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1 Inleiding
Één van de grootste uitdagingen in de energietransitie van gemeente Oldenzaal en tevens van
Nederland is de bestaande bouw fossielvrij te verwarmen. Dit is niet alleen een technische uitdaging
maar vooral het bieden van een betaalbaar alternatief voor aardgasverwarming maakt dat het
alternatief vaak niet voor de hand ligt. Daarnaast moet het alternatief voor een bewoner ook zo
aantrekkelijk dat zij besluit om over te stappen. Dit laatste heeft er voor gezorgd dat een participatie
traject net zo belangrijk is als de technische en economische afweging van een alternatief. Het
participatie traject is onderdeel van de wijkuitvoeringsplannen (WUP) en vormt geen onderdeel van dit
onderzoek. In dit onderzoek wordt de technische en economische haalbaarheid onderzocht van een
collectief verwarmingssysteem.
Grofweg onderscheiden we in de alternatieven voor aardgas verwarming twee mogelijkheden. Een
individuele oplossing waarbij de woning wordt verwarmd door een systeem dat onafhankelijke is van
externe levering. Het systeem verwarmd de woning direct met bijvoorbeeld warmte vanuit de lucht of de
ondergrond van de woning. Een andere mogelijkheid is een collectief systeem waarbij de woning wordt
verwarmd vanuit een centraal verwarmingssysteem. Beide systemen hebben voor en nadelen.
Om warmte te leveren aan een collectief systeem is een warmtebron nodig. In dit onderzoek wordt de
mogelijkheid van warmte uit afvalwater bekeken.
In het zuidwesten van de wijk de Thij in Oldenzaal is de rioolwaterzuivering gelegen van waterschap
Vechtstromen. Bij de rioolwaterzuivering (rwzi) wordt alle rioolwater verzameld van de gemeente
Oldenzaal en omstreken. Het gezuiverde rioolwater (effluent) is een ideale warmtebron blijkt uit
meerdere studies1.

1

Handreiking Aquathermie, Hoe gaan we verder met TEO en TEA, Stowa 2018
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Figuur 1-1 Overzicht de wijk de Thij en de locatie van de rwzi Oldenzaal

1.1

Opzet onderzoek

In het onderzoek wordt de technische en economische haalbaarheid onderzocht. Daarbij wordt
allereerst vraag en aanbod inzichtelijk gemaakt. Energieaanbod wordt bepaald uit het effluent van de
zuivering. Uit gegevens van de Stowa2 en waterschap Vechtsstromen wordt het droog weer afvoer
(dwa) debiet bepaald van de zuivering. Aan de hand van dit gegeven kan worden bepaald wat het
thermisch potentieel is van het effluent.
De vraag van warmte in de wijk de Thij wordt bepaald uit gegevens van de netwerkbeheerder en van de
gemeente Oldenzaal. Vanuit deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van de warmtevraag van
het onderzoeksgebied per huishouden. Dit kan per woning nauwkeurig worden ingeschat.
Als vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd wordt een eerste concept uitwerking gemaakt van een
collectief warmtesysteem en daarmee een eerste verkenning van de economische en technische
haalbaarheid.

2

https://stowa.geoapps.nl/Overzichtskaart
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2 Warmtevraag vanuit de wijk de THij
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de warmtevraag geanalyseerd vanuit de wijk de Thij. Daarbij is niet alleen de
vraag naar warmte belangrijk maar ook de warmtevrager, de woning. Het bouwjaar en de type woning
geven inzicht in de isolatiegraad van de woning en daarmee het warmtevermogen en een
temperatuurniveau van de warmte. Het gaat hierbij om gemiddelden, in dit onderzoek is niet elke
woning bekeken maar is aan de hand van woningtype, wijkfoto’s en gegevens van de woning bepaald
wat het gemiddeld verbruik is per jaar en wat het maximaal gevraagde warmtevermogen is.

2.2

Woningtype in de wijk De Thij

De wijk De Thij bestaat uit 2.580 woningen, de gemiddelde woningen is gebouwd in de jaren 19701980. Het is een overzichtelijke wijk met veel van hetzelfde type bouw. Type woningen:
-

Vrijstaand 20%

-

Geschakeld 60%

-

Seniorenwoningen/appartementen 20%

Zie voor een aantal type woningen Figuur 2-1. De isolatiegraad van de woningen >EPC 1,0 (1990). In
De Thij is 29% van de woningen in het bezit van corporaties. Hierdoor kan het de uitrol van een
warmtenetwerk eenvoudiger maken.

Figuur 2-1 Type woningen De Thij

De bouwjaren van de woningen zegt veel over de verbetermogelijkheden op het gebied van
gebouwschiloptimalisatie, zie voor een overzicht van de bouwjaren Figuur 2-2. Door te starten met de
isolatieopgave kan er al een breed netwerk in de samenleving ontwikkeld worden waarna het
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gemakkelijker is om over te gaan op een warmtenetwerk. Het toepassen van isolatiemaatregelen zorgt
ervoor dat de warmtevraag van de woningen afneemt en hierdoor de rwzi een groter aandeel kan
hebben in het voorzien van duurzame warmte in de wijk.

Figuur 2-2 Overzicht bouwjaren De Thij

2.3

Warmtevraag en gasverbruik

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de totale warmtevraag van de wijk. De
gegevens zijn afkomstig van de netwerkbeheerder Cogas.

Warmtevraag de Thij
Aantal woningen in de wijk de Thij
Warmtevraag totale wijk (woningen)
Gemiddelde warmtevraag per woning
Gemiddelde verbruik aardgas

2840
163.500
58
1.819

panden
GJ/jaar
GJ
m3/woning

In figuur 2-3 is het gasverbruik per woning te zien in de wijk. De donkergekleurde woningen hebben een
groter gasverbruik per woning per jaar.
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Figuur 2-3 Overzicht van het gasverbruik per huishouden in de wijk. Donkeroranje woningen verbruiken meer
aardgas den lichtoranje woningen.

Naast het verbruik is ook het gevraagde vermogen van belang, daarmee wordt bepaald wat het
maximaal te leveren vermogen is. In de onderstaande figuur is voor een deel van de woningen het
maximaal te leveren vermogen weergegeven.
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Figuur 2-4 Overzicht gasverbruik per woning

2.4

Afgifte temperatuur verwarmingssysteem

Op dit moment worden de bestaande woningen in de Thij hoofdzakelijk verwarmd met een individuele
gasketel. Deze gasketel verwarmd de woning met een temperatuur variërend tussen de 60 tot 85
graden. Het afgifte systeem in de woning, meestal radiatoren, zijn afgestemd op deze temperatuur. Dat
betekent dat wanneer een lagere temperatuur wordt geleverd de woning onvoldoende verwarmd kan
worden. Voor deze woningtype is een minimale temperatuur gewenst van ca 70 graden. Bij lagere
afgiftetemperatuur zal de woning moeten worden aangepast door verbeterde isolatie en lage
temperatuurafgifte systemen. Voor dit type woningen brengt dit vaak een hoge kostenpost met zich
mee. In de uitvoering van het systeem gaan we dan ook uit van een afgiftetemperatuur van 70 °C voor
de woningen. De aanpassingen en daarmee de kosten per woning zijn daarbij veel kleiner dan bij een
lagere temperatuurafgiftesysteem.
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3 Warmteaanbod
3.1

Inleiding thermische energie uit afvalwater

Met thermische energie uit afvalwater (TEA) ook wel riothermie genoemd, wordt door middel van een
warmtewisselaar en een warmtepomp warmte uit het afvalwater gewonnen. Deze energie kan gebruikt
worden voor het verwarmen of koelen van gebouwen en/of installaties, die in de nabijheid van de
riolering of waterzuiveringsinstallatie staan. In figuur 3.1 staat het principeschema van TEA, waarbij een
warmtewisselaar in contact wordt gebracht met het afvalwater, waarmee warmte of koude wordt
gewonnen. Het afvalwater stroomt over de warmtewisselaar en geeft haar warmte af. Door de
warmtewisselaar stroomt een transportvloeistof die de warmte transporteert naar de afnemer. De
temperaturen zijn dan nog relatief laagwaardig (afhankelijk van het seizoen en van de afkomst van het
afvalwater). Door middel van een warmtepomp wordt de temperatuur naar een bruikbaar niveau
gebracht.

Figuur 3.1 Principeschema riothermie

Het winnen van warmte uit afvalwater kan toegepast worden op locaties waar zich veel afvalwater
bevindt, meestal nabij de zuivering of een stamriool en waar de vraag naar warmte groot is. Rekening
moet worden gehouden dat voor het zuiveringsproces niet onbeperkt warmte kan worden gewonnen
omdat een het bacteriologische zuiveringsproces bij een te lage temperatuur maar beperkt werkt. Bij
gezuiverde water (effluent) geldt dit niet, naast dat dit vaak een constantere stroom is met een groter
debiet, kan hieruit ook thermische energie worden gewonnen zonder dat dit het zuiveringsproces
beïnvloed. In figuur 3.2 een overzicht van de locaties waarbij energie kan worden gewonnen uit het
afvalwater. De minimale doorstroom van afvalwater is ca 10 l/s (36 m3/hr) waarbij het economisch
rendabel is om thermische energie te winnen.
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Figuur 3-2 Voorbeeld van locaties waarbij thermische energie uit afvalwater kan worden gewonnen. De
interessante locaties zijn daar waarbij aanbod en vraag op elkaar zijn afgestemd. Dichterbij de
rioolwaterzuivering is het potentieel aan warmte het hoogst.

In de gemeente Oldenzaal ligt de waterzuivering dicht bij de wijk de Thij. Voor dit onderzoek is dan ook
het gezuiverde afvalwater (effluent) de een interessante warmtebron voor een duurzame
warmtevoorziening. Hoeveel huishoudens in de wijk in theorie kunnen worden voorzien van warmte uit
deze bron wordt weergegeven in dit hoofdstuk.

3.2

Warmte uit het effluent Oldenzaal

Het de afvalwaterzuivering in de gemeente Oldenzaal is in het beheer van waterschap Vechtstromen.
De hoeveelheid energie dat uit afvalwater gewonnen kan worden is afhankelijk van het volume (debiet)
en het aantal graden (delta T) dat het afvalwater kan worden afgekoeld. Voor het potentieel uit
afvalwater wordt het winbare energiepotentieel dus bepaald aan het droogweerafvoer (dwa), het
aanvoervolume van afvalwater als het niet regent, en een afgesproken veilige temperatuurdaling van
het effluent.
Voor het effluent gelden andere eisen aan de minimale temperatuur dan voor het influent. Daling van de
effluenttemperatuur kan effect hebben op het oppervlaktewatertemperatuur en daarmee ecologische
(positieve) gevolgen hebben voor het oppervlaktewater. Een daling van de temperatuur van het influent
kan effect hebben op de temperatuur van de waterzuivering en daarmee mogelijk op het
zuiveringsproces. Voor beide stromen zijn daarom verschillende uitgangspunten gehanteerd. In de
winter wordt een temperatuurdaling van 5 °C voor het effluent gehanteerd, en 1- 2 °C voor het influent.
Bij gebruik van een WKO kan de potentie van afvalwater tot een verdubbeling leiden.
De rwzi heeft een potentie van ongeveer 3.200 kW. Het effluent debiet is 540 m3/uur, zie voor de
gegevens figuur 3-3.
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Figuur 3-3 Warmteaanbod rwzi Oldenzaal (TEA en TEO potentieelkaart Stowa,
(https://stowa.geoapps.nl/Overzichtskaart)

De warmte uit het effluent kan worden omgezet met een warmtepomp naar een bruikbaar
temperatuurniveau, zoals weergegeven is in figuur 3.1. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit, de
hoeveelheid elektriciteit is afhankelijk van de efficiëntie van de warmtepomp. Bij het leveren van een
hogere temperatuur wordt de efficiëntie minder en de elektriciteit per hoeveelheid geleverde warmte
hoger. De COP (coëfficiënt of performance) is de verhouding nuttige warmte en opgenomen energie
van de warmtepomp. De COP is onder andere afhankelijk van het type warmtepomp, de bron- en
afzettemperatuur en het type transportmedium. Een COP van 4 houdt in dat van de 4 eenheden
geleverde warmte, 1 eenheid elektrisch is en 3 eenheden uit de bron afkomstig zijn, zie Figuur 3-2.

12/31

Kenmerk

R001-1320739DDE-V01

Elektriciteit

1 MW

Bron
Effluent 10 °C

3 MW

Warmtepomp
COP 4

4 MW

Warmte 45 °C

4,4 MW

Warmte 70 °C

Elektriciteit

1,4 MW

Bron
Effluent 10 °C

3 MW

Warmtepomp
COP 3,1

Figuur 3-4 Voorbeeld warmtepomp met een COP van 4 (boven), uit de bron van 3 MW afvalwater met een
temperatuur van 10 graden wordt het warmte gewonnen van 45 °C. Daarbij is 1 MW aan elektriciteit nodig. Bij
een hogere temperatuur (onder) tot 70 °C is 1,4 MW aan elektriciteit nodig. De totale hoeveelheid opgewekte
warmte-energie is een som van de bron en elektriciteit.

Het effluent van de rwzi in Oldenzaal heeft een bronvermogen van ca 3,2 MW. Dit thermische
vermogen is het minimale vermogen dat het hele jaar door kan worden geleverd door de bron. Op de
koudste dagen in de winter wordt het grootste thermische vermogen gevraagd, daarbij gaan we uit dat
het rwzi water ongeveer een temperatuur heeft van ca 8 tot 10 graden. Het thermische energieaanbod
komt overeen met de warmtevraag van ca 450 woningen in de wijk de Thij. Dit is een eerste globale
inschatting van het aantal woningen. De hoeveelheid woningen die uiteindelijk kan worden voorzien dan
de warmte is afhankelijk van het type woning, netwerkverliezen, gelijktijdijdigsheidsfactor ect.
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4 Warmtelevering
4.1

Inleiding

Nu warmtevraag en aanbod inzichtelijk zijn gemaakt kan worden gekeken naar de mogelijkheid om de
warmte ook daadwerkelijk te leveren.

4.2

Voorbeelden andere installaties

De ontwikkelingen van warmte uit afvalwater gaan op dit moment snel. Belangrijk is om andere
ervaringen mee te nemen in de uitwerking van de warmtelevering bij Oldenzaal. Daarom in het kort in
deze paragraaf een 2- tal voorbeelden van grootschalige opwerking van warmte uit afvalwater op de
rwzi. We hebben in de uitwerking van de warmteopwekking van Oldenzaal de o.a. contact gehad met
de installateurs die betrokken zijn geweest bij deze projecten (GEA warmtepompen en GMB).
Eneco rwzi Utrecht
In Nederland wordt in 2022 een eerste grootschalige warmteopwerkinginstallatie in gebruik genomen op
de rwzi in Utrecht. Om de warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (rwzi) in
Utrecht nuttig te gebruiken, ontwikkelen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco een
warmtepomp op het terrein. De warmtepomp met een vermogen van 25 MW wordt de grootste van
Nederland. Bij ingebruikname in 2022 voorziet de warmtepomp in 15% van de totale warmtevraag van
het stadswarmtenet (85 graden).

Figuur 4-1 Weergave van de rwzi Overvecht in Utrecht met daarin getekend de opwerkinstallatie. De
benodigde tuimte op de rwzi is weergegeven met de blauwe blokken/cilinder. (warmtepompen en
buffert) (bron:Eneco)
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Kalundborg Denemarken
In het plaatje Kalundborg in Denemarken is een warmtepomp geinstalleerd op een waterzuivering vna
10 MW. De warmtepomp is aangesloten op een warmtenetwerk en produceerd ca 85 graden warmte
voor de stad. De warmtepomp voorziet ca 30% van de warmte van het stadswarmtenetwerk. De
installatie is sinds 2019 in bedrijf

Figuur 4-2 Weergave van de warmtepompen van de 10 MW installatie in Denemarken.

4.3

Ontwerp systeem

Voor een eerste ontwerp van het systeem is gebruik gemaakt van de kennis van de hierboven
genoemde voorbeelden. Het systeem bestaat in hoofdlijn uit 3 onderdelen om van de bron (effluent)
naar de afnemer (woning) te komen. In de onderstaande figuur staan de onderdelen afgebeeld.

Figuur 4-3 Schematisch overzicht warmtenetwerk De Thij

Bij de productie van de warmte wordt de warmte uit het effluent onttrokken en omgezet naar een
bruikbare warmteniveau voor de afnemer. Bij de distributie van de warmte wordt de warmte via een
warmtenetwerk tot aan de woning gebracht. De warmte wordt door middel van een afleveringset in de
woning afgegeven. De consument betaalt per GJ geleverde warmte.
Als dit schema wordt omgezet naar een schema met de technische onderdelen dan ontstaat volgend
schema (figuur 4-4).
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Voor een schematisch overzicht van het warmtenetwerk voor de wijk De Thij zie Figuur 4-1.Uiteindelijk
kan er door middel van de RWZI en een warmtepomp maximaal 4,5 MW aan warmte worden geleverd
aan de wijk, hierbij kan gedacht worden aan ongeveer 400 woningen.

Figuur 4-4 Schematisch overzicht met de technische onderdelen van de warmteopwekking, distributie en
afgifte

Elk onderdeel in het schema wordt in het kort beschreven hieronder.
Warmtewisselaar
Er zijn meerdere mogelijkheden om de warmte uit het effluent te onttrekken. Een eerste mogelijkheid is
de warmtewisselaar in de effluentleiding/sloot te bouwen. Daarbij wordt direct aan het effluent warmte
onttrokken zonder dat het effluent verpompt wordt. Voordeel is dat het systeem weinig onderhoud nodig
heeft. Nadeel is dat het minder efficiënt is dan een externe wisselaar. Bij een externe wisselaar wordt
het effluent vanuit de effluentleiding of sloot verpompt naar de wissellaar. De wisselaar onttrekt de
warmte uit het effluent. Nadeel hierbij is dat het effluent moet worden verpompt. Het onderhoud aan de
wisselaar is groter, maar de warmte wordt wel efficiënter onttrokken.

Warmtepompen en buffer
De warmtepompen zorgen voor de juiste afgiftetemperatuur. In dit geval is gekozen voor een centrale
warmtepomp met als koelmiddel ammoniak. Deze type warmtepompen weergegeven in figuur 4-5
worden ingezet bij grotere opwekvermogens en hebben als voordeel dat ze naast een efficiënte
opwekking onderhoudsvriendelijker zijn dan andere warmtepompen en ca 25 jaar meegaan (levensduur
standaard lucht water warmtepomp ca 15 jaar).
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Figuur 4-5 Voorbeeld van ammoniakwarmtepompen (bron: GEA)

Backup systeem
Omdat te allen tijde warmte moet worden geleverd, de levering is gebonden aan de warmtewet, is het
verplicht om een back-up systeem mee te nemen in het ontwerp. Dit kan een extra warmtepomp zijn of
een ander systeem bijvoorbeeld een cv ketel op gas.
Warmtenetwerk
De warmte wordt verplaatst naar de woningen door middel van een warmtenetwerk, in dit geval een 7040 warmtenet. Dit betekent dat de warmte op ca 70 graden wordt afgeleverd bij een woning en retour
komt met een temperatuur van ca 40 graden bij de piekmomenten. Een warmtenetwerk heeft een
warmteverlies van ca 15 tot 20%, dit betekent dat een deel van de opgewekte warmte verloren gaat in
het netwerk. Voor de wijk De Thij is tevens een ontwerp gemaakt voor een warmtenetwerk in
hoofdlijnen, zie Figuur 4-6. Hierin zijn de primaire leiding (dikke rode lijn) en de secundaire leidingen
(dunne rode lijnen) van het warmtenetwerk zichtbaar.
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Figuur 4-6 Impressie van het systeem in de wijk, met daarbij de warmteproductie op de rwzi (blauw) en de
distributie in de wijk (rode lijnen). De lijnen zijn nu nog willekeurig gekozen, dit geldt ook voor de plek van de
warmteopwekking en de aansluiting op de effluentleiding.

Afgifteset in de woning
De afgifteset of afleveringset zorgt voor de aflevering van warmte in de woning. Daarnaast wordt de
afgeleverde warmte gemeten door een GJ meter, zodat deze kan worden afgerekend met de afnemer.
Voor zowel tapwater als ruimteverwarming wordt op de afgifteset afgeleverd. Hieronder een voorbeeld
van een afgifteset, deze kan worden geplaatst in de meterkast.
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Figuur 4-7 Voorbeeld van een afleveringset met P&ID
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5 Kosten warmtenetwerk uit effluent
Omdat het onderzoek nog in de verkenningsfase zit is een kosteninschatting van het systeem alleen op
hoofdlijnen te maken. Op dit moment is ook nog niet bekent elke huizen eventueel worden aangesloten.
Daarom is een inschatting van de investeringskosten per onderdeel weergegeven.

5.1

Kosten opwerking warmte

De globale investeringskosten van het opweksysteem zijn bepaald samen met GMB en GEA. Het gaat
hierbij om het systeem tot aan het warmtenetwerk zoals in figuur 5.1 is aangegeven met een cirkel.

In het systeem worden de volgende onderdelen voorzien:
-

Een ‘shell en tube’ warmtewisselaar aan de effluent zijde

-

2 warmtepompen met ammoniak als koelmiddel

-

Een ‘shell en plate’ wisselaar aan de warmtenet zijde

-

Bouwkundige voorziening met een vloeroppervlakte van 300 m2 en een plafondhoogte van 5
meter

-

Werktuigbouwkundige (waterzijdige) voorzieningen en een buffertank voor de warmte-opslag.

-

Elektrotechnische voorzieningen

Niet meegenomen zijn:
-

Opslagen voor Uitvoeringskosten, Algemene Kosten, Winst en Risico.

-

Kosten voor ontwerpwerkzaamheden

-

Kosten voor ons projectteam (o.a. projectleiding).

-

Eventuele extra ruimte in het gebouw voor toekomstige uitbreiding van het systeem
(bijplaatsen warmtepompen).

-

Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en eventueel vergroten aansluitcapaciteit

De totale kosten voor dit deel van het systeem wordt geschat op 3.600.000 euro.
De globale exploitatie-/onderhoudskosten aan de warmtepomp installatie worden ingeschat op 35.000
euro per jaar voor regulier koeltechnisch onderhoud.
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Warmtenetwerk en aansluiting naar de woning

Voor de aansluitingen naar de woningen is een gebied gekozen in de wijk de Thij met ca 400 woningen.
In de onderstaande figuur is dit gebied weergegeven (blauw omlijnde deel in de wijk). Het totale
gevraagde vermogen is lager dan het vermogen dat geleverd kan worden.

Figuur 5-1 Geselecteerde deel vin de wijk van ca 400 woningen als uitgangspunt van de warmtelevering uit
het effluent (bron: Omgevingswarmtekaart Oldenzaal). De warmtevraag wordt bepaald uit de gegevens van
netwerkbeheerder Cogas.

In de onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven van het geselecteerde deel van de wijk.
Warmtevraag
Aantal panden
Warmtevraag totaal in GJ
Warmtevraag totaal in m3 aardgas
Gemiddeld per woning in GJ
Gemiddeld per woning in m3 aardgas
Type
Bouwjaar

404
29.661

GJ/jaar

937.156

m3/jaar

73

GJ/jaar

2.320

m3/jaar

Vrijstaand en geschakelde woning
1975-1977

Totaal vollasturen warmtevraag

2.422

uren

Totaal gevraagd vermogen

3.402

kW

Gelijktijdigheidsfactor

0,8

Aansluitwaarde gemiddeld (ASW)

10

kW

Het totaal gevraagde vermogen ligt lager dan het maximaal te leveren vermogen zoals is berekend in
het vorige hoofdstuk. Daarmee is er nog ruimte voor aansluiting van meerdere woningen. Voor nu
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worden deze 404 woningen meegenomen voor de berekening van de kosten van het warmtenetwerk en
de aansluitingen.’
In de onderstaande tabel de aannames voor het warmtenetwerk.
Gegevens warmtenetwerk
Warmtenetwerk

Piekverlies distributienet

5%

Warmteverlies in het net

15%

Thermische vermogen totaal

2.828

Kosten onderstation
Onderstation

282.800

Maximaal benodigde vermogen op OS
niveau

2.404

gelijk aan HT net
HT net 20%
kW
euro
kW

De totale investeringskosten zijn per onderdeel weergegeven in de volgende tabel
Totale kosten (excl. BTW)
Kosten warmtenet

€

1.010.000

Afgifteset woning

€

808.000

Kosten opwerksysteem

€

3.600.000

Totaal investeringsbedrag systeem

€

5.418.000

Exploitatie kosten (excl. BTW)
Opweksysteem

€

35.000

Afschrijving opweksysteem

€

144.000

Netwerk

€

25.000

Afschrijving warmtenetwerk (30 jaar)

€

33.667

Overige

€

10.000

Totaal

€

247.667

Elektriciteit warmtepompen (COP 3.3)

€

190.953

Totaal kosten per jaar

€

438.620

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de tarieven voor het leveren van warmte aan het eind
van ieder jaar. Er zijn maximumtarieven voor de levering van warmte en het meten van warmte. Het
leveringstarief voor warmte bestaat uit een maximaal vast bedrag en een maximaal tarief per geleverde
gigajoule (GJ) aan warmte. Ook is er een maximumtarief voor de verhuur van de afleverset.
Verder zijn er maximumtarieven voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte
van lagere temperaturen. Deze zijn hier niet van toepassing.
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Prijs in euro’s incl BTW (bron: Autoriteit Consument & Markt (ACM) 2020)
Vast bedrag per jaar

469,17 (ruimteverwarming + warm tapwater)
234,58 (alleen ruimteverwarming)
261,03 (lauw water)
234,58 (alleen warm tapwater)
236,80 (koude/koeling in
warmte/koudeopslagsysteem)

Prijs per GJ

26,06

Meettarief per jaar

26,63

Aansluitbijdrage t/m 25 meter

4.510,73

Aansluitbijdrage per meter langer dan 25

180,74

meter
Afsluitbijdrage warmte

253,13 (tijdelijk) / 3.088,23 (definitief)

Afsluitbijdrage koude (koeling)

253,13

Warmtelevering jaarlijks (excl btw)
Levering GJ

€

638.815

Aansluitbijdrage

€

84.516

Totaal

€

723.331

Het warmtenetwerk levert elk jaar ca 284.000 euro op. Dit betekent dat de eenvoudige terugverdientijd
op ca 19 jaar ligt. Niet meegenomen de inflatie, rentevoet en prijsstijging van het gas en elektriciteit.
Dit is een eerste globale inschatting van de kosten en opbrengsten van een netwerk op effluent.

Overzicht kosten en opbrengsten warmte uit effluent
Aantal woningen aangesloten

404

Besparing aardgas per jaar

937.156 m3

Besparing CO2 aardgas

1.800 ton CO2

Totaal investeringsbedrag systeem

€

5.418.000

Totaal kosten per jaar

€

438.620

Totaal opbrengst warmtelevering

€

723.331

Eenvoudige terugverdientijd

19 jaar
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6 Rol en positie van de gemeente
In dit hoofdstuk wordt behandeld welke mogelijke rollen/posities de gemeente kan aannemen bij de
aanleg van een (collectief) warmtenet. Van een warmtenet is (conform de Warmtewet) sprake als er
meer dan 10 gebruikers op een dergelijk net worden aangesloten. Daarnaast wordt ingegaan op de rol
die de gemeente zou moeten vervullen vanuit het perspectief van een projectontwikkelaar en op welke
manier de projectontwikkelaar tegen een duurzame warmtevoorziening aankijkt. Voor het bepalen van
dit perspectief zijn 2 projectontwikkelaars geïnterviewd; één vanuit de woningbouw en één vanuit de
voorzieningen.
De hoofdbron van dit hoofdstuk is het document geschreven door Spaans & Resink (2019) ‘Rol van
gemeenten: bij het aanleggen van warmtenetten’. De rollen worden uitgewerkt vanuit een bestuurlijk,
beleidsmatig en politiek oogpunt. Belangrijk om te benoemen is dat elke situatie complex is en er altijd
gespecialiseerd juridisch advies nodig is.

6.1

Waarom een rol kiezen?

Het is vanuit de gemeente noodzakelijk om een keuze te maken welke rol wordt aangenomen bij de
aanleg van een warmtenet. Dit is belangrijk om tijdig te doen om vertragingen, of zelfs afstel van de
uitvoering te voorkomen. Als er helderheid en duidelijkheid is geeft dat ruimte aan initiatieven in de
duurzame warmte. Aangezien de investeringen van een warmtenet vaak alleen op lange termijn
terugverdiend worden, zal een partij die het warmtenet wil aanleggen, hier pas mee starten zodra het
duidelijk is hoe de gemeente gaat reageren op een dergelijk initiatief.

Daarnaast is het goed inrichten van dit proces ook belangrijk om voldoende maatschappelijk draagvlak
te krijgen voor het aardgas alternatief. Het is hierbij erg belangrijk om burgers te betrekken bij het
maken van deze keuzes. Alles goed beargumenteren en vanaf het begin af aan compleet te
documenteren zal ervoor zorgen dat later wordt voldaan aan de principes van wetgeving, zoals
bijvoorbeeld het aanbestedingsrecht. Het Europees aanbestedingsrecht is een belangrijk onderdeel bij
de aanleg van een (collectief) warmtenet. Volgens dit recht moet de gemeente goed kunnen
beargumenteren en vastleggen waarom ze voor een bepaalde marktpartij hebben gekozen.

De gemeente dient een aantal stappen te doorlopen om te bepalen welke rol bij de aanleg van een
warmtenet aangenomen zal worden. De gemeente dient beleidsdoelen op te stellen, waar een
risicoanalyse van de aanleg en exploitatie van het warmtenet uit voort vloeit. Deze analyse kan
vervolgens gebruikt worden om te bepalen welke aspecten het belangrijkst zijn voor de gemeente om
uiteindelijk tot een keuze te komen.
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Beleidsdoelen en risico’s

6.2

Elke gemeente dient een warmtevisie op te stellen, waar uiteindelijk een aantal concrete beleidsdoelen
uit bepaald kunnen worden. Om deze doelen goed te kunnen bepalen kan er een stakeholderanalyse
en een marktverkenning worden uitgevoerd. Uit een stakeholderanalyse komt naar voren welke partijen
belangrijk zijn, wat hun belangen zijn en wanneer deze stakeholders betrokken moeten worden bij het
proces. Een marktverkenning geeft als resultaat welke partijen er op de markt zijn en welke technische
mogelijkheden er zijn in het kader van duurzaam collectief verwarmen.

Belangrijke aandachtspunten in het opstellen van de beleidsdoelen zijn:
•

Differentiatie van bebouwing

•

Centrale voorzieningen

•

Het voorlopig vuil-waterriooltracé

•

Afbakening interferentiegebied

Wanneer er meer inzicht is op het gebied van technische en economische haalbaarheid van projecten,
komen de obstakels, kansen en mogelijkheden goed naar voren. Op deze manier kunnen de
beleidsdoelen goed gevormd worden. Zo kan dit onderzoek bijvoorbeeld dienen als opstap tot het
vormen van deze doelen. Er bestaan al wettelijke regels en richtlijnen om de betrouwbaarheid van
warmtelevering te garanderen zodat consumenten niet met ongelijke en hoge kosten worden
opgezadeld. Het is aan de gemeente om te bepalen of deze regels voldoende zijn, of aanscherping
verdienen. De beleidsdoelen die uit de warmtevisie afgeleid worden, dienen vervolgens uitgewerkt
worden in een programma van eisen.

De keuze van de rol bij de aanleg van een warmtenet is grotendeels afhankelijk van de manier waarop
de gemeente om wil gaan met risico’s en het beheersen hiervan. De gemeente kan deze risico’s
verdelen over de gemeente zelf, de leverancier van de warmte, de beheerder van het warmtenet en de
burger. De risicoanalyse moet alle risico’s goed in kaart brengen, omdat de burgers bij de gemeente
zullen aankloppen als er wat misgaat. Op basis van deze risicoanalyse kan de gemeente een rol kiezen
ten opzichte van de partij die het warmtenet gaat exploiteren en aanleggen.

6.3

Vier rollen

Er zijn vier voor de hand liggende rollen die de gemeente kan aannemen: (1) facilitator, (2) partner, (3)
aanbesteder en (4) eigenaar. Er zijn ook andere rollen mogelijk afhankelijk van de specifieke situatie,
maar in deze studie worden er 4 uitgewerkt.

6.3.1

Facilitator

In de rol als facilitator geeft de gemeente ruimte aan het particuliere initiatief. Hierbij toetst de gemeente
het initiatief van de markt en/of bewoners of deze past binnen de beleidsdoelen van de gemeente en of
deze past binnen de algemene wet- en regelgeving zoals het AWB (Algemene Wet Bestuursrecht), de
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wetgeving omtrent ruimtelijke ordening en veiligheid. Als alles past, verleent de gemeente een
vergunning aan de initiator. De partij die de vergunning krijgt is dan eigenaar van het net.

De gemeente kan facilitator zijn van initiatieven zolang de gemeente geen aanvullende eisen stelt.
Zodra dit wel het geval is, of als de gemeente het initiatief financieel wil tegemoetkomen, zal er een
ander proces doorlopen moeten worden. Er moet namelijk rekening gehouden worden met het
Europees Aanbestedingsrecht in dergelijk gevallen. Bovendien moet er getoetst worden in hoeverre
een financiële bijdrage vanuit de gemeente om de onrendabele top te financieren van een marktpartij
(om de business case sluitend te krijgen) valt onder ‘staatssteun’. In dat geval moet de gemeente een
andere rol aannemen; de rol van partner of aanbesteder.

6.3.2

Partner

In de rol als partner werkt de gemeente samen met een partij die de gemeente goed kent en als
betrouwbaar acht. Hierbij wordt samen met een marktpartij/coöperatie/burgerinitiatief het proces
doorlopen van planvorming tot en met exploitatie van het warmtenet. Van tevoren worden wederzijdse
rechten en plichten vastgelegd (in concessie). Hierbij krijgt de partij de rechten om over een bepaalde
termijn warmte te leveren. De gemeente heeft er dan vertrouwen in dat de partij de beleidsdoelen waar
zal borgen. De gemeente dient transparant te zijn in de beleidsdoelen die geborgd moeten worden en
de samenwerkingspartner moet aangeven dat deze hieraan kan voldoen.

Wanneer de gemeente deze rol kiest, is het verstandig om een publicatie op TenderNed (voor) aan te
kondigen dat de gemeente een dergelijk partnerschap aan wil gaan voor de realisatie en exploitatie van
het warmtenet. Partijen die interesse hebben in het aanleggen en exploiteren van het net kunnen hierop
reageren / inschrijven. Het is voldoende om het plan van het warmtenet, de te hanteren criteria, en een
oproep voor potentieel geïnteresseerde partijen om zich te melden, in de publicatie te zetten. Vanuit
transparantie is het belangrijk dat er niet minder wordt gedeeld, dan al is gedeeld met de partij waarmee
al samengewerkt wordt.
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Een voorbeeld dat op een dergelijk partnerschap lijkt, is het warmtenet in Zuidbroek in de gemeente
Apeldoorn. De wens vanuit de raad was om een duurzame energievoorziening voor de wijk te
realiseren. De gemeente heeft toen een aanbesteding gedaan op basis van onder meer eisen over
duurzaamheid. Die aanbesteding heeft destijds Essent (inmiddels Ennatuurlijk) gewonnen en met haar
heeft de gemeente een contract gesloten. In dit contract heeft Ennatuurlijk zich verplicht om het
warmtenet aan te leggen en te exploiteren en om een bepaald duurzaamheidsniveau te halen. De
gemeente heeft zich verplicht om de grond voor het net beschikbaar te stellen en de om
aansluitverplichting voor ontwikkelaars en particuliere kavelkopers op te nemen in de
gronduitgiftecontracten. Het warmtenet is inmiddels een aantal jaren operationeel en wordt door
Ennatuurlijk geëxploiteerd. Maar zeker in de beginperiode zijn de gemeente en Ennatuurlijk samen
opgetrokken om het een en ander goed uit te leggen aan de bewoners en andere betrokkenen .

6.3.3

Aanbesteder

De gemeente kiest de partij met de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de aanleg en exploitatie van
het warmtenet. Hierbij wordt verwacht het beste aanbod te krijgen omdat de partijen met elkaar moeten
concurreren. Het proces nadat de beste partij is gekozen verloopt hetzelfde als bij de rol van de partner.
Het aanbestedingsproces voorafgaand, verdient wel aandacht.

De gemeente dient een (voor) aankondiging te doen op TenderNed. Verstandig, maar niet verplicht is
om voorafgaand nog een marktconsultatie te houden. Er is geen verplichte vorm voor een dergelijke
consultatie, deze moet alleen voldoen aan een aantal uitgangspunten: de consultatie dient volledig
openbaar te zijn, deze moet open staan voor alle potentieel geïnteresseerde partijen, en elke partij
moet bij dezelfde informatie kunnen. De gemeente is hierbij niet verplicht alle partijen uit te nodigen; er
kan ook gekozen worden voor het actief benaderen van een aantal partijen. Een marktconsultatie heeft
vele voordelen:
•

Marktpartijen kunnen zien dat er een opdracht aan komt en kunnen zich voorbereiden

•

De kennis van de markt kan gebruikt worden voor het aanscherpen van de scope van de opdracht

•

De kennis van de markt kan gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in
aanbestedingsprocedures en verschillende contractvormen

Na de aankondiging van de opdracht zijn er 4 mogelijke uitkomsten:
•

Slechts één partij toont interesse en kan voldoen aan de gevraagde voorwaarden; dan kan
gekozen worden om verder te gaan in de rol partner of facilitator

•

Geen enkele partij toont interesse of kan voldoen aan de voorwaarden; dan kan de rol eigenaar
aangenomen worden

•

Meerdere partijen tonen interesse; de gemeente dient nu een programma van eisen op te stellen
en definitief vast te stellen hoe de markt benaderd gaat worden (bijvoorbeeld als een Openbare
Europese aanbesteding, of een meervoudige onderhandse aanbesteding etc.)
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Een voorbeeld van een aanbesteding is het warmtenet in het Centrumeiland in Amsterdam. Een
nieuwbouwwijk in het IJmeer, wat middels een warmteplan gekomen is tot de meeste optimale en
duurzame variant voor een warmtenet. De uiteindelijke variant behelst het winnen van warmte uit het
oppervlaktewater in voornamelijk de zomer, dat wordt opgeslagen in een WKO. In de winter- c.q.
koudere periodes wordt de warmte vanuit deze WKO middels een warmtenet door de wijk
getransporteerd en aan de woningen geleverd. De gemeente Amsterdam heeft deze variant openbaar
aanbesteed, waarbij Eteck deze aanbesteding heeft gewonnen. Zij heeft het warmtenet als zodanig
aangelegd en is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan de aangesloten bewoners.

Het doel van de gemeente in deze aanbesteding was om het economisch meest voordelige warmtenet
vanuit de markt te vragen. In het geval van een partnerschap ligt de nadruk op de vertrouwensband, in
plaats van het economisch meest voordelige product.

6.3.4

Eigenaar

De gemeente is in de rol als eigenaar zelf opdrachtgever van het aanleggen en exploiteren van het
warmtenet. De gemeente richt een warmtebedrijf op en is verantwoordelijk voor de warmtelevering aan
de bewoners. Om een warmtebedrijf te kunnen beginnen, moet een licentie bij de ACM (Autoriteit
Consument & Markt) aangevraagd worden. Een dergelijke procedure duurt circa 1,5 jaar. Het Europees
aanbestedingsrecht is hier alleen van toepassing voor de vraag welke partij helpt bij het ontwerp, bij de
aanleg etc. De gemeente kan kiezen voor deze rol om verschillende redenen. Voorbeelden zijn: de
gemeente is van mening dat op deze manier de belangen van de bewoners het beste worden geborgd,
en het beheersen van risico’s en maatschappelijke kosten kan op de manier goed gebalanceerd
worden.

6.4

Vergelijking rollen

Er zijn verschillende redenen om voor een rol te kiezen. Figuur 6-1 geeft een samenvatting weer van
bovenstaande.

28/31

Kenmerk

R001-1320739DDE-V01

Figuur 6-1: Schema rol van de gemeente bij de aanleg van een warmtenet, en de stappen die doorlopen
moeten worden om tot een rolkeuze te komen.

De warmtevisie en ook beleidsdoelen in de bovenstaande figuur, die voor de gehele gemeente
opgesteld (gaan) worden, zijn voor de realisatie niet randvoorwaardelijk. De Groote Wielen is een nieuw
te ontwikkelen wijk, waarvoor geldt dat deze per definitie gasloos zal zijn, duurzaam wordt ontwikkeld
en een zo laag mogelijke CO2-emissie heeft. Daarnaast zal voor deze wijk een belangrijk doel zijn om
zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame en lokale warmtebronnen, waarmee zoveel mogelijk in
de warmte- en koudevraag van de wijk kan worden voorzien. Voorbeelden van deze bronnen zijn
aquathermie, waaronder warmte uit het oppervlaktewater en riothermie.

In onderstaande tabel worden een aantal aspecten van de verschillende rollen met elkaar vergeleken.
Het is aan de gemeente om te bepalen welke aspecten het belangrijkst zijn in de rolkeuze.

Tabel 6.1: Vergelijking 4 rollen die de gemeente kan aannemen bij realisatie en exploitatie van een warmtenet
Inhoudelijke kennis

Juridische kennis

Risico

Sturing in proces

Invloed toekomst

nodig

nodig

gemeente

gemeente

warmtenet
gemeente3

Facilitator

Slechts weinig nodig

Slechts weinig nodig;

Minimaal

Lastig te sturen

Weinig invloed

alleen om te toetsen of

3 Hier gaat het om de invloed die de gemeente kan uitoefenen in de toekomst zoals het uitbreiden van het warmtenet of ervoor

zorgen dat er een nieuwe bron ingevoegd kan worden.

29/31

Kenmerk

R001-1320739DDE-V01

een partij een
vergunning kan krijgen
Partner

Meer kennis nodig

Meer kennis nodig dan

Gedeeld

dan in de rol als

in de rol als facilitator

met partner

facilitator (positie

(wederzijdse rechten

bepalen, wensen en

en plichten bepalen)

Gedeelde sturing

Gedeelde invloed
met partner

eisen formulering)
Aanbesteder

Idem als partner

Idem als partner

Idem als

Idem als partner

Idem als partner

Volledige sturing

Volledige invloed

partner
Eigenaar

Relatief de meeste

Relatief de meeste

kennis nodig

kennis nodig

Maximaal

(exploitatie, ontwerp,
aanleg, beheer)

6.5

Monopolypositie warmtebedrijven

Bij een warmtenet kan op dit moment nog geen keuze gemaakt worden in de bron, waarmee een
bepaalde vrijheid of sturing op de tariefstelling ontbreekt. Dit leidt in een bepaald opzicht tot een
monopolypositie van de warmtebedrijven die een warmtenet exploiteren en een maatschappelijk gevoel
geven dat er geen grip is op de kosten en tarieven. Enerzijds moet dit onderkent worden, anderzijds
worden de warmtebedrijven doorgaans geacht een warmtenet te exploiteren, waarbij de risico’s op het
aantal afnemers en de aansluitsnelheid voor rekening van de exploitant zijn.
Om de maatschappelijke acceptatie te borgen kan de gemeente in een bepaalde mate sturen in deze
monopolypositie. Eén van de mogelijkheden is een splitsing te maken in het opwekken van warmte, het
transport en de levering. Dit kan bij meerdere partijen worden ondergebracht, waarbij elke partij zijn
eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook zijn eigen kosten en investeringen. Op deze manier wordt
de warmteketen ‘doorbroken’ en wordt elke partij aansprakelijk voor zijn eigen deel in het geheel. Voor
zover ons bekend, is hier nog geen ervaring mee, maar gesprekken met warmtebedrijven laten zien dat
een dergelijke organisatie niet op onoverkomelijke weerstand stuit.
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7 Conclusie en aanbevelingen
7.1

Conclusie

7.2

Aanbevelingen
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