidige radiatoren 
behouden zullen op hogere temperatuur moeten verwarmen waardoor elektriciteitskosten 
stijgen. De kosten van LTV lopen uiteen. Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen om extra 
radiatoren te installeren om hun warmteafgifteoppervlak te vergroten of om 
vloerverwarming te installeren wat ingrijpender en duurder is.  

• In de woningen tot nu toe wordt geen balansventilatie geïnstalleerd maar worden alleen 
extra roosters in ramen geplaatst.  

Samenvattend lijken de inschattingen uit de aanvraag gemiddeld in lijn met de tot nu toe 
daadwerkelijke kosten maar bestaan er grote verschillen tussen de woningen. Ook zijn de 
inzichten nog gebaseerd op een beperkt aantal woningen en nemen naar verhouding minder 
‘slechte’ woningen maatregelen.   
 
Mogelijk andere aanpak voor woningen met slechtere labels 
Projectmedewerkers geven aan dat er vooralsnog veel woningen verduurzamen met goede 
labels. Het all-electric maken van woningen met labels F en G is relatief duurder. 
Projectmedewerkers geven aan dat investeringen voor grote, slecht geïsoleerde woningen op 
kunnen lopen van € 60.000 tot € 80.000 wat overduidelijk meer is dan de investeringen in tabel 
A.22.  
 
Als gevolg wordt door projectmedewerkers de mogelijkheden voor hybride warmtepompen 
voor dit type woningen verkend. Hybride oplossingen vergen minder hoge investeringen in 
isolatie en warmtepompen en zouden daarom een uitkomst kunnen zijn voor woningen met 
slechtere labels in de proeftuin. Deze verkenning zal in 2021 plaats vinden.  
 
Maatregelen voor reeds goed geïsoleerde woningen met subsidie terug te verdienen 
Projectmedewerkers geven aan dat een deel van de woningen die maatregelen hebben 
genomen richting nul-op-de-meter gaan. Hierbij gaat het met name om woningen die voor het 
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nemen van maatregelen al label A, B of C hebben. Ook geven projectmedewerkers aan dat voor 
dit type woningen maatregelen zich met subsidies binnen de levensduur kunnen 
terugverdienen. De subsidies die worden ingezet zijn zowel de landelijke subsidies zoals de 
SEEH en ISDE als een bijdrage van de proeftuin. Warmtepompen hebben een levensduur van 
ongeveer 15 jaar. Na 15 jaar is een herinvestering nodig en het is onzeker welke subsidies dan 
beschikbaar zijn voor warmtepompen. Voor lagere labels liggen de investeringen, besparingen 
en terugverdientijden anders en moeten met name de besparingen en terugverdientijden nog 
ondervonden worden.  
 
Verzwaring elektriciteitsnet grote kostenpost 
In de aanvraag is rekening gehouden met elektriciteitsnetverzwaring. Hiervoor wordt een 
bedrag van € 300.000 exclusief btw genoemd die voor de netbeheerder zullen zijn. Uit 
gesprekken blijkt dat de kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnet tussen de € 4 en € 5 
miljoen liggen. Deze verzwaring is echter niet alleen een verzwaring voor het dorp Garyp maar 
bedient een groter gebied. De kosten zijn daardoor niet alleen toe te wijzen aan de proeftuin. In 
tabel A.22 zijn de kosten volgens de aanvraag meegenomen. 
 
Proceskosten meegenomen in aanvraag; volgens praktijk onderschat 
De kosten voor de gemeente bestaan uit de proceskosten en de energiescans. Deze kosten zijn 
als in de aanvraag meegenomen en dus exclusief btw. De gemeente dekt deze kosten door een 
gedeelte van de PAW rijksbijdrage en een aanvullende provinciale subsidie.  
 
De proceskosten zijn begroot in de aanvraag. Er stond voor de eerste vijf jaar één dagdeel per 
week gepland voor de projectleider, kosten voor communicatie en kosten voor de huisvesting 
van het informatiecentrum. Uit gesprekken blijkt dat dit ene dagdeel niet genoeg is en dit is 
daarom opgeschroefd naar twee en half dagdeel. Daarnaast werken er gemiddeld 2 fte bij de 
gemeente aan de proeftuin. De focus van deze medewerkers is verschillend van organisatorisch 
tot juridisch of financieel en is niet opgenomen in tabeltabel A.22.  
 
De energiescans worden betaald uit de Rijkssubsidie en aanvullende provinciale subsidie. 
Volgens de aanvraag zouden de energiescans ongeveer € 150 exclusief btw per stuk kosten. 
Bewoners zouden hiervoor alleen een energiescan krijgen en later kon een woningverbeterplan 
aangevraagd worden. Uit gesprekken blijkt dat in praktijk de energiescan het 
woningverbeterplan gecombineerd worden uitgevoerd. De totale kostprijs van de scan plus het 
verbeterplan is € 250 exclusief btw per stuk. De provincie Friesland dekt het verschil tussen de 
daadwerkelijke kostprijs en de kostprijs zoals in de aanvraag was voorzien. Daarnaast dekt de 
provincie Friesland ook de extra energiescans doordat het proeftuin gebied vergroot is van 603 
naar 712 woningen. De subsidie van de provincie is in totaal € 250.000. Deze hogere 
proceskosten en de subsidie van de provincie zijn niet opgenomen in tabel A.22. 
 
ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Pilots blijken niet nodig voor participatie 
Volgens de aanvraag zouden er verschillende typen woningen als eerste aardgasvrij worden 
gemaakt. Deze woningen zouden dienen als modelwoningen voor Garyp en andere 
geïnteresseerden. Alle concepten hebben isolatie nodig tot label A of B. Daarnaast zal er in de 
woningen elektrisch worden gekookt en balansventilatie geïnstalleerd worden. De warmte zal 
geproduceerd worden door warmtepompen of door een pelletkachel. Warmteafgifte vindt in 
drie van de vier pilots plaats door lage temperatuurverwarming (LTV). Ten slotte wordt er in de 
pilotwoningen elektra opgewekt door PV-panelen. Niet al deze maatregelen worden in de 
investeringskosten van de overige woningen meegenomen. De investeringen in de 
voorbeeldwoningen liggen daarom hoger. De pilotwoningen krijgen een aanvullende subsidie. 
In ruil hiervoor dienen de woningen ter demonstratie hun woning open te stellen voor andere 
bewoners. 
 
De planning was om in 2019 30 tot 40 woningen van het aardgas af te sluiten. In de jaren hierna 
verwacht de projectgroep elk jaar 80 tot 100 woningen af te koppelen. Halverwege 2020 waren 
er ongeveer 40 woningen van het gas af. De bouw van de pilots was toen echter nog niet 
afgerond. Projectmedewerkers dachten voor de aanvraag dat pilots nodig zouden zijn om 
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woningeigenaren te overtuigen. Aangezien er al een aantal woningen voor de pilots van het gas 
gaan, blijkt dit niet per se nodig te zijn. Echter, voor woningeigenaren die moeilijker zijn over te 
halen kunnen pilots wel nuttig zijn.  
 
Gratis energiescans voor woningeigenaren 
Alle woningeigenaren kunnen een energiescan krijgen. Tijdens deze scan wordt zowel op 
bouwkundig vlak als op het vlak van installaties gekeken naar de woning. Vervolgens wordt een 
verbeterplan opgesteld. Hieruit volgen offertes. In juni 2020 waren er 322 energiescans 
uitgevoerd. Op dat moment waren er in totaal 68 aanvragen voor subsidie binnen en in januari 
2021 ligt dit aantal op 79. Volgens de aanvraag is de verwachting dat in 2023 80 tot 90% van 
Garyp aardgasvrij is. Mogelijk is dit te ambitieus. Projectmedewerkers geven aan dat corona 
onder andere een vertragende werking heeft.  
 
Subsidieverordening beloont woningeigenaren die snel maatregelen nemen 
De subsidieverordening is als volgt geregeld. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor 
isolatie, installaties en externe financiering. Het totaal van de subsidie zal nooit meer bedragen 
dan € 10.000 per woning in 2019. Voor 2020 is het maximumbedrag gesteld op € 9.000 en voor 
2021 en de jaren daarna op € 8.300. Voor isolatie bedraagt de subsidie maximaal 60% van de 
kosten en voor installaties maximaal 50% van de kosten. Bovenstaande maatregelen dienen 
binnen één jaar na de datum van de toekenning van subsidie te zijn uitgevoerd en de woning 
dient na de maatregelen aardgasvrij te zijn. Als alle woningen binnen het vergrote 
proeftuingebied subsidie aanvragen voor het isoleren van woningen en het installeren van 
warmtepompen zal er een tekort ontstaan. De toekenning van subsidies stopt wanneer de 
totale bijdrage Proeftuinen Aardgasvrije Wijken op is. Het gevolg van deze subsidieverordening 
is mogelijk dat dit het mechanisme in de hand werkt dat woningeigenaren met relatief lage 
vereiste investeringen, waarvan de subsidie de gehele onrendabele top dekt, als eerste subsidie 
zullen aanvragen. Mogelijk blijven woningen met een grotere opgave achter.  
 
Financieringsmogelijkheden vormen projectrisico 
Woningeigenaren moeten een aanzienlijk gedeelte van de investeringen zelf financieren. 
Projectmedewerkers geven aan dat de onrendabele top van de investering wordt afgedekt door 
de bijdrage Proeftuinen Aardgasvrije wijken en de ISDE-subsidies. Financieringsmogelijkheden 
voor het overige gedeelte is belangrijk gezien de hoogte van de benodigde investeringen. In de 
aanvraag werden nog verschillende opties genoemd en verder ontwikkeld. Mogelijke financiële 
arrangementen zijn Energie Service Companies (ESCo’s), duurzaamheidsleningen, 
garantstelling voor bewoners die het niet kunnen financieren of de objectgebonden 
financiering. Projectmedewerkers geven aan dat er gesprekken zijn gevoerd met Rabobank, SVn 
en de provincie. Financieringsmogelijkheden zijn tot op heden nog moeilijk te realiseren.  
 
De gemeente geeft aan dat er nu voornamelijk woningeigenaren met goede labels 
verduurzamen. De participatie van woningeigenaren met slechtere labels is nog onduidelijk. Dit 
kan samenhangen met het feit dat voor maatregelen vanaf slechtere labels hoge investeringen 
vereist zijn. Het feit dat de gemeente aangeeft dat woningeigenaren met slechtere labels zich 
nog nauwelijks hebben gemeld in combinatie met het feit dat er nog geen participatietraject is 
specifiek voor deze bewoners, vormt een project risico. 
 
Fysiek loket voor draagvlak 
Draagvlak voor de proeftuin wordt onder andere gecreëerd door het Enerzjyhûs. In Garyp is het 
Enerzjyhûs opgericht waar inwoners dichtbij huis informatie en hulp kunnen krijgen bij het 
aardgasvrij maken van de woning en het aanvragen van subsidies. Woningeigenaren worden 
ontzorgd doordat medewerkers van het energieloket afspraken inplannen met de 
energieadviseur en bouwtekeningen aanleveren van de bewuste woning. Tevens kunnen 
woningeigenaren hulp krijgen bij offertes die uit het woningverbeterplan komen. Ten slotte 
wordt draagvlak gecreëerd door regelmatig over de proeftuin te schrijven in de dorpskrant, op 
de website en via andere digitale middelen.  
 
Bouwconsortium aangesloten bij de proeftuin 
Garyp maakt gebruik van een bouwconsortium. Dit consortium is een pool van bedrijven in de 
omgeving van Garyp waar bewoners gebruik van kunnen maken wanneer woningmaatregelen 
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worden genomen. Woningeigenaren blijven echter volledig vrij in de keuze. Het 
bouwconsortium kan woningeigenaren ontzorgen bij het verduurzamen van woningen. Het 
consortium is tot stand gekomen door enkele aannemers, installateurs en glaszetters te vragen 
uit Garyp. Daarnaast zijn er enkele bedrijven betrokken uit het consortium van een nabij 
liggend dorp.  
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Overvecht-Noord, Utrecht 

Kenmerken van de wijk 

Groot aandeel corporatiewoningen in Overvecht-Noord 
Overvecht-Noord is door gemeente Utrecht aangedragen als proeftuin voor het Programma 
Aardgasvrije Wijken. In de wijk staan ongeveer 8800 woningen en andere gebouwen. Het 
grootste deel van de woningen bestaat uit appartementen en is gebouwd in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw. Het overgrote deel (ong. 5700 woningen) is in het bezit van woningcorporaties, 
circa 1.500 zijn koopwoningen en 800 zijn in eigendom van een particuliere verhuurder.  
 
Verouderd gasnet en renovaties vormen belangrijke koppelkansen 
De wijk is aangedragen als proeftuin aangezien een aanzienlijk deel van de gasinfrastructuur 
voor 2030 aan vervanging toe is. Daarnaast gaan de aanwezige drie woningcorporaties Mitros, 
Bo-Ex en Portaal de komende jaren een groot deel van de woningvoorraad in Overvecht 
renoveren. Deze opgaves zijn voor de gemeente belangrijke aanknopingspunten voor het 
aardgasvrij maken van de woningen in Overvecht-Noord. 
 

 
Tabel A.23 Wijkinformatie Overvecht-Noord 

 
  

Aantal woningen en andere gebouwen 8.046 
Gemiddeld label Onbekend 

- Aantal koop / aantal huur  +/- 1500 / 6500  
Beoogde aardgasvrije oplossing Warmtenet (meest aantrekkelijk 

op basis van onderzoek) 

 

Bron: Gemeente Utrecht 

 
 
Aanpak volgende de aanvraag 

Aanpak gericht op leerclusters 
De subsidie aanvraag van gemeente voor Overvecht-Noord beschrijft een aanpak gericht op het 
aardgasvrij maken van 372 woningen verspreid over zeven leerclusters in de wijk. Van de 540 
woningen die binnen de leerclusters vallen verwacht de gemeente dat ongeveer 300 
particulieren woningeigenaren mee zullen doen met de aanpak. Daarnaast zullen nog eens 72 
meergezinswoningen van woningcorporatie Portaal aardgasvrij worden gemaakt.  
 
Als onderdeel van de aanpak zal voor de particuliere woningen in de leerclusters worden 
gezocht naar het beste alternatief voor aardgas. Globaal gezien bestaan de mogelijkheden in 
Overvecht-Noord volgens de aanvraag uit een aansluiting op het bestaande warmtenet van 
Eneco of een all-electric oplossing met een warmtepomp. De bewoners in de leerclusters 
hebben vanuit de gemeente eerder een onafhankelijk energieadvies aangeboden gekregen. Het 
energieadvies heeft inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de woningen 
aardgasvrij te maken. Uiteindelijk zal de gemeente doormiddel van een collectief aanbod de 
eigenaar-bewoners proberen te verleiden om de transitie naar aardgasvrij te maken. Op basis 
van de animo die er is voor de energieadviezen schat de gemeente dat uiteindelijk 300 van de 
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540 particulieren woningeigenaren de transitie naar aardgasvrij zullen maken binnen het 
proeftuintraject. 
 
De 72 corporatiewoningen van portaal zijn verdeeld over twee complexen. Ook hier is de exacte 
techniek nog niet vastgesteld. Uit eerdere gesprekken is gebleken dat het meest kansrijke is om 
de woningen in deze complexen aan te sluiten op collectieve hoge tempratuur warmtepompen. 
Hier wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. 
 
Huidige aanpak 

Aanpak richt zich op collectieve oplossing met mogelijkheden voor individueel 
Uit gesprekken met de gemeente is gebleken dat de aanpak zoals beschreven in de aanvraag 
niet meer actueel is. De leerclusters gericht op het all-electric maken van de particuliere 
woningen zijn losgelaten. Een belangrijke reden hiervoor zorgen over het feit dat 
warmteoplossingen op lagere schaalniveaus zoals all-electric de businesscase van een 
collectieve oplossing in overige delen van de wijk nadelig beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld 
een deel van de wijk kiest voor een all-electric oplossing kan de businesscase voor het 
aanleggen van een warmtenet in overige delen van de wijk nadelig worden beïnvloed aangezien 
het aandeel potentiële aansluitingen dan afneemt. Daarnaast is gebleken dat een collectieve 
oplossing een grotere haalbaarheid en potentie heeft voor de gehele wijk. Onderzoek uitgevoerd 
door APPM /CE Delft in 2020 wijst uit dat een warmtenet hierin de meest aantrekkelijke optie is. 
Er wordt daarom momenteel gewerkt aan een integrale aanpak voor de gehele wijk. Binnen de 
collectieve aanpak kunnen all-electric oplossingen individueel of per wooncomplex lokaal nog 
steeds een uitkomst bieden. Uitgangspunt is hier dat dergelijke keuze niet leidt tot het 
wegcijferen van een andere techniek omdat deze nadelig beïnvloed wordt. 
 
Focus ligt op ontwikkelen wijkuitvoeringsplan 
Aanvullend op de aanvraag is er eind 2019 een transitieplan opgesteld door de gemeente en de 
woningcorporaties. Het transitieplan beschrijft het proces waarin de verschillende stakeholders 
willen komen tot het aardgasvrij maken van de wijk. Dit transitieplan is gemaakt voordat de 
context van het Wijkuitvoeringsplan als onderdeel van de Transitievisie warmte duidelijk was. 
Inmiddels is de gemeente bezig met de ontwikkeling van dit wijkuitvoeringsplan. De gemeente 
heeft aangegeven dat het transitieplan deels wordt overgenomen en als belangrijke input wordt 
gebruikt voor het wijkuitvoeringsplan. Als onderdeel van de transitievisie warmte zal elke 
gemeente op wijkniveau een uitvoeringsplan moeten ontwikkelen. Het uitvoeringsplan voor 
Overvecht-Noord is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2021 worden afgerond.  
 
Apart traject voor elektrisch koken 
Niet alle woningen in Overvecht-Noord hoeven te worden aangepakt om de wijk aardgasvrij te 
maken. Ruim 17% van de woningen in Overvecht-Noord zijn al aardgasvrij en zijn aangesloten 
op een warmtenet of maken gebruik van een all-electric oplossing. Nog eens 55% van de 
woningen zijn al aangesloten op een warmtenet en gebruiken alleen gas voor koken.  
Gezien de grote hoeveelheid woningen die enkel koken op gas is er een apart traject gericht op 
het ontwikkelen van een goed aanbod met een businesscase voor de overstap naar elektrisch 
koken. Als onderdeel van dit traject zal er een pilot onder 72 woningen worden uitgevoerd om 
erachter te komen of de geraamde kosten voor de overstap naar elektrisch koken 
overeenkomen met de werkelijke kosten.  
 
Technische aspecten 

Warmtenet lijkt meest aantrekkelijk alternatief na onderzoek 
Voor de overige ruim 2.000 woningen in de wijk is aardgas de enige bron voor koken, warm 
water en verwarming. In deze woningen zullen de meeste maatregelen genomen moeten 
worden om de transitie naar aardgasvrij te realiseren. Er is voor deze woningen nog geen 
definitief besluit genomen over het alternatief voor aardgas dat zal worden gebruikt.  
 
Uit een eerste onderzoek in 2019 van Eneco en Stedin is gebleken dat de aanleg/uitbreiding van 
het hoog-tempratuur warmtenet de voordeligste optie is voor Overvecht-Noord. Dit onderzoek 
is echter niet openbaar en kan daarom niet worden meegenomen in de analyse of worden 
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gedeeld met bewoners en de bedrijven. In opdracht van de gemeente heeft CE Delft en APPM 
een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verschillende alternatieve voor aardgas in 
Overvecht-Noord welke in november 2020 is afgerond en gedeeld met de raad. Belangrijke 
criteria die hierbij zijn meegenomen zijn: kosten (zowel maatschappelijk als voor de 
eindgebruiker), mate CO2-uitstoot en de aanwezigheid van koppelkansen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat een warmtenet aangevuld met opties voor warmtepomp de meeste financieel 
aantrekkelijke optie is. 
 
Financiële aspecten 

Nog geen inzicht in kosten aardgasvrij maken van woningen  
Gezien de onzekerheid rondom het alternatief voor aardgas is het op dit moment niet mogelijk 
inzicht te geven in de kosten die gemoeid zijn met het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. 
Lopende onderzoeken en pilots moeten uitwijzen welke investeringen er nodig zullen zijn om 
de woningen en utiliteitsgebouwen in de wijk van het aardgas af te halen.  
 
Doel is om meer dan 372 woningen aardgasvrij te maken met de ontvangen rijksbijdrage 
De gemeente heeft in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken een rijksbijdrage van  
€ 4,7 miljoen ontvangen. Volgens de subsidieaanvraag zou de rijksbijdrage worden ingezet om 
de onrendabele top op het aardgasvrij maken van 372 woning af te dekken. Deze aanpak is, 
zoals eerder aangegeven, niet meer actueel. De rijksbijdrage zal in worden gezet in de integrale 
aanpak van de wijk waarbij het doel is dat er meer dan de oorspronkelijke 372 woningen met de 
verkregen rijksbijdrage aardgasvrij kunnen worden gemaakt. 
 
Gemeente begrootGemeente begrootGemeente begrootGemeente begroot    jaarlijks € jaarlijks € jaarlijks € jaarlijks € 445.000 voor proces 445.000 voor proces 445.000 voor proces 445.000 voor proces     
Voor het proces in Overvecht-Noord begroot de gemeente in totaal jaarlijks € 445.000. Ongeveer 
€ 300.000 hiervan wordt besteed aan personeelskosten bij de gemeente. Daarnaast is circa € 
145.000 gereserveerd voor overige kosten zoals extern onderzoek en advies. Naast 
personeelskosten en de kosten voor extern onderzoek en advies maakt de gemeente ook kosten 
voor het beheren van een aardgasvrije voorbeeldwoning. Dit kost de gemeente jaarlijks € 92.000 
aan personeels- en exploitatie kosten. Deze voorbeeldwoning wordt echter breed ingezet voor 
de communicatie over aardgasvrij voor de hele stad Utrecht. De kosten van de voorbeeldwoning 
zijn daarom niet direct gerelateerd aan de proeftuin. 
 
Participatie  

Communicatiestrategie belangrijk voor creëren draagvlak 
In de beleving van bewoners kwam het besluit om Overvecht-Noord als eerste wijk in Utrecht 
aardgasvrij te maken erg plotseling. Dit heeft aanvankelijk voor wantrouwen tegenover de 
gemeente en de aanpak aardgasvrij gezorgd. Ook in andere proeftuinen is gebleken dat de 
manier van communiceren naar bewoners bepalend kan zijn voor het draagvlak. Het opstellen 
van een gedegen communicatiestrategie kan bijdragen aan het creëren van draagvlak onder 
bewoners en daarmee de opgave vereenvoudigen. 
 
woonlastenneutraliteit aanpak belangrijke voorwoonlastenneutraliteit aanpak belangrijke voorwoonlastenneutraliteit aanpak belangrijke voorwoonlastenneutraliteit aanpak belangrijke voorwaardewaardewaardewaarde    
Overvecht-Noord kent relatief veel huishoudens met een laag inkomen. De angst dat de aanpak 
aardgasvrij zal zorgen voor extra kosten zorgt voor weerstand tegen de transitie onder 
bewoners. Om deze reden krijgt de betaalbaarheid van de aanpak aardgasvrij veel aandacht. In 
de zoektocht naar een alternatief voor aardgas in Overvecht-Noord is een belangrijke 
voorwaarde van de gemeente dat de aanpak voor bewoners woonlastenneutraal moet zijn. 
    
Gemeente zet sterk in op participatieGemeente zet sterk in op participatieGemeente zet sterk in op participatieGemeente zet sterk in op participatie    
De gemeenteraad in Utrecht vindt voldoende draagvlak een belangrijke voorwaarde voor de 
aanpak in Overvecht-Noord. Daarnaast is het ook van praktisch belang dat woningeigenaren en 
huurders achter de plannen staan, aangezien eigenaren vooralsnog zelf kunnen kiezen of zij de 
overstap naar aardgasvrij willen maken. Voor woningcorporaties geldt dat minstens 70% van de 
bewoners akkoord moet geven voor de aanpak.  
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In het afgelopen jaar heeft de gemeente sterk ingezet op het inrichten van het 
participatieproces om ervoor te zorgen dat bewoners kunnen meedenken over de aanpak 
aardgasvrij en zo het draagvlak te vergroten. Er zijn verschillende wijkbijeenkomsten en 
informatieavonden georganiseerd om bewoners te informeren over de voortgang van het proces 
en bewoners de kans te geven om mee te denken over de aanpak. Daarnaast is er een 
adviserende klankbordgroep met voornamelijk woningeigenaren opgericht en is er een 
energiedialoog waarin een diversiteit aan mensen uit de wijk is gevraagd om deel te nemen om 
zo de representativiteit van de aanpak te borgen.  
 
Gemeente realiseert voorbeeldwoning in Overvecht-Noord 
In 2018 heeft de gemeente een woning in de wijk omgebouwd tot aardgasvrije voorbeeldwoning 
waarin onder andere een afleverset, warmtepomp, pv-panelen, , ventilatiesysteem, elektrische 
kookplaat, isolatie mogelijkheden en andere duurzame technieken te bezichtigen zijn. Deze 
woning is niet representatief voor de aanpassingen die de woningen in de wijk moeten 
ondergaan maar biedt bewoners de kans om een aantal verschillende warmtetechnieken in het 
echt te ervaren. Dit kan helpen bij het creëren van vertrouwen bij bewoners in de verschillende 
alternatieven voor aardgas. In de voorbeeldwoning kunnen bewoners terecht met vragen en 
kunnen zij advies inwinnen over energiemaatregelen. Ook worden er rondleidingen, 
inloopmomenten en workshops gehouden.  
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Palenstein, Zoetermeer 

Kenmerken van de wijk 

In 2017 hebben verschillende stakeholders de Green Deal Palenstein Aardgasvrij getekend. 
Hierin is de ambitie opgenomen om aardgas voor de gehele wijk uitgefaseerd te hebben in 2040. 
Gezien de leeftijd van de wijk is er behoefte aan een kwaliteitsimpuls en daarnaast is een groot 
deel van de infrastructuur voor elektriciteit en gas aan het einde van de economische 
levensduur. 
 
De proeftuin vormt één van de eerste stappen richting aardgasvrij en richt zich op ‘cluster 1’ 
van de wijk. In cluster 1 worden 1.086 woningen en 2 gemeentelijke utiliteitsgebouwen van het 
aardgas afgesloten. Het grootse deel is eind jaren 60 / begin jaren 70 gebouwd en bestaat uit 
appartementen die in het eigendom zijn van drie verschillende woningcorporaties (Vestia, 
Goede Woning, Vidomes) en één VVE.  
 

 
Tabel A.24 Wijkinformatie Palenstein 

 
  

Aantal woningen 1.086 
Label Onbekend 
Bouwjaar eind jaren ‘60/ begin jaren ‘70 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen  0 /1.086 
- Aantal koop/Aantal huur 136 / 950 

Aantal utiliteitsgebouwen 2 
Aardgasvrije oplossing Collectieve WKO met collectieve 

en individuele warmtepompen 
Bron  LT Bodemwarmte 

 
Aanpak volgens de aanvraag 

Warmtenet met HT-bron niet haalbaar in Palenstein 
Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas afgewogen voor Palenstein, zoals een 
warmtenet op hoge temperatuur, een warmtenet op lage temperatuur, een WKO-net en all-
electric. Uit een eerste verkenning van de gemeente Zoetermeer kwam naar voren dat een 
lokaal warmtenet met een bron van hoge temperatuur qua financiën de meest aantrekkelijk 
optie was, mits er een bron aanwezig zou zijn. Uiteindelijk is besloten om niet voor een 
warmtenet met HT-bron te kiezen maar voor een ander alternatief. Dit had verschillende 
oorzaken. Ten eerste zijn in Zoetermeer geen bronnen aanwezig. Ook bleek dat de grond niet 
geschikt is om een geothermiebron aan te leggen. Dit maakt een lokaal hoog temperatuur 
warmtenet onmogelijk.  Eventueel kon worden aangesloten op de WarmtelinQ in Rotterdam, 
een warmtenet met restwarmte uit het havengebied als bron De kosten om aan te sluiten op 
deze warmterotonde zijn echter aanzienlijk doordat een afstand van vijf kilometer overbrugd 
moet worden tussen de warmterotonde en de wijk Palenstein. De kosten hiervoor lagen zo hoog 
dat andere opties financieel gezien aantrekkelijker werden.  
 
 

 

Bron: Gemeente Zoetermeer 
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WKO voorkeursoptie 
De optie die na het warmtenet financieel het meest aantrekkelijk was, was een WKO. 
Onderzoeksbureau Greenvis heeft een eerste haalbaarheidsstudie verricht van een WKO-net 
met meerdere WKO-bronnen en één collectieve warmtepomp. In de aanvraag is ook uitgegaan 
van deze optie.  
 
Huidige aanpak 

Samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrokken partijen 
In 2017 hebben drie corporaties, Stedin en de gemeente de Green Deal Palenstein Aardgasvrij 
getekend. Samen hebben ze voor het bezit van de gemeente en de corporaties een plan van 
aanpak voor Palenstein opgesteld. In dit plan is de wijk in 6 clusters verdeeld met elk een eigen 
tempo en aanpak. Voor de aanpak in cluster 1 sluiten de 5 gebouweigenaren (de 3 corporaties, 
de VvE en de gemeente) een samenwerkingsovereenkomst: de ontwikkeling van het WKO-net 
komt in  een co-creatie van vijf de gebouweigenaren tot stand. In de samenwerkings-
overeenkomst zijn afspraken over de gezamenlijke uitvraag (aanbesteding) van een aardgasvrij 
WKO-net vastgelegd. In de SOK staat bovendien welke gebouwen met welke warmtevraag in 
welk jaar aansluiten op dat aan te leggen WKO-net. 
 
Keuze voor een afwijkend WKO-systeem 
Sinds het schrijven van de aanvraag hebben de samenwerkende partijen waaronder de 
gemeente onderzoeksbureau Merosch ingehuurd om een financiële doorrekening te maken van 
de verschillende mogelijkheden van een WKO-net in Palenstein. Uit dit onderzoek van Merosch 
kwam een andere voorkeursoptie naar voren dan in de oorspronkelijk PAW-aanvraag is 
beschreven. De optie bestaat uit meerdere WKO-bronnen met collectieve warmtepompen per 
gebouw en meerdere individuele warmtepompen voor de nieuwbouw. De LT-warmte vanuit de 
bronnen wordt via een nieuw aan te leggen warmtenet naar de woningen getransporteerd en 
vervolgens wordt het of per gebouw of per woning met warmtepomp opgewaardeerd tot een 
temperatuur die bruikbaar is in de woningen. Momenteel is selectie van een energie-exploitant, 
die het net zal aanleggen, in voorbereiding. 
 
Naast financiële overwegingen is ook voor dit WKO-net gekozen omdat dit flexibiliteit biedt aan 
de corporaties en particuliere eigenaren. Het aanboren van deze WKO-bronnen kan in 
verschillende fases plaatsvinden. Op die manier kan een nieuwe bron worden aangeboord, 
wanneer nieuwe woningen aan willen sluiten op de WKO, maar de bestaande bronnen hiervoor 
onvoldoende vermogen leveren. Dit voorkomt dat alle woningen in de wijk in één keer over 
moeten gaan van aardgas naar warmte, waardoor gebouweigenaren de mogelijkheid hebben 
om op natuurlijke momenten (einde levensduur bestaande gasketel dan wel bij renovatie) van 
het gas af te gaan.  
 
Een klein deel van de woningen wordt niet aangesloten op de WKO-bronnen. Deze woningen 
zijn in 2010 gebouwd en goed geïsoleerd. Voor deze woningen is het installeren van een 
(individuele) lucht-water warmtepomp voldoende om de woningen te verwarmen en is de 
aansluiting op de WKO-bronnen niet noodzakelijk en kostbaarder.  
 
Technische aspecten 

Wijk WKO mogelijk door klein aantal vastgoedeigenaren 
Een collectieve WKO wordt financieel aantrekkelijker wanneer een groot deel van de bewoners 
in de wijk worden aangesloten. In wijken waar veel eigenaar-bewoners zijn kan het moeilijk 
zijn om voldoende eigenaren mee te krijgen in de aanpak waardoor collectieve oplossingen 
moeilijk zijn. In het eerste cluster in Palenstein bevinden zich voornamelijk complexen van 
woningbouwcorporaties wat een collectieve aanpak vergemakkelijkt. Doordat de woningen in 
eigendom zijn van een klein aantal eigenaren, corporaties en één VVE in dit geval, is een 
collectieve aanpak makkelijker te organiseren.  
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Aanvullend onderzoek leidt tot bijstelling benodigd vermogen WKO 
Uit een eerdere inventarisatie bleek dat bij 60% aardgasreductie er 4 bronnen nodig zijn voor de 
hele wijk en bij 100% aardgasreductie 11 bronnen. Dit zou betekenen dat er aanzienlijke 
investeringen zouden moeten worden gedaan om 100% aardgasreductie te behalen. Indien ook 
de piek warmtevraag met WKO-bronnen zou worden opgevangen, moeten de bronnen 
voldoende warmte leveren om de woningen te verwarmen bij zeer lage buitentemperaturen. 
Om hiervoor voldoende warmte te kunnen leveren, moeten extra bronnen worden geboord. 
Daarnaast moeten de individuele warmtepompen bij volledig aardgasvrij een groter vermogen 
aan kunnen. Hierdoor leek het erop dat een significant deel van de rijkssubsidie zou moeten 
worden ingezet om 100% aardgas reductie te behalen. Op basis van recent geohydrologisch 
onderzoek is een hoger aangenomen vermogen per bron vastgesteld. Daarnaast zijn de aansluit 
vermogens scherper vastgesteld en is de configuratie van de elektrische back-up opnieuw 
bekeken Op basis van deze nieuwe informatie lijkt het erop dat slechts 6 WKO-doubletten 
voldoende zijn voor volledig aardgasvrij. Hoewel de investeringskosten voor de bronnen 
hiermee lager komen te liggen dan eerder ingeschat, is rijksbijdrage nog steeds nodig om de 
aanpak te bekostigen. 
 
WKO vereist een regeneratie systeem 
Wanneer de warmtevraag binnen een WKO groter is dan een koude vraag ontstaat er een 
overschot aan koude in het systeem. Om dit weer in balans is er regeneratie nodig. Bij een te 
kort aan warmte kan doormiddel van een regeneratie systeem extra warmte worden 
toegevoegd. In het geval van Palenstein wordt ervoor alsnog vanuit gegaan dat dit zal gebeuren 
door zonnecollectoren. Deze collectoren wekken thermische energie op door middel van de zon. 
De thermische energie (warmte) wordt opgenomen in het WKO-systeem en zo wordt het 
systeem in balans gebracht. De collectoren worden geplaatst op het dak van de betrokken 
gebouwen van Vestia. Omdat het gaat om een collectieve voorziening worden de kosten van dit 
regeneratie systeem verdeeld over alle gebouweigenaren. 
 
Financiële aspecten 

Inschatting van investeringskosten gemaakt op basis van uitwerking haalbaarheidsstudie 
Merosch heeft na het afronden van de haalbaarheidsstudie de ontwikkeling van een WKO-net 
in Palenstein nader uitgewerkt. In deze verder uitgewerkte haalbaarheidsstudie is de 
theoretische en integrale businesscase opgesteld met het doel om de totale onrendabele top 
van het project inzichtelijk te hebben. Deze businesscase kan in dit stadium van het proces, in 
verband met de nog te houden aanbesteding niet worden gedeeld.  
 
Bijdrage aansluitkosten sluit de businesscase 
De businesscase voor de marktpartij die het WKO-systeem aanlegt, voor 30 jaar exploiteert en 
in die periode herinvesteringen in het systeem doet, is niet sluitend. Uit de berekening van de 
kosten en baten blijkt dat er voor de marktpartijen een onrendabel deel blijft bestaan. Om dit 
gat te dichten wordt de vastgoedeigenaren (corporaties, VvE en gemeente) een bijdrage aansluit 
kosten gevraagd (BAK). Deze bijdrage dekt de onrendabele top en sluit daarmee de 
businesscase. De BAK is verdeeld over de vastgoedeigenaren naar de hoeveelheid vermogen dat 
benodigd is voor de woningen cq. woningequivalenten (utiliteitsgebouwen).  
 
In de businesscase ligt het warmtetarief van de bestaande woningen vast conform het Niet 
Meer Dan Bij Aansluiten principe (NMDBA)52.Voor de woningen van de corporaties en de VVE 
geldt dat de stookkosten op het moment van aansluiten op het nieuwe verwarmingssysteem 
niet stijgen, bij gemiddeld warmtegebruik in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden. 
 
Marktpartij nodig voor de realisatie van het WKO-systeem 
De gebouweigenaren zullen een marktpartij selecteren die het WKO-net gaat ontwerpen, 
aanleggen en exploiteren. Deze marktpartij zal gaan investeren in het aanleggen van de 
 

52 Een kostenniveau voor warmtelevering via een Warmtenet wat bij een gelijk functioneel gebruik van warmte op 
complexniveau als het gemiddelde gebruik van de oorspronkelijke energiedrager voor warmte in de 3 jaar voorafgaande 
aan het moment van aansluiten op het Warmtenet, gecorrigeerd naar graaddagen zoals gedefinieerd in de vigerende 
Nederlandse norm, op het moment van aansluiten op het Warmtenet tot maximaal dezelfde energielasten leidt als met 
de oorspronkelijke energiedrager voor warmte. 
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bronnen, de warmtewisselaars, het WKO leidingnet, de verwijderkosten van de huidige cv-
ketels en de aansluitkosten voor de warmtepompen. Zowel het leidingnet, de bronnen als de 
warmtepompen zijn dan in het bezit van de marktpartij. De marktpartij zal het systeem ook 
exploiteren. De aanbesteding dient nog te starten. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 
van 2021 de aanbesteding van de aanleg van het WKO-net zal worden uitgezet. 
 
Isolatie maatregelen vallen buiten de aanpak 
Er zijn twee kostenposten nog buiten beschouwing gebleven in de businesscase. Ten eerste zijn 
de kosten van het isoleren en ventileren van de woningen niet meegerekend. De kosten voor 
het isoleren en ventileren van de woningen vallen, indien nodig, ten deel aan de 
gebouweigenaar. Belangrijk voordeel hierbij is dat woningcorporaties Vestia en Vidomes al 
eerder hebben geïnvesteerd in hun eigen bezit (540 woningen) en deze woningen niet verder 
geïsoleerd hoeven te worden om aan te kunnen sluiten op het WKO-net. De overige woningen 
die in het bezit zijn van de corporaties en van de particulieren moeten nog wel geïsoleerd 
worden. Een tweede kostenpost die niet in de businesscase is verwerkt, zijn de kosten die 
netbeheerder Stedin maakt voor de benodigde investeringen in het elektranet. 
 
Technische berekening van businesscase; proceskosten zijn niet in beeld 
De businesscase ontwikkeld door Merosch is opgesteld op basis van technische prijzen en 
uitgangspunten. Bij de uitwerking van een gedetailleerde businesscase door een marktpartij die 
het WKO-net zal gaan aanleggen en exploiteren, zullen de investeringskosten op basis van 
aanvullende kennis en ervaringscijfers mogelijk afwijken. Buiten de investeringskosten is er 
een begroting gemaakt voor eventuele aanvullende kosten zoals proces- en 
communicatiekosten. Deze begroting is ten tijde van schrijven niet gedeeld met het EIB. Voor 
het ontwikkelen en organiseren van het WKO-net zullen verschillende partijen tijd en geld 
moeten investeren voor de communicatie en de realisatie van het WKO-net. Met name voor 
collectieve oplossingen kunnen de proces- en ontwikkelkosten oplopen. De verwachting is 
daarom dat de kosten van de aanpak zullen toenemen wanneer alle kosten in beschouwing 
worden genomen. Dergelijke kosten zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die is 
opgesteld met de verschillende projectpartners.  
 
Installaties WKO-net vergen herinvesteringen 
In de haalbaarheidsstudie is rekening gehouden met het feit dat de installaties die worden 
geplaatst voor het WKO-net na verloop van tijd (deels) zullen moeten worden vervangen. Voor 
de individuele warmtepompen geldt een levensduur van 15 jaar en voor de overige installaties 
geldt 20 jaar. Na deze periode zal er opnieuw moeten worden geïnvesteerd in de techniek. De 
herinvestering bedraagt niet het volledige investeringsbedrag. Voor de warmtepompen zal na 
15 jaar 40% van oorspronkelijke investering moeten worden herinvesteerd53 en voor een de 
bronnen en regeneratie is dit 20% van de investering. Deze herinvesteringen zijn meegenomen 
in de businesscase. 
 
Participatie 

Communicatie richting bewoners in gang gezet Communicatie richting bewoners in gang gezet Communicatie richting bewoners in gang gezet Communicatie richting bewoners in gang gezet     
Er is een werkgroep gevormd die zich richt op de communicatie naar bewoners die overlast 
kunnen ervaren van de aanleg van het WKO-net . Bij het grootste deel van de woningen hoeven 
er geen werkzaamheden binnen de woningen plaats te vinden. Bovendien blijven de 
stookkosten gelijk. In dat geval is instemming door de huurders niet noodzakelijk. Goede 
communicatie is daarentegen wenselijk en daar besteden de gebouweigenaren ruimschoots 
aandacht aan. De huurders zullen weinig merken van de transitie naar aardgasvrij, behalve van 
de activiteiten die buiten de woning plaatsvinden.  
 
De communicatie is tot op heden met name gericht op de eigenaren. De bewoners in de VVE 
nemen wel besluiten binnen de VVE. Op dit moment lopen geen gezamenlijk 
participatieprocessen voor de VVE.  
 

 

53 Het is onduidelijk waar dit percentage op is gebaseerd. In de regel wordt gerekend met een technische levensduur van 15 
jaar waarna de warmtepomp vervangen moet worden. 
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Communicatie met de wijkCommunicatie met de wijkCommunicatie met de wijkCommunicatie met de wijk    
Wijkbreed worden de inwoners geïnformeerd met themabijeenkomsten over de 
energietransitie, de website, de jaarlijks huis-aan huis bezorgde Palensteinkrant en de jaarlijkse 
Palensteindag in het theater. Die dag trekt jaarlijks honderden bezoekers. Inwoners van de wijk 
worden geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. herstructurering en energietransitie 
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Bijlage B proeftuinanalyses tweede tranche 

De volgende bijlage bevat de proeftuinanalyses van de tweede tranche. Deze analyses vormen 
de basis voor de ingevulde schema’s in de conclusies op hoofdlijnen en de hoofdstukken. 
Achtereenvolgens worden de volgende analyses gepresenteerd: 
 
• Apeldoorn 
• De Wolden 
• Goeree-Overflakkee 
• Hilversum 
• Hoogeveen 
• Nijmegen 
• Roermond 

 
De proeftuinanalyses zijn gebaseerd op de aanvragen van de PAW-subsidie, actualisaties die 
hierop zijn uitgevoerd indien deze ter beschikking zijn gesteld aan het EIB, aanvullende 
documentatie en gesprekken met betrokkenen. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 
tussen december 2020 en januari 2021. Bij het interpreteren van de analyses moet aangetekend 
worden dat de situatie in de proeftuinen een dynamisch karakter kent, waardoor de hier 
beschreven situatie af kan wijken van beschrijvingen in andere rapportages. Daarnaast wisselt 
de aanwezige informatie per proeftuin, waardoor de analyses een verschillend karakter kennen 
en de mate van detail wisselt. De proeftuinen uit de tweede tranche zijn daarnaast uitsluitend 
geanalyseerd op plannen. Bij sommige proeftuinen zijn deze plannen nog met onzekerheid 
omgeven. 
 
De analyses zijn voorgelegd aan de gemeenten om te controleren op feitelijkheden. Dit is 
gebeurd in februari 2021. De in deze analyses getrokken conclusies komen voor rekening van 
het EIB. 
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Kerschoten, Apeldoorn 

Kenmerken van de wijk 

Op 3 maart 2020 heeft de gemeente Apeldoorn besloten dat Kerschoten, vooruitlopend op de 
vaststelling van de Transitievisie Warmte (2022), gefaseerd van het aardgas af gaat. De wijk is 
gekozen omdat er al sinds 2013 actief wordt gewerkt aan het verduurzamen van de wijk. 
Daarnaast zijn de belangrijkste stakeholders (woningcorporaties, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Scholengemeenschap Jacobus Fruytier, Gemeente Apeldoorn en Firan als toekomstig warmte-
netwerkbeheerder al geruime tijd betrokken en hebben gezamenlijk een projectovereenkomst 
(POK) gesloten.  
 
De proeftuin beslaat 893 woningen waarvan een groot deel (587) in eigendom is van 
woningcorporaties. 526 woningen zijn grondgebonden en voornamelijk rijtjeshuizen, maar er 
zijn ook enkele vrijstaande woningen. De overige 367 woningen zijn appartementen. Het 
grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ’60 en ’70. Naast de woningen maken vier 
utiliteitsgebouwen deel uit van de proeftuin. Het gaat hier om vier schoolgebouwen. 
 

 
Tabel B.1 Wijkkenmerken Kerschoten 

 
  

Aantal woningen 893 
Gemiddeld label  

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 526 / 367 
- Aantal koop / aantal huur 306 / 587 

Aantal utiliteitsgebouwen 4 
Aardgasvrije oplossing MT-warmtenet 
Bron Rioolwaterzuiveringsinstallatie + 

warmtepomp 

 

Bron: Aanvraag gemeente Apeldoorn 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Een warmtenet met Rioolwaterzuiveringsinstallatie als bron 
Het beoogde alternatief in Kerschoten is een middentemperatuur warmtenet met als bron de 
dichtbij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De RWZI levert een tempratuur van 12 
graden. Om tot een midden tempratuur te komen zal de tempratuur worden opgewaardeerd 
door een collectieve warmtepomp. Het technisch ontwerp is primair gebaseerd op de benutting 
van rest-energiestromen die in de nabije omgeving van Kerschoten beschikbaar zijn. Bij een 
eerdere studie naar een warmtenet voor Kerschoten, uitgevoerd in 2014/2015, is al 
geconcludeerd dat de RWZI in Apeldoorn-noord interessant is als bronenergie. 
 
Samenwerking vastgelegd in een projectovereenkomst 
Alle belangrijke stakeholders hebben gezamenlijk een projectovereenkomst (POK) gesloten. Dit 
betreft de gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, Woningcorporatie De Goede 
Woning, Woningcorporatie Ons Huis, Woningcorporatie De Woonmensen, Firan en 
Scholengemeenschap Jacobus Fruytier. Liander en provincie Gelderland ondersteunen de 
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aanpak in Kerschoten. In de POK hebben de partijen afspraken gemaakt over de doelen en 
uitgangspunten, alsmede de organisatie, besluitvorming en aansprakelijkheid. Vanuit de 
partners is een stuurgroep opgesteld die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden en die de 
voortgang van het project bewaakt. Daarnaast is er ook een projectgroep die verantwoordelijk is 
voor het uitwerken van de aanpak. Er is door de projectpartners bewust gekozen om in de 
ontwikkelfase een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen die de Stuur- en Projectgroep 
begeleidt. 
 
Werkzaamheden woningen vanaf 2020, aanleg en aansluiting warmtenet vanaf 2023 
Momenteel bevindt de aanpak zich in de ontwikkelfase. In het eerste deel van de ontwikkelfase 
worden het project en de bijbehorende uitgangspunten verder uitgewerkt, zodat medio 2021 
een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten kan worden met aanvullende afspraken. 
Vervolgens zullen de partners toewerken naar een principebesluit voor de aanleg van het 
warmtenet. In het huidige volloopscenario zullen de woningen en utiliteitsgebouwen gefaseerd 
over de periode 2023-2030 worden aangesloten op het warmtenet. Werkzaamheden aan de 
woningen zullen al eerder plaatsvinden. De corporaties zijn in 2020 al begonnen met het 
aanpassen van de woningen. De planning van de particulieren woningen is nog onduidelijk. 
 
Onderzoek naar schaalvergroting loopt 
De aanvraag voor de proeftuin is oorspronkelijk geschreven voor 893 woningen en 4 
utiliteitsgebouwen. Inmiddels wordt onderzocht of een groter deel van de wijk, in totaal 3000 
woningen, kan worden meegenomen in de aanpak. De aanpak blijft bij een schaalvergroting in 
principe hetzelfde. 
 
Technische aspecten 

RWZI blijkt geschikt voor warmtelevering gehele wijk 
Al bij onderzoek in 2014/2015 werd geconcludeerd dat het effluent van de RWZI in Apeldoorn-
noord interessant is als bronenergie. Samen met het Waterschap is onderzocht hoeveel effluent 
er over het gehele jaar beschikbaar is en is onderzocht wat de warmtevraag is in de wijk 
Kerschoten. Op basis van deze informatie is geconcludeerd dat de RWZI samen met de 
warmtepomp en hulpketels voldoende warmte levert om de gehele wijk te verwarmen.  
 
Hogere aanlever tempratuur vereist minder aanpassingen woningen. 
In het ontwerp is ervoor gekozen om de lage tempratuur warmte vanuit de RWZI op te 
waarderen naar een hoger niveau met behulp van een collectieve warmtepomp. Doordat het 
water op een hogere tempratuur wordt geleverd aan de woningen zijn er minder aanpassingen 
nodig om een comfortabel binnenklimaat te creëren dan wanneer de aanvoertempratuur laag 
is. De cultureel historische waarde van de bebouwing in Kerschoten (culturueel erfgoed) maakt 
dat verdere vraagbeperking relatief gezien duurder wordt dan in andere buurten en er minder 
mogelijkheden zijn om de gebouwen aan de buitenkant te isoleren. Desondanks is het in veel 
gevallen nodig om de woningen in Kerschoten aanvullend te isoleren of om het afgifte systeem 
aan te passen voor een lagere tempratuur. De woningen van de woningcorporaties zullen in 
ieder geval worden geïsoleerd tot label B. De gemiddelde kosten voor deze maatregel bedragen € 
25 duizend per woning. De gemeente zal daarnaast woningeigenaren stimuleren om minstens 
twee isolerende maatregelen te nemen (vloer-,wand/muur- en/of plafond/dakisolatie). De 
gemiddelde kosten voor het nemen van twee maatregelen bedragen € 8 duizend. 
 
Gesplitste warmteketen, warmteleverancier wordt nog gezocht 
Het warmtenet Kerschoten wordt een open warmtenet, waarbij sprake is van een gesplitste 
warmteketen. Dit houdt in dat het warmtenet wordt beheerd door een andere partij dan die de 
warmte produceert. Dit maakt het ook mogelijk om bij opschaling andere warmteproducenten 
aan te sluiten op het warmtenet. Traditionele gesloten warmtenetten worden vaak aangelegd 
door een warmteproducent waardoor zowel de productie als de levering in handen is van 
dezelfde partij. Dit weerhoudt andere warmteleveranciers ervan om via hetzelfde net warmte te 
leveren aan klanten. Momenteel wordt er nog gezocht naar een partij die zal optreden als 
warmteleverancier. De leverancier wordt eigenaar van de warmtewisselaar en de warmtepomp 
en is eindverantwoordelijk voor de levering van de warmte. 
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Hulpketels voor piekvraag en achtervang, voor 2040 piekvraag verduurzamen 
Jaarlijks zal het grootste deel van de warmte worden gehaald uit de RWZI. De RWZI heeft echter 
niet voldoende vermogen om ook op piekmomenten voldoende warmte te leveren. Er is daarom 
ook voorgenomen om gasgestookte hulpketels te installeren die zullen bijspringen wanneer dat 
nodig is. De ketels zullen tevens fungeren als achtervang wanneer de warmte uit de RWZI 
tijdelijk niet beschikbaar is.  
 
Financiële aspecten 

Totale aanpak vergt een investering van ruim € 34 miljoen  
Het aardgasvrij maken van de 893 woningen en 4 utiliteitsgebouwen in Kerschoten vereist een 
investering van in totaal € 34,3 miljoen wat neer komt op bijna € 38,5 duizend per 
woningequivalent . Met deze investering kunnen de woningen worden geïsoleerd (€ 20,4 
miljoen), wordt het warmtenet aangelegd en worden de woningen aangesloten (€ 11,4 miljoen), 
de bron wordt gebruiksklaar gemaakt (€ 1,5 miljoen) en kan het proces worden bekostigd (€ 1 
miljoen). De investeringen worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zo zullen de 
gemeente en de woningcorporaties ieder een bijdrage leveren vanuit eigen middelen. Ook 
zullen particuliere woningeigenaren een deel zelf moeten financieren. Daarnaast zal de 
subsidie die is ontvangen in het kader van het programma aardgasvrije wijken worden ingezet 
voor zowel de aanpassingen van de woningen van de particulieren als voor het afdekken van 
het onrendabel deel van het warmtenet.  
 
De gepresenteerde investeringsbedragen zijn berekend aan de hand van aannames over de 
particulieren woningen en schetsontwerpen voor het warmtenet en voor de warmteopwekking. 
Momenteel wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen en verfijnen van deze ontwerpen 
waardoor de investeringskosten mogelijk kunnen veranderen in de toekomst. 
 
Nabijheid bron heeft financiële voordelen maar businesscase warmtenet blijft onrendabel 
De aanleg en het aansluiten van het warmtenet vraagt om een investering van bijna € 11,5 
miljoen. De bron ligt in dit geval dichtbij de wijk wat financiële voordelen heeft. Toch kan 
netwerkbedrijf Firan deze investering slechts in beperkte mate terugverdienen met het 
transport van warmte. Om een deel van de aanzienlijke onrendabele top bij Firan af te dekken 
zal € 5,1 miljoen van de PAW subsidie worden ingezet. Het overige deel van de onrendabele top 
zal worden afgedekt vanuit de bijdrage aansluitkosten (BAK) van € 6.050 incl. btw per woning 
die wordt betaald door de particuliere woningeigenaren en woningcorporaties die aansluiten op 
het warmtenet. 
 
Gebruiksklaar maken van de bron kost € 1,5 miljoen 
Voordat de restwarmte van RWZI kan worden ingevoerd op het warmtenet zal er moeten 
worden geïnvesteerd in een warmtewisselaar. Daarnaast zal de warmte met een warmtepomp 
worden opgewaardeerd naar 70 graden. Samen kost dit € 1,5 miljoen. Momenteel wordt er 
samen met het waterschap gezocht naar een partij die zal optreden als warmteleverancier. 
Deze partij zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de investering. Op basis van een 
voorlopige businesscase blijkt dat het een rendabele investering is. Deze zal verder worden 
uitgewerkt wanneer bekend is wie de zal optreden als warmteleverancier. 
 
Investeringen in woningen nodig voor aansluiting op warmtenet 
Naast de aansluiting op het warmtenet zijn er in de woningen verschillende andere 
aanpassingen aan de woningen nodig. Zo zullen de woningen over moeten gaan op elektrisch 
koken wat in veel gevallen verzwaring van de elektravoorziening in de meterkast vereist. 
Daarnaast zullen enkele aanpassingen aan het cv-systeem nodig zijn om deze aan te laten 
sluiten op de afgifteset. Deze investeringen worden samen geschat op € 3.500. Om een 
comfortabel woonklimaat te garanderen zullen ook isolatiemaatregelen worden genomen in de 
woningen. Uit onderzoek in de wijk is gebleken dat dit bij het nemen van twee maatregelen 
(Dak-, vloer-, wand-isolatie) een geschikt isolatieniveau kan worden bereikt. Twee maatregelen 
vergen een investering van € 8.400. De woningcorporaties nemen verdergaande isolerende 
maatregelen en combineren dit met onderhoud waardoor de investering voor isolatie ligt op 
gemiddeld € 25.000.  
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Totale investering particulieren ligt opTotale investering particulieren ligt opTotale investering particulieren ligt opTotale investering particulieren ligt op    €€€€    17.95017.95017.95017.950    
De BAK, isolatiemaatregelen en aanvullende aanpassingen aan de woning vragen in totaal een 
investering van € 17.950 van particuliere woningeigenaren die willen aansluiten op het 
warmtenet. Vanuit de gemeente wordt gezocht naar een financieringsstructuur op basis van de 
PAW- subsidie om particulieren tegemoet te komen bij de investering voor de BAK en de 
woningaanpassingen (€ 9.450). De isolatiemaatregelen zullen particulieren zelf moeten 
bekostigen. In de aanpak is aangenomen dat energiebesparing voldoende is om deze 
investering af te lossen. Of dit in de praktijk zo zal zijn is nog onduidelijk. Voor de corporaties 
bedraagt de totale investering € 34.550 per woning, welke door de corporaties zelf wordt 
bekostigd.  
 
Proces en advieskosten begroot op ruim € 1 miljoen 
De projectgebonden proces- en advieskosten en de kosten voor het participatie traject zijn in de 
aanvraag ingeschat op ruim € 1 miljoen. Uit gesprek met de gemeenten is naar voren gekomen 
dat de proceskosten voor de ondersteuning van het wijkproces ongeveer een € 0,5 miljoen per 
jaar bedragen. Er bestaat een grijs gebied tussen dit project en andere projecten zoals de 
transitievisie warmte. Naast de projectleider zijn ook mensen betrokken voor juridisch advies, 
secretariaat en andere expertises. De totale proceskosten lijken daarmee hoger te liggen dan op 
genomen in de begroting.  
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Tabel B.2 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering, incl. btw 

 
Investeringen woningen   Financiering   

Isolatie en onderhoud 
woningcorporatie (587 
woningen) € 14.675.000  Bijdrage woningcorporatie € 16.729.500 
Isolatie particulieren (306 
woningen) 

€ 2.570.400  Eigen bijdragen 
particulieren (lening) 

€ 2.570.400 

Elektrisch koken en 
aanpassingen CV (alle 
woningen) 

€ 3.125.500  Financiering particulieren 
op basis PAW 

€ 1.071.000 

Subtotaal € 20.370.900  Subtotaal € 20.370.900 

     

Investeringen warmtenet   Financiering   

Proces en ontwikkelkosten € 100.000  Bijdrage aansluitkosten 
(Particulieren en 

woningcorporaties) 

€ 5.402.650 

Warmtenet, incl. pompen, 
waterbehandeling en 
besturing 

€ 9.037.453  Bijdrage aansluitkosten 
(utiliteit) 

€ 91.200 

Woning aansluitingen en 
afleversets 

€ 2.232.500  Financiering Firan € 803.785 

Collectieve afleversets (t.b.v. 
collectieve warmte-
voorziening flats) 

€ 50.000  PAW subsidie € 5.122.318 

Subtotaal  € 11.419.953  Subtotaal € 11.419.953 

     

Investeringen bron   Financiering   

Warmtewisselaar, 
warmtepompcentrale en 
back-up- en 
piekvoorziening 

€1.500.000  Financiering door 
warmteleverancier 

(mogelijk deel 
waterschap) 

€1.500.000 

Subtotaal  € 1.500.000  Subtotaal € 1.500.000 

     

Investeringen proces   Financiering  

Participatiekosten € 750.000   Bijdrage gemeente € 750.000  

Projectgebonden proces- en 
advieskosten 

€ 300.000   PAW subsidie € 300.000  

Subtotaal  € 1.050.000  Subtotaal € 1.050.000 

     

Totale investering   Totale financiering  

Totale investering € 34.340.853  Totale financiering € 34.340.853 

Totaal per woning € 38.456  Totaal per woning € 38.456 

 

Bron: Businesscase gemeente Apeldoorn 
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Participatie 

Haalbaarheid plan afhankelijk van deelname particulieren 
Het vollooprisico in Kerschoten is lager vanwege de toezegging die de corporaties hebben 
gedaan wat betreft het aansluiten van de woningen. Toch blijft participatie en draagvlak een 
belangrijk deel van de aanpak. De woningcorporaties hebben akkoord van minstens 70% van de 
huurders nodig voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Voor de particuliere 
woningeigenaren geldt dat zij individueel moeten worden overtuigd tot het nemen van 
maatregelen en de aansluiting op het warmtenet. Het creëren van draagvlak onder bewoners is 
daarmee cruciaal voor de realisatie van het warmtenet. 
 
KEN-regisseur als platform voor participatie en draagvlak in de wijk 
Al enkele jaren is er een Kerschoten-Energie-Neutraal (KEN) regisseur actief in de wijk. De KEN 
regisseur woont zelf in de wijk en stimuleert en organiseert bewonersparticipatie op het gebied 
van duurzaamheid. De regisseur speelt ook een belangrijke rol in de communicatie naar 
bewoners en het creëren van draagvlak voor de aanpak aardgasvrij. Vanuit het KEN platform 
zal er actief worden gecommuniceerd met bewoners en bijvoorbeeld ook avonden 
georganiseerd waarbij informatie wordt verstrekt en het draagvlak wordt gemeten. Tot slot is er 
vanuit huurders en woningeigenaren een klankbordgroep georganiseerd om de bewoners te 
informeren en te laten meedenken met de aanpak. 
 
Mogelijke risico’s 

Een mogelijk risico bij het tijdig realiseren van de proeftuin is het eerder genoemde risico van 
een gebrek aan draagvlak. De businesscase van de proeftuin lijkt, vergeleken met andere 
proeftuinen, realistisch en haalbaar. De relatief hoge discontovoet calculeert eventuele risico’s 
goed in, maar er is geen reserve gecreëerd voor het geval de aanleg van het net in de praktijk 
duurder wordt dan begroot. 
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Schoolkring Ansen, De Wolden 

Kenmerken van de wijk 

Agrarisch dorp met voornamelijk vrijstaande koopwoningen 
De schoolkring Ansen is een agrarisch dorp met 250 woningen, voornamelijk vrijstaand (188). 
Van het totaal aantal woningen zijn 25 huurwoningen, waarvan 11 particulier. De meeste 
huurwoningen van woningcorporatie Actium hebben energielabel A. Het bouwjaar van de 
woningen varieert: ongeveer de helft van de woningen is voor 1945 gebouwd en bijna driekwart 
voor 1980. Naast de 250 woningen zijn er 32 utiliteitsgebouwen in het proeftuingebied. Deze 
utiliteitsgebouwen komen qua oppervlakte overeen met 30 woningequivalenten. De meeste van 
deze gebouwen hebben een logiesfunctie. Dit zijn drie campings, een restaurant en voor de rest 
voornamelijk bed & breakfasts. Het merendeel van de utiliteitsgebouwen is particulier 
eigendom. Tabel B.3 vat de kenmerken van de proeftuin samen. 
 

 
Tabel B.3 Wijkkenmerken Schoolkring Ansen 

 
  

Aantal woningen 250 
Gemiddeld label Onbekend 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 250/0 
- Aantal koop / aantal huur 225/25 

Aantal utiliteitsgebouwen 32* 
Aardgasvrije oplossing Groen gas i.c.m. hybride 

warmtepompen 
Bron Biomassa (mest) 

*30 woningequivalenten 

Bron: Gemeente De Wolden 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Groen gas i.c.m. kierdichting, hybride warmtepompen en lokale opwekking van elektriciteit 
Voor het dorp Ansen is er gekozen voor groen gas als aardgasvrije oplossing. Ook zullen er 
hybride warmtepompen worden geïnstalleerd in combinatie met kierdichting. Het aardgas 
wordt vervangen door groen gas op basis van biomassa (rundermest) dat geleverd wordt door 
lokale boerenbedrijven. Er is hierbij gekozen voor een combinatie van een grote en 
verschillende kleine monomestvergisters. Het plan is om de benodigde elektriciteit lokaal op te 
wekken door middel van zonnepanelen op daken, een collectieve zonneweide en een 
windmolen. Het is de bedoeling dat Ansen als pilot ook de andere dorpen in De Wolden 
motiveert om te verduurzamen. De gemeente heeft als doel om in 2030 volledig over te gaan op 
groen gas en in 2040 energieneutraal te zijn. De proeftuin draagt hier sterk aan bij. 
 
Project opgedeeld in verschillende deelprojecten 
Het project bestaat uit verschillende deelprojecten: gebouwmaatregelen, groen gas, een 
collectieve zonneweide en een windmolen. Deze worden afzonderlijk gerealiseerd. Het 
deelproject gebouwmaatregelen omvat lichte isolatiemaatregelen, de installatie van hybride 
warmtepompen en eventueel zonnepanelen. Het doel hiervan is voornamelijk om de 
warmtevraag te reduceren. Onder het deelproject groen gas valt de realisatie van een centrale 



147 

faciliteit voor vergisting en groen gasopwerking en daarnaast verschillende kleine vergisters. 
Ten slotte is het plan om een collectieve zonneweide en windmolen te realiseren, zodat de 
toename in elektriciteitsverbruik door de hybride warmtepompen en de vergisters kan worden 
gecompenseerd.  
 
Verschillende opties overwogen, groen gas ligt het meest voor de hand 
Voor Ansen zijn er verschillende aardgasvrije oplossingen overwogen. Zo is er gekeken naar een 
rioolslibvergistingstechnologie, maar deze techniek is volgens de aanvraag qua 
opschaalbaarheid nog onzeker. Een all-electric oplossing is voor Ansen kostenintensief, omdat 
het voornamelijk oude woningen en boerderijen betreft. De kosten om deze gebouwen te 
isoleren zijn daarom hoog. Doordat de woningen relatief ver bij elkaar vandaan liggen en door 
het ontbreken van een geschikte bron is een warmtenet geen optie volgens de aanvraag. Voor 
een WKO gelden gebiedsbeperkingen, alsook voor geothermie. Ten slotte is waterstof als bron 
te duur geacht. Omdat er voornamelijk oude, vrijstaande woningen in het dorp staan, is groen 
gas volgens de aanvraag de enige logische optie in een klein, oud dorp als Ansen. Tevens kan er 
naar verwachting genoeg biomassa geleverd worden. 
    
Verschillende koppelkansen benoemd in de aanvraag 
Een van de redenen om Ansen te verduurzamen, is de ligging van het dorp ten opzichte van 
verschillende Natura 2000-gebieden. Door vergisting van mest zal er minder ammoniakuitstoot 
zijn. De beschermde natuur zal daardoor minder worden aangetast en er zal minder onkruid 
groeien. Dit moet ervoor zorgen dat lokale boeren minder onder druk komen te staan door de 
stikstofproblematiek. Daarnaast zijn er ook overwegingen vanuit het oogpunt van toerisme, wat 
voor Ansen een belangrijke bron van inkomsten vormt. In het dorp liggen verschillende 
campings en bed & breakfasts. Verduurzaming van deze wijk moet leiden tot een verbeterde 
kwaliteit van de verschillende toeristische voorzieningen, die voornamelijk hoogopgeleide en 
klimaatbewuste toeristen aantrekken. Overigens faciliteert de decentrale opstelling van de 
kleine vergisters biologische boeren, omdat mest van deze boeren niet vermengd mag worden 
met mest van andere boeren. Daarnaast moet de samenwerking tussen bewoners binnen het 
project de maatschappelijke betrokkenheid bevorderen. Ten slotte moet verduurzaming ervoor 
zorgen dat het dorp aantrekkelijker wordt voor jongere mensen, zowel op het gebied van 
toerisme als op het gebied van landbouw.  
 
Gebouwmaatregelen zijn hoogste prioriteit  
Volgens de aanvraag zou de structuur en organisatie van het project worden opgezet in het 
najaar van 2020 en zou in maart 2021 worden gestart met de gebouwmaatregelen. Dit wordt 
gezien als de meest gecompliceerde en omvangrijke opgave. De besparende maatregelen zullen 
gefaseerd getroffen worden per buurtschap. Er zijn in totaal zeven buurtschappen en een 
buitengebied. Voordat de eerste stap naar bewoners wordt gezet, zal er eerst een informatie-
analyse worden uitgevoerd. Hieruit zal moeten blijken met welke buurtschap het beste 
begonnen kan worden. De buurtschap met de meest enthousiaste bewoners zal als eerste aan 
de beurt zijn. Hoe groot deze groep precies zal zijn, is nog onbekend. Daarna zal worden 
onderzocht hoeveel bewoners er in de hele proeftuin willen verduurzamen. Het is de bedoeling 
om in te spelen op natuurlijke vervangmomenten van CV-ketels. 
 
Verschillende partijen actief bij organisatie  
Bewoners kunnen deelnemen aan verschillende werkgroepen die horen bij de eerder genoemde 
deelprojecten. Zo kunnen zij actief betrokken zijn bij het project. Voor het projectmanagement 
wordt een externe partij ingehuurd. Daarnaast is er een energieregisseur, die de koppeling 
vormt tussen de bewoners en de gemeente. De gemeente heeft binnen dit project een 
faciliterende rol.  
 
Energiecoöperatie betrokken, alsook woningcorporatie en netbeheerders 
In het dorp is een lokale energiecoöperatie, energieKansen (eKa), actief. eKa heeft ervaring op 
het gebied van projectontwikkeling, financiering, techniek en participatie. Daarom zal eKa met 
name verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. Daarnaast zijn er verschillende 
verenigingen die worden betrokken. Zo speelt de vereniging Dorpsbelangen Ansen een rol wat 
betreft participatie en communicatie richting de bewoners. Voor het leveren van groen gas en 
(duurzame) elektriciteit moet er uiteindelijk worden samengewerkt met een energieleverancier. 
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Op het moment van de aanvraag was dat Vandebron. Tevens wordt er samengewerkt met 
woningcorporatie Actium, die 14 huurwoningen beheert in het proeftuingebied en zo’n 1.630 
huurwoningen in de hele gemeente. Verder wordt er samengewerkt met netbeheerders RENDO 
en Enexis. RENDO zal de distributie van groen gas verzorgen en Enexis is verantwoordelijk voor 
de distributie van elektriciteit.  
 
Huidige aanpak 

Elektriciteitsnet pas in 2027 verzwaard, focus ligt op energiebesparende maatregelen 
Uit een gesprek met de gemeente en energiecoöperatie eKa is gebleken dat het project is gestart 
in het najaar van 2020, zoals gepland. Volgens de originele planning zou vanaf maart 2021 
worden gestart met het nemen van de gebouwmaatregelen, maar recentelijk is gebleken dat dit 
later dit jaar zal gebeuren. Daarnaast bleek dat de het elektriciteitsnet verzwaard moet worden 
voordat de windmolen en de collectieve zonneweide aangesloten kunnen worden. Volgens de 
originele planning zou dit in 2025 en 2026 gebeuren, maar het is gebleken dat dit waarschijnlijk 
pas in 2027 kan. Verzwaring van het elektriciteitsnet is daarnaast ook nodig om alle woningen 
te kunnen voorzien van een hybride warmtepomp. De gemeente verwacht echter wel dat het 
project binnen de beoogde projectperiode kan worden afgerond. De komende tijd zal de focus 
voornamelijk liggen op de energiebesparende maatregelen in woningen. 
 
Technische aspecten 

Hybride vergistingsconcept met centrale en decentrale vergisters 
Voor het produceren van groen gas zal gebruik worden gemaakt van een hybride 
vergistingsconcept van centrale en decentrale monomestvergisting. De lokale veeboeren zullen 
de mest aanleveren. Er zal een grote, centrale faciliteit gerealiseerd worden voor vergisting en 
groen gasopwerking, waar vier boeren gebruik van zullen maken. De onderlinge afstand tussen 
deze veebedrijven is maximaal 400 meter. Daarnaast worden er een aantal kleinere vergisters 
gerealiseerd bij vier à vijf boeren, waarvan één biologische boer. De locatie van deze 
boerenbedrijven is wat meer verspreid, waardoor het gunstiger is om een kleine vergister op het 
eigen terrein te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat mest niet over een lange afstand getransporteerd 
hoeft te worden, wat de kans verkleint op verspreiding van zaden en ziekten. Daarnaast zal 
mest van de biologische boer hierdoor niet vermengd worden met mest van andere bedrijven. 
Ook zorgt dit ervoor dat de mest zo vers mogelijk is, wat de gasproductie bevordert. Het gas dat 
via de kleinere vergisters geproduceerd zal worden, is ruw biogas dat vervolgens 
getransporteerd wordt naar de centrale faciliteit voor groen gasopwerking. Het geproduceerde 
groen gas wordt ingevoed in het transportnet van RENDO. Het is de bedoeling dat bewoners 
groen gas afnemen bij de energieleverancier, waardoor zij op papier hun gasverbruik 
vergroenen.  
 
Hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting als gebouwmaatregelen 
Qua gebouwmaatregelen wordt er voornamelijk ingezet op vermindering van de warmtevraag. 
Er wordt een hybride warmtepomp geïnstalleerd, wat resulteert in gasbesparing. De 
warmtepomp heeft een zogeheten innovatieve optimizer. Deze zorgt er enerzijds voor dat de 
warmtepomp eenvoudiger is om te installeren en anderzijds dat er een hoger rendement kan 
worden behaald. Dit is het efficiëntst wanneer de gebouwen goed geïsoleerd zijn. Echter is goed 
isoleren voor deze gebouwen kostenintensief, aangezien er in Ansen veel oude, vrijstaande 
huizen en boerderijen staan. Daarom is er gekozen voor tochtstrippen, en het dichten van 
kieren en naden, waarmee naar verwachting ook een flinke besparing kan worden gehaald. 
Naast de genoemde gebouwmaatregelen zal er een meterkastaanpassing plaatsvinden vanwege 
de warmtepomp. Met de beoogde maatregelen moet er een besparing van 48,4% op gas 
gerealiseerd kunnen worden. Dit is het besparingseffect van de hybride warmtepomp en 
kierdichting. Daarnaast is een buffer voor non-deelname meegewogen in de 
besparingsberekening. Van tevoren worden er energiescans uitgevoerd door een onafhankelijke 
energie-adviseur, waarna bewoners kunnen beslissen of ze willen deelnemen. Naast 
aanpassingen aan de woningen, zijn aanpassingen aan de stallen noodzakelijk om groen 
gasproductie mogelijk te maken.  
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Lokale opwekking van elektriciteit 
Aangezien de vergisters en de warmtepompen zullen zorgen voor extra elektriciteitsverbruik, 
wil de gemeente de elektriciteit lokaal opwekken ter compensatie. Daarom krijgen bewoners de 
mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op hun eigen dak. Dit is volgens de aanvraag bij 20% 
van de woningen mogelijk. De overige woningen hebben een rieten dak, waardoor het plaatsen 
van zonnepanelen niet mogelijk is. Er worden ook een collectieve zonneweide en een 
windmolen gerealiseerd, waar bewoners aan kunnen deelnemen. Voor bewoners die kiezen 
voor deelname aan de collectieve zonneweide of windmolen wil eKa een postcoderoosregeling 
organiseren, waardoor deelnemers energiebelastingkorting krijgen. De collectieve zonneweide 
heeft een opbrengst van ongeveer 600 MWh per jaar. De windmolen zal een oude windmolen 
vervangen en heeft een opbrengst van 2,0 GWh per jaar. Er wordt voor een combinatie van wind 
en zon gekozen, omdat dit ervoor zorgt dat er ook genoeg stroom kan worden geleverd op 
momenten dat er geen. De energiecoöperatie heeft enige ervaring met projecten met 
zonnepanelen en met een postcoderoosregeling.  
 
Capaciteit elektriciteitsnet ontoereikend, windmolen en zonneweide kunnen nog niet worden 
aangesloten 
Het is gebleken dat onder de huidige omstandigheden de capaciteit van het elektriciteitsnet nog 
maar net voldoende is. Verzwaring van het elektriciteitsnet is daarom noodzakelijk als er 
hybride warmtepompen worden geïnstalleerd en als er groen gas geproduceerd gaat worden. 
Daarbovenop komen de collectieve zonneweide en de windmolen, die extra capaciteit van het 
elektriciteitsnet vergen. Volgens de aanvraag kan de zonneweide naar verwachting in 2025 
worden aangesloten en de windmolen in 2026. Recentelijk is gebleken dat dit waarschijnlijk pas 
in 2027 zal zijn, wat betekent dat elektriciteit vooralsnog niet lokaal opgewekt zal worden. De 
zonneweide is in principe geen vereiste voor het aardgasvrij worden van woningen, maar wel 
voor energieneutraliteit.  
 
Financiële aspecten 

Investeringen geschat op bijna €22.00054 per woningequivalent 
In tabel B.4 zijn de investeringen en financiering volgens de aanvraag weergegeven. De 
investeringen voor de gebouwmaatregelen zijn gebaseerd op een analyse van Invent. De kosten 
zijn per postcode berekend. De investeringen voor groen gas zijn gebaseerd op doorrekeningen 
en offertes van Engie, BioGas Plus en gesprekken met alternatieve aanbieders van vergisters. De 
investeringen voor de collectieve zonneweide en windmolen zijn niet meegenomen in dit 
overzicht, maar bedragen respectievelijk €702.500 en €1.096.500. De investering per 
woningequivalent voor de gebouwmaatregelen bedraagt €8.816. Dit bedrag omvat de kosten 
voor de warmtepomp en de zonnepanelen die bij 20% van de woningen op het dak geplaatst 
kunnen worden. Het is onduidelijk of de kosten voor kierdichting hierin zijn meegenomen. 
 
 
 
 
 

 

54 Als de investeringen voor de collectieve zonneweide en windmolen ook worden meegenomen in de berekening, zijn de 
investeringen per woningequivalent €28.396. 
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Tabel B.4 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering, incl. btw 

 
Investeringen woningen   Financiering   

Gebouwmaatregelen incl. 
panelen op dak (56 weq) € 730.240  Subsidie PAW € 840.000 
Gebouwmaatregelen incl. 
zonneweide (224 weq) 

€ 1.738.150  Subsidie ISDE € 526.600 

   btw teruggave € 53.515 

   Eigen vermogen bew. € 630.907 

   Lening bew. € 417.368 

Subtotaal € 2.468.390  Subtotaal € 2.468.390 

     

Investeringen groen gas   Financiering   

Biogas-installaties € 2.357.000  Subsidie PAW € 1.003.000 

Civiel en bouwkundige 
werken 

€ 171.200  Vreemd vermogen € 2.375.020 

Infrastructuur € 230.000    

Ontwerp & engineering € 25.000    

Vergunningen € 118.896    

Projectkosten € 107.013    

Onvoorzien € 368.911    

Subtotaal  € 3.378.020  Subtotaal € 3.378.020 

     

Investeringen proces   Financiering  

Projectmanagement € 230.400   Subsidie PAW € 255.400  

Communicatie & 
participatie 

€ 75.000 
  

 Bijdrage gemeente € 50.000  

Subtotaal  € 305.400  Subtotaal € 305.400 

     

Totale investering € 6.151.810  Totale financiering € 6.151.810 

Totaal per weq € 21.971  Totaal per weq € 21.971 

 

Bron: Gemeente De Wolden 

 
 
Kosten gebouwmaatregelen afhankelijk van plaatsing zonnepanelen 
De woningen die zelf zonnepanelen op het dak kunnen verdragen, hebben te maken met 
hogere kosten voor gebouwmaatregelen dan de woningen met rieten daken. Volgens de 
aanvraag zal 20% van de woningen zonnepanelen op eigen dak plaatsen, dit komt overeen met 
56 woningequivalenten. De overige 80% zal dan deelnemen aan de zonneweide. Het verschil in 
kosten per woningequivalent (€5.280) wordt verklaard door de meterkastaanpassing die nodig is 
wanneer er zonnepanelen op het dak worden geplaatst. 
 
Proceskosten laag ingeschat 
Voor projectmanagement, communicatie en participatie is een bedrag van €305.400 begroot, 
wat neerkomt op ongeveer € 1.100 per woningequivalent. De gemeente geeft aan dat deze 
kosten waarschijnlijk te laag zijn ingeschat. 
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Gebouwmaatregelen voorgefinancierd door bewoners 
Naast de ISDE-subsidie voor de warmtepomp en de btw-teruggave voor zonnepanelen, worden 
rentekosten voor bewoners vergoed vanuit de PAW-subsidie. De terugverdientijd van de 
gebouwgebonden maatregelen is gesteld op 6 jaar. Het restant dat na 6 jaar nog niet is 
terugverdiend, wordt vergoed vanuit de PAW-subsidie. Bewoners die de investeringen niet zelf 
kunnen bekostigen, kunnen een energiebespaarlening afsluiten van 10 jaar tegen een rente van 
1,7%. De provincie geeft hiervoor een rentekorting van 1%, waardoor er voor bewoners een 
rente van 0,7% overblijft. Op basis van ervaringen in andere proeftuinen en het socio-
demografisch profiel van de bewoners in Ansen wordt ervan uitgegaan dat 60% van de 
woningeigenaren de investeringskosten voor de gebouwmaatregelen zelf betaalt. De overige 
40% zal dan gebruikmaken van de energiebespaarlening. Het is nog onduidelijk of bewoners 
bereid zijn om deze investeringen te doen. 
 
Financiering groen gas, collectieve zonneweide en windmolen nog onzeker 
Er wordt gedacht aan een bijdrage van de boeren voor de vergisters. Voor de rest wordt er 
gedacht aan een groot deel externe financiering door de Drentse Energie Organisatie (DEO), een 
deel dat gefinancierd wordt door middel van een obligatielening die bewoners af kunnen 
sluiten en de rest via andere externe middelen van de bank. Om de collectieve windmolen en 
zonneweide te financieren, wordt er wederom gedacht aan externe financiering door de DEO, 
obligatieleningen en andere externe middelen. De precieze verdeling is echter nog niet 
duidelijk. 
 
Decentrale opzet normaal gezien niet rendabel, verschillende andere financiële risico’s 
Vergisting op kleine schaal is uniek aan deze proeftuin. Normaal gezien is decentrale 
biogasproductie niet rendabel. Volgens de aanvraag is de hybride opzet een financiële 
doorbraak wat betreft decentrale vergisting. Naar de winstgevendheid van de kleine vergisters 
moet echter nog verder onderzoek worden gedaan. De gemeente wil als onderdeel van de 
proeftuin onderzoeken of de beoogde decentrale opzet rendabel is. Een ander financieel risico 
doet zich voor ten aanzien van verzwaring van het elektriciteitsnet. Hiervoor moeten 
investeringen worden gedaan die vertragingen oplopen. Naar verwachting kunnen de 
zonneweide en de windmolen niet of later pas aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Een 
alternatief is om te kiezen voor opslag met batterijen of conversie naar waterstof, wat 
additionele kosten met zich mee brengt. Verdere financiële risico’s hebben voornamelijk te 
maken met onzekerheid rondom financiering en draagvlak vanuit bewoners en de boeren. Ten 
slotte is er een financieel risico dat te maken heeft met staatssteun, omdat een aantal boeren 
actief wordt betrokken bij het project. 
 
Participatie 

Bewoners worden actief betrokken, draagvlak naar verwachting groot 
Het project is geïnitieerd door bewoners die intrinsiek gemotiveerd zijn. Volgens de aanvraag 
zijn de bewoners in Ansen over het algemeen maatschappelijk betrokken. Zij zijn door de 
energiecoöperatie de afgelopen drie jaar betrokken bij de groen gas plannen. De keuze voor 
groen gas is gemaakt door de bewoners, RENDO en de gemeente samen. Bewoners zijn over het 
algemeen goed geïnformeerd over het project en de aardgasvrije oplossing; bewonersavonden 
zijn goed bezocht. Bij de laatste bewonersavond was 30% van de bewoners aanwezig. De 
participatie tijdens de voorbereidingen van de proeftuin was hoog. Voor oudere bewoners is een 
belangrijk argument dat de waarde van hun woning waarschijnlijk zal stijgen na 
verduurzaming. Verder staan bewoners positief tegenover boeren en willen hen steunen. De 
proeftuin moet ervoor zorgen dat de boeren hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten. 
Daarnaast willen bewoners graag invloed kunnen uitoefenen. Er zijn verschillende werkgroepen 
waarin zij kunnen deelnemen. De gemeente wil het voor hen ook mogelijk maken om 
financieel deel te nemen aan de vergisters, de collectieve zonneweide en de windmolen en de 
inwoners zullen ook inspraak hebben wat betreft de plaatsing hiervan. Deelname, ook als 
vrijwilliger of financier, wordt dus gestimuleerd. De gemeente verwacht dat 85-90% van de 
inwoners deelneemt. Dit percentage is hoog vergeleken met andere proeftuinen. 
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Gemeente bewust van belang communicatie, inzet van verschillende Gemeente bewust van belang communicatie, inzet van verschillende Gemeente bewust van belang communicatie, inzet van verschillende Gemeente bewust van belang communicatie, inzet van verschillende 
communicatiemiddelen communicatiemiddelen communicatiemiddelen communicatiemiddelen     
Er worden kleinschalige informatiebijeenkomsten georganiseerd door eKa. Communicatie richt 
zich op kennis, houding en gedrag. Men wil ervoor zorgen dat bewoners worden voorzien van 
objectieve informatie wat betreft de nut en noodzaak van verduurzaming. Daarnaast is het de 
bedoeling om mensen een positieve houding bij te brengen wat betreft deelname en om 
bewoners over te halen om te investeren in gebouwmaatregelen. Bewoners worden verder op 
de hoogte gehouden door middel van onder andere een website, nieuwsbrief en kranten.  
 
Verschillende keuzes verhogen kans op deelname 
Om ervoor te zorgen dat bewoners zelf willen investeren, wordt er volgens de aanvraag 
gebruikgemaakt van een bestaande en grotendeels bewezen technologie. Verder wordt de 
installatie van de warmtepomp versimpeld door het gebruik van een innovatieve optimizer, 
waardoor de installatie als minder vervelend kan worden ervaren. Deze keuzes verhogen de 
kans op deelname vanuit de bewoners. 
 
Energiemonitoringsplatform voor bewoners 
Bewoners hebben toegang tot een energiemonitoringsplatform, waar zij inzicht kunnen krijgen 
in hun eigen energieverbruik en dat van anderen. Zij worden volgens de aanvraag zo 
gestimuleerd om nog meer te besparen. Daarnaast krijgen zij een goed beeld van de effecten 
van de maatregelen en de besparingen.  
 
Productie groen gas afhankelijk van boerenbedrijvenProductie groen gas afhankelijk van boerenbedrijvenProductie groen gas afhankelijk van boerenbedrijvenProductie groen gas afhankelijk van boerenbedrijven    
Verschillende gesprekken met de boeren hebben plaatsgevonden en zij hebben ook een 
informatieavond bezocht van een leverancier van monomestvergisters. Een aantal boeren heeft 
een monomestvergister in Hoornsterzwaag bezocht. De reductie in stikstofuitstoot als gevolg 
van vergisting, wat het toekomstperspectief van de boeren moet verbeteren, kan een belangrijk 
argument voor hen zijn om deel te nemen. Medewerking van de boeren is belangrijk voor de 
productie van groen gas en vormt mogelijk een uitdaging. Ook als boeren eenmaal hebben 
toegezegd, bestaat het risico dat zij op termijn met hun bedrijfsactiviteiten zullen stoppen en 
dat er niet genoeg mest meer geleverd kan worden om Ansen te blijven voorzien van groen gas.  
 
Mogelijke risico’s 

De volgende risico’s spelen mogelijk een rol in proeftuin De Wolden: 
• Het elektriciteitsnet kan naar verwachting pas in 2027 worden verzwaard. Dit betekent 

enerzijds dat een groot deel van de hybride warmtepompen ook pas dan kan worden 
geïnstalleerd. Anderzijds kunnen de zonneweide en windmolen later worden aangesloten 
dan beoogd. Volgens de aanvraag zou het gehele project in februari 2027 worden afgerond, 
maar dit lijkt een uitdaging als het elektriciteitsnet pas in 2027 verzwaard kan worden. 

• Proceskosten zijn relatief laag ingeschat. Zeker gezien het vorige punt is de kans aanwezig 
dat deze kosten gaan oplopen.  

• Draagvlak is relatief hoog ingeschat. In de aanvraag wordt rekening gehouden met 85-90% 
participatie. De besparingsberekening is afhankelijk van het draagvlak. Als de participatie 
uiteindelijk lager uit blijkt te vallen dan beoogd, heeft dit mogelijk gevolgen voor het 
financiële beeld. Wel is er een buffer voor non-deelname opgenomen in de 
besparingsberekening. 

• Een aantal gemaakte keuzes bij het doorrekenen van de businesscase zorgt ervoor dat deze 
minder gunstig uit kan komen dan beoogd. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met 
mogelijke kostenstijgingen of -dalingen. Daarnaast zijn de toekomstige energiebesparingen 
voor de bewoners niet verdisconteerd. Ook wordt er rekening gehouden met een 
investeringshorizon van 15 jaar voor onder andere de vergisters, terwijl de rentabiliteit van 
de vergisters sterk afhankelijk is van subsidieregelingen na die tijd en herinvesteringen.  
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Stad aan ‘t Haringvliet, Goeree-Overflakkee 

Kenmerken van de wijk 

Stad aan ’t Haringvliet (SAH) bestaat uit 491 woningen en 39 utiliteitsgebouwen. Het 
elektriciteitsverbruik samen is ter grootte van 692 woningequivalenten. Het grootste deel van de 
woningen zijn koopwoningen. De huurwoningen zijn voornamelijk in eigendom van de 
woningcorporatie (159 van de 189). De woningen hebben uiteenlopende bouwjaren. Ongeveer 
40% is ouder dan 1945 en ongeveer 18% is na 2000 gebouwd.  
 

 
Tabel B.5 Wijkkenmerken Stad aan ’t Haringvliet 

 
  

Aantal woningen 591 
Gemiddeld label Onbekend  

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 548 / 43 
- Aantal koop / aantal huur 402 / 189 

Aantal utiliteitsgebouwen 39 
Aardgasvrije oplossing Waterstof 
Bron Duurzaam opgewekte elektriciteit 

 

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor Stad aan ’t Haringvliet als proeftuin om 
verschillende redenen. De inwoners zijn betrokken geweest bij de windopgave en 
projectmedewerkers organiseren informatieavonden, nieuwsbrieven en woningscans om 
inzicht te geven in duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast ligt de bebouwing dicht bij elkaar 
wat de wijk geschikt maakt om op waterstof te gaan. Bovendien kan het gasnet in het dorp 
makkelijk afgesloten worden van het landelijke net. Tot slot maakt waterstof het mogelijk om 
opgewekte elektriciteit te bufferen, wat relevant is gezien de hoge productie van windenergie in 
het gebied.  
 
Duurzaam gas als beste optie voor aardgasvrij 
Uit het openingsbod van Stedin lijkt, op basis van maatschappelijke kosten, groen gas voor SAH 
de beste optie. De bijna 600 woningen zijn erg heterogeen en de WOZ-waardes liggen laag. 
Daarnaast is ongeveer 10% beschermd stadsaanzicht. Isolatie is bij veel woningen daardoor 
geen aantrekkelijke optie. Ook mogelijkheden voor warmtenetten op hoge temperatuur zijn 
beperkt omdat geothermie niet mogelijk is en er geen restwarmte beschikbaar is. Stedin komt 
daardoor tot duurzaam gas als beste optie voor SAH. Het voordeel van deze oplossing is dat het 
bestaande gasnet hergebruikt kan worden.  
 
Gemeente kiest voor groen gas in de vorm van waterstof 
De gemeente wil in Stad aan ’t Haringvliet groene waterstof inzetten als alternatief voor 
aardgas. De bedoeling is om in de zomer van 2025 gefaseerd over te stappen. In die periode is de 
warmtebehoefte minimaal. Waarschijnlijk wordt vanuit het noorden gestart en wordt de 
scheiding tussen het aardgasgebied en waterstofgebied steeds verder naar het zuiden 
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verschoven. Voor de overstap moeten bewoners thuis zijn en zitten zij maximaal 12 uur zonder 
warm water.  
 
De gemeente wil woningeigenaren een plan aanbieden dat voldoet aan vier voorwaarden. Ten 
eerste moet de techniek net zo veilig zijn als aardgas. Ten tweede moet leveringszekerheid 
gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente zorgen dat de oplossing betaalbaar 
is. Dit wil zeggen dat het aardgasvrije alternatief niet duurder is dan aardgas, er geen 
overstapkosten zijn en het voor langere tijd beschikbaar is. Ten slotte wil de gemeente zorgen 
dat er duurzame groene waterstof gebruikt wordt die lokaal wordt opgewekt.  
 
Voor utiliteit worden de kleinverbruik aansluitingen meegenomen in de aanpak richting de 
inwoners. Er zijn twee grootverbruik aansluitingen en met deze bedrijven gaat de gemeente 
apart in gesprek.  
 
Groot aantal betrokken partijen bij waterstofproductie 
Voor de waterstofproductie werken verschillende partijen samen:  
• Coöperatie Deltawind richt zich op innovatie in de energietransitie door het oprichten van 

het energieloket en het uitvoeren van de ‘Regeling Reductie Energieverbruik’ voor de 
gemeente.  

• Eneco zal als leverancier van de waterstof een contract met alle gebruikers binnen Stad aan 
’t Haringvliet aangaan voor een periode van 15 jaar.  

• Hygro draagt kennis bij rond de waterstofproductie.  
 

Samen vormen bovenstaande partijen het consortium die de primaire elektrolyse-capaciteit zal 
realiseren. Dit consortium wordt gecoördineerd door Deltawind. Daarnaast spelen, naast 
inwoners, de woningcorporatie en de gemeente, ook onderstaande partijen een belangrijke rol 
bij de proeftuin.  
• De Van Peperstraten Group investeert naast de samenwerkende producenten ook in de 

waterstofproductie.  
• Gasunie en Stedin onderzoeken hoe de huidige infrastructuur hergebruikt kan worden en 

waar eventueel nodige nieuwe infrastructuur aan moet worden gelegd. Hiervoor maken ze 
investeringen en dragen ze kennis bij.  

• Provincie Zuid-Holland faciliteert het project met de inzet van de programmamanager 
H2GO en financiële middelen. 

 
Verschillende studies als input voor huidig plan 
Uit studies van Stedin waarin maatschappelijke kosten zijn geanalyseerd ten opzichte van 
andere verwarmingsopties komt dat Stad aan ’t Haringvliet het beste verwarmd kan worden 
met een groen gas, in dit geval waterstof. Vervolgens is een studie uitgevoerd naar het werkelijk 
verbruik en eisen rondom leveringszekerheid. Daarna heeft het consortium de verschillende 
beschikbare windlocaties geanalyseerd om te komen tot de meest kostenefficiënte wijze van 
waterstofproductie uit wind. Ten slotte heeft Gasunie een aantal opties uitgewerkt voor 
infrastructuur.  
 
Technische aspecten 

Overdimensionering waterstofproductie  voor leveringszekerheid 
De gemeente wil 10 MW groene waterstof produceren. De productie van 10 MW is echter een 
overdimensionering. Door de leveringszekerheidseis, rekening houdend met zeer koude dagen, 
wordt meer geproduceerd dan nodig. Er wordt naar verwachting ongeveer 11 miljoen kilo 
waterstof geproduceerd terwijl de wijk cumulatief 4 miljoen kilo vraagt. Er wordt gekeken hoe 
overige waterstof commercieel afgezet kan worden in andere sectoren zoals scheepvaart.  
 
De waterstof wordt op twee locaties geproduceerd, 5 MW in Stad aan ’t Haringvliet en 5 MW in 
Oude-Tonge. Hierbij dient de locatie in Oude-Tonge als back-up. Deze twee locaties zullen 
worden verbonden door een nog aan te leggen leiding van zes kilometer van Gasunie. Deze 
leiding kan ook als buffer worden ingezet. Gasunie heeft verschillende opties voor de buffer 
doorgerekend. Hierbij heeft het gebruiken van de zes kilometer lange leiding tussen de twee 
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locaties  de voorkeur. Het alternatief om aan te aansluiten op de nog te realiseren 
waterstofbackbone vergt grotere investeringen door de ligging van het gebied. 
 
Gebruik van duurzame stroom om groene waterstof te produceren 
Voor de realisatie van de primaire elektrolyse-capaciteit is een consortium gevormd van 
Deltawind, Eneco, en Hygro onder coördinatie van Deltawind. Er worden verschillende 
windturbines ingezet om groene waterstof te produceren. De windturbines zijn al aanwezig. 
Voor de waterstof productie in Oude-Tonge wordt een contract afgesloten met een 
energieleverancier met een stabiele elektriciteitsprijs.  
 
Elektrisch koken en woningscans ter voorbereiding op overstap 
Om de overstap van aardgas naar waterstof voor te bereiden, wil de gemeente woningeigenaren 
stimuleren om over te stappen op elektrisch koken. Daarnaast worden woningscans uitgevoerd 
om onder andere de gasinstallatie in kaart te brengen. Ook wordt het leidingwerk in de woning 
gecontroleerd voor de overstap op eventuele lekkage. Wanneer woningen in 2025 overstappen, 
zullen de gasinstallaties worden vervangen door waterstofinstallaties.  
 
Aanvullende woningmaatregelen vallen buiten proeftuin 
Naast investeringen om woningen te laten overstappen op waterstof worden aanvullende 
maatregelen genomen. De volgende maatregelen worden wel genomen, maar vallen buiten de 
proeftuin.  
 
De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Deze 
regeling is verkregen voor 1000 woningen. De gemeente wil woningeigenaren informeren over 
deze regeling en waar mogelijk eerste stappen laten zetten. Hierbij wordt gefocust op 
maatregelen die relatief veel besparing opleveren zoals isolatie van schil, dubbel glas en PV-
panelen. De diversiteit van de woningen is groot en het is nog niet in kaart gebracht hoeveel 
besparing dit mogelijk kan bieden. 
 
De woningcorporatie Oost West Wonen beschikt in januari 2020 nog over 112 woningen in Stad 
aan ’t Haringvliet met label C of slechter. De woningcorporatie heeft de ambitie om woningen te 
verbeteren tot label A. Daarnaast is er ook aandacht voor duurzame energie. Huurders hebben 
de keuze in verschillende pakketten PV-panelen met een minimum van zes panelen. De 
woningcorporatie wil de woningverbeteringen voor 2025 realiseren.  
 
Ten slotte worden enkele utiliteitsgebouwen vervangen door nieuwbouw. Hier is geen 
waterstofaansluiting nodig. Ook worden nieuwbouwwoningen ontwikkelt waarbij waterstof het 
uitgangspunt is voor het verwarmingssysteem. Deze woningen doen geen beroep op de 
financiële middelen. 
 
Juridisch kader mist voor waterstof 
Het is nog lastig om waterstofproeftuinen te realiseren omdat een juridisch kader ontbreekt 
met onder andere normeringen en regelgeving. Een voorbeeld is dat een netbeheerder nog geen 
waterstof mag vervoeren. Dit is voor de proeftuin wel nodig.  
 
Financiële aspecten 

Totale investering vergt ruim € 37 miljoen excl. btw 
De investeringen voor de proeftuin worden in tabel B.6 weergegeven. Dit zijn de investeringen 
volgens de businesscase en daardoor exclusief btw. De investeringen in de woningen bestaan 
uit waterstof cv-ketels en elektrisch koken. Deze kosten bedragen € 3.700 per woning. Ongeveer 
120 woningen koken al elektrisch en hoeven hiervoor geen kosten te maken. De investeringen 
voor elektrisch koken en waterstof cv-ketels in de woningen worden volledig vergoed vanuit de 
rijksbijdrage PAW. 
 
De investeringen voor de waterstofproductie zijn in totaal € 27,4 miljoen excl. btw. Hiervan is € 
4,8 miljoen nodig voor transport en opslag. Dit gedeelte van de investering wordt gefinancierd 
door Gasunie. Daarnaast is € 2,5 miljoen nodig voor distributie. Dit gedeelte van de investering 
wordt gefinancierd door Stedin. Daarnaast is een investering van € 18 miljoen nodig voor de 
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twee productielocaties. De overige investering van € 2,14 miljoen is bedoeld voor een tube 
trailer, financieringskosten en een rendementseis. Voor de productielocaties en overige 
investeringen moet nog financiering voor komen.  
 
De investeringen die gedaan moeten worden liggen relatief hoog. De kosten zijn volgens 
projectmedewerkers niet te extrapoleren naar andere wijken in de toekomst. In SAH moeten 
relatief veel investeringen worden gedaan voor opwek en opslag. Het dorp ligt relatief ver af van 
de nog aan te realiseren waterstofbackbone. Aansluiten hierop lijkt daardoor lastig. Ter 
compensatie moet relatief veel geïnvesteerd worden in opwek en opslag.  
 

-  
Tabel B.6 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering, excl. btw 

 
Investeringen    Financiering   

Investeringen woningen en 
utiliteit  € 2.300.000  Financiering door Gasunie  € 4.800.000  
Investeringen waterstof  € 27.440.000   Financiering door Stedin  € 2.500.000  

Proceskosten  € 7.600.000   Eigen bijdrage 
proceskosten  

 € 6.500.000  

   Rijksbijdrage PAW*  € 3.400.000  

   Nog te financieren  € 20.140.000  

     

Totale investering € 37.340.000  Totale financiering € 37.340.000 

Totaal per woning € 53.960    

* De totale rijksbijdrage PAW bedraagt ruim 5,6 miljoen In deze tabel zijn de bijdragen voor btw en de onrendabele top 
tijdens exploitatie van waterstof buiten beschouwing gebleven.  

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee, bewerking EIB 

 
 
Proceskosten worden gemaakt door verschillende partijen 
Er zijn veel partijen betrokken bij deze proeftuin en deze partijen maken proceskosten. In totaal 
zijn deze proceskosten geschat op € 7,6 miljoen excl. btw. Deze partijen zijn de gemeente, 
Deltawind, Eneco, Gasunie, Hygro, installateurs, woningcorporatie Oost West Wonen, de 
provincie, Stedin en Van Peperstraten Group. De proceskosten worden met name door de 
partijen zelf gefinancierd. Daarnaast gaat een deel van de rijksbijdrage naar de proceskosten.  
 
Rijksbijdrage voor onrendabele top waterstofproductie 
De operationele kosten voor waterstof over 15 jaar bedragen volgens de aanvraag € 10,7 miljoen 
en de inkomsten uit waterstof € 9,2 miljoen. Het verschil tussen de operationele kosten en 
inkomsten is € 1,5 miljoen en dit verschil wordt gedekt door de rijksbijdrage.  
 
De onrendabele top op waterstof wordt volgens de gemeente door drie factoren veroorzaakt. 
Ten eerste is de productie van waterstof duur. Ten tweede is er een overdimensionering vereist 
in verband met leveringszekerheid. De proeftuin heeft hierdoor een grotere productiecapaciteit 
dan doorgaans nodig. Ten slotte is er een gebrek aan rendabele groene waterstof door lage 
prijzen van aardgas en grijze waterstof.  
 
Kosten Rijk voor bijdrage proeftuin en belastingderving 
Het Rijk maakt ook kosten voor de proeftuin. Deze bestaat enerzijds uit de rijksbijdrage van € 
5,6 miljoen. Deze geeft de proeftuin uit aan woningaanpassingen, proceskosten en een 
exploitatietekort. Anderzijds is er sprake van belastingderving voor het Rijk. In de aanvraag 
wordt aangenomen dat er een vrijstelling voor waterstof is op energiebelasting en Opslag 
Duurzame Energie (ODE). Dit is niet zeker. Deze aanname is gemaakt omdat ook belasting 
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wordt betaald op de elektriciteit die gebruikt wordt voor de productie van waterstof. Als er geen 
vrijstelling komt van belastingen op waterstof zal het exploitatie tekort groter zijn en de 
belastingderving voor het Rijk kleiner. 
 
Woonlastenneutrale overstap voor woningeigenaren 
Binnen deze proeftuin worden waterstof cv-ketels en een elektrische kookplaat geïnstalleerd. 
Deze kosten worden gefinancierd door de rijksbijdrage PAW die bij de gemeente ligt. Hierdoor 
maken woningeigenaren geen kosten voor de overstap. De kosten voor waterstof zijn gebaseerd 
op aardgasprijzen en er wordt daarom geen verandering in energiekosten voor 
ruimteverwarming door de overstap verwacht. Wel zal er elektrisch gekookt worden waardoor 
meer elektriciteit zal worden verbruikt en minder aardgas/waterstof. Binnen de gemeente 
worden isolatiemaatregelen gestimuleerd maar de investeringen en baten van isolatie blijven in 
deze analyse buiten beschouwing.  
 
Participatie 

Draagvlak is een risico in de proeftuin 
Voldoende draagvlak is nodig voor deze proeftuin omdat het gasnet wordt gevuld met waterstof 
en woningeigenaren dus niet op aardgas kunnen blijven. Als alternatief kunnen 
woningeigenaren wel voor all-electric kiezen. De subsidie die uitgegeven wordt aan een 
waterstof cv-ketel kan ook worden gebruikt voor een all-electric oplossing, welke vermoedelijk 
niet kostendekkend zal zijn.  
 
Participatie is een belangrijk onderdeel van de proeftuin en het doel is om inwoners een 
volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Eens in de drie maanden is er een gezamenlijk 
overleg met het voltallige projectteam en de actief betrokken inwoners die verenigd zijn in de 
werkgroep Stad Aardgasvrij. De werkgroep Stad Aardgasvrij werkt nauw samen met de 
dorpsraad, verenigingen, gemeente, de woningcorporatie en andere betrokkenen. In de aanpak 
wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen huurders en eigenaar/bewoners.  Acties om 
draagvlak te creëren zijn bijvoorbeeld het organiseren van informatiemarkten, workshops, 
huiskamergesprekken, hulp van energiecoaches en voorbeeldwoningen per woningtypologie 
omschrijven.  
 
Mogelijke risico’s 

In de proeftuin in Goeree-Overflakkee spelen een aantal risico’s. Een voorbeeld is dat er nog 
geen juridisch kader bestaat voor waterstof waardoor het nog niet vervoerd mag worden door 
netbeheerders. Dit kader is nodig en dit vergt uitwerking. Daarnaast is de businesscase 
weergegeven exclusief btw. Wel is er in binnen het budget van de rijksbijdrage rekening 
gehouden met btw op de woningaanpassingen en op de proceskosten binnen de gemeente. De 
btw op de waterstofinstallaties zal naast bovenstaande investering ook gefinancierd moeten 
worden. Ook wordt er nog gezocht naar financieringsmogelijkheden voor ruim € 20 miljoen 
voor de waterstofproductie. Bovendien zijn de marktontwikkelingen van waterstof onzeker en 
dit heeft gevolgen voor de businesscase.  
 
Ten slotte is het draagvlak voor de oplossing erg belangrijk in de wijk. Omdat het hele gasnet in 
de wijk gevuld zal worden door waterstof kunnen woningeigenaren niet op aardgas blijven. 
Eventueel kunnen woningeigenaren wel overstappen op all-electric. 
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De Hilversumse Meent, Hilversum 

Kenmerken van de wijk 

De proeftuin die in Hilversum wordt voorzien bestaat uit het noordelijke gedeelte van de wijk 
de Hilversumse Meent. Dit gedeelte bestaat bijna geheel uit rijwoningen uit de periode 1960-
1979. Een klein gedeelte van de proeftuin (33 woningen) betreft vrijstaande of twee-onder-een-
kap woningen. Van alle woningen is ongeveer de helft particulier eigendom en bestaat de 
andere helft uit huurwoningen. De huurwoningen zijn met name corporatiewoningen (284 om 
21 particuliere huurwoningen). Er zijn twee woningcorporaties actief binnen de grenzen van de 
proeftuin. Woningcorporatie Alliantie heeft 180 woningen binnen de proeftuin en 
woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 104 woningen.  
 

 
Tabel B.7 Wijkkenmerken de Hilversumse Meent 

 
  

Aantal woningen 624 
Gemiddeld label C/D 

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 624 / 0 
- Aantal koop / aantal huur 319 / 305 

Aantal utiliteitsgebouwen 0 
Aardgasvrije oplossing Collectief all-electric 
Bron Bodemwarmte 

 

Bron: gemeente Hilversum 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Verkenning naar verduurzaming bezig sinds 2017 
In 2017 is op initiatief van de wijk gestart met de verkenning naar verduurzaming en 
aardgasvrij. Bewoners hebben zich vertegenwoordigd in de stichting Hilversumse Meent (SHM). 
Deze stichting bestond al voor 2017 en werkt in een werkgroep samen met de twee 
woningcorporaties, de netbeheerder Liander en de gemeente. In de afgelopen jaren zijn dertig 
koplopers gestart met de verduurzaming van hun woning. Deze woningen zijn een traject met 
maatwerk advies in gegaan en gaan zelf vervolgstappen ondernemen. Daarnaast is ook één 
woning van een corporatie verduurzaamd.  
 
Collectieve all-electric aanpak wordt als meest kansrijk geschat 
In afgelopen jaren is in kaart gebracht welke warmtebronnen beschikbaar zijn en welke 
oplossing passend is voor de bestaande woningvoorraad. De oplossing uit deze quick-scan was 
dat all-electric, al dan niet in combinatie met een warmtenet, de beste optie leek. Daarnaast is 
de isolatieopgave in 2019 in kaart gebracht.  
 
Met deze uitkomsten is in eerste instantie gekozen voor de aanpak zoals beschreven in de 
aanvraag, namelijk een bodemlus per blokje woningen in combinatie met een individuele 
water-water warmtepomp. Woningeigenaren hadden aangegeven liever geen grote buitenunit 
of lawaai van een warmtepomp te willen en dit is met bodemwarmte niet van toepassing. De 
collectieve aanpak wordt gekozen om bodemwarmte beter betaalbaar te maken.  



159 

 
De proeftuin is nog niet gestart en de keuze voor de techniek staat ook nog niet vast. De 
gemeente gaat opnieuw technische oplossingen analyseren om de beste optie te kiezen. Bij 
deze analyse worden alle technieken overwogen. Ook al is de verwachting dat de gekozen, of 
een vergelijkbare, oplossing uit deze analyse komt, wordt de analyse toch uitgevoerd om alle 
betrokkenen te laten zien dat dit de beste oplossing voor de wijk is. De analyse dient daarmee 
ook als middel voor draagvlak. Bij deze analyse wordt ook gekeken naar mogelijke 
koppelkansen zoals de vervanging van riolering. Per saldo geeft de gemeente aan dat de praktijk 
mogelijk weerbarstig is wanneer men de proeftuin feitelijk start en de proeftuin er anders uit 
kan gaan zien.  
 
Consortium van bedrijven en arrangementen model om bewoners te ondersteunen 
Om de huidige praktijkervaringen van de verduurzaming van 31 woningen op te schalen naar 
de gehele wijk, voorziet de aanvraag een consortium van bedrijven die de uitvoering zal 
realiseren. De gemeente heeft de voorkeur om meerdere consortia te vormen zodat 
woningeigenaren keuzemogelijkheden hebben. De gemeente zal deze consortia faciliteren. Van 
belang is dat de bewoners goed geïnformeerd, betrokken en begeleid worden.  
 
Daarnaast is het arrangementenmodel, dat bedoeld is om woningeigenaren te ontzorgen, een 
belangrijk onderdeel van het plan in de aanvraag. Dit model biedt ten eerste een uitwerking van 
de technische oplossing. Per blok woningen wordt voor de oplossing gekozen met de laagste 
maatschappelijke kosten-baten verhouding. Waarschijnlijk bestaat deze optie uit een gedeelde 
bodemlus met een individuele warmtepomp. Daarnaast geeft het arrangementenmodel ook 
financieringsopties, een juridisch kader en een specifiek aanbod en bouwbegeleiding van het 
consortium om de inkoop collectief te faciliteren. 
 
Technische aspecten 

Kleinschalige warmtenetten met individuele warmtepompen als oplossing 
In het arrangementenmodel worden verschillende technische opties overwogen, maar de 
verwachting is dat één oplossing vaak zal worden toegepast. Dit moet nog geverifieerd worden 
door de nadere analyse naar technische oplossingen. Bij deze oplossing wordt per zes 
rijwoningen een laag temperatuur bronnet aangelegd. Voor vrijstaande of twee-onder-een-kap 
woningen worden kleinere collectieve netten voorgesteld met circa drie woningen. Dit net 
wordt gevoed door een gesloten bodemlus van ongeveer 300 meter diep. Daarnaast wordt per 
woning een water-waterwarmtepomp geplaatst. Het voordeel van bodemenergie is een relatief 
warme en constante brontemperatuur van 10 tot 15 graden Celsius. Het rendement van deze 
oplossing is hierdoor hoger dan van een lucht-warmtepomp.  
 
Isolatie tot label B nodig voor techniek 
Voor deze oplossing is het belangrijk dat woningen over een goed geïsoleerde schil beschikken. 
Het doel volgens de aanvraag is om woningen tot minimaal energielabel B te isoleren. 
Maatregelen die worden voorzien bestaan uit het isoleren van spouwmuren, vloeren, ramen en 
daken. De woningen zijn voorzien van mechanische ventilatie. Hier wordt waar mogelijk ook 
ventilatie met warmteterugwinning geïnstalleerd. Uit gesprekken blijkt dat nog uitgezocht 
wordt of het mogelijk is om ook minder isolatiemaatregelen te nemen en toch op de 
bodemlussen aan te kunnen sluiten.  
 
Verdere uitwerking rond techniek nodig 
Er zijn nog enkele vraagstukken rondom de technische oplossing die de komende periode 
worden uitgezocht. Zo zijn er een aantal woningen die deze winter de cv-ketel op 50 graden 
zullen zetten om te testen welk isolatieniveau vereist is. Daarnaast zijn de kosten voor de 
woningen nog schattingen op basis van woningtypes maar dit vereist in de praktijk maatwerk. 
Sommige woningen hebben al enkele maatregelen getroffen waardoor vereiste investeringen 
lager zijn. Wanneer woningen onderling veel verschillen in de mate van isolatie, kan het zijn 
dat andere technische oplossingen aantrekkelijker zijn. Volgens de gemeente lijkt hier 
voorlopig nog geen sprake van te zijn.   
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Daarnaast zullen ook enkele vraagstukken rond de bodemlussen beantwoord moeten worden. 
De bodem lijkt geschikt voor de bodemlussen maar dit wordt nog verder onderzocht. Daarnaast 
wordt bekeken hoe de locatie van een bodemlus het beste gekozen kan worden. Wanneer het 
mogelijk is, neemt de gemeente graag opgaves mee zoals het creëren van meer groen in de 
wijk. Ook wordt gekeken naar het eigendomsvraagstuk van de bodemlussen. Ten slotte zal 
verder onderzocht worden hoe diep de bodemlussen moeten zijn om voldoende capaciteit te 
hebben voor de woningen en of er in alle woningen voldoende ruimte is om de warmtepomp te 
plaatsen.  
 
Elektriciteitsnet en gasnetwerk worden voorlopig niet verzwaard of vervangen 
Het aardgasnetwerk is economisch afgeschreven maar kan technisch gezien volgens 
netbeheerders voorlopig nog mee. Wel zijn er stukken die nog uit grijs gietijzer bestaan en 
daarom wettelijk gezien vervangen moeten worden. Daarnaast biedt het elektriciteitsnet 
voorlopig voldoende ruimte om woningen te verduurzamen. Mogelijk kunnen in de toekomst 
enkele transportleidingen wel een probleem vormen. De investeringen hiervoor blijven buiten 
beschouwing in deze analyse.  
 
Financiële aspecten 

De investeringen voor de technische oplossing uit de aanvraag worden in tabel B.8 
weergegeven.  
 

 
Tabel B.8 Investeringen volgens uitvoeringsplan Hilversum, incl. btw 

 
Investeringen in 
woningen 

 Financiering  

Isolatie € 11.993.600  Bijdrage Liander  € 214.344  
Bodemlussen € 4.828.500  Bijdrage Alliantie 

 
 € 180.000  

Warmtepompen € 5.058.000  Bijdrage Het Gooi en 
Omstreken 

 € 104.000  

Zonnepanelen € 7.320.900  Rijksbijdrage PAW  € 4.189.0411  

Aanpassing elektrische 
en aardgas aansluiting  

 € 3.012.759  Subsidie overig  € 4.159.120  

Extra kosten  € 645.216  Overige financiering  € 24.012.470  

Subtotaal   € 32.858.975 Subtotaal  € 32.858.975  
 

Proceskosten    

Proceskosten gemeente € 1.065.000 Eigen bijdrage gemeente € 680.000 

  Rijksbijdrage PAW € 385.000 

Subtotaal € 1.065.000 Subtotaal € 1.065.000 
 

Totale investering  Totale financiering  

Totale investering € 33.923.975 Totale financiering € 33.923.975 

Totaal per woning € 54.365   

1 De totale rijksbijdrage bedraagt € 4,5 miljoen. Hiervan wordt een deel aan het proces besteed. 

Bron: Gemeente Hilversum, bewerking EIB 
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De totale investering per woning bedraagt gemiddeld ruim € 54.000. Ten eerste worden 
woningen geïsoleerd tot minimaal label B. De investeringen hiervoor bedragen ongeveer             
€ 20.000 tot € 40.000 per woning, afhankelijk van het woningtype. Deze investeringen zijn 
geschat op basis van woningen in de wijk die reeds verduurzaamd zijn. Het is mogelijk dat deze 
kosten overschat zijn aangezien de verbeterde woningen niet altijd precies tot label B zijn 
verduurzaamd maar soms ook aanvullende maatregelen hebben genomen. De 
woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft de woningen al grotendeels tot label B 
verduurzaamd en de investeringen voor hen zijn daardoor lager. 
 
Daarnaast wordt een bodemlus per groep woningen geplaatst, waarvoor een put geboord wordt 
en leidingen worden gelegd en aangesloten. De investeringen voor deze bodemlussen bedragen 
€ 7.500 per rijwoning en € 12.000 voor grotere woningen. Vervolgens zijn de kosten van de 
warmtepompen inclusief installatie geschat op € 8.000 per rijwoning en € 10.000 voor grotere 
woningen. Ook worden zonnepanelen geplaatst. Het doel is om stroom op te wekken voor de 
warmtepomp en de kookplaat. Voor de particuliere rijwoningen komt dit bijvoorbeeld neer op 
ongeveer 11 zonnepanelen die investeringen van € 4.500 vergen. De kosten voor deze 
installaties zijn geschat door een aannemer.  
 
Vervolgens zijn er kosten opgenomen voor het verzwaren van de elektrische aansluiting en het 
verwijderen of afsluiten van de gasaansluiting. Deze kosten zijn gebaseerd op de openbare 
informatie van Liander.  
 
Ten slotte zijn er extra kosten opgenomen. Deze kosten betreffen het aanpassen van 
radiatoren, elektrisch koken, het plaatsen van een infraroodpaneel in de badkamer en het 
aanpassen van de groepenkast. Dit gedeelte van de investering bedraagt gemiddeld € 11.600 per 
rijwoning.    
 
Financiering door subsidies en eigen financiering 
Woningcorporaties ontvangen een deel van de PAW subsidie. Daarnaast zullen verschillende 
andere subsidies worden aangevraagd om de investeringen te financieren. Mogelijkheden zoals 
de renovatieversneller en de regeling vermindering verhuurderheffing worden onderzocht. Het 
grootste gedeelte van de investeringen dragen de woningcorporaties zelf door de woningen 
naar label B te brengen. Woningcorporatie het Gooi en Omstreken heeft dit grotendeels al 
gedaan en Alliantie moet dit nog doen voor de woningen in de proeftuin. Het Gooi en 
Omstreken heeft tot nu toe maatregelen genomen zonder de huur te verhogen. Alliantie 
verwacht wel een kleine huurverhoging in te voeren. Hierbij is het uitgangspunt dat dit 
woonlastenneutraal gebeurt. Daarnaast leveren beide woningcorporaties een bijdrage voor de 
onrendabele top van het aardgasvrij maken van € 1.000 per woning in hun bezit.  
 
Voor de verduurzaming van de particuliere woningen wordt ook een gedeelte van de PAW 
subsidie ingezet. Daarnaast worden aanvullende subsidies zoals de SEEH aangevraagd. Het 
overige bedrag zal waarschijnlijk geleend worden bij NEF en/of de gemeente. De oplossing 
vereist een lening van ongeveer € 45.000 tot € 50.000 voor rijwoningen en ruim € 72.000 voor 
vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Voor deze laatste categorie (33 woningen) is een 
hogere financiering vereist dan het NEF samen met de gemeentelijke lening kunnen bieden. 
Hiervoor wordt nog gezocht naar aanvullende mogelijkheden.  
 
Herinvesteringen mogelijk beperkt 
De kosten voor woningeigenaren bestaan ten eerste uit de investeringen uit tabel B.8. De 
bodemlussen die geplaatst worden, hebben naar verwachting een technische levensduur van 
ongeveer 50 jaar. In de businesscase wordt gerekend met 30 jaar. Na ongeveer 15 jaar zal wel de 
warmtepomp vervangen moeten worden. Hiervoor zijn herinvesteringen nodig. Afhankelijk van 
de ontwikkeling van de techniek en onderhoud zou de levensduur wellicht iets verlengd 
kunnen worden. Daarnaast hoopt men dat de warmtepomp modulair vervangen kan worden 
waardoor geen volledig nieuwe warmtepomp geplaatst hoeft te worden.  
 
Woningmaatregelen zorgen voor besparing op energie 
Naast de subsidies die woningeigenaren ontvangen voor de maatregelen zijn er ook andere 
baten uit de te nemen maatregen. Ten eerste bestaan deze baten uit de energiebesparing die 
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wordt behaald door isolatie. De resterende warmtevraag wordt vervuld door de warmtepomp 
waardoor er geen gasverbruik meer is maar het elektriciteitsverbruik zal stijgen. Ter 
compensatie van de toename van elektriciteitsgebruik door de warmtepomp en het elektrisch 
koken worden zonnepanelen op de daken gelegd. Hierdoor is de verwachting dat het 
elektriciteitsverbruik na maatregelen ongeveer hetzelfde is als voor maatregelen. Omdat de 
woningen goed geïsoleerd worden, is er een kleine besparing op het meerjarige onderhoud. 
Deze besparing is geschat op ongeveer € 35 per jaar per woning.  
 
Proceskosten voor ondersteuning 
In de businesscase in de aanvraag zijn proceskosten opgenomen van € 665.000. Dit bedrag 
bestaat uit de inhuur van een regievoerder van 0,4 fte, de inhuur van extern advies en het 
informatiepunt in de wijk. Daarnaast heeft de gemeente proceskosten door de inzet van 
bestaande fte’s van ongeveer € 400.000. Het totale bedrag van € 1.065.000 is opgenomen in tabel 
B.8 en wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente zelf, namelijk € 680.000. Het overige 
deel wordt gefinancierd uit de rijksbijdrage.  
 
Participatie 

Gefaseerd participatietraject  
In de aanvraag wordt het participatietraject beschreven zoals op dit moment voorzien. Als 
eerste stap wil de gemeente alle bewoners in de wijk informeren van de plannen in de 
proeftuin. Dit wordt op wijkniveau gedaan omdat de proeftuin een opstap is om de hele wijk 
aardgasvrij te maken in 2035. Vervolgens worden wensen en zorgen opgehaald bij bewoners uit 
de proeftuin door het uitzetten van enquêtes, het organiseren van bijeenkomsten en het voeren 
van gesprekken. Daarna wordt het arrangementenmodel besproken met de woningeigenaren. 
De keuzes die tijdens deze gesprekken worden gemaakt, worden daarna verder uitgewerkt in 
een plan van aanpak. Dit plan van aanpak bevat ook een tijdspad, een selectie van aanbieders 
en financieringsmogelijkheden. Hierna gaan de eerste blokken woningen over tot realisatie. Het 
plan is om in 2021 al twee blokken van zes woningen te realiseren. De lessen en ervaringen 
worden meegenomen voor de rest van de proeftuin. In de jaren erna zullen steeds meer 
woningblokken maatregelen nemen.  
 
Deze aanpak staat echter nog niet vast. In de eerste fase zullen tijdens gesprekken met 
bewoners ook zorgen of ideeën besproken worden waardoor het participatietraject mogelijk 
aangepast zal worden.  
 
Gespikkeld bezit vormt uitdaging 
Eén van de onderzochte woningtypes waartoe 213 woningen behoren, bestaat voor de ene helft 
uit woningcorporatiewoningen en voor de andere helft uit particuliere woningen. Bij deze 
techniek is het van belang dat beide typen eigenaren maatregelen nemen. De oplossing lijkt 
minder aantrekkelijk wanneer maar één van beide eigenaren maatregelen neemt; 
warmteverlies treedt op en de woningen die aangesloten worden op de bodemlus liggen verder 
uit elkaar. 
 
Mogelijke risico’s 

Wanneer de in het plan toegelichte techniek wordt gekozen -wat nog onzeker is- bestaan 
enkele risico’s. Ten eerste zijn deze risico’s technisch van aard. Momenteel wordt onderzocht 
hoe diep de bodemlus moet worden geboord en waar deze moet worden geplaatst. Hier kunnen 
knelpunten in de ruimte ontstaan. Daarnaast zal bij deze oplossing ook tijdig het 
elektriciteitsnet moeten worden verzwaard. Ook zal bekeken moeten worden hoe de 
eigendomssituatie doorwerkt voor de gedeelde bodemlus.  
 
Bovenstaande factoren kunnen enerzijds vertragend werken, maar mogelijk ook 
kostenverhogend. De volgende financiële risico’s zijn van toepassing op het plan in de 
aanvraag. De techniek gepaard gaat gepaard met hoge investeringen, wat ondermijnend kan 
zijn voor draagvlak en participatie. Er kunnen zich situaties voordoen dat woningen binnen de 
woningblokken geen maatregelen willen nemen. Dit lijkt kostenverhogend omdat afstanden 
groter worden. Ook lijkt de hoogte van de onrendabele top met onzekerheid omgeven. 
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Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van subsidies die mogelijk worden gestopt of uitgeput en 
is de afbouw van de salderingsregeling niet meegenomen in de berekeningen.  
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Erflanden, Hoogeveen 

Kenmerken van de wijk 

De wijk Erflanden bestaat uit 427 grondgebonden koopwoningen. De woningen betreffen vooral 
twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. De woningen komen met name uit de 
periode 2000-2005 en hebben daarmee relatief goede isolatie. In de wijk zijn 12 woningen all-
electric. Daarnaast zijn er drie utiliteitsgebouwen in de wijk aanwezig waarvan twee met 
zorgfuncties en één met een industrie-functie. 
 

 
Tabel B.9 Wijkkenmerken Erflanden 

 
  

Aantal woningen 427 
Gemiddeld label Onbekend  

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 427 / 0 
- Aantal koop / aantal huur 427 / 0 

Aantal utiliteitsgebouwen 3 
Aardgasvrije oplossing Waterstof 
Bron Duurzaam opgewekte elektriciteit 

 

Bron: Gemeente Hoogeveen 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Waterstof als aardgasvrije oplossing voor Erflanden 
De woningen in Erflanden zijn voor het grootste deel in de periode van 2000 tot en met 2005 
gebouwd. De woningen hebben daarom goede isolatie, maar nog niet voldoende voor all-electric 
en ze zijn meestal niet voorzien van lage temperatuurverwarming. Het dubbel isoleren kan 
ingewikkeld zijn door mogelijke condensatieproblemen en hoge kosten voor het toepassen van 
vloerverwarming. Het toepassen van een waterstof cv-ketel en het hergebruiken van het 
aardgasnetwerk lijkt geschikt gezien de beperkte woningaanpassingen.  
 
Demonstratieproject als voorbeeld voor Erflanden 
Vanaf 2018 is er door 22 partners met een subsidie van uit de Topsector Energie van het Rijk 
gewerkt aan de ontwikkeling van een waterstof cv-ketel en aan een blauwdruk om een 
bestaande wijk om te zetten naar waterstof met hergebruik van het aardgasnetwerk. Dit heeft 
inzichten opgeleverd hoe de waterstofwijk technisch veilig te realiseren. Daarnaast is ook 
onderzocht hoe een waterstofwijk juridisch gerealiseerd kan worden.  
 
Gemeente Hoogeveen doet naast het proeftuinproject ook ervaring op met het gebruik van 
waterstof in de gebouwde omgeving door het demonstratieproject in Nijstad-Oost in 2021/2022. 
Deze wijk ligt naast Erfland en in dit project wordt waterstof ingezet bij 100 
nieuwbouwwoningen. Dit project moet laten zien dat waterstof haalbaar is en zorgt daarmee 
ook voor draagvlak voor de proeftuin.  
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Ligging van proeftuin maakt waterstof een kansrijke oplossing 
De proeftuin ligt nabij de gasbehandelingsinstallatie Ter Arlo. Deze locatie is geschikt voor de 
aanvoer, opslag en lokale productie van groene waterstof met lokale zonnestroom. Daarnaast 
ligt de locatie van de proeftuin ook nabij de waterstofbackbone van de Gasunie. Deze 
transportleiding zal in de toekomst duurzame waterstof van de Waddenzee via Eemshaven 
richting de Randstad transporteren. Hiermee kunnen overschotten of tekorten worden 
opgevangen. Ten slotte zijn er koppelkansen mogelijk met de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
RWZI-Echten en de zonneroute A37. De RWZI verkent de mogelijkheden om waterstof, 
restwarmte en zuurstof afkomstig van de elektrolyzer te gebruiken en mogelijk kan een deel 
van de opgewekte zonne-energie gebruikt worden voor de productie van waterstof.  
 
Verschillende partijen betrokken  
Er zijn verschillende partijen betrokken bij de proeftuin. Gasunie houdt zich bezig met het 
gasontvangststation (GOS) en de backbone. Daarnaast is Rendo actief op het distributiesysteem 
en Energie Van Ons op het leveranciersgedeelte. De NAM is betrokken gezien het gebruik van de 
gasbehandelingsinstallatie Ter Arlo. De externe aanvoer van waterstof kan van verschillende 
partijen komen waaronder HyStock van Gasunie die in de aanvraag wordt genoemd.  Ten slotte 
vinden er nog gesprekken plaats met een partij die mogelijk de opslag en transport op zich kan 
nemen.  
 
Technische aspecten 

Woningen worden gefaseerd aangesloten op waterstof 
Fase 1 van de aanpak valt buiten de proeftuin. Dit is namelijk het aansluiten van de 80 
nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost op waterstof in 2021/2022. Fase 2 valt binnen de proeftuin 
en bestaat uit het aansluiten van zes woningen in Erflanden op waterstof. Deze zes woningen 
liggen naast de al aangesloten wijk Nijstad-Oost en worden volgens planning in 2022 of 2023 
aangesloten. Tijdens fase 3 tot en met 6, oftewel de vier jaren daarna, wordt gefaseerd de rest 
van de woningen aangesloten. Woningfase 7 valt ook buiten de proeftuin en bestaat uit het 
aansluiten van de rest van de wijk Erflanden op waterstof. Omdat na de overstap op waterstof 
het aardgasnetwerk voor waterstof zal worden gebruikt, is er geen mogelijkheid om aardgas 
meer te gebruiken. Bewoners kunnen wel geholpen worden om eventueel over te stappen op 
all-electric als alternatief.  
 
Aanpassingen voor waterstof in de woningen 
Woningaanpassingen bestaan ten eerste uit het installeren van een waterstof cv-ketel ter 
vervanging van de aardgas cv-ketel. De bestaande gasleidingen in woningen zijn 
waterstofbestendig. Wel wordt dit gecontroleerd bij het overzetten en worden waar nodig 
materialen vervangen. Daarnaast kunnen waterstofsensoren worden geïnstalleerd om de 
veiligheid te verhogen. Daarnaast worden kooktoestellen vervangen voor elektrische varianten. 
Voor de gashaard vinden er onderzoeken plaats naar waterstofexemplaren. Vervolgens moet de 
standaard aardgasmeter worden vervangen voor een meter met een grotere capaciteit 
aangezien de volumes van waterstof groter zijn dan van aardgas. Daarnaast dient de 
huisdrukregelaar te worden aangepast of vervangen.  
 
Stimuleren van isolatiemaatregelen valt buiten de proeftuinen 
Het merendeel van de 427 woningen is label B. De gemeente wil woningeigenaren stimuleren 
om woningen naar label B of A te brengen. Dit traject valt buiten de proeftuin. 
Woningmaatregelen worden via energieadvies op maat in kaart gebracht. Uit gesprekken blijkt 
dat hybride warmtepompen als interessante optie worden gezien. Woningeigenaren kunnen 
mogelijk Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen voor isolatiemaatregelen. 
Daarnaast zijn verschillende leningen mogelijk, zoals de energiebespaarlening van het NEF. De 
provincie Drenthe financiert voor deze lening een rentekorting. Ook de gemeente biedt diverse 
leningen aan zoals een duurzaamheidslening, een stimuleringslening of een verzilverlening55.   
 

 

55 Met een verzilverlening kan een hypothecaire lening worden afgesloten op de overwaarde van een woning.  
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Waterstofsysteem bestaat uit drie fases 
De productie en aanvoer van waterstof maakt deel uit van de proeftuin. Het waterstofsysteem 
bestaat uit drie systeemfases die zijn aangesloten op de woningfasering. Bij woningfases 1 en 2 
wordt waterstof geleverd via trailers. Voor deze fase wordt externe aanvoer van waterstof 
beoogd via een nader te bepalen waterstofleverancier waar elektriciteit wordt geconverteerd 
naar waterstof. Deze waterstof wordt via trailers op de NAM-locatie gelost. De cilinders op deze 
trailers dienen ook als opslag.  
 
Bij woningfase 3 is de levering via tube-trailers niet meer voldoende en voor deze systeemfase 
wordt duurzame elektriciteit lokaal geconverteerd naar waterstof. De externe aanvoer dient 
vanaf dan als back-up voorziening. Voor fase 3 wordt een zonneweide aangelegd die de 
elektrolyser van elektriciteit voorziet. Er moet nog een keuze worden gemaakt voor het type 
elektrolyser. Dit systeem blijft ook in latere fases een belangrijke leveringsfunctie behouden.  
 
De laatste systeemfase van de aanvraag bestaat uit de koppeling met de waterstofbackbone 
zodat externe aanvoer niet meer nodig is. Deze koppeling is mogelijk via het GOS.  
 
Scheiding tussen waterstofnet en aardgasnet schuift langzaam op 
Bij het gefaseerd overzetten van woningen op waterstof zal de uitrol vanaf de westkant van 
Erflanden plaatsvinden omdat de aanvoer via de naastgelegen NAM-locatie komt. Bij grote 
aantallen woningen op waterstof zal een extra drukregel- en meetstation worden geplaatst en 
zal een koppeling van het hogedruknet tussen Nijstad-Oost en Erflanden worden gerealiseerd. 
Bij elke woningfase zal de scheiding tussen het waterstofnet en het aardgasnet worden gelegd. 
In de eindfase volgt de distributie van waterstof vanaf Nijstad-Oost via de hogedrukleiding naar 
Erflanden. In Erflanden wordt de huidige aardgasverbinding aan de noordzijde ontkoppeld.  
 
Voor de overzetting van stations van aardgas op waterstof worden de regelstraten gereviseerd. 
Hierbij worden enkele onderdelen vervangen en worden bij de in bedrijfname de regelaars en 
veiligheden opnieuw afgesteld. De materialen van de netten en huisaansluitingen voldoen aan 
de keuringseisen voor waterstof. Daarnaast is uit berekeningen gebleken dat de capaciteit en de 
diameters van het huidige net voldoende is voor waterstoftoepassing.  
 
Rol van GOS en waterstofbackbone 
Het GOS zorgt ervoor dat de hoge druk uit de opslag wordt verlaagd voor het distributienet. 
Daarnaast vindt er een volumemeting plaats en odorisatie van waterstof. Het moet mogelijk 
zijn om onderhoud te plegen tijdens bedrijf en daarom zijn twee gelijkwaardige meetstraten 
nodig. Dit is tevens een back-up mechanisme bij het falen van één van de meetstraten. In 
systeemfase 3 kan het GOS worden gekoppeld aan de beoogde waterstofbackbone.  
 
Financiële aspecten 

Businesscase nog gebaseerd op schattingen 
De investeringen, kosten en opbrengsten zijn geschat op basis van onderzoeken, schattingen 
van installateurs, en marktoriëntaties. Er zal in de komende maanden worden gewerkt aan een 
definitieve businesscase om tot een Final Investment Decision te komen. Hierna wordt ook de 
benodigde financiering duidelijk. De geplande investering in de waterstofenergievoorziening 
wordt gefinancierd door een EU-subsidie en eigen bijdragen van partijen. De voorlopige 
investeringen en financieringen voor de projectfases die binnen de proeftuin vallen worden 
weergegeven in tabel B.10. Voor de eerste fase van 100 nieuwbouwwoningen die buiten de 
proeftuin valt zal de provincie zorgen voor cofinanciering. 
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Tabel B.10 Investeringen volgens uitvoeringsplan en financiering, excl. btw 

 
Investeringen    Financiering   

Investeringen waterstof € 1.740.606  Rijksbijdrage PAW € 4.375.749 
Investeringen woningen € 2.651.165  Hydrogen Valley subsidie1 € 618.350 

Proceskosten gemeente € 480.340  Eigen investeringen € 5.295.642 

Extra investeringen € 5.000.000    

Onvoorzien en back-up € 417.630    

     

Totale investering € 10.289.741  Totale financiering € 10.289.741 

Totaal per woning € 24.617    

1 Deze subsidie is in totaal € 655.000. Daarnaast is er € 647.000 co-financiering van de provincie Drenthe voor de eerste 
fase voor de nieuwbouw 

Bron: Gemeente Hoogeveen, bewerking EIB 

 
 
Investeringen waterstof ruim € 1,7 miljoen 
Voor de productie van waterstof wordt een elektrolyser van ruim € 600.000 aangeschaft. 
Daarnaast worden er investeringen gedaan voor het realiseren van de opslag van ruim € 
600.000. Vervolgens worden er ook kosten gemaakt voor het omschakelen van het aardgasnet 
naar het waterstofnet. Ten slotte wordt er rekening gehouden met onvoorziene kosten van 10%. 
In totaal komen de CAPEX kosten voor waterstof binnen de proeftuin op ruim € 1,7 miljoen.  
 
Investeringen in woning voor overstap op waterstof 
De investeringen in de woning zijn geschat op gemiddeld € 6.343 per woning. Deze kosten 
bestaan uit het verwijderen van de oude cv-ketel en de aanschaf en installatie van een 
waterstof cv-ketel. Daarnaast worden ook de oude kooktoestellen verwijderd en worden 
elektrische kooktoestellen geïnstalleerd. Vervolgens worden binnenleidingen getest en 
eventueel aangepast. Ook worden sensoren geplaatst en wordt rekening gehouden met 
onvoorziene kosten voor ventilatie. Ten slotte worden gashaarden vervangen wanneer dit van 
toepassing is. Bij de berekening is rekening gehouden dat dit in 5% van de woningen nodig is. 
De totale investeringen in de woningen bedragen bijna € 2,7 miljoen.  
 
Proceskosten 
De proceskosten van de gemeente Hoogeveen bestaan uit de volgende onderdelen. Het grootste 
deel van de proceskosten is de externe inhuur van een projectleider voor bewoners. Gemiddeld 
kost dit € 23.000 per jaar voor de periode 2020-2028. Een volgende belangrijke kostenpost 
bestaat uit de kosten voor de demonstratiewoning. Deze kosten bedragen € 16.563 per jaar voor 
de periode 2021-2028. Overige kosten van de gemeente bestaan uit de uitvoering van de 
communicatiestrategie, exploitatiekosten van de demonstratiewoning/infocentrum, de 
oprichting van de energiecoöperatie, het ontwikkelen van een businesscase voor de 
energiecorporatie en een monitor door de Hanze Hogeschool. Gemiddeld zijn de totale 
proceskosten voor de gemeente ruim € 53.000 per jaar. Daarnaast levert het 
uitvoeringsconsortium 11.000 uur extra inzet voor eigen rekening voor zaken met betrekking tot 
veiligheid, financiën, marktordening, vergunning en bewonersparticipatie. Deze kosten maken 
deel uit van de post extra investeringen.  
 
Post onvoorzien en back-up voorziening 
In de businesscase wordt rekening gehouden met een post onvoorzien. Het gaat hier om 10% 
over de proceskosten, de huisinstallaties en de OPEX-posten. De opslag over de proceskosten en 
huisinstallaties zijn meegenomen in tabel B.10. Daarnaast wordt rekening gehouden met een 
back-up voorziening. Dit is een reservering voor calamiteiten of ongunstige 
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marktontwikkelingen van waterstof. Mocht het perspectief voor waterstof verdwijnen zullen de 
woningen op waterstof weer terug kunnen op aardgas. Ook deze reservering is opgenomen in 
tabel B.10  
 
Extra investeringen geraamd op € 5 miljoen 
Enkele kostenposten zijn niet meegenomen in de meegeleverde businesscase in de aanvraag 
maar wel in tabel B.10. Dit zijn de directe en indirecte investeringen door verschillende partijen 
die met de proeftuin gepaard gaan. Deze investeringen worden zijn voor eigen rekening van 
partijen en/of vanuit de exploitatie inkomsten. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van het 
zonnepark (circa € 3,2 miljoen), het GOS, energiebesparende maatregelen door inwoners en de 
opleiding van monteurs. De som van deze investeringen wordt geschat op € 5 miljoen. 
 
Investeringen worden gefinancierd door subsidies en eigen bijdrages 
Naast de rijksbijdrage ontvangt de proeftuin ook een subsidie van Hydrogen Valley. Het 
Hydrogen Valley project ontwikkelt groene waterstof in Noord-Nederland. Dit project heeft een 
subsidie gekregen van de Europese Commissie en een deel van deze subsidie wordt ingezet voor 
de proeftuin in Hoogeveen.  
 
Naast de Hydrogen Valley subsidie en de rijksbijdrage van PAW ontvangt de leverancier ook 
inkomsten uit exploitatie. Ten eerste betalen bewoners die waterstof afnemen € 146 vastrecht 
per jaar. Dit is gelijk aan het vastrecht van aardgas. Daarnaast zijn er inkomsten door de 
verkoop van waterstof. Dit tarief is gelijkgesteld aan aardgas. Er is aangenomen dat alleen EB en 
ODE wordt betaald over elektriciteit en niet over waterstof. Ten slotte zijn er inkomsten door 
vaste leveringskosten van € 47 per aansluiting per jaar.  
 
Productiekosten 
De leverancier maakt ook kosten voor de levering van waterstof. Ten eerste gaat het om 
productiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor elektriciteit, de operationele kosten voor 
de elektrolyser en de kosten voor externe aanvoer van waterstof. Ten tweede gaan er kosten 
gepaard met het beheer en onderhoud van installaties. Voorbeelden hiervan zijn het 
bovengronds zoeken naar lekken en het onderhoud van het net. Ten slotte worden er kosten 
gemaakt voor de opslag van waterstof, de leveringskosten en wordt er rekening gehouden met 
10% onvoorziene kosten.  
 
Participatie 

In het najaar van 2020 wordt gestart met het participatietraject. Omdat er geen mogelijkheid is 
om op aardgas te blijven is het participatietraject een belangrijk onderdeel van de proeftuin. 
Het doel is om bewoners goed te betrekken bij de uitvoeringsorganisatie. De bewoners kiezen 
bijvoorbeeld een eigen projectleider. Ook is er een bewonersraad aanwezig en worden er 
werktafels ingericht. Daarnaast wordt de aankoop van een modelwoning in de proeftuin en een 
draagvlak peiling voorbereid.  
 
In 2021 wordt deze draagvlakmeting uitgevoerd en wordt de modelwoning aangekocht en 
ingericht. Ook wordt gestart met een communicatie- en draagvlak campagne. Deze campagne 
richt zich op de gehele proeftuin en op de zes woningen die als eerste zullen overschakelen op 
waterstof in het bijzonder. Daarnaast wordt in 2021 de energiecoöperatie opgericht en wordt 
een businesscase gemaakt voor een zonnepark.  
 
Voor elke woningfase is er een informatiebijeenkomst waar kennis wordt gemaakt met de 
uitvoerders. Deze bijeenkomsten worden opgevolgd door spreekuren in de modelwoning. 
Vervolgens zijn er ook individuele inspecties van woningen en keukentafelgesprekken. Dit 
resulteert in een plan per woning die ter goedkeuring aan bewoners wordt voorgelegd. 
Vervolgens kan de omzetting plaats vinden. Ten slotte zal het proces en de uitvoering 
geëvalueerd worden om de lessen hieruit voor een volgende fase mee te nemen.  
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Mogelijke risico’s 

In Hoogeveen spelen mogelijk risico’s die kostenverhogend werken. Een voorbeeld is dat er nog 
geen juridisch kader bestaat voor waterstof. Dit kader is nodig en dit vergt uitwerking. 
Daarnaast bestaan er afhankelijkheden tussen het zonnepark en de proeftuin. Het zonnepark 
bevindt zich nog in de planfase en wanneer deze er niet komt zal groene stroom elders 
verkregen moeten worden. Ook technisch gezien zijn er risico’s. Deze zijn bijvoorbeeld lekkage 
of uitval van het losstation, de opslag, het distributienet of de installaties binnen woningen. 
Daarnaast wordt er in het plan van uitgegaan dat op termijn op de waterstof backbone 
aangesloten kan worden. Wanneer deze backbone niet of later komt heeft dit negatieve 
gevolgen voor de businesscase van de proeftuin. De marktontwikkelingen van waterstof zijn 
onzeker en dit heeft gevolgen voor de businesscase.  
 
Ten slotte is het draagvlak voor de oplossing erg belangrijk in de wijk. Omdat het hele gasnet in 
de wijk gevuld zal worden door waterstof kunnen woningeigenaren niet op aardgas blijven. 
Omdat het om particulieren gaat zal elke bewoner de keuze moeten maken om mee te willen. 
Eventueel kunnen woningeigenaren wel overstappen op all-electric. Als een aantal bewoners 
niet mee willen kan het zijn dat een projectfase of zelfs het gehele project niet door kan gaan.  
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Hengstdal, Nijmegen 

Kenmerken van de wijk 

De proeftuin in Nijmegen richt zich op het deel van de wijk Hengstdal dat de Bomenbuurt wordt 
genoemd. Er zijn meerdere buurten/wijken in Nijmegen overwogen, maar uiteindelijk leek de 
bomenbuurt de meest logische optie. De wijk is gekozen omdat er hier al langere tijd wordt 
gewerkt aan een wijkwarmteplan. In dat kader zijn er al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar 
mogelijke alternatieven voor aardgas in de buurt. Daarnaast is de woningcorporatie in de wijk 
die actief betrokken bij de plannen. Tot slot doet de benodigde herinrichting van de riolering in 
de buurt zich voor als mogelijke koppelkans. 
 
In de buurt bevinden zich 510 woningen waarvan het overgrote deel is gebouwd in de directe 
naoorlogse periode (1945-1959). Van de 510 woningen zijn er 214 grondgebonden, de overige 296 
woningen zijn appartementen. Het grootste deel van de woningen zijn in het bezit van 
woningcorporatie Woonwaarts. Er zijn slechts 46 koopwoningen in het proeftuin gebied. Het 
bezit van de woningcorporatie kent een relatief goed isolatieniveau (gemiddeld label B) terwijl 
de meeste koopwoningen een matig niveau isolatie kennen. Er zijn geen utiliteitsgebouwen 
binnen de proeftuin- afbakening.  
 

 
Tabel B.11 Wijkkenmerken Bomenbuurt 

 
  

Aantal woningen 510 
Gemiddeld label  

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 214 / 296 
- Aantal koop / aantal huur 46 / 464 

Aantal utiliteitsgebouwen 0 
Aardgasvrije oplossing MT warmtenet 
Bron Collectieve lucht/water 

warmtepomp 

 

Bron: Gemeente Nijmegen 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Lokaal opwekken warmte lijkt voordeligste optie 
De gemeente Nijmegen werkt samen met woningcorporatie Woonwaarts en Alliander aan het 
aardgasvrij maken van de Bomenbuurt. Het beoogde alternatief voor aardgas in de Bomenbuurt 
is een nieuw aan te leggen midden temperatuur (70 graden) warmtenet met een collectieve 
lucht/water warmtepomp als bron. De piekverwarming zal worden geleverd door gasgestookte 
ketels. Andere opties bleken bij een inventarisatie minder aantrekkelijk. Individuele 
oplossingen zoals all-electric zijn kostbaarder door het relatief matige niveau isolatie van vooral 
de koopwoningen in de buurt. In Nijmegen bestaan al warmtenetten die worden voorzien van 
warmte door de afvalenergiecentrale ARN. Deze bron en het bestaande warmtenet liggen echter 
niet in de buurt van de bomenbuurt. Er is daarom gekozen voor het lokaal opwekken van 
warmte doormiddel van een collectieve warmtepomp. 
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Lokale coöperatie beheert warmtevoorziening  
Het Buurt Energie Systeem (BES), zoals de warmtevoorziening wordt genoemd, zal worden 
beheerd door een lokaal coöperatief warmtebedrijf. Hiermee wordt de buurt zelf eigenaar van 
het warmtebedrijf en is de afhankelijkheid van commerciële bedrijven beperkt. Het idee is dat 
bewoners kunnen onderhandelen vanuit de coöperatie over warmtetarieven wanneer in de 
toekomst ook andere warmteleveranciers aansluiten op het warmtenet. Zij kunnen daarbij 
terugvallen op de eigen warmtevoorziening in de buurt, waardoor de onderhandelingspositie 
van de buurt beter is. De precieze organisatiestructuur van de coöperatie wordt nog onderzocht. 
De coöperatie zal waarschijnlijk een bv vormen voor de levering van de warmte en zal 
servicecontracten afsluiten met de leveranciers van de techniek. 
 
Aanpak nog in conceptfase 
Momenteel bevindt de aanpak zich nog in de conceptfase. In deze fase wordt onder andere 
vorm gegeven aan het technische ontwerp, grondonderzoek gedaan voor de warmte, het 
participatieproces opgezet en de contracten tussen de verschillende partijen in de warmteketen 
worden opgesteld. Voor deze fase is 12 maanden uitgetrokken. Daarna begint de uitvoering en 
realisatie waarin de eerste 50 woningen zullen worden aangesloten op het warmtenet. Deze 
fase duurt eveneens 12 maanden. Voor verdere opschaling naar de overige woningen in de wijk 
is nog eens 18 maanden uitgetrokken. 
 
Technische aspecten 

BES is modulair en schakelbaar 
Het Buurt Energie Systeem is een kleinschalig open warmtenet. Het is mogelijk om het beoogde 
systeem in de toekomst uit te breiden naar andere buurten en het kan worden gekoppeld aan 
andere warmtenetten met een midden tempratuur. Daarnaast is het ook mogelijk om in de 
toekomst nieuwe bronnen toe te voegen wanneer deze zich voor doen. Het systeem is 
ontwikkeld door Alliander en kan volgens hen in feiten in elke buurt worden geïnstalleerd. Voor 
de 510 woningen in de Bomenbuurt is een kavel van, naar verwachting, ongeveer 100 m2 nodig 
in de openbare ruimte om het systeem te plaatsen en voldoende afstand tot de woningen te 
kunnen behouden vanwege het geluid. Daarnaast is enige dichtheid van de woningen in de wijk 
vereist om de onrendabele top van het netwerk beperkt te houden. Per waterpompinstallatie 
kunnen ongeveer 1000 woningen worden voorzien van warmte. De kavel van 100 m2 is dan 
echter niet meer toereikend en zal moeten worden uitgebreid. Bij verdere schaalvergroting 
zullen er aanvullende warmtepompinstallatie nodig zijn elders in het netwerk. Door de 
aaneenschakeling van aanvullende warmtepompinstallaties kan het netwerk in theorie zo 
groot worden als nodig en gewenst is. 
 
Beperkte aanpassingen nodig in de woningenBeperkte aanpassingen nodig in de woningenBeperkte aanpassingen nodig in de woningenBeperkte aanpassingen nodig in de woningen    
Eén van de voordelen van het warmtenet is de beperkte noodzaak om verregaande isolatie-
maatregelen te nemen. Het warmtenet levert  warmte van 70°C warmte af aan de woningen. 
Hierdoor hoeven de meeste woningen niet aanvullend te worden geïsoleerd in de Bomenbuurt. 
Bijna alle woningen van Woonwaarts zijn inmiddels verduurzaamd naar label B. Ook zijn de 
huidige radiatoren in het grootste deel van de woningen volgens de aanvraag geschikt voor het 
warmtenet. In sommige gevallen zal de stap naar elektrisch koken nog moeten worden 
gemaakt. In de businesscase is hiervoor een klein bedrag per woning gereserveerd. 
 
Gasgestookte ketels vereist voor piekvraag 
In de huidige situatie zullen er naast de collectieve warmtepomp ook gasgestookte ketels 
worden aangesloten op het warmtenet. De warmtepomp kan niet voldoende vermogen leveren 
om ook op piekmomenten aan de warmtevraag te voldoen. Hiervoor zullen de gasgestookte 
ketels worden gebruikt welke ook fungeren als achtervang voor de warmtepomp. Minimaal 75% 
van alle warmte zal worden geleverd door de warmtepompinstallatie de overige 25% door de 
gasketels. De projectmedewerkers hebben aangegeven dat momenteel wordt verwacht dat de 
gasketels slechts 14% van de warmte hoeven te leveren. Op termijn kan de piekvraag in de 
buurt afnemen door isolatie of andere vraagbeperkende maatregelen. Daarnaast is beoogd dat 
de gasketels in de toekomst duurzaam worden voorzien, bijvoorbeeld met groengas of 
waterstof.  



172 

 
Verzwaring elektra in de bomenbuurt niet nodig 
Vanwege de inrichting van het BES is energie verzwaring in de wijk niet noodzakelijk, in 
tegenstelling tot wanneer bijvoorbeeld een all-electric oplossing zou zijn gekozen. Dit is een 
belangrijke overweging geweest bij de keuze voor de techniek. Bij het warmtenet komt alleen 
extra vraag vanuit elektrisch koken op het net. Er is in de buurt voldoende extra capaciteit om 
dit op te vangen.  
 
Financiële aspecten 

Buurt Energie Systeem vergt een investering van bijna € 9,5 miljoen excl. btw 
De ontwikkeling en realisatie van het BES vragen om een investering van in totaal bijna 9,5 
miljoen excl. btw (tabel B.12). De kosten voor de ontwikkeling van het systeem, de oprichting 
van de coöperatie en het wijkproces bedragen bijna € 2,3 miljoen. De realisatie van het 
warmtesysteem vergt een investering van € 7,2 miljoen, waarbij de hoogste kosten zitten in de 
aanleg van het distributienet (€ 5,3 miljoen). De investeringen worden gefinancierd uit 
verschillende bronnen. Zo zullen de gemeente, Alliander en de woningcorporatie ieder een 
bijdrage leveren vanuit eigen middelen. Daarnaast zal de subsidie die is ontvangen in het kader 
van het programma aardgasvrije wijken worden ingezet voor zowel de ontwikkel kosten als de 
realisatie. Tot slot zal een deel van realisatiekosten worden gefinancierd door de afnemers van 
de warmte. Deze bijdrage is gebaseerd op besparing op aardgas die jaarlijks zal worden 
ingelegd.  
 
Deel van de investeringskosten gedekt door lening op basis van vervallen onderhoudskosten 
De kosten voor afschrijving en onderhoud van de cv-ketel komen te vervallen voor 
woningeigenaren. Deze vervallen kosten kunnen worden omgezet naar een periodieke bijdrage. 
Dit periodieke bedrag is berekend als een annuïteit op een duurzaamheidslening met een lage 
rente (2%) en lange looptijd (30 jaar). Daarmee kan een bedrag (€ 1,17 miljoen) aan het begin 
beschikbaar komen om de CAPEX kosten te dekken. Naast deze bijdragen betalen 
woningeigenaren ook een bijdrage aansluitkosten van bijna € 6.700 excl. btw per woning (in 
totaal € 2.9 miljoen) voor een aansluiting op het warmtenet. Ook zal een groot deel (bijna € 3,2 
miljoen) van de beschikbare PAW subsidie worden ingezet voor aanleg van het energiesysteem. 
 
Berekeningen zijn gebaseerd op 85% van de woningen in de buurt 
Vanwege het vollooprisico en de onzekerheid over hoeveel woningen uiteindelijk zullen aan 
sluiten op het warmtesysteem zijn de huidige berekeningen gebaseerd op 85% deelname (433 
woningen). Hierdoor is inzichtelijk gemaakt dat kosten kunnen worden gedekt, ook wanneer 
niet alle woningen zullen worden aangesloten. 85% deelname lijkt realistisch aangezien 
woningcorporatie Woonwaarts bijna 90% van de woningen in het proeftuin gebied beheert. De 
woningcorporatie heeft mondeling toegezegd dat haar woningen op het BES zullen worden 
aangesloten en is erg betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de aanpak. Hiervoor moet 
nog wel goedkeuring van de bewoners worden behaald. 
 
Kosten voor ontwikkeling, voorbereiding en proces vormen ruim 20% van de totale kosten 
In de begroting van de proeftuin zijn ook de kosten voor de ontwikkeling en voorbereiding van 
het energiesysteem en het opzetten van de coöperatie meegenomen. Deze kosten vormen ruim 
een vijfde van de totale kosten. Dit laat zien dat het ontwikkelen en voorbereiden van dergelijke 
innovatieve alternatieven voor aardgas een substantieel onderdeel vormen van de wijkaanpak. 
De ontwikkelkosten en voorbereidingskosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd door 
de rijksbijdrage en door Alliander. De projectgebonden proces- en advieskosten bedragen 1.100 
incl. btw per woning. Voor de eerste drie jaar is voor overkoepelende ontwikkeling, begeleiding 
en realisatie van de wijkaanpak in totaal 470.000 excl. btw gereserveerd.  
 
Risico’s rondom aanleg warmtenet vragen om post onvoorzien 
Vanwege de beperkte ervaringen met de aanleg van een warmtenet in wijken met bestaande 
bouw en vanwege de algemene risico’s die grondroering in zichzelf met zich meebrengt is er in 
de businesscase rekening gehouden met een opslag van 15% op de investeringskosten. De post 
doet recht aan het risico op aanzienlijke kostenoverschrijdingen wanneer zich onvoorzien 
complicaties voordoen bij de aanleg van het warmtenet. Ervaringen uit andere proeftuinen 
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leren dat de aanlegkosten van warmtenetten sterk kunnen toenemen door onvoorziene 
omstandigheden. Het lijkt daarom verstandig om hier rekening mee te houden in de 
businesscase.   
 

 
Tabel B.12 Investeringen* volgens uitvoeringsplan en financiering, excl. btw 

 
Investeringen voorbereiding   Financiering ontwikkeling  

Ontwikkelkosten  € 1.679.719  Bijdrage Alliander € 600.000 
Oprichting Coöperatie & 
wijkproceskosten 

  € 578.446  Bijdrage Gemeente € 74.187 

   PAW subsidie € 1.583.978 

Subtotaal € 2.258.165  Subtotaal € 2.258.165 

     

Investeringen realisatie   Financiering Realisatie  

Distributienet en afleversets   € 5.337.737   Afnemers (besparingen op 
aardgas via annuïteit 
ingelegd als bijdrage) 

€ 1.168.047 

Collectieve warmtepomp  € 1.304.879   Bijdrage aansluitkosten 
woningeigenaren 

€ 2.900.000 

Kosten aanpassing 
woningen (CV installatie, 
gasafsluiting, elektrisch 
koken) 

 € 576.498   PAW subsidie € 3.151.067 

Subtotaal  € 7.219.114  Subtotaal € 7.219.114 

     

Totale investering   Totale financiering  

Totale investering € 9.477.279  Totale financiering € 9.477.279 

Totaal per woning € 21.887  Totaal per woning € 21.887 

*O.b.v. 433 woningen, 85% van de woningen in de proeftuin 

Bron: Gemeenten Nijmegen 

 
 
Participatie 

Haalbaarheid aanpak afhankelijk van draagvlak bewoners 
De aanleg van het warmtenet is alleen haalbaar wanneer voldoende woningen kunnen worden 
aangesloten. Het behalen van voldoende draagvlak onder bewoners voor de aanpak is daarom 
essentieel onderdeel van het proces. Voor de corporatiewoningen geldt dat 70% akkoord moet 
gaan, ook dit is een aanzienlijke opgave. Daarnaast zullen eigenaren van koopwoningen bereidt 
moeten zijn om een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van het warmtenet. 
Woningeigenaren kunnen hiervoor een beroep doen op ISDE subsidie, eigen middelen inleggen 
en/of een duurzaamheidslening afsluiten. De projectpartners onderzoeken gezamenlijk of de 
bijdrage kan worden verlaagt, daarnaast wordt verkend of het bedrag bij aanvang kan worden 
omgezet naar een maandbedrag van enkele tientallen euro’s.  
 
De gemeente beoogt doormiddel van een communicatiestrategie op basis van persoonlijke 
benadering draagvlak te creëren voor de aanpak. Er is een werkgroep ingericht die zich volledig 
richt op het proces in de buurt. Samen met alle partners en bewoners is er een plan van aanpak 
opgesteld waarin staat welke activiteiten worden ondernomen om de bewonersbetrokkenheid 
te vergroten. In gesprek heeft de gemeente aangegeven dat de communicatie richting de buurt 
recentelijk is gestart maar dat de eerste signalen goed zijn. In 2021 zal een eerste 
draagvlakpeiling worden uitgevoerd. 
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Coöperatief karakter gericht op participatie bewoners 
De insteek is om een coöperatie op te richten in de buurt die zal fungeren als warmtebedrijf. Dit 
vergt veel inbreng van bewoners, door te werken met standaarden en doormiddel van 
uitbesteden aan dienstverleners zal de werklast in de buurt zo laag mogelijk worden gehouden. 
De bedoeling is dat deze inrichting het proces transparanter en betrouwbaarder maakt voor 
bewoners. Daarnaast is het ook mogelijk voor bewoners om invloed te hebben op het 
energiesysteem in de wijk. De verwachting is dat dit zal leiden tot een groter draagvlak onder 
bewoners. De lokale coöperatieve aanpak is geïnspireerd door dergelijke initiatieven in 
Denemarken. Succesvolle warmtecoöperaties uit Denemarken hebben zich bereid verklaard om 
de aanpak in Nijmegen te steunen. In de wijk zelf kan de bestaande organisatie Duurzaam 
Hengstdal worden ingezet om bewoners te bereiken en ondersteuning te bieden tijdens het 
participatie proces. De gemeente ziet veel potentie in de coöperatieve aanpak en het feit dat de 
bron in eigendom komt van de bewoners zelf. Ze willen op dit gebied veel leren in de 
bomenbuurt. 
 
Mogelijke risico’s 

Een mogelijk risico bij het tijdig realiseren van de proeftuin is het eerder genoemde risico van 
een gebrek aan draagvlak. De gemeente is pas onlangs begonnen met het communicatietraject 
en de ervaringen in eerdere proeftuinen leert dat tijdig gestarte en aanzienlijke 
communicatietrajecten nodig zijn om voldoende draagvlak te creëren. 
 
In de businesscase zijn de kosten exclusief btw opgenomen. Afhankelijk van de btw-tarieven en 
de mogelijkheden tot het terugvragen van btw kunnen de kosten hoger uitvallen. Daarnaast 
valt op dat de kosten voor woningaanpassingen relatief laag zijn ingeschat en eventuele 
aanvullende isolatiekosten niet zijn begroot. Dit vormt een risico wanneer deze kosten in de 
praktijk hoger uitvallen. Tot slot gaat de gemeente er vanuit dat gasketels in de toekomst 
kunnen worden gevoed met waterstof of groengas, waarvan de beschikbaarheid in de toekomst 
onduidelijk is. 
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Maasniel, Roermond 

Kenmerken van de wijk 

De proeftuin in Roermond richt zich op de buurt Tegelarijeveld in de wijk Maasniel. De buurt is 
gekozen vanwege de nabijheid van restwarmte uit industrie. De wijk kent een mix van 
huurwoningen, particulier en gemeentelijk bezit. Volgens de gemeente biedt deze brede 
samenstelling leereffecten en goede kansen om tijdens de uitvoering verbindingen te leggen 
met andere opgaven zoals woningrenovatie in de wijk. Woningcorporaties Wonen Zuid en 
Nester bezitten een groot deel van de woningen in de wijk en zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van het warmtenet. De woningcorporaties hebben ook plannen voor grootschalige renovatie 
van het bezit in de buurt waarbij de wijkaanpak kan aansluiten. 
 
Binnen het proeftuingebied liggen 590 woningen, gebouwd in de periode tussen 1960 en 1979. 
Ruim de helft van de woningen bestaat uit rijwoningen (302), de overige 288 woningen zijn 
appartementen. Een ruime meerderheid van de woningen (485) is in het bezit van 
woningcorporaties Wonen Zuid en woonstichting Nester. De overige 105 woningen zijn 
koopwoningen.  
 

 
Tabel B.13 Wijkkenmerken Maasniel 

 
  

Aantal woningen 590 
Gemiddeld label  

- Aantal grondgebonden / aantal appartementen 302 / 288 
- Aantal koop / aantal huur 105 / 485 

Aantal utiliteitsgebouwen 1 
Aardgasvrije oplossing LT-warmtenet 
Bron Restwarmte industrie 

 

Bron: gemeente Roermond 

 
 
Aanpak volgens de aanvraag 

Restwarmte papierfabriek aanleiding voor laag tempratuur warmtenet 
In 2016 bleek uit een kansenstudie opgesteld op initiatief van de Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO) dat er mogelijkheden bestonden om de restwarmte van Smurfit Kappa 
Roermond Papier (SKRP) te benutten voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Hieruit is 
het plan ontstaan om de woningen in de buurt Tegelarijeveld te gaan verwarmen middels een 
lage tempratuur warmtenet. Deze buurt lijkt geschikt voor deze aanpak vanwege het grote 
aandeel corporatiewoningen. Daarnaast hebben de corporaties al plannen om de woningen in 
de komende periode energetisch te verbeteren. Naast de woningen zal ook één utiliteitsgebouw 
aansluiten op het aan te leggen warmtenet. Omdat de aanwezigheid van de bron de aanleiding 
is geweest voor de wijkaanpak zijn er geen andere aardgasvrije oplossingen overwogen voor 
Tegelarijeveld.  
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Verschillende partijen werken samen om de aanpak te realiseren 
Inmiddels is er een samenwerkingsverband om de aanpak te realiseren tussen het lokale 
bedrijfsleven, de woningcorporaties, de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, Enpuls 
(onderdeel van Enexis Groep) als warmtenetbeheerder en Engie als warmteleverancier. Het 
warmtenet zal als een gesplitste keten worden georganiseerd waarbij per ketenonderdeel een 
andere partij verantwoordelijk is. Woningcorporatie Wonen Zuid en de gemeente hebben in 
2019 een overeenkomst (Heads of Agreement) getekend waarin Wonen Zuid toezegde 403 van 
haar woningen in de wijk Tegelarijeveld aan te sluiten op het warmtenet. 
 
Aanpak nog in ontwikkelfase, communicatie gestart maar lockdown beperkt fysiek contact 
met bewoners 
Momenteel bevindt de aanpak zich nog in de ontwikkelfase. Op dit moment wordt er meer 
invulling gegeven aan het technisch ontwerp van het warmtenet. Zo wordt onderzocht welke 
dimensionering nodig is voor de leidingen, hoe het tracé eruit zal zien en hoe de 
warmtewisselaar bij de bron zal worden ingericht. In deze fase worden er ook aanbestedingen 
uitgezet voor onderzoek, advies en communicatie richting de wijk. De gemeente is begonnen 
met actief communiceren naar bewoners over de aanpak doormiddel van brieven en een 
website. Er is echter nog beperkt fysiek contact mogelijk geweest met de bewoners. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van Covid-
19. Zo kon een geplande buurtbijeenkomst niet doorgaan.  
 
Technische aspecten 

Lage temperatuur restwarmte van SKRP 
Voor de verwarming van het warmtenet zal de restwarmte van papierfabriek SKRP worden 
gebruikt. Door middel van een warmtewisselaar zal de warmte uit de fabriek worden 
overgedragen. De aanvoer tempratuur van het warmtenet zal 36 graden bedragen. Met SKRP is 
in een Heads of Agreement afgesproken dat de LT-restwarmte voor een symbolisch bedrag ter 
beschikking wordt gesteld. Het fysieke uitkoppelpunt voor de lage temperatuur warmtebron zal 
(gedeeltelijk) worden gesitueerd op het terrein van SKRP. Daarnaast kan mogelijk een beroep 
gedaan worden op de back-up faciliteiten bij SKRP als de LT-restwarmtebron (on)gepland niet 
beschikbaar is of bij piekvraag, maar ook diverse anderen alternatieven voor de back-up 
voorziening worden nog onderzocht. 
 
Warmte wordt lokaal opgewaardeerd 
Het plan is om de warmte in de wijk zelf op te waarderen naar een midden tempratuur (+/- 70 
graden) aangezien er op het terrein van SKRP geen ruimte is voor deze installatie. Dit betekent 
dat er ergens in de wijk een kavel van ongeveer 100m2 moet worden gereserveerd voor een 
warmtepomp-installatie. Hier wordt nog gezocht naar een oplossing die zowel technisch als 
voor esthetisch in de wijk logisch is. Een alternatief is om door middel van een warmtepomp de 
warmte op woningniveau op te waarderen.  
 
Open warmtenet biedt flexibiliteit  
In de aanpak is een open warmtenet voorzien. Dit betekent dat het warmtenet open is voor de 
aansluiting van aanvullende warmtebronnen en leveranciers in de toekomst. Traditionele 
gesloten warmtenetten worden vaak aangelegd door een warmteproducent waardoor zowel de 
productie als de levering in handen is van dezelfde partij. Dit weerhoudt andere 
warmteleveranciers ervan om via hetzelfde net warmte te leveren aan klanten. In Roermond is 
besloten om de keten gesplist te houden. Het warmtenet wordt beheert door een andere partij 
dan de warmtebron. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst aanvullende bronnen van 
andere warmteleveranciers aan te laten sluiten. Voordelen hiervan zijn dat een open 
warmtenet kan leiden tot meer flexibiliteit en potentie voor opschaling. Zo kan wanneer er een 
bron wegvalt of er meer vraag is naar warmte makkelijker worden gekeken naar de aansluiting 
van aanvullende bronnen. 
 
Grondonderzoek verlaagt risico voor hoger kosten warmtenet 
In voorbereiding op de plannen voor de aanleg van het warmtenet tracé hebben de partijen een 
onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s op het gebied van technische belemmeringen, 
overlast, bestemmingsplannen, archeologie, grondeigendom, bodemvervuiling, flora & fauna en 
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explosieven. Dergelijk onderzoek lijkt verstandig bij de aanleg van warmtenetten aangezien de 
kosten flink kunnen oplopen door onverwachte belemmeringen in de bodem. Hierdoor kunnen 
op voorhand de risico’s voor aanvullende kosten worden beperkt en kan een accuratere raming 
worden gemaakt. 
 
Financiële aspecten 

PAW subsidie wordt ingezet om gat businesscase warmtenet te verkleinen 
De businesscase voor het warmtenet is nog in ontwikkeling. In de huidige businesscase zullen 
woningeigenaren een bijdrage aansluitkosten van € 17.182 incl. btw moeten betalen voor een 
aansluiting op het warmtenet. Dit bedrag per woning is nodig om het gat in de businesscase 
van het warmtenet te dichten. De PAW-subsidie zal worden ingezet om de BAK te verlagen of 
aan woningeigenaren worden gegeven om een deel van de BAK mee te bekostigen. Momenteel 
wordt nog onderzocht wat de meest effectieve aanpak is. Wanneer de subsidie wordt 
afgetrokken resteert er een bedrag van € 8.107 per woning dat door de woningeigenaren zal 
moet worden bekostigd om het tekort op de businesscase van het warmtenet te dichten. Er 
wordt nog gezocht naar mogelijkheden om financiële hulpmiddelen aan te reiken aan de 
bewoners. Ten tijde van schrijven was het EIB niet in het bezit van een volledig businesscase 
van de aanpak in Roermond. Hierdoor is het niet mogelijk om de financiële uitgangspunten en 
de onderbouwing van de BAK toe te lichten. 
 
Isolatiemaatregelen en overstap naar elektrisch koken vallen buiten de aanpak 
De wijkaanpak gaat ervanuit dat woningeigenaren de kosten voor isolatie en de overgang naar 
elektrisch koken voor eigen rekening nemen. Naast de BAK zullen woningeigenaren 
aanzienlijke kosten moeten maken voor een aansluiting op het warmtenet. Deze kosten worden 
momenteel niet mee genomen in de businesscase. Voor de woningcorporaties geldt dat 
woningisolatie en de overgang naar elektrisch koken onderdeel uitmaken van het reeds 
geplande renovatieprogramma. Ook van particulieren wordt verwacht dat zij zelf de 
woningaanpassingen bekostigen. De omvang van deze kosten is onbekend en is afhankelijk va 
het huidige isolatieniveau van de woningen en de benodigde aanpassingen voor elektrisch 
koken.  
 
€ 446.000 uit PAW gereserveerd voor proces en advies 
Voor het ontwikkelen en organiseren van het warmtenet zullen de verschillende partijen 
kosten maken. In de begroting is een bedrag van € 446.000 gereserveerd voor project gebonden 
proces- en advieskosten. Dit vertaalt zich in een bedrag van € 590 per woning. Het is onduidelijk 
of dit bedrag voldoende is voor de organisatie en begeleiding van de aanpak. Ervaringen uit 
andere proeftuinen leren dat voornamelijk de proceskosten bij collectieve oplossingen sterk 
kunnen oplopen. 
 
Participatie 

Gemeente wil bewoners actief betrekken bij de wijkaanpak 
Net zoals in andere wijkaanpakken is het draagvlak onder bewoners een belangrijk 
aandachtspunt. Zonder draagvlak is de aanpak immers niet mogelijk. Voor de 
woningcorporaties geldt dat zij in ieder geval 70% van de huurders mee moeten krijgen met de 
aanpak. Particulieren zullen individueel moeten kiezen voor aansluiting op het warmtenet. Er 
zijn nog geen manieren om aansluiting af te dwingen. De gemeente zal daarom bewoners actief 
betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. Zo is de gemeente begonnen met het actief 
informeren van de bewoners doormiddel van brieven en een website, Daarnaast zullen er 
raadplegende bewonersavonden worden georganiseerd en wordt een belangengroep van 
bewoners betrokken in de besluitvorming. 
 
Bewoners worden vertegenwoordigd in de besluitvorming  
De Huurdersraad Wonen Zuid heeft een actieve rol bij de selectie van de warmteleverancier 
voor het warmtenet gehad en zal deze rol ook in het vervolg (voorbereiding, realisatie en nazorg 
aanleg warmtenet en renovatie woningen) namens de bewoners van de woningen van Wonen 
Zuid blijven vervullen. De bewoners in de wijk Tegelarijeveld en specifiek huurders van de 
woningen van Wonen Zuid en Nester zijn als stakeholder betrokken bij het ontwikkelproces en 
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de uitrol van het warmtenet. Zij worden o.a. vertegenwoordigd door de Huurdersraad Wonen 
Zuid, bewonersorganisatie WijZijnMaasniel en Wijkraad Tegelarijeveld. 
 
Mogelijke risico’s  

Een mogelijk risico bij het tijdig realiseren van de proeftuin is het risico van een gebrek aan 
draagvlak. In het licht van de omvangrijke investeringen die woningeigenaren zullen moeten 
doen voor een aansluiting op het warmtenet zal draagvlak een belangrijke factor zijn. De 
gemeente heeft vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus nog maar 
weinig stappen gezet in het communicatietraject en de ervaringen in eerdere proeftuinen leert 
dat tijdig gestarte en aanzienlijke communicatietrajecten nodig zijn om voldoende draagvlak te 
creëren. 
 
Een aanvullend risico is dat het gereserveerde bedrag voor proces- en advieskosten 
onvoldoende blijken voor de uitvoering van het gehele project. In vergelijking met andere 
projecten lijken deze kosten laag ingeschat en ook in die projecten zijn de gereserveerde 
middelen vaak onvoldoende. Daarnaast wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar het 
technisch ontwerp van de oplossing, waardoor kosten nog onzeker zijn.  
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