
FAQ warmtenet Elderveld Noord 

 

Vragen over het proces en mijn rechten 

Wat zijn de stappen in het proces en wanneer moet er een beslissing worden genomen over wel of 

geen deelname? 

Eerst moet worden onderzocht of het warmtenet haalbaar is en welke investeringen gedaan moeten 

worden om alle woningen - huur en particulier - aan te kunnen sluiten op het warmtenet. Dit wordt in 

2021-2022 gedaan. 

 

Wat te doen nu de cv-ketel toe is aan vervanging? 

De plannen voor het overstappen van gas naar een warmtenet waarbij warmte uit het afvalwater van 

de rioolwaterzuivering wordt gehaald, worden nu onderzocht op haalbaarheid. Wanneer het 

warmtenet er komt, dan zal de aanleg volgens de huidige planning starten in de 2e helft van 2023. De 

aanleg van het net in het hele gebied zal ongeveer 4 jaar duren. Het is nu nog onbekend welke straten 

als eerste aan de beurt zijn en welke daarna. Wanneer u wacht op de aanleg van het warmtenet, dan 

heeft u in ieder geval de komende 2,5 jaar dus nog een cv-ketel nodig en het kunnen nog meer jaren 

zijn.  

Een optie zou kunnen zijn het aanschaffen van een tweedehands cv-ketel. Ook is het mogelijk een 

ketel te huren. Er zijn commerciële aanbieders, maar ook de consumentenbond biedt deze optie aan. 

De prijzen liggen rond de € 24 per maand. 

 

Als het warmtenet niet blijkt te werken, kun je dan alsnog afhaken? 

Met alle betrokken partijen wordt nu gekeken of een warmtenet technisch en financieel haalbaar is. 

Betrouwbaarheid en comfort zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Alleen als dat gegarandeerd kan 

worden gaan de plannen door. De warmteleverancier moet forse investeringen doen. Met hem zullen 

contracten worden gesloten zodat de bewoner zeker is van levering en de warmteleverancier zeker 

van afname van warmte. Deze situatie zal dus niet voorkomen. 

 

Wat zijn de mogelijkheden als je niet direct in wil stappen? 

Het streven is om alle bewoners mee te krijgen. Het is erg kostbaar om twee systemen in stand te 

houden. Een situatie dat de ene buurman wel mee doet en de andere niet is ook niet gewenst. Wij 

hebben subsidie gekregen om Elderveld-Noord van het aardgas af te halen. Deze subsidie geldt voor 

als je nu mee doet. Wanneer later wordt overgegaan op een duurzaam alternatief zal het naar 

verwachting duurder zijn. 

 

Is deelname aan het warmtenet vrijwillig?  

Voor huurders geldt dat 70% van alle huurders van een woningbouwcoöperatie in de buurt die het 

betreft, akkoord moet gaan met de overstap naar een alternatieve warmtebron. Wanneer dit het geval 

is, worden alle huurwoningen aangesloten op het warmtenet. Huurders zullen gezamenlijk, maar ook 

een-op-een worden benaderd. 

Voor woningeigenaren is deelname op dit moment vrijwillig. Er is een wet in voorbereiding die 

gemeenten de mogelijkheid geeft bewoners onder de juiste voorwaarden te kunnen verplichten om 

van het aardgas af te gaan. Bewoners zijn vrij om voor een individuele oplossing te kiezen. Dit wordt 

bepaald in de zogenoemde warmtewet, die naar verwachting over twee jaar in werking treedt. Dan 

kan de gemeente dus buurten aanwijzen die een collectief warmtenet krijgen.  

De gemeente probeert met een aantrekkelijk aanbod te komen en zal aan de particuliere eigenaren 

vragen wat zij nodig hebben om over te stappen op het warmtenet. Onder particuliere eigenaren zal 



daarom o.a. een enquête worden gehouden. Ook zullen er informatiebijeenkomsten worden gehouden 

en komen er individuele gesprekken. 

 

Kan de gemeente garanderen dat dit plan slaagt? En zo niet, garandeert de gemeente dan een 

oplossing zonder dat bewoners de dupe worden? 

Er wordt pas gestart met de aanleg van het warmtemnet en vervolgens met het aansluiten op de 

woningen als er zekerheid bestaat over het functioneren, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid. 

 

Ben ik verplicht om gebruik te maken van de elektriciteitsleverancier welke door de gemeente 

geadviseerd wordt of ben ik vrij in mijn keuze? 

U bent verplicht om in zee te gaan met de warmteleverancier die door de gezamenlijke partners is 

gekozen (Liander, Firan, waterschap, Vivare, VHV en gemeente) zorgvuldig is gekozen en waarmee 

voor u gunstige afspraken zijn gemaakt. Wanneer u nu vrij bent in uw keuze van de energieleverancier 

voor het stroomverbruik in uw woning is dat ook zo na de aanleg van het warmtenet.  

  

De gemeente Arnhem streeft naar open warmtenetten, waar in de toekomst meerdere 

warmteleveranciers en meerdere bronnen op aangesloten kunnen worden. Eigenlijk net zoals het nu 

werkt bij het kiezen van een leverancier voor de levering van aardgas en elektra. Voor de aanleg van 

een warmtenet moeten echter grote investeringen gedaan worden. Deze investeringen worden vaak 

deels gedaan door de leverancier in ruil voor het recht om warmte te mogen leveren. Als we in een 

wijk of buurt met een leverancier aan de slag gaan maken we in overleg met de bewoners goede 

afspraken met de leverancier over de warmtetarieven voor de periode dat ze warmte mogen leveren. 

 

Vragen over kosten en baten 

Wat zijn de kosten voor huurders en/of eigenaren?  

De investeringen bestaan uit aanleg van het warmtenet, het plaatsen van warmtepompen om de 

temperatuur naar de juiste warmte te krijgen, het plaatsen van een afleverset in de woningen, en waar 

nodig het deels isoleren van de woning om de woning geschikt te maken voor de aangeleverde 

warmte, het koken op inductie en eventueel een pannenset geschikt voor inductie. Voor huurders 

worden al deze kosten vergoed door de woningcorporaties al dan niet met de inzet van subsidies. De 

exacte kosten voor de woningeigenaren zijn nog niet bekend. De hoogte van de investering die 

gedaan moet worden is voor een groot deel afhankelijk van hoe goed de woning al geïsoleerd is. 

Vanuit het Rijk en vanuit de gemeente zijn er subsidies en bijdragen beschikbaar. Zowel voor het 

isoleren als van het aardgas af gaan. Verder zijn er diverse leningen mogelijk om voor het resterende 

deel tegen een lage rente en aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen Ook kun je lenen voor het 

isoleren van je woning. Dit levert comfort  en een lagere energierekening op.  Voor huurders en 

woningeigenaren is woonlasten neutraliteit het uitgangspunt. Voor woningeigenaren kan dit mogelijk 

pas na een paar jaar worden bereikt. Daarna gaat men erop vooruit. De woning is daarmee wel al 

direct meer waard geworden. 

 

Wat is voor de gemeente betaalbaar? Wat voor de één betaalbaar is, is dat niet voor een ander. 

Betaalbaarheid is inderdaad een relatief begrip. Uitgangspunt is dat de woonlasten niet omhoog gaan. 

De verwachting is dat de energiekosten omlaag gaan, omdat de woningen worden geïsoleerd.  

 

Waarom is het ondanks de hoge subsidie nog steeds het uitgangspunt dat de kosten niet hoger of 

betaalbaar moet zijn? Je zou mogen verwachten dat ze lager uitkomen. 

De aanleg van een warmtenet brengt forse investeringen met zich mee. De subsidie wordt gebruikt 

om deze investeringen voor de woningeigenaren en woningcorporaties betaalbaar te houden. 



 

Waar kan ik vragen over kosten en subsidies stellen? 

De definitieve kosten van de overstap van aardgas naar deze duurzame warmtevoorziening voor u als 

eigenaar zijn nog geheel niet duidelijk. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe goed uw woning geïsoleerd 

is.  Als de plannen verder gevorderd zijn, weten we wat de aansluitkosten voor elke woning zullen zijn. 

Gemeente Arnhem heeft wel als uitgangspunt dat het voor iedere bewoner betaalbaar is. Om het 

betaalbaar te houden heeft de gemeente ook subsidie ontvangen van het Rijk. 

Ten aanzien van subsidies: op de site www.arnhemaan.nl vindt u allerlei informatie over financiële 

regelingen voor woningeigenaren: https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-

woningeigenaren. 

 

Vragen over het systeem en installatie in huis 

Hoe ziet de installatie eruit? Wat moet worden aangelegd?  

Welke isolatiemaatregelen er getroffen moeten worden in uw woning is afhankelijk van in hoeverre uw 

woning al geïsoleerd is. Maatregelen die getroffen zouden kunnen worden zijn: het toepassen van 

dak-, vloer- en/of gevelisolatie en het plaatsen van HR++ glas, eventueel in geïsoleerde kozijnen. In 

uw woning zal er een afleverset (kastje) in de meterkast geplaatst moeten worden, die de warmte kan 

afgeven aan de bestaande radiatoren. Hiernaast zal de meterkast zal worden aangepast door het 

verzwaren van de groep om het elektrisch koken te kunnen faciliteren en er wordt een 

inductiekookplaat geplaatst. Verder zullen de gasketel en gasleidingen worden verwijderd.  

 

Hoeveel ruimte neemt dit in? 

Een afgifte set is een klein kastje die veelal in of nabij de mterkast geplaatst kan worden. Een CV-ketel 

neemt meer ruimte in beslag. 

 

Kun je normale radiatoren gebruiken? 

Ja. 

 

Verandert er iets aan de wijze van verwarmen in huis (instellen van de temperatuur, verwarming 

aan/uit per kamer)?  

De wijze van verwarmen kan nog steeds op de gebruikelijke wijze via een thermostaat. 

 

Warmtepompen blijken vaak problemen op te leveren. Wat is garantie dat warmtepomp werkt? 

Er zijn veel verschillen in warmtepompen. De een werkt beter dan de ander. Hier gaat het om een 

robuuste industriële warmtepomp Verder blijft er een back up van aardgas bestaan, dus mocht de 

warmtepomp het even niet doen, dan is er een alternatief. 

 

Blijft het aardgasnet liggen en functioneren en blijft levering in Elderveld bestaan? 

Het streven is alle bewoners mee te krijgen door een aantrekkelijk aanbod te doen om aan te sluiten. 

We beseffen ons dat dit niet vanzelf gaat. Subsidies zullen helpen om een betaalbaar voorstel te 

kunnen doen. Het aardgasnet zal alleen blijven liggen om de piek en back up voorziening te regelen 

voor het warmtenet. 

  

Vragen over waarom woningen van het aardgas af moeten 

Waarom moeten onze woningen van het aardgas af? 

Vanuit het Rijk is besloten dat alle woningen in Nederland in 2050 helemaal aardgasvrij moeten zijn. 

Hoe eerder we ermee beginnen, hoe beter. Daarnaast is er in Elderveld een bron aanwezig en zijn er 

technieken beschikbaar die het mogelijk maken om op een warmtenet over te gaan. In het geval van 

http://www.arnhemaan.nl/
https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-woningeigenaren
https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-woningeigenaren


Elderveld-Noord gaat het om het benutten van restwarmte van de rioolwaterzuivering (= een 

warmtebron). Niet alle wijken/buurten hebben nu al een oplossing voorhanden. Veel buurten zullen 

moeten wachten terwijl de gasprijzen zullen stijgen. 

 

In Duitsland gaan ze juist huizen verwarmen op aardgas. Waarom moeten wij dan stoppen met het 

gebruik van aardgas? 

In Nederland worden vrijwel alle woningen verwarmd met aardgas. Wil je stoppen met fossiele 

brandstoffen, dan moet je ook stoppen met aardgas. Een tweede reden om te stoppen met aardgas is 

dat ook de mensen in Groningen rustig en veilig willen wonen en we willen niet afhankelijk zijn van 

andere landen. In Duitsland worden veel woningen nog verwarmd met stookolie die een stuk meer 

CO2 uitstoten dan aardgas. Een tijdelijk tussenstap die al veel CO2 vermindering oplevert (maar nog 

niet fossielvrij is), is dan het gebruik van aardgas. Daartegen is Duitsland weer veel verder met de 

grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Zo draagt ieder land op zijn manier bij aan een CO2 

neutraal klimaat. 

 

 


