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NGO’sOverheden Bedrijven

Klanten

• Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978

• Energie, transport en grondstoffen

• Economische, technische en beleidsmatige 

expertise

• 70 medewerkers

• Not-for-profit
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CE Delft



Drie vragen

1. Voor welke keuzes staat de gemeente? 

2. Welke opties zijn er voor de warmtevoorziening?

3. Welke rollen en handelingsperspectief zijn er voor de 

gemeente en voor de inwoners?
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Waarom aardgasvrij?
• Klimaatverandering door CO2

• Klimaatakkoord van Parijs

• Maar ook: Groningen
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1. Voor welke keuzes staat de gemeente?
• Transitievisie Warmte

- WANNEER gaan wijken van het aardgas af?

- WAT zijn de mogelijke alternatieve energie- infrastructuren voor de 

wijken voor 2030?

- Uiterlijk eind 2021 klaar

• Daarna:

- Stappenplan per wijk

• Ook (vaak tegelijk):

- Onderhandelen over regionaal warmtenet

- Afspraken met woningcorporaties
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Proces Transitievisie Warmte

Uitgangspunten

•Ambities

•Randvoorwaarden

Analyse

•Kosten-
berekeningen

•Data

•Planningen

Afstemmen

•Betrekken van 
inwoners

•Bedrijven en 
organisaties

Opstellen 
warmtevisie

•Afwegen 

•Keuzes
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Behoeften en wensen:

“Onder welke voorwaarden is de 
warmtetransitie haalbaar & 

acceptabel?

Integraal afwegen van 

warmte-opties

Informeren (proces, inhoud), 

betrekken, toetsen van keuzes



Voorbeelden van CE Delft…

• Analyse van warmte-opties 

met eigen model

• Gemeenten ondersteunen 

bij Transitievisie Warmte
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2. Welke opties zijn er voor de 
warmtevoorziening?
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Individuele 
opties

All-electric
Luchtwarmtepomp

of bodembron

Hernieuwbaar gas
Groengas 

of waterstof

Collectieve 
opties

Warmtenetten
Geothermie, industriële restwarmte, biomassa, 

afvalverbranding, lokale restwarmte



Drie parallelle transities nodig
Drie parallelle transities nodig, niet per se met gelijk tijdpad:

• Transitie van gebouwisolatie en -installaties

• Transitie energie-infrastructuren

• Transitie van energiebronnen (duurzame elektriciteit, duurzaam gas, 

duurzame warmte)
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Isolatie en installaties Infrastructuur Energiebronnen



Per optie

Wat moet er gebeuren met isolatie/installaties, infrastructuur, bronnen?

1. Collectief/individueel? 

2. Verwarmingstemperatuur

3. Kosten 

4. In wat voor wijk is het logisch? (binnenstad, jaren 30, hoogbouw, …)

5. Voordelen

6. Nadelen
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All-electric
Warmtepomp

1. Collectief/individueel? 

2. Verwarmingstemperatuur

3. Kosten 

4. In wat voor wijk is het logisch? 

5. Voordelen

6. Nadelen
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Isolatie/installaties Infrastructuur Bronnen

• Warmtepomp (lucht/bodem)

• Evt. bodembron

• Buffervat warmwater

• Zeer goede isolatie + 

ventilatie

• Elektriciteitsnet 

verzwaren

• Verduurzamen 

elektriciteitsproductie 

(zon, wind, biomassa)

✓ Individuele optie

✓ Laag (35-50°C)

✓ Warmtepomp (€6.000-15.000), isoleren (€0-70.000), 

elektriciteitsnet

✓ Goed geïsoleerd of te isoleren (nieuwere bouw)

+ Nu al aan de slag, gebruik eigen zonnepanelen

- Kostbare verbouwingen, ruimtebeslag in huis, 

elektriciteit nog niet CO2-vrij, Belasting elektriciteitsnet



Hernieuwbaar gas
Groengas of waterstof
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1. Collectief/individueel? 

2. Verwarmingstemperatuur

3. Kosten 

4. In wat voor wijk is het logisch?

5. Voordelen

6. Nadelen

Isolatie/installaties Infrastructuur Bronnen

• HR-ketel of hybride 

warmtepomp

• Isolatie niet vereist

• Gasnet

• Bij waterstof: H2-

ready

• Groengas (biogas)

• (duurzame) waterstof

✓ Individuele optie

✓ Hoog (>70°C)

✓ HR-ketel (gelijk) of hybride warmtepomp 

(meerkosten ca. €4.000)

✓ Niet goed te isoleren; warmtenet niet mogelijk (bv. 

monumenten, binnenstad, jaren 30)

+ (Bijna) geen aanpassing nodig aan woning

- Groengas beperkt beschikbaar; waterstof 

beschikbaarheid onbekend; waterstof kost energie



Warmtenetten
Geothermie, restwarmte, …
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Isolatie/installaties Infrastructuur Bronnen

• Warmtewisselaar 

(aansluitset)

• Isolatie matig tot zeer 

goed*

• Warmtenet • Duurzame 

warmtebronnen

Bronnen hoge temperatuur:
• Geothermie

• Restwarmte industrie 

• Restwarmte 

elektriciteitscentrale

• Biomassacentrale

• Afvalverbranding

Bronnen lage temperatuur:
Lokale bronnen
• Datacenters

• Restwarmte glastuinbouw? 

• Restwarmte bedrijven, 

zwembaden, kantoren?

• Oppervlaktewater, afvalwater



Warmtenetten
Isolatie/installaties Infrastructuur Bronnen

• Warmtewisselaar 

(aansluitset)

• Isolatie matig tot zeer goed*

• Warmtenet • Duurzame 

warmtebronnen

1. Collectief/individueel? 

2. Verwarmingstemperatuur

3. Kosten 

4. In wat voor wijk is het logisch? 

5. Voordelen

6. Nadelen

✓ Collectief

✓ Laag (35-50°C) tot hoog (90°C)

✓ Aansluitbijdrage warmtenet (??), energielasten 

(gereguleerd)

• Bij LT ook isoleren (€0-70.000)

✓ Hoge dichtheid (hoogbouw, stad) 

+ Ontzorging, bijna geen aanpassing aan woning

- Afhankelijk van warmtebedrijf, niet alle warmte CO2-

vrij, keuze nodig van gemeente



3. Welke rollen zijn er voor de gemeente en 
voor de inwoners?
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Algemeen All-electric Hernieuwbaar 
Gas

Warmtenet

Gemeente • Voorlichten (Bijv 

energieloket)

• Subsidies

• Financiering

• Inspraak 

organiseren bij 

keuzes

• Keuze 

communiceren

• Keuze 

communiceren

• Keuze 

communiceren

• Rol warmtenet 

(facilitator, 

partner, 

aanbesteder of 

eigenaar)

• Evt. afspraken 

over bronnen

Inwoners • Elek. Koken

• Isoleren waar 

mogelijk

• Ventileren

• Zeer goed 

isoleren

• Warmtepomp

• Evt. aanschaf 

waterstof-

ketel of 

hybride 

warmtepomp

• Draagvlak 

organiseren

• Haalbaarheid 

verkennen

Anderen • Netbeheerder: 

e-net 

verzwaren

• Warmtebedrijf: 

net aanleggen… 
etc.



Wat kan je als bewoner altijd doen?

• Elektrisch koken

• Isoleren waar mogelijk

- Denk ook aan ventilatie

• Zorg bij verbouwingen voor extra 

ruimte

- Bij de meterkast, of

- Bij de CV-ketel
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Klik bovenstaande plaatjes voor directe 
toegang tot de sites



Voorbeelden van collectief initiatief
• Zonnepanelen

- Postcoderoos: coöperatief 

opwekken van zonne-energie

• Warmtenet

- Rijnsaterwoude: Collectieve 

warmte uit het Braassemermeer 

(haalbaarheidsstudie 

bewonersgroep)

- Wolfskuil Nijmegen: bewoners-

initiatief voor wijkwarmtenet
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Meer informatie
• www.warmtetechnieken.nl

• www.ce.nl
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