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Agenda
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19:30 Welkom en waar staan we nu?

19:40 Inleiding berekening nationale kosten

20:15 Pauze

20:25 Resultaten bekijken. Aan de slag

20:55 Hoe nu verder? 

21:25 Afronding



Stand van zaken: Rekenen & Tekenen
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Nationale kosten

Financiële kosten voor de hele keten

Productie

Elektriciteit

Gas

Warm water

Distributie

Elektriciteitsnetwerk

Gasnetwerk

Warmtenet

In de woning

Besparing

Verwarmingstechniek

Afgiftesysteem
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Waarom nationale kosten berekenen?

• Er gaat veel veranderen in de warmtevoorziening. Door regelgeving, belastingen en subsidies veranderen 

ook de tarieven en prijzen. 

• De totale kosten geven aan wat voor de hele maatschappij de beste oplossing is richting de toekomst. Dat 

zorgt uiteindelijk ook voor de laagste kosten voor de gebruikers. 

• In vervolgstap berekenen we ook de eindgebruikerskosten, o.b.v. aannames voor de ontwikkeling van 

tarieven, belastingen en subsidies. 
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- LT-restwarmtebronnen (kaartje)

- Aquathermie (TEO) uit de Vecht (kaartje)

- WKO overal mogelijk

• Warmteopslag in de ondergrond

• Warmteopslag in wegdek

- Hoge temperatuur warmte overal mogelijk

• Biomassacentrale, elektriciteitscentrale, RWZI

• Bronnen onder contract bij Eneco

• Dus: RWZI niet apart meegenomen

Welke warmtebronnen zijn meegenomen in de berekeningen?
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Hoe zijn de bestaande warmtenetten meegenomen? 
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- Er zijn warmtenetten in Overvecht-Noord. De 

warmtenetwoningen nemen we nemen we niet mee in de 

berekeningen. 

- Maar infrastructuur, zoals warmtenetten en 

elektriciteitsnet, wordt goedkoper naar mate meer mensen 

aansluiten (schaalvoordeel). 

- Daarom zijn de kosten gecorrigeerd door te schalen naar 

een hele buurt. Zo kan een eerlijke vergelijking gemaakt 

worden tussen de nationale kosten van de verschillende 

technieken.



Uitgangspunten op een rijtje

- Hand-out met uitgangspunten van de berekeningen

- Gaan we nu niet plenair op in…

• Vragen stellen mogelijk tijdens de pauze

• Of thuis doornemen en vragen mailen, overvechtnoord@ce.nl
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Onzekerheden

- Participatie in warmtenetten

- Beschikbaarheid waterstof, groen gas en biomassa

- Zichtjaar

- Gasprijs

- Schillabel
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Effect van participatie op kosten warmtenetten

- Kosten netwerkstructuur < kosten gebouwaansluiting

- Minimale participatiegraad van ca. 80%  Voorbeeld: Rotterdam
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Verhoudingsgewijze extra kost voor de participerende 
gebouwen t.o.v. de totale jaarlijkse kost van het 

warmtenet bij 100% participatie
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Kosten netwerkstructuur
(transport, hoofd,
zijleiding,
vermogensstations, etc.)
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Hoe verder met waterstof? (1)

- Beschikbaarheid onzeker

• Momenteel nauwelijks productie, productie van groene waterstof is nihil. 

• Er is geen producent in Overvecht-Noord. 

• Vraag naar groene waterstof vanuit transport en industrie, waar alternatieven voor fossiele brandstoffen 

lastiger zijn.

- Techniek en distributie onzeker

• Grote onzekerheid in distributie (kosten en veiligheid)
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Hoe verder met waterstof? (2)

- Klimaatakkoord

Onderzoeken voor 2030 hebben hoe waterstof kan bijdragen aan realiseren van het doel voor 2050, 

mogelijk voor gebouwen en wijken die moeilijk op andere wijze te verduurzamen zijn.

- TKI innovatie roadmap

Er zouden 3-5 pilots moeten komen in 2025 om “brede ervaring op te doen en de condities vast te kunnen 

stellen waaronder ombouw, toepassing en eventuele verdere uitrol na 2030 effectief, efficiënt en veilig kan 

plaatsvinden”
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Hoe verder met groengas?

- Groengas

• Beschikbaarheid

Onzekerheid over beschikbaarheid, momenteel weinig productie en geen producent in Overvecht-Noord

• Prijs

Vraag naar groene waterstof vanuit transport en industrie, waar alternatieven voor fossiele brandstoffen 

lastiger zijn.

Overvecht-Noord 11 februari13



Hoe verder met biomassa?

- Gebruiken in biomassacentrale

• Als bron voor warmtenet

- Gebruiken in individuele biopelletketels

• Luchtkwaliteit

Huidige modellen stoten fijnstof uit.

• Beschikbaarheid

Nieuwe markt, onduidelijk hoe deze zich gaat ontwikkelen.

• Klimaatakkoord

Biomassa is een transitiebrandstof. Na 2030 wordt een groeiende vraag uit mobiliteit en industrie 

verwacht, waar minder alternatieven zijn. 
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En hoe nu verder…
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Eindgebruikerskosten

Kosten voor huurders en eigenaren

Investeren

Isolatie

Verwarmingstechniek

Afgiftesysteem

Kookplaat

Zonnepanelen

Energierekening

Verbruik van stroom, 
gas en warmte

Netwerkkosten

Energiebelasting

Onderhoud

Verwarmingstechniek

16 Overvecht-Noord 11 februari



Woningtypen 
i.p.v. CBS 
buurten
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