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1. Introductie 



Kansen voor warmtenetten in Gouda? 







Mogelijk warmtenet in verkenningsbuurten 

Gouda 



Warmtenetten in Gouda 

•  Lokale warmtenetten op buurtniveau 

•  Lokale warmtebronnen zoals: 
–  Aquathermie 

–  Rioolgemaal 

•  Verschillende buurten, verschillende 
woningtypen en vastgoed, verschillende 
warmtebronnen, hoe zorg je voor collectiviteit en 
een eenduidige aanpak?  



Intro: de drie B’s bij warmtenetten 

•  Betrouwbaar  
–  (duurzame) leveringszekerheid op korte en lange termijn 

–  zorgvuldige systeemconfiguratie (bron, opslag, infrastructuur, aansluiting) 

–  gaat vooral over techniek 

•  Betaalbaar    
–  totale kosten duurzame warmte niet hoger dan bij cv op gas 

–  gaat vooral over businesscase, financiering en risico’s 

•  Beheersbaar  
–  operationele werkzaamheden goed geregeld 

–  gaat vooral over organisatiemodellen en rollen 



2. Betrouwbaarheid => techniek 



Betrouwbaar, Leveringszekerheid 

•  Afscheid van aardgas: 

–  Leveringszekerheid aardgas: 99,99% 

–  Infrastructuur in NL wereldwijd tot de top 

–  Gasketel: levert betrouwbaar en makkelijk warmte 

voor ruimteverwarming en voor warm tapwater 

•  Warmtenet met duurzame (lokale) bronnen: 

–  Kwantiteit: voldoende warm water voor zowel 

ruimteverwarming als warm tapwater 

–  Kwaliteit: juiste temperatuur 



Betrouwbaarheid, kwantiteit 



Betrouwbaarheid, kwantiteit 

•  Conclusie:  

–  enkele dagen per jaar uitval mogelijk 

–  door onderhoud bijvoorbeeld 

–  let dus op: back up voorziening (ook voor 

temperatuur) 



Betrouwbaarheid, kwaliteit, temperatuur 



Betrouwbaarheid, kwaliteit, temperatuur 

•  Conclusie: 

–  Als er veel warmtevraag is (winter), is de temperatuur 

minimaal en niet bruikbaar 

–  Gebruik van de hoogste temperatuur in de zomer alleen 

mogelijk met voorziening om warmte op te slaan om in 

de winter te gebruiken: opslag in de bodem (WKO) 

–  Opgeslagen warmte is te laag (15..20 gr C) voor directe 

levering 

–  Voorziening om warmte in temperatuur te verhogen: 

warmtepomp 



Betrouwbaarheid, kwaliteit, temperatuur 

•  Tot welke temperatuur verhogen? 

•  Wat heb je nodig in de woning? 

–  Ruimteverwarming bestaande bouw: vaak radiatoren die 
met water van 80..90 gr C gestookt worden 

–  Ruimteverwarming nieuwbouw 
•  met ketels: tot voor kort ook nog vaak 70..80 gr C 

•  Aardgasloos: vloerverwarming met water van 30..40 gr C 

–  Warm tapwater: in verband met voorschriften legionella is 
water uit warmtenet nodig van circa 65..70 gr C om 
tapwater tot ca 55 gr C te verwarmen 



Betrouwbaarheid, kwaliteit, temperatuur 

•  Waar in temperatuur verhogen? Centraal punt of 
pas in de woning? 

•  Centraal: 
–  Centrale warmtepomp 

–  Warmtenet op hogere temperatuur met warmteverliezen 

–  Beperkte voorzieningen in de woning (afleverset) 

•  In de woning 
–  Warmtepomp per woning 

–  Warmtenet op lage temperatuur zonder warmteverliezen 

–  Relatief veel aanpassingen in de woning 



Conclusie betrouwbaarheid 

•  Opbouw van een totaal aan componenten 
(systeemconfiguratie) om betrouwbaar warmte te 
leveren: 

–  Additionele voorziening / piekvoorziening 

–  Warmtepompen om temperatuur te verhogen 

–  Opslag om zomerwarmte uit lokale bronnen met juiste/
gewenste temperatuur op te slaan 

–  Warmtenet met bepaalde temperatuur in combinatie met 
woningaansluiting om uiteindelijk de warmte op vereiste 
temperatuur te leveren 



Conclusie betrouwbaarheid 



Weinig / geen 

potentie in 
Gouda 



3. Ruimtelijke inpassing 



Wat gebeurt er in de straat? 

•  Bestrating open 

•  Verkeer en parkeren 

•  Bomen 

•  Boringen 

•  Meekoppelkansen? 

  -vervanging riool / waterleiding 

  -aanpassen openbare ruimte     

  -meer groen / speelplaatsen 

  -betere verkeerssituatie 



Wat gebeurt er in de wijk?  

•  Centrale installatie 

•  WKO bronnen en warmtewisselaars 

•  Warmtepompruimte 

•  Piekvoorziening 

•  Varierend van 100 m2 tot 300 m2 



Wat gebeurt er in de wijk?  



Wat gebeurt er in de wijk?  



Wat gebeurt er in de wijk?  



Wat gebeurt er in de woning?  



Wat gebeurt er in de woning?  



Wat gebeurt er in de woning?  



4. Betaalbaarheid => financien 



Introductie, begrippen 

•  Warmtenet is collectief; exploitant investeert in het 
warmtenet 

•  Exploitant verdient de investering voor een deel terug 
vanuit de inkomsten uit de warmtelevering 

•  Omdat de totale investering niet geheel terugverdiend 
wordt, is een Bijdrage Aansluitkosten nodig van de 
woningeigenaren: de BAK.  

•  Deze BAK wordt bepaald op basis van de 
exploitatieberekening. De exploitatieberekening omvat 
een meerjarige doorrekening van inkomsten en uitgaven. 



Introductie, opzet exploitatiemodel 

•  Inkomsten: 
–  Vergoeding van de eigenaren voor geleverde warmte => 

gereguleerd via de Warmtewet 

–  Eenmalige aansluitbijdrage (BAK) 

•  Uitgaven: 
–  Initiële investeringskosten en herinvesteringskosten 

(vervangingskosten) 

–  Jaarlijkse kosten voor energie, onderhoud en beheer 

•  Twee belangrijke parameters in het model 
–  Volloopscenario 

–  Rendementseis, financiering 



Tekst	opmaken	

Eerste jaren: weinig verdiencapaciteit versus hoge 

investeringskosten 

Grootste	uitdaging	bij	ontwikkeling	

warmtenetten:	volloop	

Beperkte	

verdien-

capaciteit	



Tekst	opmaken	

Eerste jaren: weinig verdiencapaciteit versus hoge 

investeringskosten 

Grootste	uitdaging	bij	ontwikkeling	

warmtenetten:	volloop	

Netto	

investering	

(bruto	–		

BAK)	



Tekst	opmaken	

Eerste jaren: weinig verdiencapaciteit versus hoge 

investeringskosten 

Grootste	uitdaging	bij	ontwikkeling	

warmtenetten:	volloop	

Tekort	eerst	

jaren	



Relatie BAK en rendementseis 

•  BAK per woning ex btw bij voorbeeldproject: 
–  2%   => 800,- 

–  4%   => 3.700,- 

–  6%   => 5.600,- 

–  8%   => 7.000,- 

•  Perspectief afnemer/woningeigenaar: kosten om 
een ketel te vervangen bedragen ca 2.000 euro ex 
btw 

•  Perspectief exploitant/investeerder: rendementseis 
hangt altijd samen met risico’s 



Conclusie betaalbaarheid 

•  Wegnemen van het grootste risico: volloop van het 
aantal aansluitingen: 

–  Faciliterende rol spelen: stimuleren woning/
pandeigenaren, gemeentelijk vastgoed aansluiten, 
afspraken maken met woningcorporaties, voorkomen 
‘cherry picking’ 

–  Vangnet: garanties voor opvang tekorten 

–  Zelf ontwikkelen en exploiteren: ‘marktfalen’, publiek 
financieren, zorgvuldig ontwikkelen zodat op termijn 
verkoop niet onmogelijk gemaakt wordt, goed inbedden in 
gemeentebegroting => politieke besluitvorming! 



5. Beheersbaarheid 



Organisatiemodellen 

•  Onderscheid maken tussen  

–  Eigenaarschap 

–  Financiering 

–  Operationele werkzaamheden/warmteleverancier 

•  Onderscheid maken tussen 

–  Integrale ontwikkeling van het warmtesysteem (bron, 

infra en aansluiting/levering) 

–  Splitsing tussen onderdelen 



Organisatiemodellen  



Organisatiemodellen andere gemeenten 



Gemeentelijke rol en afwegingen 



Gemeentelijke rol en afwegingen 



Gemeentelijke rol en afwegingen 



Gemeentelijke rol en afwegingen 



Gemeentelijke rol en afwegingen 



Gemeente dient belang van inwoners 

•  Politieke vraag: welke rol de gemeente ook kiest: is 
het goed voor de gemeente en voor haar inwoners? 

•  Warmtelevering woningeigenaar/bewoner tegen 
gunstiger voorwaarden door: 

•  Minder nadruk op winstgevendheid (geringe rendementseis) 

•  Meer mogelijkheid om op lange termijn te beschouwen 
(afschrijving 30..40 jaar) 

•  Financieel solide: aandacht voor begroting / 
risicoparagraaf / weerstandsvermogen 



6. Wat betekent dit nu voor Gouda? 



Beeldvorming: Schakeling van kleine 

warmtenetjes? Hoe ziet governance er uit? 



Visievorming: hoe zien collectieve netten in 

Gouda eruit? 

•  Lokale kleine warmtenetje? Is ‘kralen rijgen’ mogelijk 
en rendabel? 

•  Hoe zit het met onderhoud, financiering, beheer en 
exploitatie >> hoe continuïteit waarborgen, tussen 
diverse kleinere buurt netjes? 

•  Eenduidige tariefstructuur voor al de wijken? 

•  Goudse Warmteaanpak die dupliceerbaar is en van 
begin af aan voor de decentrale buurtwarmtenetten 
gebruikt kan worden => nu starten met visievorming 
hierover 



Vragen?  


