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Handreiking en Startanalyse van Expertise Centrum Warmte 
PvdA Duurzaam Energie 

 
Inleiding: taak PvdA Duurzaam Energie 
Gemeenteraadsleden moeten de komende jaren belangrijke beslissingen nemen betreffende de 

warmte in de gebouwde omgeving. Het zou mooi zijn als PvdA Duurzaam Energie daarbij 

ondersteuning kan geven aan partijgenoten in gemeenteraden, bijvoorbeeld in de vorm van enige 

aanbevelingen. Dat kunnen we ook doen voor partijgenoten in provincie, waterschap en parlement, 

omdat beschouwing van de problemen op lokale schaal wellicht ideeën oplevert die voor hen van 

belang zijn. 

 
1 Waardevol hulpmiddel 
Iedere gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte opstellen, waarin het tijdspad 

vastgelegd wordt waarop buurten en wijken voor wat betreft hun warmtevoorziening niet meer 

afhankelijk zijn van aardgas. Op 30 oktober publiceerde het Expertise Centrum Warmte de 

“Handreiking voor lokale analyse – Verrijking Startanalyse ten behoeve van de Transitievisie 

Warmte”. Ongeveer tegelijk heeft het PBL de “Startanalyse” gepubliceerd. Een nieuwe versie zal in 

het voorjaar verschijnen. Handreiking en Startanalyse vormen samen een waardevol hulpmiddel voor 

het schrijven van de Transitievisie Warmte. Toch zijn er nog wat zaken onduidelijk en verdienen 

enkele punten een speciale invulling. 

 

2 Relatie met RES 
In de RES moet ook een warmtestrategie komen. Die moet onder meer vastleggen welke potentiële 

bronnen van restwarmte, geothermie, aquathermie e.d. er zijn. Op basis daarvan kan elke gemeente 

schatten welke warmtestrategieën kansrijk zijn voor de eigen wijken en die vastleggen  zijn 

warmtetransitievisie. Vermoedelijk volgt pas later de afstemming tussen enerzijds ontwikkeling van 

die potentiële bronnen, anderzijds het gebruik ervan in bepaalde wijken, uitmondend in  

besluitvorming en contracten.  

 Ook de verzwaring van het elektriciteitsnet moet in de RES aan de orde komen. Die is op 

vergelijkbare manier gerelateerd aan de strategiekeuzen voor de wijken (piekcapaciteit 

warmtepompen), maar is ook van belang voor de installatie van zonnepanelen en laadpalen voor 

elektrisch rijden.  

 

3 Onduidelijkheden betreffende keuze voorkeurswijken 
De Handreiking besteedt veel aandacht aan de zogenaamde “voorkeurswijken”, een wat misleidende 

benaming van de wijken die vóór 2030 aardgasvrij worden. Allereerst moet elke gemeente kiezen 

welke wijken tot “voorkeurswijk” bestempeld worden, als antwoord op de WANNEER-vraag die voor 

iedere wijk gegeven moet worden. Daarnaast moet voor elk van die wijken vastgesteld worden welke 

alternatieve strategieën in aanmerking komen en hoe het uitvoeringsplan er uit ziet, als antwoord op 

de WAT-vraag.  

Vreemd genoeg lijkt de Handreiking voor de beantwoording van de WANNEER vraag criteria 

te geven die eigenlijk alleen voor de WAT-vraag van relevant zijn. Hoewel alle belangrijke criteria 

genoemd worden (investering infra, contracteerbaarheid, wijkontwikkeling, investeringsagenda 

vastgoed, sociale karakteristiek, lokaal wijkinitiatief, waarde gasnet), worden de technisch-

economische criteria als eerste (en belangrijkste?) genoemd (blz 14 en 24) en wordt relatief veel 

gewicht gegeven aan de “nationale kosten” in het voorbeeld op blz 18 voor de keuze van de 
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“voorkeurswijken”.  Waarom zouden wijken waarbij de transitie relatief goedkoop is eerder 

aardgasvrij gemaakt moeten worden dan de andere? 

 

4 Liever kwaliteit dan kwantiteit bij vaststelling voorkeurswijken 
Het streven is om vóór 2030 zoveel mogelijk gebouwen van het aardgas af te krijgen. Op zich is dat 

een loffelijk streven, maar dat zou er toe kunnen leiden dat gemeenten meer wijken tot 

“voorkeurswijken” gaan bestempelen, dan verstandig is. In de meeste gemeenten is nog weinig 

ervaring met de warmtetransitie. Met Handreiking en Startanalyse wordt nu veel gedaan om die 

gemeenten te laten profiteren van de ervaring en kennis elders in het land, waaronder die in de 

“proeftuinen”. Maar toch is lokale ervaring ook essentieel. Juist bij zijn eerste wijken moet een 

gemeente zorgen voor kwaliteit van de warmtetransitie, zodat de aanpak van de volgende wijken 

soepeler kan verlopen.  

Bovendien gaan de ontwikkelingen nu zo snel dat er over 5 tot 10 jaar nieuwe inzichten en 

kostenverwachtingen zullen zijn, waarvan men dan bij de volgende wijken kan profiteren. 

 

5 Welke richtlijnen gelden voor andere dan de voorkeurswijken? 
In de Transitievisie Warmte hoeven over elke niet-voorkeurswijk uiteraard minder beslissingen 

genomen te worden dan over een voorkeurswijk, maar toch wel de volgende beslissingen: 

− Vastleggen van het tijdspad richting aardgasvrij (periode overleg over uitvoeringsplan inclusief 

keuze strategie; periode uitvoering; datum afsluiting aardgas). 

− Vaststellen welke vrijheid bewoners en gebouweigenaren hebben om alvast richting aardgasvrij 

te gaan en in hoeverre zij zelfs gestimuleerd moeten worden in die richting. Dat vereist enige 

duidelijkheid over de strategie die te zijner tijd mogelijk gekozen gaat worden. Immers als veel 

gebouweigenaren al voor die tijd investeren in strategie S1 (individuele WP), zal het lastiger 

worden om dan een collectieve strategie (S2 of S3) te realiseren.  

De Handreiking bevat hiervoor weinig handvatten.  

 

6 Aanvullingen op beschreven strategieën:  
De vijf beschreven strategieën met hun sub-strategieën vormen een redelijk compleet overzicht van 

alle mogelijkheden. Toch lijken de volgende aanvullingen gewenst: 

− Bij S1A (individuele luchtwarmtepomp) en S4 (individuele hybride warmtepomp) wordt 

“buitenlucht” als warmtebron genoemd en ontbreekt “ventilatielucht” 

− Bij S1B (individuele bodemwarmtepomp) en S4 (individuele hybride warmtepomp) ontbreekt de 

variant waarin gebouwen in de zomer gekoeld worden en de warmte wordt opgeslagen.   

− Bij S2 (HT/MT-warmtenetten) ontbreken varianten met seizoensbuffers.  

− Het belang van een beschrijving van de stapsgewijze ontwikkeling van de warmtetransitie in een 

wijk of buurt. Er zal uit één van deze (sub)strategieën gekozen kunnen worden voor de 

belangrijkste eerste stap waarmee afscheid genomen kan worden van aardgas. Maar zicht op de 

volgende stappen is ook nodig. Denk aan de overgang van hoge temperatuur op lage 

temperatuur warmtenetwerk naarmate de isolatie van de betreffende woningen beter wordt, of 

de vervanging van groen gas ten behoeve van de piekvraag door een systeem met 

warmtebuffers of de overgang van strategie 4 (individuele hybride warmtepompen) naar een 

strategie zonder gasdistributienet (alsnog een of ander warmtenet?).  

− Het belang van flexibiliteit. De ontwikkelingen gaan snel. Over een aantal jaren zal het wellicht 

wenselijk zijn een nu gekozen oplossing aan te passen.  
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7 Afwijken van richtlijnen 
In het Klimaatakkoord en de Handreiking staan een aantal richtlijnen die gemeenten niet kritiekloos 

moeten volgen. Bijvoorbeeld: 

− Bij de strategieën S2 (HT/MT-warmtenet) en S4 (hydride WP) speelt groen of hernieuwbaar gas 

een aanvullende rol voor de piekvraag op koude dagen. Bij S2 kan even goed biomassa in vaste 

vorm gebruikt worden. Maar bij S2 en S4 kan ook gekozen worden om voorlopige aardgas te 

gebruiken in plaats van groen gas. Daarbij moet bedacht worden dat de rol van het gas 

geleidelijk aan teruggedrongen kan worden naarmate de isolatie van gebouwen verbetert en de 

opslag van warmte zich verder ontwikkelt. Zie ook Pieter Boot (dec.’19) “Gas zal nooit helemaal 

verdwijnen”, S&D jaargang 76 nr 6.  

− Het streven om bij de keuze van een strategie de laagste nationale kosten zwaar te laten wegen 

kan leiden tot strategieën waar men later spijt van krijgt. Het is belangrijk een strategie te kiezen 

waarbij de warmtevoorziening in de toekomst relatief makkelijk kan worden aangepast aan de 

eventueel gewijzigde inzichten. 

 

8 Ruimte voor kleinschalige collectieven en coöperaties?  
Strategie S1 beschrijft individuele warmtesystemen apart voor elk gebouw. Strategie S3 beschrijft 

vergelijkbare systemen maar dan collectief voor een hele buurt of wijk. Maar is er ook ruimte voor 

kleinschalige collectieve systemen voor slechts een beperkt aantal woningen en/of andere gebouwen 

in een wijk? Of moeten die gebouwen samen dan meteen tot “buurt” bestempeld worden? 

Denk aan 4 tot 10 woningen die samen een gemeenschappelijke bodemlus hebben voor een 

systeem met warmtepomp en bodemwarmte (S1B). Denk ook aan 50 redelijk goed geïsoleerde 

woningen, een school en een supermarkt die samen een warmtenet met WKO hebben, waarbij 

warmte en koude op twee verschillende delen van de ondergrond worden opgeslagen en ook enige 

uitwisseling plaatsvindt tussen de gebouwen onderling (S3D).  

Het Klimaatakkoord pleit uitdrukkelijk voor betrokkenheid van burgers via energiecoöpeaties. 

In dat kader zou het toegejuicht moeten worden als een kleinschalig warmtesysteem door een 

corporatie wordt aangelegd. De vraag is dan wel of een dergelijke kleinschalig systeem later ingepast 

kan worden in een eventueel gewenst grootschalig collectief systeem voor de hele wijk. 

In de eerste Nijmeegse aardgasvrije wijk (Hengstdal) lijken de woningcorporaties te kiezen 

voor een (eigen??) collectief systeem, waardoor een coöperatief warmtesysteem voor de wijk 

onhaalbaar lijkt. 

 

9 Betrekken bewoners 
In paragraaf C.17 “Acceptatie als voorwaarde” van het Klimaatakkoord staat: “De transitie van 

aardgas naar duurzame warmte zal worden gerealiseerd met betrokkenheid van bewoners, 

gebouweigenaren en andere partijen” en “Cruciaal is dat bewoners meedenken en meedoen”.  Het 

“meedoen” kan uitgelegd worden als het stimuleren van gebouweigenaren om alvast zelf van het 

aardgas af te gaan. Dat is nogal riskant, omdat de keuze van die eigenaren voor strategie S1 

(individuele oplossingen) veelal het meest voor de hand ligt en daarmee de route naar meer 

collectieve strategieën makkelijk geblokkeerd kan worden.  

 Meer algemeen zal de beslissing over de strategie weinig ruimte voor medezeggenschap 

bieden aan bewoners en gebouweigenaren, zeker als niet voor strategie S1 gekozen wordt. 

Gemeenten doen er goed aan om vanaf het begin duidelijk te maken dat ze weliswaar open staan 

voor suggesties, maar zelf de regie voeren en beslissen.  

 De Handreiking lijkt ook niet geschreven als leidraad voor maximale inspraak van bewoners 

en gebouweigenaren.  
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10 Mogelijke ontwikkelingen in komende jaren 
Wellicht mogen we in de komende jaren de volgende ontwikkelingen verwachten: 

− Thans valt het woord dunkelflaute of een andere term voor het probleem van somber en 

windstil weer in de winter nog maar zelden en komt het probleem van het tijdelijk ontbreken 

van duurzame stroom zelden aan de orde. Toch zal het elektriciteitsnet steeds meer problemen 

krijgen met de fluctuatie van het verschil tussen productie en afname. De elektriciteitsprijs zal, 

ook voor kleine gebruikers, steeds sterker fluctueren. Strategie S1A (individueel met 

luchtwarmtepompen) wordt minder aantrekkelijk. 

− Er komen meer en goedkopere methoden van opslag van energie in de vorm van warmte. 

− Warmtepompen worden steeds beter, ook voor het produceren van relatief warm water 

(tapwater!). 

− Het besef dringt door dat er tot in lengte van dagen een tekort aan de hoeveelheid duurzame 

elektriciteit zal blijven. Strategieën waarbij het gebruik van elektriciteit beperkt blijft, worden 

sterker gestimuleerd.  

− Het besef dringt door dat de beperkt beschikbare hoeveelheid groen gas gereserveerd moet 

worden voor de productie van chemische stoffen, voor de productie van transportbrandstoffen 

en voor hoge temperatuur-proceswarmte. Er worden maatregelen genomen om het gebruik van 

groen gas voor het verwarmen van gebouwen tegen te gaan.  

 


