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• In 2019 is een verkennend onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid te onderzoeken van een gasloos

energieconcept voor de bestaande woningen in de wijk Hoogkamp in Arnhem

• Hieruit volgde een concept met warmte uit zonneweide, in combinatie met seizoensopslag in de bodem (WKO) 

en collectieve warmtepompen. De warmte wordt via een warmtenet aan de woningen geleverd

• Na het verkennend haalbaarheidsonderzoek zijn de volgende vervolgonderzoeken uitgevoerd: 

• Vervolgstudie naar alternatieve varianten voor Hoogkamp

• Combinatiestudie onderzoek toevoeging Sterrenberg (Hoogkamp en Sterrenberg samen)

• Voorgaande onderzoeken gaven aanleiding om een verdiepende studie uit te voeren naar de financiële 

haalbaarheid voor het duurzame energieconcept voor Hoogkamp en Sterrenberg

• Dit onderzoek bevat de resultaten van de verdiepingsslag. Hierbij zijn drie varianten onderzocht:

• variant 1: levering van warmte aan de woningen op een temperatuurniveau van 70 °C 

• variant 2: levering van warmte aan de woningen op een temperatuurniveau van 50 °C

• variant 3: levering van warmte met variabele temperatuur tussen 50 en 70 °C (weersafhankelijk)

Inleiding



• In de rode omkadering zijn de 

wijken Hoogkamp en Sterrenberg 

weergegeven

• In het oranje omkaderd gebied is 

de boogde locatie voor de 

zonneweide weergegeven

Situatie



Varianten en scenario’s

• In overleg met de gemeente zijn drie verschillende energieconcepten (varianten) in het onderzoek uitgewerkt:

• variant 1: 70 °C concept

• variant 2: 50 °C concept

• variant 3: 50–70 °C stooklijn concept

• Daarnaast is gerekend met de volgende 3 scenario’s van volloop (tempo waarin de aansluitingen plaatsvinden):

• Ontwikkeling energievoorziening en realisatie van de aansluitingen in 3 jaar (snel)

• Ontwikkeling energievoorziening en realisatie van de aansluitingen in 5 jaar (basis variant)

• Ontwikkeling energievoorziening en realisatie van de aansluitingen in 10 jaar (langzaam)

• Daarnaast zijn er nog aansluitscenario's in % woningen van de wijk die daadwerkelijk aansluit:

• 70 % sluit aan; 877 woningen (pessimistisch scenario)

• 85 % sluit aan; 1.052 woningen (basis variant)

• 100 % sluit aan; 1.238 woningen (optimistisch scenario)



• Energieconcept:

• Warmte uit de zonneweide wordt met warmtepompen opgewaardeerd naar 70 °C en via een 

warmtedistributienet geleverd aan de woningen

• In de woningen wordt een afleverset geplaatst, waarmee de warmte wordt overgedragen aan de CV-installatie

ten behoeve van verwarming en warm tapwater

• Overtollige warmte uit de zonneweide (in de zomer) wordt opgeslagen in de bodemopslag, waardoor deze 

warmte in de winter benut kan worden

• Als piekvoorziening en als backup-voorziening zal een collectieve gasgestookte ketel worden ingezet. De 

bijdrage hiervan in de warmtevraag zal beperkt zijn (circa 15 %). Doelstelling is om de gasgestookte ketels op 

termijn te vangen door een duurzaam alternatief, zoals bijvoorbeeld hernieuwbaar gas of waterstof

• In de 70 °C variant is de aanvoertemperatuur voldoende hoog om per woning warm tapwater te bereiden.

• Voor de 50 °C variant en de 50–70 °C stooklijn variant is voor naverwarming van warm tapwater per individueel 

huishouden een E-booster voorzien. De E-booster zal ingezet worden als doorstroomboiler

• Een korte termijn buffer wordt ingezet om kortstondige variatie in vraag en aanbod op te vangen en een 

robuustste en stabiele warmtelevering te waarborgen

Toelichting varianten - uitgangspunten



Toelichting varianten (energieconcepten) Variant 1

WP + 
piekketel

woningen

W-retour > 40 ºC
W-aanvoer > 70 ºC 

technische
ruimte

WKO Afleverset warmtelevering
Zonneweide

Buffer



Toelichting varianten (energieconcepten) Variant 2 & 3

WP +
piekketel

woningen

W-retour >30 ºC (30 - 40ºC bij stooklijn)

W-aanvoer >50 ºC (50 - 70ºC bij stooklijn)

technische
ruimte

WKO Afleverset warmtelevering
Zonneweide

Buffer

Elektrische booster



Korte termijn buffer

• Hierboven is de inpassing van een korte termijnbuffer weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een 

volledig ondergronds geïsoleerd buffer (Hocosto)

• Dit buffer kan zowel hoge als lage temperaturen voor korte termijn opslaan

• De inhoud van het buffer dient circa 500 m³ te bedragen



Lange termijn bodemopslag (WKO)

• Overtollige warmte in de zomer wordt opgeslagen in de bodem middels een 

WKO installatie

• Hiervoor zijn 8 bronparen (doubletten) voorzien

• Uit geologisch vooronderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor toepassing 

van WKO. De bronnen worden geboord - een diepte van circa 230 meter



• De warmtepompen zijn in staat om hoge temperatuur 

warmte te produceren van 70–75 °C

• Het rendement van de warmtepompen is afhankelijk van 

het te leveren temperatuurniveau:  

• 70 °C: COP = 3,9

• 50 °C: COP = 4,7

• 50 – 70 °C: COP = 4,7–3,9

• Warmtepompen worden collectief opgesteld in een 

technische ruimte

• De warmtepompen dekken circa 85 % van de 

warmtevraag

Warmtepomp



Resultaten zonneweide

• 48.400 m² beschikbaar grondoppervlak

• In verband met hoogspanningskabels van TenneT blijft er 42.500 m² 

grondoppervlak over voor collectoren.

• Voor de berekening van het beschikbaar collectoroppervlak wordt gerekend 

met een factor 0,5 (collectoroppervlak/grondoppervlak)

• 21.250 m² collectoroppervlakte toepasbaar binnen aangewezen gebied

• Per m² collectoroppervlak kan 720 kWh aan warmte gewonnen worden. In 

verband met schaduwverlies door bomen wordt 650 kWh/m² aangehouden.

• Jaarlijks wordt met de zonneweide 13.800 MWh aan warmte gewonnen 

• Per variant zijn de volgende energiehoeveelheden uit de zonneweide 

nodig:

• variant 1: 13.900 MWh

• variant 2: 11.400 MWh

• Variant 3: 13.300 MWh



Inpassing bronnen en juridische haalbaarheid

• Uitgangspunt is dat de bronnen binnen de grenzen van de 

woonwijk worden gerealiseerd

• Voor de inpassing van de bronnen dient rekening te worden 

gehouden met de thermische en hydrologisch effecten. Hieruit 

volgen de hiernaast weergegeven zoekgebieden voor de bronnen

• WKO is vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. 

Provincie Gelderland is bevoegd gezag

• Het project is geïntroduceerd bij de Provincie. Provincie staat 

positief tegenover dit initiatief. Wel dient rekening te worden 

gehouden met een maximale infiltratietemperatuur van 25 °C.

• Bij de vergunningaanvraag dient een effectenstudie en een 

m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Dit vormt de basis voor 

toetsing van de vergunning.



Energetische uitgangspunten

70°C 

concept

50°C 

concept

50°C - 70°C 

concept

Gemiddelde warmtevraag per woning GJ 60 60 60

Gereduceerde warmtevraag (na-isolatie, inregelen) GJ 46 41 46

Gemiddelde aansluitvermogen per woning kW 12,4 10,6 12,4

Gelijktijdigheidsfactor warmtenet % 65 70 65

Distributieverlies warmtenet % 20 15 18

Vermogensverlies warmtenet % 5 5 5

COP warmtepomp - 3,9 4,7 4,2

Hulpenergie warmtedistributie MWht/MWhe 365 219 365

Hulpenergie WKO MWht/MWhe 38 38 38

Hulpenergie zonneweide MWht/MWhe 219 219 219

Hulpenergie distributie over buffer (LT/HT) MWht/MWhe 292/487 292/390 292/487

Rendement piekketel (bovenste verbrandingswaarde) 90% 90% 90%

Bovenste verbrandingswaarde aardgas MJ/m³ 35,17 35,17 35,17

Aandeel energie warmtepomp/piekketel % 85/15 85/15 85/15

Opbrengst zonneweide (apertuur oppervlak) kWh/m² 650 650 650

Piekvermogen zonneweide W/m² 750 750 750

Peakshaving door buffer % 30 30 30

Warmteverlies buffer (HT/LT) % 18/5 15/5 18/5

Capaciteit per bron m³/h 80 80 80



Energiestromen

70°C 

concept

50°C 

concept

50°C - 70°C 

concept

Levering (thermisch)

Warmtelevering via warmtenet MWht 15.791 12.965 15.209

Lokale opwekking t.b.v. warm tapwater (E-boosters) MWht nvt 1.164 582

Productie collectief (gas/elektra)

Aardgas Piekketel m³ 336.733 260.212 314.499

Elektra warmtepomp MWhe 3.897 2.596 3.380

Elektra warmtedistributie (incl. distributie over buffers) MWhe 126 126 121

Elektra pompenergie zonneweide MWhe 64 52 61

Elektra pompenergie WKO MWhe 527 430 506

Productie lokaal

Lokale opwekking t.b.v. warm tapwater (E-boosters) MWhe nvt 1.164 582

Energieprestatie

Primaire energie (NTA8800) MWhprim 9.981 8.876 9.814

EOR (Equivalent opwekkingsrendement) - 1,58 1,59 1,61



Woningschouw - kenmerken

Straat Type woning Bouwjaar Gebruiksoppervlakte

Voermanstraat Tussenwoning ~1934 129 m2

Josef Israelslaan Benedenwoning ~1927 77 m2

Mesdaglaan Hoekwoning ~1938 158 m2

Mauvestraat Tussenwoning ~1935 137 m2



• Per scenario is een pakket aan renovatiemaatregelen vastgesteld.  Dit pakket is nodig om de woning 

te kunnen verwarmen met de temperatuur van het concept:

Woningschouw - Resultaten

Type maatregel Maatregelen Variant 1 (70 oC) variant 2 (50 oC)

isolatie vloerisolatie - minimaal 120 mm

dakisolatie minimaal 80 mm minimaal 120 mm

gevelisolatie
Spouwmuurisolatie alleen bij  

hoek- of vrijstaande woningen

spouwmuurisolatie in alle  

gevallen

glas / kozijnvervanging enkel bij enkelglas minimaal HR++ in alle gevallen 

kierdichting en  

ventilatie

luchtdichtheid - -
ventilatiesystemen - -

warmteafgifte radiatoren aanpassen minimaal Type 21 type 21 t/m type 33

boosterventilator -
noodzakelijk als vervangen  

radiatoren niet voldoende is

warmte opwek lokale warmtapwater-

bereiding
- doorstroomboiler



Uitgangspunten

• inclusief installatiekosten

• Inclusief 6 % omzetbelasting 

• Inclusief onzekerheidsmarge van +/- 20 %

Investeringskosten woningrenovatie

Renovatie naar 70 °C Renovatie naar 50 °C

Woning oorspronkelijke woning huidige woning oorspronkelijke woning huidige woning

Voermanstraat € 7.000 - 11.000 n.v.t € 14.000 - 20.000 € 6.000 - 9.000

Josef Isrealslaan € 2.000 - 3.000 n.v.t € 9.000 - 13.000 € 6.000 - 10.000

Mesdaglaan € 14.000 - 20.000 € 8.000 - 12.000 € 20.000 - 30.000 € 12.000 - 18.000

Mauveestraat € 9.000 - 13.000 € 3.000 - 4.000 € 17.000 - 25.000 € 11.000 - 16.000



indexatie

Gas 4,0 %

Elektriciteit 1,0 %

Inflatie 1,5 %

Warmte 1,5 %

Businesscase – uitgangspunten

• Indexatie en rendementseis op basis van de percentages zoals 

weergegeven in de tabel hiernaast

• Warmtetarieven zijn gebaseerd op het niet meer dan anders principe 

(NMDA, tarieven ACM) en worden geïndexeerd met de inflatie. Koppeling 

met de gasprijs wordt daarbij losgelaten

• De businesscase is doorgerekend op basis van de cashflow over een periode 

van 30 jaar

• Gerekend is met een rendementseis van 4 %. Daarbij is uitgegaan van een 

coöperatieve organisatievorm, zonder winstoogmerk. Gevoeligheid van de 

rendementseis is meegenomen in de gevoeligheidsanalyse

• SDE+ subsidie voor de zonneweide is meegenomen



Investeringskosten energievoorziening

70 °C 

concept

50 °C 

concept

50-70 °C 

concept

WKO systeem €   4.155.000 €   3.117.000 €   4.155.000 

Energiecentrale €   1.981.000 €   1.981.000 €   1.981.000 

HT warmtepompen €   1.887.000 €      850.000 €   1.887.000 

Piekketels €      669.000 €      611.000 €      669.000 

Zonneweide €   6.101.000 €   4.577.000 €   5.820.000 

Buffer €      114.000 €      114.000 €      114.000 

Warmtenet en aansluitingen € 13.494.000 € 13.494.000 € 13.494.000 

Afleversets €   1.486.000 €   3.046.000 €   3.046.000

Nuts €        67.000 €        67.000 €        67.000 

Onvoorzien €   2.996.000 €   2.786.000 €   3.123.000 

Engineering & advies €      950.000 €      950.000 €      950.000 

totaal € 33.900.000 € 31.593.000 € 35.306.000 

• Bedragen bij 100 % aansluitingen en exclusief BTW



Omzet uit de exploitatie

70 °C 

concept

50 °C 

concept

50-70 °C 

concept

Jaarlijkse inkomsten subsidies

SDE+, fase 1 (2020) (eerste 15 jaar) €      370.000 €      370.000 €      370.000 

Jaarlijkse inkomsten warmtelevering

Vastrecht warmte €      480.000 €      480.000 €      480.000 

Meettarief €        27.000 €        27.000 €        27.000 

Huur afleverset €      129.000 €      129.000 €      129.000 

Warmte €   1.224.000 €   1.005.000 €   1.134.000 

totaal (exclusief SDE+) €   1.860.000 €   1.641.000 €   1.770.000 

• Bedragen bij 100 % aansluitingen en exclusief BTW



Jaarlijkse exploitatiekosten

70 °C 

concept

50 °C 

concept

50-70 °C 

concept

Onderhoud, beheer, storingsopvolging €    410.300 €    375.000 €    441.500 

Projectmanagement, administratie, facturatie €      99.300 €      99.300 €      99.300 

Verzekening zonneweide €      90.100 €      67.200 €      85.900 

Elektriciteitskosten variabel €    354.400 €    247.300 €    287.400 

Vaste kosten elektriciteit €        5.600 €        5.600 €        5.600 

Transportkosten elektriciteit €      85.100 €      71.400 €      76.500 

Gaskosten variabel €    141.400 €    121.800 €    135.700 

Vaste kosten gas €        2.700 €        2.700 €        2.700 

Transportkosten gas €      16.800 €      15.400 €      16.800 

totaal € 1.205.700 € 1.005.700 € 1.151.400 

• Bedragen bij 100 % aansluitingen en exclusief BTW



Resultaten businesscase (basis variant)

70 °C 

concept

50 °C 

concept

50-70 °C 

concept

Investeringskosten € 32.800.000 € 30.200.000 € 33.927.000

Jaarlijkse kosten € 1.118.000 € 880.000 € 1.151.000

Omzet (excl. SDE+) € 1.580.000 € 1.400.000 € 1.505.000

SDE + € 370.000 € 370.000 € 370.000

Onrendabele top

Onrendabele top totaal € 21.572.000 € 19.468.000 € 23.887.000 

Onrendabele top per woning € 20.500 € 18.500 € 22.700

• Dit betreffen de resultaten van de basisvariant met een aansluittempo (volloop) van 5 jaar en een aansluitpercentage 

van 85 % van de woningen

• De kosten voor eventuele na-isolatie en vervanging van het afgiftesysteem zijn niet in de businesscase meegenomen 

of in onrendabele top van de business case verwerkt

• Alle bedragen zijn exclusief BTW



Businesscase exploitatie energievoorziening

• In de figuur zijn de resultaten gepresenteerd van de cashflow over de looptijd voor variant 1 (70 °C concept). De 

figuren van de andere varianten laten een vergelijkbare trend zien.



Kosten bewoner

Kosten bewoner eenmalig 70 °C 

concept

50 °C 

concept

50-70 °C 

concept

Onrendabele top per woning € 24.800 € 22.400 € 27.400

Isolatie (gemiddelde o.b.v. 4 woningen) € 3.000 – 4.000 € 9.000 – 13.000 € 3.000 – 4.000

Verwijderen gasaansluiting € 700 € 700 € 700

Totaal eenmalige kosten € 28.500 - 29.500 € 32.100 – 36.100 € 31.100 – 32.100

Kosten bewoner jaarlijks

Vastrecht € 470 € 470 € 470

Meettarief € 30 € 30 € 30

Huur afleverset € 130 € 130 € 130

Warmtelevering (bij gemiddeld verbruik) € 1.200 € 980 € 1.110

Variabel tapwater (elektra E-booster) nvt € 240 € 120

Totaal jaarlijkse kosten € 1.830 € 1.850 € 1.860

• Aanname dat de onrendabele top wordt verwerkt in een eenmalige aansluitbijdrage (BAK). Dit vereist nader 

onderzoek naar aanvullende dekking in de onrendabele top en/of financierbaarheid daarvan

• Verder geen rekening gehouden met aanvullende subsidies (bijv. subsidie proeftuin aardgasvrije wijken)

• Alle kosten zijn inclusief BTW



• Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd, waarbij onderstaande eigenschappen als basis variant gelden

• 70 °C concept

• volloop binnen 5 jaar

• dekkingsgraad van 85 % van de woningen

• De invloed van verschillende parameters op de onrendabele top zijn afzonderlijk beschouwd, zowel in positieve als 

in negatieve zin. De volgende variabelen zijn hierbij beschouwd:

• % aangesloten woningen

• Investeringskosten

• Inflatie

• Vereiste projectrendement

• Warmtereductie

• Indexering elektra

• Indexering gasprijs

• Volloopscenario

Gevoeligheidsanalyse businesscase – uitgangspunten



Gevoeligheidsanalyse resultaten onrendabele top

€ -9.000.000 € -6.000.000 € -3.000.000 € - € 3.000.000 € 6.000.000 € 9.000.000 

% aangesloten woningen

Inflatie (incl. gasprijs)

Investeringskosten

Projectrendement

Warmtereductie

Elektricteits indexatie

Gas indexatie

Volloopscenario

Onrendabele top

Downside
Upside

Onrendabele top Input BAK

Downside Upside Range Downside Upside Base Case

% aangesloten woningen -6.298.947€   6.298.947€   12.597.893€   70% 100% 85%

Inflatie (incl. gasprijs) -1.872.533€   2.272.630€   4.145.162€     2,5% 0,5% 1,5%

Investeringskosten -2.065.868€   2.065.868€   4.131.736€     105% 95% 100%

Projectrendement -2.704.288€   1.055.961€   3.760.249€     8% 3% 4%

Warmtereductie -1.311.543€   1.308.849€   2.620.392€     40% 20% 30%

Elektricteits indexatie -1.340.549€   372.968€      1.713.517€     2,5% 0,5% 1%

Gas indexatie -889.127€      612.804€      1.501.932€     6% 2% 4%

Volloopscenario -713.203€      302.042€      1.015.244€     10 jaar 3 jaar 5 jaar



Gevoeligheidsanalyse resultaten per woning

Onrendabele top per woning Input Onrendabele top per woning

Downside Upside Base Case Range Downside Upside Base Case Downside Upside Range

% aangesloten woningen 28.100€     15.150€     20.500€     12.950€     70% 100% 85% 7.600€       -5.350€      12.950€     

Investeringskosten 22.600€     18.400€     20.500€     4.200€       105% 95% 100% 2.100€       -2.100€      4.200€       

Inflatie (incl. gasprijs) 22.400€     18.300€     20.500€     4.100€       2,5% 0,5% 1,5% 1.900€       -2.200€      4.100€       

Projectrendement 23.400€     19.500€     20.500€     3.900€       8% 3% 4% 2.900€       -1.000€      3.900€       

Warmtereductie 21.800€     19.200€     20.500€     2.600€       40% 20% 30% 1.300€       -1.300€      2.600€       

Elektricteits indexatie 21.800€     20.100€     20.500€     1.700€       2,5% 0,5% 1% 1.300€       -400€         1.700€       

Gas indexatie 21.400€     19.900€     20.500€     1.500€       6% 2% 4% 900€          -600€         1.500€       

Volloopscenario 21.300€     20.200€     20.500€     1.100€       10 jaar 3 jaar 5 jaar 900€          -600€         1.500€       



• In onderstaande tabel zijn de CO2 emissie resultaten weergeven van de verschillende energieconcepten

• De CO2 uitstoot is berekend op basis van 1,79 kg CO2/m3 gas en 0,34 kg CO2/kWh elektriciteit (NTA 8800) 

• Daarnaast is de uitstoot berekend op basis van een scenario met toepassing van 100% hernieuwbare elektriciteit

Emissiereductie varianten – CO2

CO2 [kg] Huidige emissie Variant 1: 70 °C Variant 2: 50 °C Variant 3: 50-70 °C

Gas warmte 4.522.000 602.000 465.000 541.000 

Elektriciteit warmtevoorziening - 1.569.000 1.090.000 1.220.000 

Subtotaal 4.522.000 2.171.000 1.555.000 1.761.000 

Elektriciteit E-booster - - 396.000 396.000 

tot 4.522.000 2.171.000 1.951.000 2.157.000 

CO2 reductie - -2.351.000 (-52 %) -2.571.000 (-57 %) -2.365.000 (-52 %) 

CO2-reductie op basis van 100 % 

hernieuwbare elektriciteit - -3.920.000 (-87 %) -4.057.000 (-90 %) -3.981.000 (-88 %) 



Emissiereductie varianten – CO2



• In onderstaande tabel zijn de NOx emissies weergeven van de verschillende energieconcepten

• De NOx-uitstoot is berekend op basis van 0,002 kg NOx/m3 gas en 0,00034 kg NOx/kWh elektriciteit (NTA 8800)

• In de toekomst zal het kg NOx /kWh van de elektriciteit afnemen door het groener opwekken van stroom. Ook is de 

uitstoot bepaald op basis van een scenario waarbij de stroom volledig duurzaam wordt opgewekt

Emissiereductie varianten - NOx

NOx [kg] Huidige emissie Variant 1: 70 °C Variant 2: 50 °C Variant 3: 50-70 °C

Gas warmte 5.058 674 520 605 

Elektriciteit warmtevoorziening - 1.569 1.090 1.220 

Subtotaal 5.058 2.242 1.610 1.825 

Elektriciteit E-booster - - 396 396 

tot 5.058 2.242 2.006 2.220 

Nox-reductie - -2.816 (-56 %) -3.052 (-60 %) -2.838 (-56 %) 

Nox-reductie op basis van 100 % 

groene stroom - -4.384 (-87 %) -4.537 (-90 %) -4.453 (-88 %) 



Emissiereductie varianten – NOx



Conclusies (1/4)

• Technische haalbaarheid:

• In alle scenario’s kan er met de beoogde locatie voor de zonneweide voldoende warmte worden ingevangen om in 

de warmtebehoefte van Hoogkamp en Sterrenberg te voorzien

• In de ondergrond binnen de woonwijk is er voldoende bodempotentieel beschikbaar voor de inpassing van de 

benodigde 8 doubletten

• De thermische en hydrologische effecten zijn naar verwachting acceptabel (op basis van een max. 

infiltratietemperatuur van 25 °C). Dit dient geverifieerd te worden middels een effectenstudie t.b.v. de 

vergunningaanvraag

• Inpassing van een piekketel levert een verbetering op van de businesscase en kan fungeren als backup voor de 

warmtevoorziening. Op termijn zal onderzocht moeten worden hoe de piekvoorziening verduurzaamd kan worden

• Inpassing van kabels en leidingen in het gebied vereist nader onderzoek

• Locatie van de centrale technische ruimte dient nader bepaald te worden. Vooralsnog is rekening gehouden met 

een locatie zo dicht mogelijk bij de zonneweide

• De 70 °C variant levert de hoogste flexibiliteit ten aanzien van de eigenschappen voor de aan te sluiten woningen 

(mate van isolatie, afgiftesystemen, benodigde temperatuur voor warm tapwater, etc.)



Conclusies (2/4)

• Businesscase:

• De onrendabele top per woning bedraagt voor de base case tussen de € 18.500,- (50 °C variant) en € 22.700,-

(50-70°C variant) exclusief BTW

• De 50 °C variant heeft de laagste onrendabele top, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met 

aanvullende kosten voor isolerende maatregelen 

• Indien aanvullende kosten voor isolerende maatregelen integraal worden meegenomen, zal de 70 °C variant 

leiden - de laagste kosten voor de bewoners ten opzichte van de andere varianten

• De onrendabele top bedraagt in de 70 °C variant per woning gemiddeld ruim € 20.000,- exclusief BTW en 

eventuele aanvullende subsidies (wel inclusief SDE+ voor de zonneweide) 

• Indien de onrendabele top volledig ten laste bij de bewoners wordt gebracht in de vorm van een 

aansluitbijdrage, komt dit neer op een bedrag van bijna € 25.000,- per woning, inclusief BTW

• De jaarlijkse kosten voor de bewoners bedragen € 1.830,-, inclusief BTW. Dat ligt in dezelfde orde van grootte 

als bij de huidige kosten voor gasgestookte CV-installaties (Niet Meer Dan Anders principe) 



Conclusies (3/4)

• Businesscase (vervolg):

• Doordat in de businesscase de kosten voor warmte niet gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de gasprijs, zal 

op termijn een financieel voordeel voor de bewoners ontstaan, bij de huidige verwachting van een stijgende 

gasprijs. Dit financieel voordeel zal echter niet leiden - het terugverdienen van de aansluitbijdrage

• Er is gerekend met een projectrendement van 4 %, uitgaande van coöperatief bezit van de collectieve 

warmtevoorziening. Bij uitbesteding aan (semi)commerciële marktpartijen, zal gerekend worden met een 

hogere rendementseis. Dit zal leiden - een verhoging van de onrendabele top. In de gevoeligheidsanalyse is dit 

effect inzichtelijk gemaakt



Conclusies (4/4)

• Milieuvoordeel

• De duurzame varianten scoren ten aanzien van energieprestatie en milieuvoordeel in ordegrootte gelijk

• De CO2-reductie bedraagt circa 50, zo’n 60 % vergeleken met de huidige situatie indien gebruik wordt gemaakt 

van grijze stroom (landelijke mix)

• Indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom bedraagt de CO2-reductie (bijna) 90 %

• Ook voor NOx bedraagt de reductie circa 55, zo’n 60 % (grijze stroom) en 85-90 % bij toepassing van groene 

stroom



Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om:

• de resultaten van de businesscase voor te leggen aan de buurt-/wijkverenigingen en het dilemma van de relatief 

hoge onrendabele top te bespreken. Denkbare richtingen zijn:

• Resultaten terugleggen aan de landelijke politiek, met name in het kader van de betaalbaarheid van de 

energietransitie

• Inventariseren van aanvullende subsidiemogelijkheden en slimme financieringsconstructies

• Verdisconteren van de aansluitbijdrage in de maandelijkse kosten/bijdragen aan de energiecoöperatie

• voor verdere uitwerking van de warmtevoorziening uit te gaan van de 70 °C variant: 

• dit concept neemt de laagste investerings- en exploitatiekosten met zich mee

• voor de bewoners levert dit de laagste kosten op, rekening houdend met kosten voor na-isolatie

• geen aanvullende maatregelen nodig voor lokaal naverwarmen van warm tapwater

• t.a.v. milieuvoordeel scoort deze variant nagenoeg gelijk aan de 50 °C variant

• de bewoners te stimuleren om de woningen (verder) te isoleren, gebruik te maken van lagetemperatuur

verwarming en elektrisch te gaan koken, zodat de woningen van de gasvoorziening ontkoppeld kunnen worden en 

op termijn de aanvoertemperatuur vanuit het warmtenet verder verlaagd kan worden


