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Samenvatting
Inleiding
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden. Dit betekent dat op
jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Deze ambities
hebben effect op de gebouwde omgeving. Het grootste deel van de nu bestaande gebouwen zal er in
2030 nog steeds staan en zal op dat moment geen fossiele CO2 meer mogen uitstoten voor de
verwarming van de gebouwen. Aardgas zal dus vervangen moeten worden door een alternatief.
Om dit te realiseren is het verduurzamen van de gebouwde omgeving en daarbinnen de Wijk van de
Toekomst, een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk programma. Met de Wijk van de Toekomst
wil de gemeente starten met een paar pilotwijken om samen met bewoners uit te werken hoe hun
wijk duurzaam verwarmd (en gekoeld) kan worden - dus zonder aardgas. Eén van de eerste stappen in
dit plan is het maken van een warmtekansenkaart, zodat de gemeente daarover in gesprek kan gaan
met bewoners om uiteindelijk samen een warmteplan voor de wijk/het dorp op te stellen.
De centrale vraag van de gemeente Apeldoorn luidt: “Op welke wijze wordt voor gemeente Apeldoorn
in de warmte- en koudevraag voorzien zodanig dat er zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke
(integrale) kosten voor gebruiker én maatschappij energieneutraliteit wordt bereikt?”
Deze rapportage bevat de resultaten van de warmtekansen studie.
In een warmtekansenkaart wordt het antwoord op deze vraag geografisch inzichtelijk gemaakt.
Het doel van de warmtekansenkaart is tweeledig:
‐ Het moet kunnen dienen als start voor een gesprek met de wijken de Maten, de Parken
respectievelijk het dorp Loenen. Denk daarbij aan vragen zoals ‘Wat gaat er gebeuren als er straks
geen aardgas meer is?’, 'Welke keuzes zijn er?’ en ‘Wat betekent dit voor mij en voor het
collectief?’
‐ Uiteindelijk wil de gemeente Apeldoorn toe naar een warmteplan voor heel Apeldoorn en daar
dient de warmtekansenkaart een basis voor te zijn.

Opzet warmteanalyse
Bepalen
uitgangspunten

Modelberekening

Bijstelling
uitgangspunten

Nieuwe
berekeningen

Buurtanalyses (4)

Bepalen uitgangspunten
In deze warmteanalyse heeft de gemeente Apeldoorn een werkgroep met stakeholders samengesteld
bestaande uit: Gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties (De Goede Woning, Ons Huis, De
Woonmensen, Veluwonen en Mooiland), Omgevingsdienst OVIJ, Waterschap Vallei & Veluwe,
energiecoöperatie deA, Cleantech Regio, energieregisseur De Maten en Kerschoten, netbeheerder
Liander en initiatiefnemers (zoals energieregisseur De Maten en Kerschoten en Loenen Energie
Neutraal).
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Samen met deze werkgroep zijn de uitgangspunten bepaald waarmee de modelberekeningen
uitgevoerd worden. Denk hierbij aan o.a.: Welke technieken bekijken we? 1 Welk zichtjaar hanteren
we?2 Welke minimale schilisolatie hanteren we in de basis variant?3 Met deze uitgangspunten - het
basisscenario - hebben wij met het CEGOIA-model de modelberekeningen gedaan. Daarbij is berekend
welke warmtetechnieken en -infrastructuren de laagste kosten voor de maatschappij en voor de
bewoner hebben.
Tevens heeft de werkgroep drie aanvullende scenario’s/varianten geformuleerd, te weten:
1. Een variant zonder geothermie. Wat zijn de gevolgen als geothermie niet mogelijk is voor
Apeldoorn?
2. Alle woningen hebben minimaal een schilisolatie op het niveau Label B. Wat betekent het als
woningen eerst tot een bepaald niveau worden geïsoleerd?
3. Toepassen van waterstof in plaats van groengas.

Basisscenario:

Variant 1:

Variant 2:

Variant 3:

Geothermie

Geen geothermie

Geothermie

Geothermie

Groengas
Isolatie ≤ Schillabel C

Groengas

Groengas

Waterstof

Isolatie ≤ Schillabel C

Isolatie ≤ Schillabel B

Isolatie ≤ Schillabel C

Modelanalyse
We hebben voor elke buurt alle kostencombinaties doorgerekend wat betreft de mate van
schilisolatie van de gebouwen en de wijze van invulling van de resterende warmtevraag, inclusief de
daarbij horende kosten van energie-infrastructuur. Daaruit wordt voor elke buurt die combinatie
gekozen die de laagste maatschappelijke kosten heeft. Deze kosten bestaan uit de som van kosten
voor distributie (de energie-infrastructuur), productie (energieverbruik), installaties (warmteopwektechnieken), gebouwmaatregelen (isolatie) en belastingen. We benadrukken dat het eindbeeld
geen blauwdruk is van hoe het moet, maar wel een transparante kostendoorrekening is van elke
combinatie in een buurt. De uitkomsten van de modelanalyse staan weergegeven in Figuur 1 t/m
Figuur 4.

________________________________
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1

Zie Paragraaf 2.5.3 Techniekkeuze.

2

Voor deze studie kiest Apeldoorn het zichtjaar 2035 gelijk aan het Gelders Energie Akkoord.

3

Voor de basisvariant is gekozen voor een minimale schilisolatie met Label–C.
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Figuur 1 - Uitkomsten technieken in het basisscenario

Figuur 2 - Uitkomst bij Variant 1 zonder geothermie

Figuur 3 - Uitkomst bij Variant 2 extra isolatie-eis

Figuur 4 - Uitkomst bij Variant 3 Waterstof

Figuur 5 - Energieverbruik ten behoeve van de warmtevraag in de vier scenario’s
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Ruimtebeslag
energievraag

Windmolens

Geothermieputten

Basis scenario
Schillabel C

32

12

Variant 1
Geen geothermie

29

0

Variant 2
Extra isolatie ‘B’

29

3

Variant 3 Waterstof

59

8

Basis scenario (minimale schilisolatie van Label C in 2035):
Voor de warmtetransitie is het wenselijk om duidelijk te krijgen waar collectieve systemen kunnen
komen en waar individuele systemen prevaleren. Uit het basis scenario blijkt dat de elektrische
warmtepomp kosten optimaal is voor vele buurten. De elektrische warmtepomp heeft daarmee een
zeer hoog aandeel (circa 49K woningequivalenten4 “WEQ” van 100K WEQ).
Voor buurten met een compacte bouw die relatief slecht geïsoleerd zijn, is een collectief warmtesysteem met een hoge temperatuur te prefereren. Voor Apeldoorn blijkt dat een warmtenet op basis
van geothermie voor een aantal wijken interessant is (circa 32K WEQ). Voor een aantal buurten zijn de
HR-ketel of de Hybride warmtepomp op groengas (14K WEQ) en de CV-ketel op vaste biomassa (6K
WEQ met name bij de utiliteit), kosten optimaal.

Variant 1: geen geothermie
Als geen geothermie toegepast kan worden, dan zie je dat met name terug in de stijging van het
aandeel van de elektrische warmtepomp. Doordat de elektrische warmtepomp een hogere
schilisolatie vereist, daalt het totaal energieverbruik aanzienlijk ten opzichte van het scenario met
geothermie.

Variant 2: extra isolatie
Als alleen Schillabel B of beter (dus Label A of NoM) toegepast mag worden, daalt het totaal
energieverbruik nog verder dan Variant 1. Omdat de schilisolatie Label B of beter is, is het voor vele
wijken kostenefficiënt om over te stappen op een elektrische warmtepomp. Een betere isolatie-eis
heeft de grootste gevolgen voor het aandeel warmte, dat hierdoor fors daalt. Tevens daalt het
aandeel van groengas tot onder de gestelde limiet.

Scenario 3: waterstof
De toepassing van waterstof is interessant voor gebruikers. Waterstof is een kostenefficiënte keuze
voor diverse buurten. Er zijn minder ingrijpende aanpassingen in de woning en distributie nodig. Wel
dient bedacht te worden dat voor de productie van waterstof elektriciteit nodig is. Hierdoor stijgt het
aantal windmolens dat nodig is voor de opwek van elektriciteit (ten behoeve van de productie van
waterstof) van 32 in het basisscenario tot 59 bij Variant 3 ‘waterstof’.

Opwek van de benodigde energie
Alleen in het scenario met waterstof is er een substantieel hogere elektriciteitsvraag door de opwek
van waterstof door middel van elektrolyse. In dat scenario zijn bijna dubbel zo veel windmolens nodig
als voor de andere scenario’s.

________________________________
4

Eén woningequivalent (WEQ) is het equivalent van een vast jaarverbruik van een gemiddelde woning in Nederland. Om het
energieverbruik van woningen en kantoren/bedrijven te kunnen vergelijken, wordt het energieverbruik van
kantoren/bedrijven omgerekend naar woningequivalenten.
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Zekerheid van het eindbeeld
Figuur 6 - Uitkomsten basisscenario: voorkeurstechniek

Figuur 7 - Uitkomsten basisscenario: tweede keuze

Figuur 8 - Kostenverschil tussen de goedkoopste optie en de op-één-na goedkoopste optie

Het beeld voor Apeldoorn laat voor de meeste buurten een beperkt kostenverschil ten opzichte van
de tweede keuze (minder dan 10%) zien. In buurten met weinig kostenverschillen zijn de totale kosten
niet doorslaggevend in de uiteindelijke keuze voor de meest aantrekkelijke warmteoptie. Andere
factoren, zoals de wensen van bewoners, initiatieven van marktpartijen, zullen in die buurten meer
gaan bepalen welke optie het meest wenselijk wordt. In een beperkt aantal buurten zijn er grote
kostenverschillen. Voor die buurten is de voorgestelde techniekkeuze meer bepalend dan voor de
buurten met weinig kostenverschillen.

Robuuste keuze voor een infrastructuur
Een aantal buurten laat in elk scenario dezelfde infrastructuur als uitkomst zien. Deze uitkomst
noemen wij een robuuste keuze voor een infrastructuur (zie Figuur 9). In delen van het centrum is de
robuuste keuze voor een infrastructuur een verzwaard elektriciteitsnet. Voor de buitengebieden ligt
een gasnet meer voor de hand. Ook zijn er een aantal buurten die in alle scenario’s uitkomen op een
warmtenet (geothermie, restwarmte, etc.).
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Figuur 9 - Buurten waarvan de infrastructuur van de uitkomst gelijk is in alle vier de gehanteerde scenario’s

Buurtanalyse
Een onderdeel van de warmteanalyse is een nadere buurtanalyse voor vier buurten van Apeldoorn te
weten: Kerschoten, de Maten, de Parken en het dorp Loenen. Het doel van de buurtanalyses is het
nader inzoomen op de beschouwde technieken en de financiële gevolgen daarvan. Als voorbeeld
geven we hier een toelichting op de kostenopbouw van Loenen. De overige uitkomsten van de vier
buurten staan in Bijlage F.
Figuur 10 - Kostenopbouw van Loenen per woning van de technieken in combinatie met de goedkoopste schil

De voorkeursoptie voor het dorp Loenen is de elektrische warmtepomp. De tweede optie is
geothermie. Echter, in de uitkomst voor de basis run is te zien dat voor Loenen de goedkoopste optie
de hybride warmtepomp op basis van groengas is. Doordat er een beperkte hoeveelheid groengas
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beschikbaar is voor de gehele gemeente wijst het rekenmodel deze hoeveelheid -op een kosten
optimale manier- toe aan buurten. Dat wil zeggen aan de wijk waarbij het kostenverschil tussen de
eerste en tweede techniekkeuze het grootste is. Hierdoor heeft de wijk Loenen in ons model geen
groengas toegewezen gekregen en vallen de technieken HR-ketel, hybride warmpomp en micro-WKK
op groengas af. De derde optie voor Loenen is de elektrische warmtepomp. Deze wordt hierdoor de
voorkeursoptie.

Laagste kosten voor de gebruikers
De kosten voor de gebruiker wijken op enkele punten af van de maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten van het gasnet en elektriciteitsnet zijn per buurt verschillend, maar worden
gesocialiseerd waardoor voor elke bewoner hetzelfde gereguleerde tarief geldt. Tevens is de prijs van
warmtelevering gereguleerd via de Warmtewet, waarbij Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) tarieven
gelden. Daarmee vallen de distributiekosten en de kosten van warmtelevering anders uit voor de
gebruikers. Als we alleen kijken naar de gebruikskosten en geen beperkingen op de beschikbaarheid
hanteren, dan zien we dat bijna alle buurten in de stad op een warmtenet uitkomen (83%) en voor het
buitengebied is een verwarmingstechniek op basis van groengas de goedkoopste optie. Dit betekent
dat een warmtenet kostentechnisch een aantrekkelijke optie is voor veel bewoners, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een warmtepomp waar veel investeringen in de woning gedaan moeten worden.

Warmtekansenkaart
Buurten die op veel criteria scoren in de kansenkaart, kunnen nader verkend worden of deze op korte
termijn kunnen starten met de warmtetransitie. Te zien is dat de voorbeeldbuurten (de Maten,
Loenen, Kerschoten en de Parken) allen uit deze analyse naar voren komen.
Figuur 11 - Warmtekansenkaart voor de gemeente Apeldoorn
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Conclusies en adviezen
Een belangrijke conclusie is dat in een groot deel van Apeldoorn de kosten van de gemodelleerde
warmte-opties erg dichtbij elkaar liggen. Dit betekent dat andere argumenten dan kosten een grote
rol kunnen gaan spelen bij het kiezen van een warmtetechniek.
Indien de mogelijkheden voor elektriciteitsproductie binnen de gemeentegrenzen beperkt is, dient
gezocht te worden naar verwarmingstechnieken met een beperkt elektriciteitsgebruik, zoals
technieken op basis van warmte5, biomassa of groengas.
Geothermie lijkt veelbelovend, echter deze techniek moet zichzelf nog bewijzen. Wij adviseren de
gemeente Apeldoorn om het potentieel van geothermie te onderzoeken.
Ook een aantal warmtetechnieken die niet uit onze berekeningen volgen kunnen nader onderzocht
worden. Het betreft onder andere: Thermische Energie uit Oppervlakte water (TEO, o.a. gemalen,
smart polder), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA, warmte uit een effluentleiding) en kleinschalige warmtenetten op basis van (LT-) restwarmte of biomassa. Meer kennis over deze bronnen
moet uitwijzen of ze kunnen zorgen voor 1) een lagere elektriciteitsvraag en het daarmee samenhangende ruimtebeslag voor de elektriciteitsproductie en 2) aanvaardbare kosten.
Vervolg
Wij adviseren om gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders (o.a. de netbeheerder, aanbieders
van warmte, woningcorporaties en andere gebouweigenaren) een eindbeeld op te stellen voor de
klimaatneutrale warmtevoorziening in Apeldoorn. Deze rapportage geeft de basis voor het voeren van
deze gesprekken over dit eindbeeld.
Deze rapportage is niet een blauwdruk van hoe het moet, maar is wel een transparante kostendoorrekening van elke
combinatie in een buurt. Deze resultaten kunnen gebruikt worden als input voor het opstellen van een eindbeeld.
Afwijken is altijd mogelijk. De crux is dat er een proces wordt gestart op basis waarvan een plan van aanpak kan worden
opgesteld om de warmtetransitie ter hand te nemen, en op basis waarvan individuele gebouweigenaren en -gebruikers
weten waar ze rekening mee moeten houden bij hun investeringsbeslissingen.

Besluit vervolgens samen met de stakeholders waar (welke buurten of wijken) te starten met
organiseren van de warmtetransitie.
‐ Het is belangrijk om stap voor stap te beginnen en gaandeweg te leren.
‐ Wij adviseren om het overleg met stakeholders te starten in de buurten waar de keuze voor een
bepaalde infrastructuur / techniek robuust is.
‐ Waar een warmtenet de voorkeursoptie is, is een collectieve aanpak vereist. Daar dient
voorkomen worden dat individuele technieken een collectief systeem verhinderen. Hoog- en
middentemperatuur warmte is doorgaans een kostengunstige techniek (vereist geen zware
woning isolatie). In de buurten Stadhoudersmolen en Uchelen-Zuid is een warmtenet de optie met
de laagste kosten. Wellicht kan vanuit die buurt ook de aanliggende wijken waar warmte de
voorkeur is, meegenomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan Dennenheuvel,
Malkenschoten en Kayersmolen-Zuid.
‐ Parallel hieraan kan het overleg opgestart worden met de wijken die uitkomen op een robuuste
individuele techniek. De buurten de Maten, Loenen, Kerschoten, Sprengenweg-Noord, Orden,
________________________________
5

Wij gaan ervan uit dat de piekvraag van een warmtenet wordt ingevuld door een bijstookketel op hernieuwbaar gas. Dit
hernieuwbaar gas wordt met elektriciteit geproduceerd. Hierdoor heeft warmtelevering ook een elektriciteitsverbruik.
Nader onderzocht dient te worden welke warmtetechnieken een lager elektriciteitsverbruik kennen dan de elektrische
warmtepomp.
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Staatsliedenkwartier, Componistenkwartier, en het Rivierenkwartier komen allen uit op een
elektrische warmtepomp en hebben daarnaast meerdere kansen om de warmtetransitie te
starten.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden 6. Dit betekent dat op
jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Om dit te realiseren is
het verduurzamen van de gebouwde omgeving en daarbinnen de Wijk van de Toekomst, een
belangrijk onderdeel van het gemeentelijk programma. Met de Wijk van de Toekomst wil de
gemeente starten met een paar pilotwijken om samen met bewoners uit te werken hoe hun wijk
duurzaam verwarmd (en gekoeld) kan worden - dus zonder aardgas. Eén van de eerste stappen in dit
plan is het maken van een warmtekansenkaart, zodat de gemeente daarover in gesprek kan gaan met
bewoners om uiteindelijk samen een warmteplan voor de wijk/het dorp op te stellen.
Deze rapportage bevat de resultaten van de warmtekansen studie.

1.2

Vraagstelling
De centrale vraag van de gemeente Apeldoorn luidt: “Op welke wijze wordt voor gemeente Apeldoorn
in de warmte- en koudevraag voorzien zodanig dat er zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke
(integrale) kosten voor gebruiker én maatschappij energieneutraliteit wordt bereikt?”
In een warmtekansenkaart wordt het antwoord op deze vraag geografisch inzichtelijk gemaakt.
Het doel van de warmtekansenkaart is tweeledig:
‐ Het moet kunnen dienen als start voor een gesprek met de wijken de Maten, de Parken
respectievelijk het dorp Loenen. Denk daarbij aan vragen zoals ‘Wat gaat er gebeuren als er straks
geen aardgas meer is?’, 'Welke keuzes zijn er?’ en ‘Wat betekent dit voor mij en voor het
collectief?’
‐ Uiteindelijk wil de gemeente Apeldoorn toe naar een warmteplan voor heel Apeldoorn en daar zou
de warmtekansenkaart een basis voor zijn.

1.3

Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 geven wij met een korte uitleg van de in dit onderzoek gevolgde methodiek en
aannames. We presenteren de uitkomsten van een viertal varianten van het eindbeeld
‘klimaatneutraal verwarmen van Apeldoorn in 2035 met de laagste maatschappelijke kosten’ in
Hoofdstuk 3. Deze uitkomsten analyseren we en vergeleken we onderling. Tevens bekijken we welke
invulling zou leiden tot de laagste kosten voor de gebruiker. Bij vier ‘startbuurten’ presenteren we een
verdere verdieping van de uitkomsten. In Hoofdstuk 4 lichten wij toe hoe tot de keuze voor deze vier
buurten tot stand is gekomen. In Hoofdstuk 5 geven wij onze conclusie en adviezen op dit onderzoek.
Voor inhoudelijk experts is in de Bijlage A een uitgebreidere toelichting op de werkwijze van het
CEGOIA-rekenmodel. Bijlage B gaat in op de gehanteerde aannames en de inputwaarden die gebruikt
zijn in dit onderzoek. In Bijlage D beschrijven we de verwarmingstechnieken die besproken worden in
dit rapport.

________________________________
6

Zie ook Paragraaf 2.5.1 Zichtjaar 2035. In deze studie wordt uitgegaan dat de gemeente Apeldoorn in het jaar 2035
energieneutraal is.
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2

Methodiek
In dit hoofdstuk beschrijven wij beknopt de aanpak hoe de warmtekansenkaart tot stand is gekomen.
Allereerst staan wij stil bij de verschillende fasen van het proces, waarna we iedere fase kort
beschrijven.

2.1

Aanpak op buurtniveau
De analyse wordt gedaan op buurtniveau (CBS-indeling). Daarbij worden de karakteristieken van een
buurt gebruikt als input, en worden de uitkomsten gegeven als gemiddelde van de buurt. Dit wordt
nader omschreven in Bijlage A.1.
Figuur 12 - Buurtnamen in Apeldoorn (stad)
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Figuur 13 - Buurtnamen in Apeldoorn (buitengebied)

2.2

Opzet analyse
Om antwoord te geven op de vraag wat per buurt het beste alternatief is voor aardgas, en welke
energie-infrastructuur er in dit geval per buurt aanwezig zal zijn, is in deze analyse gebruik gemaakt
van het CEGOIA-model van CE Delft (zie Paragraaf 2.4). Voor een viertal scenario’s wordt het eindbeeld van de warmtevoorziening met de laagste maatschappelijke kosten bepaald. De modelberekeningen resulteren in GIS-kaarten, waarop de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt. Tevens
leidt deze analyse tot een globaal overzicht over welke woningingrepen genomen moeten worden
(mate van isolatie, vervanging van verwarmingsinstallaties, et cetera).
Voor een viertal buurten/wijken voeren we een verdiepingsslag uit. Dit zijn buurten/wijken die
voorlopen in de warmtetransitie, bijvoorbeeld doordat er actieve bewonersgroepen zijn. Voor deze
buurten werken wij de uitkomsten verder uit. Het gaat om de buurten/wijken:
- Loenen;
- De Parken;
- De Maten (een wijk met meerdere buurten);
- Kerschoten.
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Ten slotte zijn de kansen in beeld gebracht om te starten met de warmtetransitie. Deze kansen
hangen af van fysieke eigenschappen van de buurt, het eigendom van de woningen, en mogelijke
meekoppelkansen in werkzaamheden. Dit resulteert in een warmtekansenkaart.

2.3

Doorlopen proces
Een gezamenlijk traject
Voor de gemeente Apeldoorn is het van groot belang
dat alle stakeholders vanaf het begin goed betrokken
worden bij de studie. De gemeente heeft voor de
begeleiding van dit onderzoek een werkgroep opgericht
waaraan werd deelgenomen door volgende
organisaties: Gemeente Apeldoorn,
de woningcorporaties (FOVIJ, Vallei Veluwe, deA,
De Goede Woning, Ons Huis, De Woonmensen,
Veluwonen en Mooiland), Omgevingsdienst OVIJ,
Waterschap Vallei & Veluwe, energiecoöperatie deA,
Cleantech Regio, energieregisseur De Maten en
Kerschoten, netbeheerder Liander en initiatiefnemer s
(zoals Cleantech, energieregisseur De Maten en
Kerschoten en Loenen Energie Neutraal).

De werkgroep is drie keer bij elkaar geweest. In de eerste bijeenkomst hebben wij de studie en de
werking van het CEGOIA-rekenmodel uitgelegd. De werkgroep heeft een keuze gemaakt in de
technieken die beschouwt dienen te worden en de aannames en inputvariabelen van het model.
Tevens is aan de werkgroep gevraagd om mee te denken over gevoeligheidsanalyses en de
vormgeving van het eindresultaat. In deze bijeenkomst hebben wij uitgelegd welke informatie wij
nodig hebben om de resultaten van de studie te kunnen verbeteren. Een overzicht van de ontvangen
input is weergegeven in Bijlage A.
Tussen de eerste en tweede bijeenkomst hebben wij de ontvangen informatie gecontroleerd op
bruikbaarheid en hebben wij de eerste berekeningen uitgevoerd.
In de tweede bijeenkomst hebben wij de conceptresultaten van de studie gepresenteerd aan de
werkgroep. De werkgroep heeft in deze bijeenkomst gekozen om het basisscenario (waarmee de
andere varianten worden vergeleken) aan te passen met ‘een minimum niveau van isolatie’.
Dit omdat de werkgroep van mening is dat een woning of gebouw altijd eerst van voldoende isolatie
voorzien dient te worden, ook al is het maatschappelijk goedkoper om een integrale afweging tussen
isolatie en duurzame opwek te maken. Beter geïsoleerde gebouwen zorgen voor een lagere energievraag, waardoor er minder duurzame energieproductie-faciliteiten in de regio te hoeven worden
geïnstalleerd om te voldoen aan de vraag.
Tussen de tweede en derde bijeenkomst is gekozen voor een minimaal vereiste schilisolatie.
Wij hebben daarvoor een memo opgesteld (zie Bijlage E) dat door de gemeente Apeldoorn aan de
werkgroep is voorgelegd. De gemeente Apeldoorn heeft de meningen van de werkgroep leden gepolst
en heeft gekozen voor een minimum schilisolatie met Label C, als invulling van het basisscenario.
Op basis van deze keuze hebben wij de berekening opnieuw uitgevoerd.
De definitieve uitkomsten zijn gepresenteerd en besproken in de derde bijeenkomst.
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2.4

Modelberekening
Voor het bepalen welke warmtetechnieken om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas
de laagste maatschappelijke kosten hebben, wordt gebruikt gemaakt van het CEGOIA-model (zie
kader). Voor inhoudelijk experts is in de bijlage een uitgebreidere toelichting op de werkwijze van het
CEGOIA-model, en de in deze modelberekening gehanteerde aannames en inputwaarden opgenomen.
CEGOIA-model
CEGOIA is een model aan de hand waarvan op basis van diverse parameters kan worden berekend welke energievoorziening van de gebouwde omgeving (woningen, utiliteitsbouw en eventueel glastuinbouw) de laagste maatschappelijke kosten (jaarlijkse CAPEX en OPEX) over de gehele keten heeft: productie - transport - consumptie - besparing.
Hierbij wordt gekeken naar de warmte- en elektriciteitsvraag en kunnen zon-PV en zonneboilers worden meegenomen.
Het model is door CE Delft ontwikkeld om een uitspraak te doen over het eindbeeld en de mogelijke ontwikkeling van het
energievraagstuk in de gebouwde omgeving en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren. Het model is
onder meer gebruikt in projecten voor GasTerra, Gasunie, Eneco, Alliander, Stedin, de gemeenten Nijmegen, Den Haag,
Helmond, Arnhem en provincies Overijssel, Noord-Holland, Limburg, Drenthe en Zeeland.
Op buurtniveau (CBS-indeling) worden alle ketenaspecten berekend. Meerdere besparingsniveaus, diverse technieken en
verschillende energiebronnen worden toegepast. Het model is hierbij transparant en flexibel. In overleg met de opdrachtgever(s) worden de parameters vastgesteld. Daarnaast kan gekozen worden uit een grote variatie van technieken voor de
warmtevraag, van individuele warmtepompen tot grootschalige geothermie of industriële restwarmte.
Het model resulteert in een overzicht van de totale jaarlijkse kosten (woningaanpassing, netinfrastructuur, kosten voor
warmtelevering en -opwek) van alle opties voor de onderzochte buurttypen, gegeven de aangenomen parameters.
Het model rekent met werkelijke energieverbruiken op buurtniveau en neemt de specifieke eigenschappen van alle 12.000
buurten in Nederland mee. Zo kan zowel voor héél Nederland als voor één enkele gemeente - of cluster van gemeenten worden berekend wat de kosten zijn van verschillende oplossingen voor een klimaatneutrale warmtevoorziening.

2.5

Uitgangspunten
In deze paragraaf bespreken wij de belangrijkste uitgangspunten en aannames die wij hanteren in
deze studie.

2.5.1

Zichtjaar 2035
Apeldoorn heeft in haar (oorspronkelijke) plannen aangegeven te streven naar energieneutraliteit in
2030. In de Uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal 2017 - 2020 (Gemeente Apeldoorn, 2016)
staat dat de Raad heeft gekozen voor het scenario Versnelling plus, hetgeen betekent dat Apeldoorn
koerst op 28% energieneutraal in 2030 - sneller dan de landelijke trend (16%), maar minder snel dan
initieel gepland (energieneutraal in 2030).
Voor deze studie kiest Apeldoorn het zichtjaar 2035. Hiermee zet Apeldoorn -naar eigen zeggen- in op
een iets realistischere planning, maar behoudt ze urgentie. Gemeente Apeldoorn motiveert de keuze
als volgt: “De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot en niet meer op aardgas
kookt en stookt”. Het Gelders Energie Akkoord (GNMF; Klimaatverbond Nederland ; Alliander, 2015)
richt zich op 2035 als jaartal waarop wijken duurzaam verwarmd moeten zijn. Gemeente Apeldoorn
kiest voor deze studie het zichtjaar 2035, omdat:
‐ 2030 is erg ambitieus. In 12 jaar tijd dienen dan alle woningen en gebouwen aangepast te worden.
Dit vraagt erg veel van de inwoners en bedrijven.
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‐
‐

2.5.2

2050 is voor veel inwoners te ver weg en geeft daarmee onvoldoende stimulans om in beweging te
komen.
2035 is een jaartal wat aansluit bij de doelen van het Gelders Energie Akkoord en geeft de
gemeente en haar inwoner wat extra tijd om innovatieve oplossingen mee te kunnen nemen.
Een latere zichtlijn betekent voor deze studie dat gerekend wordt met hogere energieprijzen en
dalende prijzen van bestaande technieken. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe verder
weg in de tijd je je zichtlijn zet, hoe lager de prijzen van reeds bewezen technieken.

Minimaal niveau van schilisolatie
De gemeente Apeldoorn heeft, met inspraak van de werkgroep die deze studie heeft begeleid,
gekozen voor een minimaal vereiste schilisolatie voor woningen7. Ter ondersteuning bij de keuze
hebben wij een memo opgesteld (zie Bijlage E) dat door de gemeente Apeldoorn aan de werkgroep is
voorgelegd. De gemeente Apeldoorn heeft de meningen van de werkgroep leden gepolst en heeft
gekozen voor een minimum schilisolatie met Label C, als invulling van het basisscenario.
De gemeente Apeldoorn hanteert hiervoor de volgende argumenten:
‐ Het hier gaat over enkel de schilisolatie - dus geen zonnepanelen of andere installaties;
‐ Het hier gaat om een minimum en niet om een gemiddelde, zoals gehanteerd wordt bij de
afspraken met de woningbouwcorporaties;
‐ De gemeente hanteert de trias energetica en gaat dus in eerste instantie voor energiebesparing;
‐ Dit ook een haalbaar doel is voor woningen die lastig te isoleren zijn - denk bijvoorbeeld aan
monumentale panden.
Deze keuze laat onverlet dat als er geïsoleerd wordt, getracht zal worden om de stap te maken naar
Label B of A. (Met minimaal Label B maak je de woning geschikt voor lage temperatuur verwarming.)
In dit rapport spreken wij verder van schillabel. In de berekeningen van het energielabel worden ook
technieken als warmtepompen en zonnepanelen meegenomen. Het schillabel geeft een weergave van
het isolatieniveau dat behoort bij de een standaardwoning met een energielabel van deze waarde,
zonder waardering van deze installatietechnieken. Omdat wij rekenen met buurten (en niet met
individuele woningen) vertalen wij deze eis als volgt: Een buurt dient gemiddeld minimaal Label C als
niveau van schilisolatie te hebben.

2.5.3

Techniekkeuze
Er is (nog) onzekerheid over de toekomstige beschikbaarheid of toepasbaarheid van een aantal
verwarmingstechnieken. Hieronder worden deze onzekerheden nader toegelicht en aangegeven wat
we hiermee doen in dit onderzoek.

Groengas
Gasunie heeft in een studie (Gasunie, 2016) aangegeven dat zij verwachten dat er in 2050 in
Nederland circa 2 miljard kuub groengas beschikbaar zal zijn in heel Nederland (maximaal 2 bcm
gehele gebouwde omgeving; maximaal 1,5 bcm alleen woningen). Voor de piekvoorziening van
collectieve warmte is hernieuwbaar gas beschikbaar. Wij gaan uit van een lineaire toename van
groengas en tegelijkertijd een lineaire afname van de hoeveelheid aardgas in de loop naar 2050 (zie
Bijlage B.1). Momenteel gebruiken alle woningen in Nederland circa 8,9 miljard kuub aardgas
(Rijkwaterstaat, 2017). Er is naar verwachting niet voldoende gas aanwezig om alle woningen in
Nederland van groengas te voorzien. Of groengas daadwerkelijk beschikbaar komt voor de gebouwde
omgeving, en in welke hoeveelheid, is nog onbekend. Dit komt omdat groengas voor de industrie een
zeer wenselijk product is om warmte op hoge temperatuur (> 100°C) te maken.
________________________________
7

De minimaal vereiste schilisolatie is alleen van toepassing op woningen. Voor utiliteitsgebouwen kan dit nog niet
meegenomen worden in de modelberekeningen.
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Hierdoor zal er naar verwachting concurrentie ontstaan tussen de beschikbaarheid van groengas voor
de gebouwde omgeving en de industrie.

Geothermie
De beschikbaarheid van geothermie baseren wij op de ThermoGIS-gegevens van TNO en de studie van
IF-technology Elektriciteit uit aardwarmte Apeldoorn (IF Technology, 2013). Volgens de gegevens van
TNO is in heel de gemeente Apeldoorn mogelijk potentie voor geothermie. Daarom is aangenomen
dat deze warmte onbeperkt uit de ondergrond kan worden gehaald, en kan worden geleverd tot in de
naastliggende buurten. In de studie van IF-Technology is onderzocht welke aardlagen in Apeldoorn
warmte van boven 100C kunnen leveren, en zijn de kosten per doublet ingeschat op € 638 tot
€ 2.139 per kW. In deze analyse worden kosten van € 1.818 per kW gehanteerd, wat in deze
bandbreedte ligt. Wij gaan er van uit dat een warmtenet op basis van geothermie een temperatuur
van 70°C kan leveren, waardoor het geschikt is voor alle type woningen.

CV-ketel op vaste biomassa
De werkgroep heeft gekozen om de CV-ketel op vaste biomassa mee te nemen in de modelberekeningen. Dit ondanks de negatieve effecten op luchtkwaliteit en andere nadelen zoals duurzaamheid van de houtvoorziening en demineralisatie van de bosgronden. De reden hiervoor is dat
deze techniek nu al wordt aangeschaft door bewoners.

Laag temperatuur warmtebronnen.
Over laag temperatuur warmtebronnen is nog onvoldoende informatie bekend om hiermee een
betrouwbare kostenberekening te maken. In Bijlage B geven we een overzicht van de in de buurt
aanwezige lage temperatuurrestwarmtebronnen.

Keuze uit tien technieken die onderling vergeleken worden.
Het CEGOIA-model kan maximaal tien technieken onderling vergelijken. Dat betekent dat niet alle
technieken in de berekeningen meegenomen kunnen worden en er keuzes gemaakt dienen te
worden. In een startbijeenkomst met de gemeente en belangrijke stakeholders is bepaald dat de
volgende technieken meegenomen worden in het model.

Techniekkeuze in het basisscenario:
‐
‐

‐

‐

All electric:
• elektrische warmtepomp (met buitenlucht als warmtebron).
Groengas (of waterstof gas in Scenario 3):
• HR-ketel;
• hybride warmtepomp;
• micro-WKK (op basis van stirling-techniek)8.
Collectieve warmte:
• lokale restwarmte (hoge temperatuur);
• geothermie (hoge temperatuur);
• wijk-WKK op hernieuwbaar gas (hoge temperatuur);
• vaste biomassacentrale (hoge temperatuur);
• WKO(lage temperatuur).
Biomassa (houtpellets):
• CV-ketel (individueel).

Er wordt voor restwarmte enkel gerekend met reeds bestaande warmtebronnen binnen de
gemeentegrens. Deze zijn aangegeven in Bijlage B.
________________________________
8
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2.5.4

Varianten in de modelberekeningen
Tijdens de startbijeenkomst en tijdens de tweede bijeenkomst is gesproken over de varianten in de
modelberekeningen. De gemeente Apeldoorn heeft in samenspraak met de werkgroep gekozen voor
de volgende varianten.

‐

‐

‐

‐

2.5.5

Basisscenario:

Variant 1:

Variant 2:

Variant 3:

Geothermie

Geen geothermie

Geothermie

Geothermie

Groengas
Isolatie ≤ Schillabel C

Groengas

Groengas

Waterstof

Isolatie ≤ Schillabel C

Isolatie ≤ Schillabel B

Isolatie ≤ Schillabel C

Basisscenario:
• Schilisolatie op minimaal C-label;
• Wel Geothermie: Uit diverse studies blijkt vooralsnog dat geothermie kansrijk is Apeldoorn is,
daarom wordt deze techniek in het basisscenario meegenomen;
• Groengas: Er is een beperking op groengas.
Variant 1: ‘geen geothermie’:
• Schilisolatie op minimaal C-label (gelijk aan het basisscenario);
• Geen geothermie.
De uitkomst van het basis scenario laat een groot aandeel geothermie zien. Een interessante
vraag is: Als in de praktijk het potentieel aan geothermie tegenvalt, welke invulling is dan
maatschappelijk optimaal? Daarom wordt in dit scenario geothermie niet meegenomen in de
berekeningen.
• Groengas: Er is een beperking voor groengas (gelijk aan het basisscenario).
Variant 2: ‘extra isolatie-eis’:
• Schilisolatie op minimaal B-label (dit is een zwaardere isolatie-eis dan in het basis scenario/
meer isolatie vereist);
• Wel geothermie (gelijk aan het basisscenario);
• Groengas: Er is een beperking voor groengas (gelijk aan het basisscenario).
Variant 3: ‘waterstof’:
• Schilisolatie op minimaal C-label (gelijk aan basisscenario);
• Wel geothermie (gelijk aan het basisscenario);
• Waterstof: In plaats van groengas wordt in deze variant waterstof doorgerekend. Er is gekozen
om voor waterstof geen beperking in de productie te hanteren.

Modelberekening
Het CEGOIA-model rekent voor iedere buurt in de gemeente uit wat de kosten zijn van de
verschillende warmtetechnieken bij alle mogelijke isolatieniveaus van de woningen. De kosten
bestaan uit een verzameling van kosten voor woningisolatie, het plaatsen van nieuwe installaties, de
aanleg en operationele kosten van de infrastructuur en de bron, en de energielasten. Dit levert voor
iedere buurt een veelvoud aan opties op. Op basis van al deze opties wordt de optie met de laagste
totale kosten geselecteerd. Het model rekent daarmee de jaarlijkse kosten per buurt uit.
Het CEGOIA-model is geen ruimtelijk model. Er heeft dan ook geen ruimtelijke optimalisatie
plaatsgevonden. Het kan daarmee zijn dat een buurt als enige in een gebied uitkomt op het gebruik
van restwarmte, omdat dit voor deze buurt de laagste totale kosten heeft. Warmte is daar, enkel
kijkend naar totale kosten, wenselijk. In een nader onderzoek zal ruimtelijk gekeken moeten worden
of het ook daadwerkelijk mogelijk is om hier een warmtenet naartoe aan te leggen.

20

5.P45 - Warmtekansenkaart Apeldoorn - 27 juni 2018

De modelberekeningen resulteren in een overzicht van de opties met de laagste totale jaarlijkse
maatschappelijke kosten (woningaanpassing, netinfrastructuur, kosten voor warmtelevering en opwek) per buurt, gegeven de in de varianten aangenomen parameters. De uitkomsten van de
modelberekeningen zijn vertaald in GIS-kaarten, waarop de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt.
Op basis van deze gegevens wordt antwoord gegeven op de vraag wat per buurt het alternatief met
laagste totale kosten is voor het verwarmen op aardgas, en welke energie-infrastructuur er in dat
geval per buurt aanwezig zal zijn.

2.5.6

Laagste kosten voor de gebruiker
Naast de resultaten op basis van de laagste totale jaarlijkse maatschappelijke kosten per buurt wenst
de gemeente ook inzicht te hebben in de resultaten op basis van de laagste kosten voor de gebruiker.
Het verschil tussen deze twee benaderingen is dat het bij bewonerskosten gaat om de tarieven die de
bewoner betaalt en bij maatschappelijke kosten gaat het om de kosten. Het verschil tussen tarieven
en kosten bestaat niet alleen uit een winstopslag, maar ook uit belastingen en socialisatie van kosten
over klantgroepen9.
De bewonerskosten zijn gelijk aan de maatschappelijke kosten voor:
‐ energiebelasting gas/elektra, BTW, gebouwmaatregelen en installatie.
De bewonerskosten zijn niet gelijk aan de maatschappelijke kosten:
‐ door de maximum warmteprijs (‘NMDA’ ) uit de Warmtewet. Hierdoor kan het voorkomen dat niet
alle kosten van warmtelevering (distributie- en productiekosten) in de warmteprijs tot uiting kan
komen. Op warmte wordt geen belasting geheven.
‐ door socialisering van de netkosten worden de kosten van het verzwaren van de elektriciteitsnetten beperkt toegerekend aan de bewoners die deze netverzwaring veroorzaken.

2.6

Warmtekansenkaart
De warmtekansenkaart geeft aan waar mogelijk kansen liggen om als eerste te starten met de
warmtetransitie. Hierbij spelen zowel kwalitatieve voorwaarden (mate van complexiteit om de
warmtetransitie op gang te brengen) als kwantitatieve (zekerheid van de uitkomsten uit het CEGOIAmodel, wordt er op korte termijn het aardgasnet vervangen) een rol.

________________________________
9

Wij hanteren maatschappelijke kosten omdat wij a) er van uitgaan dat de kosten uiteindelijk altijd betaald worden door de
eindverbruiker en b) de overheid via wet- en regelgeving zal trachten om deze energiekosten zo te sturen dat er geen grote
verschillen tussen de verwarmingstechnieken ontstaan.
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3

Eindbeeld klimaatneutraal verwarmen
Met het CEGOIA-model van CE Delft hebben wij voor elke buurt alle mogelijke kostencombinaties
doorgerekend voor de mate van schilisolatie van de gebouwen en de wijze van invulling van de
resterende warmtevraag, inclusief de daarbij horende kosten van energie-infrastructuur. Daaruit
kiezen we voor elke buurt die combinatie die de laagste kosten over de totale keten heeft.
We benadrukken dat het eindbeeld geen blauwdruk is van hoe het moet, maar wel een transparante
kostendoorrekening is van elke combinatie in een buurt.
We hebben vier keer een modelberekening gedaan om de vier verschillende varianten door te
rekenen. Een uitgebreide uitleg van de varianten staat in Hoofdstuk 2. De varianten zijn bedoeld om
inzicht te geven in de verschillen (tussen deze varianten).

Basisscenario:

Variant 1:

Variant 2:

Variant 3:

Geothermie

Geen geothermie

Geothermie

Geothermie

Groengas
Isolatie ≤ Schillabel C

Groengas

Groengas

Waterstof

Isolatie ≤ Schillabel C

Isolatie ≤ Schillabel B

Isolatie ≤ Schillabel C

Per scenario hanteren we een vaste paragraafindeling, te weten:
‐ Uitgangspunten;
We beschrijven eerst nogmaals de gekozen uitgangspunten van het betreffende scenario.
‐ Uitkomsten;
Voor de presentatie van de uitkomsten kijken we naar:
• Welke warmtetechniek heeft de laagste kosten?
• We presenteren de verdeling van het aantal woningen/woningequivalenten utiliteit per
warmtetechniek.
• We geven een toelichting op de uitkomsten.
• We tonen het eindbeeld van de isolatieniveaus van woningen ten opzichte van nu (toont de
mate waarmee isolatie wordt toegepast).
• De verdeling van het energieverbruik voor de warmtevoorziening in het eindbeeld geeft aan
hoeveel energie er nodig is binnen de gemeentegrens. Tevens geven we een indicatie van
hoeveel windmolens er nodig zijn op het elektriciteitsverbruik te produceren.
• De kostenopbouw per woning van de technieken i.c.m. de goedkoopste schil
• Ten slotte presenteren we het kostenverschil tussen de goedkoopste optie en de op-één-na
goedkoopste optie. Een groot kostenverschil resulteert in een hogere mate van zekerheid van
het eindbeeld.
‐ We sluiten elke paragraaf af met ‘lessen uit het scenario’.
We sluiten dit hoofdstuk af met generieke conclusies die getrokken kunnen worden uit de analyse van
de vier scenario’s.
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3.1

Wat zeggen de uitkomsten?
De berekeningen laten zien wat welke optie de laagste ‘maatschappelijke kosten’ heeft. Het geeft niet
de uitkomst die het beste is voor een individu, een corporatie of bedrijf, maar wel voor de hele
gemeenschap. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor de discussie met stakeholders, ze laten
de kansen zien en geven een indicatie van de afwegingen die gemaakt moeten worden. Dit betekent:
‐ de uitkomsten zijn richtinggevend, niet maatgevend;
‐ de uitkomsten zijn niet absoluut of zwart/wit; afwijkingen zijn altijd mogelijk;
‐ de uitkomsten zijn geldig met de kennis, wetten en regels van nu.

3.2

Basisscenario

3.2.1

Uitgangspunten
In het basisscenario gaan we uit van:
‐ Een Schilisolatie op minimaal C-label.
‐ Geothermie is wel mogelijk.
‐ Er is een beperking op groengas.

3.2.2

Uitkomsten
Het basisscenario is uitgebreid geanalyseerd. Allereerst gaan we in op de uitkomsten voor de
verschillende technieken, en gaan we nader in op een aantal opvallende uitkomsten. Vervolgens
kijken we hoeveel woningen er per energiedrager worden aangesloten, en wat dit betekent voor de
infrastructuur en de benodigde isolatie van de woningen in deze variant. We presenteren het
energieverbruik in het eindbeeld en geven de kostenopbouw van het basisscenario voor een tweetal
buurten. Tot slot kijken we naar de zekerheid van de uitkomsten van deze variant.

Verwarmingstechnieken
Wanneer woningen geen gas meer gebruiken voor ruimteverwarming zullen andere technieken
moeten worden geïnstalleerd in de woning. Om dit inzichtelijk te maken is in Figuur 14 het eindbeeld
voor woningen weergegeven op techniekniveau.
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Figuur 14 - Warmtetechniek van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten (basisscenario)

In de legenda zijn alle in dit scenario meegenomen technieken zichtbaar. De kleur grijs betekent
‘onbekend’. Wij duiden buurten aan met ‘onbekend’, omdat deze buurten zeer weinig woningen
kennen of dat de warmtevraag gedomineerd wordt door industrie. Hierdoor is de warmteoptie niet
met zekerheid weer te geven.
Het volgende is te zien:
‐ voor vele buurten is de elektrische warmtepomp een kosten optimale keuze;
‐ geothermie is in diverse buurten een goede invulling;
‐ in het buitengebied komt de HR-ketel of de hybride warmtepomp op groengas veelvuldig als
goedkoopste optie naar voren.
‐ een CV-ketel op vaste biomassa toont alleen in enkele gebieden net buiten het centrum;
‐ drie buurten laten restwarmte als uitkomst zien;
‐ een warmtenet op basis van biomassa volgt voor twee wijken uit de berekeningen.

Aantal woningen per warmtetechniek
Figuur 15 laat zien welke techniek wordt gebruikt om woningen te verwarmen in het basisscenario.
Uit deze kaart blijkt nog niet het aandeel van de verschillende energiedragers, want deze is onder
meer afhankelijk van de hoeveelheid woningen per buurt. In Figuur 16 geven we daarom de verdeling
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van het aantal woningen en het aantal woningequivalenten utiliteit per warmtetechniek voor het
eindbeeld10.
Figuur 15 - Verdeling van het aantal woningen per warmtetechniek

Figuur 16 - Verdeling van het aantal woningequivalenten utiliteit per warmtetechniek

Duiding van de uitkomsten
Het gepresenteerde eindbeeld is bepaald op basis van kostenberekeningen op buurtniveau. In de
praktijk zijn er uiteraard meerdere factoren die zullen bepalen op welke locatie welke oplossing de
voorkeur heeft. Kosten is hierbij een belangrijke, maar niet de enige factor.

________________________________
10

Een woningequivalent is een methode om utiliteit en woningen samen te nemen. Deze grootheid wordt gebruikt om de m2
utiliteit om te rekenen naar woningaantallen: Hierbij is aangenomen dat 150 m2 aan utiliteit overeenkomt met één
woningequivalent.
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Hieronder wordt toegelicht waarom buurten in het algemeen op bepaalde technieken uitkomen:
‐ Elektrische warmtepomp:
Het aandeel van de elektrische warmtepomp is groot (circa 49K WEQ). Het blijkt dat voor relatief
veel buurten de elektrische warmtepomp een kosten optimale keuze is. Dit komt omdat de
gemeente de eis heeft gesteld dat alle woningen een minimale schilisolatie van Label C moeten
hebben. Hierdoor is de warmtevraag relatief laag en is een warmtepomp een kosteneffectieve
invulling.
‐ Geothermie:
Geothermie betreft een hoog temperatuur warmtenet. Een buurt met een compacte bouw is hiervoor te prefereren. Een relatief hoge warmtevraag is eveneens gunstig voor deze techniek.
Het aandeel geothermie is relatief groot (circa 28 WEQ).
‐ HR-ketel of Hybride warmtepomp:
De HR-keten en hybride warmtepomp zijn technieken die gebruikmaken van groengas. Hiervoor
zijn weinig aanpassingen aan de woning nodig en dit is daarom vaak een goedkope oplossing.
Echter, groengas is gelimiteerd en is alleen toegewezen waar het kostenverschil met de één-nagoedkoopste optie het grootst is. In die wijken zal het duurst zijn om een warmtenet aan te leggen
(buitengebieden) of de woningen d.m.v. isolatie geschikt te maken voor een warmtepomp.
Voor de buurten Brummelhof, Westenenk, Kayersmolen-Midden, De Mheen en Bosgebied Hoog
Buurloo volgt uit de berekening dat geen hybride warmtepomp maar een HR-ketel de voorkeursoptie is. Dit komt omdat de warmtevraag voor de woningen in die buurten relatief iets lager is,
waardoor de investering in een hybride warmtepomp niet lonend is. Het aandeel van deze
technieken is 14k WEQ.
‐ CV-ketel op vaste biomassa:
Een CV-ketel op vaste biomassa is ook een individuele optie, die vanwege de emissies van de
rookgassen (bij voorkeur) alleen in de buiten gebieden toegepast wordt. Uit Figuur 16 blijkt dat
deze techniek met name wordt toepast bij de utiliteit.
‐ Restwarmte:
Drie buurten tonen op restwarmte. De buurten Stadhoudersmolen en Hommelbrink maken
gebruik van restwarmte van de RWZI-Stadhoudersmolen. De buurt Uchelen-Zuid maakt gebruik
van restwarmte van Owens Corning Veil en Arjowiggins Security B.V. In deze studie is niet
onderzocht of deze restwarmte ook daadwerkelijk beschikbaar is.
‐ Warmtenet op basis van biomassa:
Voor twee wijken volgt een warmtenet op basis van biomassa uit de berekeningen. De wijk
Zuidbroek-Mozaïek is handmatig toegewezen op warmte (volgt niet uit de berekening). Dit komt
omdat hier al een warmtenet ligt en een alternatief niet overwogen wordt. In de buurt Bedrijvenpark Ecofactorij komt een warmtenet op biomassa als goedkoopste optie uit de berekening.
‐ Wijk-wwk, micro-WKK en WKO.
Alle drie de opties komen in geen enkele buurt als voorkeur naar voren.
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Een aantal buurten in Figuur 14 laat een aantal opvallende uitkomsten zien, deze uitkomsten worden
hieronder toegelicht:
- Ten noorden van Apeldoorn komt het agrarisch gebied uit op een warmtepomp en de kernen op
groengas, terwijl dit bij Loenen en het buitengebied andersom is. Gas is veel buurten het goedkoopst, maar het kostenverschil met een warmtepomp verschilt per buurt. In sommige buurten
wordt gas daarom wel toebedeeld en anderen niet. In Loenen is het huidige Energielabel D, terwijl
de andere kernen en buitengebieden Label F hebben. Voor Loenen is het relatief minder duur om
een elektrische warmtepomp en bijbehorend isolatieniveau toe te passen. Daarnaast zijn de
kernen ten noorden van Apeldoorn zeer kleine buurten, waardoor er maar weinig gas hoeft te
worden toebedeeld.
- In twee buurten in het westen (Bosgebied Meerveld en Bosgebied Nieuw Milligen) is geothermie
de goedkoopste optie. Dit lijkt misschien vreemd omdat dit zeer dunbevolkte buurten zijn. In deze
gebieden zijn alle opties relatief duur. Groengas is in deze buurten de goedkoopste uitkomst maar
is gelimiteerd. Omdat de warmtevraag (woningen en relatief veel utiliteitsbouw) dichtbij elkaar
ligt, hoeft (warmte-)infrastructuur niet in de hele buurt te komen. Voor alle buurten geldt dat de
gemeente moet kijken waar warmtenet-buurten geclusterd kunnen worden om een gunstig tracé
te vormen.
- De Parken komt uit op geothermie. Dit is een buurt met veel oude en monumentale woningen.
Bij dit soort buurten is een warmtepomp (in combinatie met de benodigde isolatie) duurder. Dan is
groengas of een warmtenet vaak een goedkopere oplossing. Groengas is in de Parken het
goedkoopst, maar gelimiteerd (andere wijken hebben het harder nodig). Daarom komt de Parken
uit op geothermie.

Woningisolatie
De isolatieniveaus van de woningen maken ook onderdeel uit van de analyse. Het betreft hier het
benodigde isolatieniveau voor de toepassing van de warmtetechniek. Een buurt met een all electricwarmtetechniek als een warmtepomp heeft bijvoorbeeld een hoog isolatieniveau nodig om de woning
comfortabel van warmte te kunnen voorzien. Wanneer warmte met een hoge temperatuur (80-100°C)
wordt geleverd via een warmtenet is dit niet nodig. Deze ingrepen kunnen echter voor individuele
bewoners wel wenselijk zijn vanwege het hogere comfortniveau, of een wens voor een lagere
energierekening.
In Figuur 17 presenteren wij het eindbeeld van het isolatieniveau van de woningen in Apeldoorn van
het basisscenario. De schillabels worden getoond ten opzichte van de huidige energielabels.
Het optimale isolatieniveau van de gebouwen is een belangrijke uitkomst van dit model, maar het is
zeer goed mogelijk dat hier in de praktijk van wordt afgeweken, bijvoorbeeld door de hoge investering
of overlast die de ingreep vraagt, of door comfortwensen van de bewoners.
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Figuur 17 - Eindbeeld van de isolatieniveaus van woningen ten opzichte van nu

Te zien is dat er in het eindbeeld geen woningen met Schillabel D of hoger meer zijn. Dit komt omdat
de gemeente Apeldoorn voor deze studie heeft gesteld dat een buurt een gemiddeld isolatieniveau
moet hebben van minimaal schilisolatie Label C (zie Paragraaf 2.5.2).
Verder valt op dat veel woningen de stap naar een schillabel behorend bij een Nul-Op-de-Meterisolatie maken. Dit komt omdat het in de meeste gevallen kostenefficiënt is om de warmtevraag zeer
omlaag te brengen bij het gebruik van een elektrische warmtepomp 11.
Een uitzondering zijn de woningen die uitkomen op hoge temperatuur technieken zoals geothermie,
hybride warmtepomp, HR-ketel, CV-ketel op vaste biomassa, restwarmte of warmtenet op basis van
biomassa. Bij hoog temperatuur technieken is het niet strikt noodzakelijk om extra isolatiemaatregelen toe te passen. Om deze reden komen deze buurten op Label B of C uit.

Verdeling in energieverbruik
Omdat aardgas in het eindbeeld niet langer gebruikt wordt voor de verwarming, zal de verdeling van
het energieverbruik totaal anders zijn dan nu het geval is. De nieuwe verdeling van het energieverbruik per energiedrager is weergegeven in Figuur 18.
Figuur 18 - Verdeling van het energieverbruik voor de warmtevoorziening in het eindbeeld

________________________________
11

De mate van energiebesparing in de praktijk is bij NoM aanmerkelijk beter dan met Schillabel A. Dit komt omdat de
uitvoering van NoM-gecertificeerd is en Schillabel A niet. Hierdoor heeft NoM een betere prestatie/kosten verhouding.
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Tabel 1 laat zien een besparing van het energieverbruik zien van meer dan 35%. Dit is het gevolg van
het grote aandeel all electric-woningen waarbij besparing op de warmtevraag met behulp van isolatie
de uitkomst is van de optimalisatie. Daarnaast wordt isolatie bij de overige woningen opgelegd door
de minimale isolatie-eis die voor deze studie gehanteerd wordt.
Het grootste deel van de warmtevraag wordt ingevuld met warmte afkomstig van geothermie,
restwarmte en biomassa. Als piekvoorziening van de warmtelevering, om de zeer koude dagen op te
vangen, gaan wij ervan uit dat hernieuwbaar gas (waterstof of ammoniakgas) wordt ingezet. Hierdoor
is er een klein aandeel hernieuwbaar gas zichtbaar in het energiegebruik.
Het aandeel groengas is ook relatief groot.
Onderstaande tabel geeft het totaal jaarlijks energieverbruik per energie ten behoeve van invulling
van de warmtevraag in het eindbeeld (het jaar 2035). In deze tabel geven wij ook een schatting met
hoeveel windmolens of geothermieputten deze elektriciteits- of warmtevraag ingevuld kan worden.
Voor hernieuwbaar gas gaan we in deze studie uit van waterstofgas. Waterstofgas kan gemaakt
worden met verschillende technieken. Voor deze studie nemen we aan dat waterstofgas wordt
verkregen door elektrolyse (het gebruik van elektriciteit). Daarbij wordt uitgegaan van een omzetefficiëntie van 80%. Het elektriciteitsverbruik dat benodigd is voor het opwekken van de vereiste
hoeveelheid hernieuwbaar gas geven wij ook weer in aantal ‘windmolens’. Omdat hernieuwbaar gas
opgeslagen kan worden, kan betoogt worden dat de productie van hernieuwbaar gas kan geschieden
op de momenten dat er een overschot aan elektriciteitsproductie is. Hierdoor worden de bestaande
windmolens en zonneparken beter benut (groter aantal vollasturen). De productiecapaciteit voor
hernieuwbaar gas en voor elektriciteitsopwekking hoeven daardoor niet per definitie bij elkaar
opgeteld te worden. Wij hebben de twee posten (windmolens) daarom apart vermeld.
Tabel 1 - Totaal jaarlijks energieverbruik per energiedrager t.b.v. de warmtevraag in het eindbeeld
Energiedrager

Verbruik (TJ)

Energie-inhoud van drager

Verbruik energiedrager

Eenheid

Groengas

496

35 MJ/m3

14.180

m3/jaar

Hernieuwbaar gas

319

142 MJ/kg
25 TJ per windmolen12

2.243.782
16

Vaste biomassa

386

18 MJ/kg

21.424.331

Elektriciteit

406

25 TJ per windmolen

16

Windmolens

Warmte

1.310

100 TJ per put

12

geothermieputten

Totaal

2.917

Kg/jaar
Windmolens
Kg/jaar

Te zien is dat voor invulling van de warmtevraag er in de gemeente Apeldoorn in totaal 32
windmolens nodig zijn.

Kostenopbouw
In deze paragraaf kijken we naar de totale kosten voor buurten in de verschillende varianten. Dit doen
wij aan de hand van vier buurten in de gemeente Apeldoorn te weten:
- Loenen;
- De Parken;
- De Maten (een wijk met meerdere buurten);
- Kerschoten.

________________________________
12
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In de figuren is voor één buurt de totale maatschappelijke kosten weergegeven voor de in deze
variant doorgerekende warmtetechnieken. Met een letter is het isolatieniveau weergegeven
(schillabels). De letter N staat hierbij voor een isolatieschil van Nul-Op-de-Meter-niveau.
De maatschappelijke kosten zijn onderverdeeld in verschillende kostencomponenten. Verschillende
partijen draaien op voor deze kosten. De woningeigenaar is verantwoordelijk voor de kosten voor
gebouw en installatie, en betaalt via zijn energierekening voor de kosten van productie. Ook zal de
bewoner van de woning via de energierekening energiebelasting moeten betalen. Een netbeheerder
zal de kosten op het gebied van distributie moeten financieren. Uit de kostenverdeling is dan ook te
halen welke partij het grootste deel van de maatschappelijke kosten voor haar rekening krijgt.
Toelichting: kostenopbouw:
‐ Met ‘energiebelasting’ worden alle belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en
heffingskorting per peiljaar 2017) bedoeld die op de levering van energie zitten.
‐ ‘BTW’ betreft de belasting op toegevoegde waarde13 van 21%.
‐ Met ‘Gebouw’ wordt bedoeld alle kosten van maatregelen die de gebruiker aan de woning
aanbrengt. Denk hierbij aan isolatie.
‐ Met ‘Installatie’ wordt bedoeld alle kosten van installaties in de woning of in de aanleg van nieuwe
opwekcapaciteit. Denk hierbij aan verwarmingstechnieken in de woning, maar ook de aanleg van
geothermiedoubletten.
‐ Met ‘Productie’ worden de energiekosten per gigajoule bedoeld. Denk hierbij aan de energiekosten van warmtelevering, maar ook de kosten van de landelijke elektriciteitsopwekking.
‐ Met ‘Distributie’ wordt bedoeld alle kosten die gerelateerd zijn aan de distributie van energie
(elektriciteit en warmte). De kosten van het verzwaren van het middenspannings- en hoogspanningsnet zitten hier niet in14, maar wel het verzwaren van het laagspanningsnet (LS-net) als
een buurt op een all electric-oplossing overgaat.
Als voorbeeld geven we hier een toelichting op de kostenopbouw van Loenen. De overige uitkomsten
van de vier buurten staan in Bijlage F.

________________________________
13

Vanaf 1 oktober 2012 dient 21% BTW te worden betaald over de levering, transport, de huur van een meter en de

14

energiebelasting.
De kosten van het landelijke elektriciteitsnet zijn hier niet opgenomen, omdat het hier een lokale afweging betreft. Bedacht
moet worden dat een netverzwaring in het distributienet (als gevolg van een toename in de elektriciteitsvraag) ook een
kostentoename betekent voor het landelijk elektriciteitsnet.
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Figuur 19 - Kostenopbouw van Loenen per woning van de technieken i.c.m. de goedkoopste schil

Totale kosten
Uit de basisrun (Figuur 19) blijkt dat de voorkeursoptie voor de buurt Loenen de elektrische
warmtepomp is. De tweede optie is geothermie. Echter, in bovenstaande figuur is te zien dat voor
Loenen de goedkoopste optie de hybride warmtepomp (op basis van groengas) is. Doordat er een
beperkte hoeveelheid groengas beschikbaar is voor de gehele gemeente wijst het rekenmodel deze
hoeveelheid op een kosten optimale manier toe aan buurten. Dat wil zeggen aan de wijk waarbij het
kostenverschil tussen de eerste en tweede techniekkeuze het grootste is. Hierdoor heeft de wijk
Loenen in ons model geen groen gas toegewezen gekregen en vallen de technieken HR-ketel, hybride
warmpomp en micro-WKK op groengas af. De derde optie voor Loenen is de elektrische warmtepomp.
Deze wordt hierdoor de eerste keuze.
Tevens valt te zien dat de kostenverschillen tussen meerdere technieken (hybride warmtepomp, HRketel, elektrische warmtepomp (buitenlucht), restwarmte, micro-WKK en geothermie niet al te groot
zijn. De technieken Wijk-WKK, WKO, warmtenet biomassa en CV-ketel biomassa zijn wel aanmerkelijk
duurder voor deze wijk. In deze buurt komt dat vooral door de relatief hoge kosten van de energiedrager (productiekosten).
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Kostenopbouw
De elektrische warmtepomp (buitenlucht)15 in combinatie met een Nul-Op-de-Meter (N) niveau voor
de schilisolatie is voor Loenen de eerste keuze. Door de hoge mate van isolatie en het vereiste lage
temperatuurafgiftesysteem zijn de kosten van de maatregelen aan gebouw en installatie het hoogst
van de opties voor deze buurt. Deze kosten zullen in rekening komen bij de woning-eigenaar.
Daarentegen zijn de energiekosten lager.

Zekerheid van het eindbeeld
In de eerdere figuren is telkens de goedkoopste optie per buurt weergegeven. Hierbij is nog niet te
zien hoe robuust de uitkomst is voor deze warmtetechniek. Het kan zijn dat de totale kosten voor
verschillende opties uiteindelijk niet veel uiteenlopen. In Figuur 20 wordt hierom het kostenverschil
weergegeven van de goedkoopste optie (Figuur 14) met de in het model berekende kosten van de opéén-na goedkoopste optie met een andere infrastructuur. Met dit figuur is te zien welke buurten met
zekerheid (donkerblauw) uitkomen op de energie-infrastructuur zoals weergegeven in Figuur 20.
Figuur 20 - Kostenverschil tussen de goedkoopste optie en de op-één-na goedkoopste optie

________________________________
15

Naast de warmtepomp op buitenlucht bestaan er ook een warmtepompen die bodemwarmte gebruiken of in combinatie
met zonnepanelen worden toegepast (zie www.triplesolar.eu). Deze varianten hebben we niet onderzocht.
Normaal gesproken zit er een klein verschil in kosten tussen de varianten van elektrische warmtepompen. De elektrische
warmtepomp die warmte uit de bodem onttrekt is doorgaans iets duurder dan de elektrische warmtepomp die de warmte
uit de buitenlucht haalt.
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Het beeld voor Apeldoorn laat voor een beperkt aantal buurten grote kostenverschillen zien. Voor de
meeste buurten is het kostenverschil beperkt (minder dan 10%).
Opvallend is de wijk Orderbos die een groot kostenverschil (>70%) laat zien met de tweede uitkomst.
De eerste uitkomst is een CV-ketel op vaste biomassa en de tweede de elektrische warmtepomp.
Deze buurt heeft maar enkele woningen en daarom is elke extra infrastructuur zeer duur. De CV-ketel
op biomassa vereist geen extra infrastructuur.
De volgende wijken laten ook relatief grote kostenverschillen zien (10-30%):
- Bosgebieden Hoog Buurloo, Hoog Soeren, Ugchelen, Park Berg en Bos en Brouwersmolen-Zuid. Dit
zijn landelijke gebieden die uitkomen op groengas of een CV-ketel op biomassa. Het aanleggen van
extra infrastructuur (verzwaard elektriciteitsnet of warmtenet) is hier relatief duur.
- De buurten Dennenheuvel, Kayersmolen-Noord komen uit op geothermie. Dit zijn buurten met
relatief veel utiliteit, waar voldoende isolatie voor een warmtepomp duur is.
- De overige buurten in de stad die uitkomen op een elektrische warmtepomp. Dit zijn buurten die
nu al een redelijk energielabel hebben en/of waar groengas is gelimiteerd.
In buurten met weinig kostenverschil zijn de totale kosten niet doorslaggevend in de uiteindelijke
keuze voor de meest aantrekkelijke warmteoptie. Andere factoren, zoals de wensen van bewoners,
initiatieven van marktpartijen, zullen in die buurten meer gaan bepalen welke optie het meest
wenselijk wordt.
Op-één-na-goedkoopste optie
In Figuur 21 is de op-één-na-goedkoopste optie met een andere techniek weergegeven voor de
buurten.
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Figuur 21 - Alternatieve uitkomst (één-na-goedkoopste) uitkomst van woningen in het basisscenario

Dit beeld laat zien dat in de stad de elektrische warmtepomp, geothermie en groengas oplossingen
vaak dichtbij elkaar liggen. In sommige buurten is de goedkoopste uitkomst een elektrische warmtepomp, gevolgd door geothermie. In andere buurten is dit andersom.

Infrastructuur
Wanneer woningen overschakelen van aardgas op een andere techniek om hun woningen te
verwarmen, dan is een andere energie-infrastructuur nodig. Er zijn vier opties voor deze
infrastructuur:
Warmtetechniek
1

Gasnet met klimaatneutraal gas (bijvoorbeeld groengas of waterstof)

2

Warmtenet op basis van geothermie, restwarmte, WKO, biomassa of wijk-WKK

3

Individuele verwarmingstechniek zoals vaste biomassa

4

All electric-oplossingen

Bijbehorend
elektriciteitsnet
Regulier
elektriciteitsnet
Verzwaard
elektriciteitsnet

Uit de warmtetechnieken van het basisscenario komt de volgende energie-infrastructuur naar voren.
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Figuur 22 - Energie-infrastructuur van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten

3.2.3

Lessen uit het basisscenario
Voor de warmtetransitie is het wenselijk om duidelijk te krijgen waar collectieve systemen kunnen
komen en waar individuele systemen prevaleren.
Collectieve warmtesystemen:
‐ Alle warmte (circa 32K WEQ):
Voor buurten met een compacte bouw die relatief slecht geïsoleerd zijn is een collectief
warmtesysteem met een hoge temperatuur vanuit kostenoogpunt te prefereren. Voor Apeldoorn
blijkt dat een warmtenet op basis van geothermie voor een aantal wijken interessant is. Andere
bronnen zoals restwarmte en biomassa lijken voor een aantal specifieke wijken interessant, al
hoewel de kostenverschillen niet groot zijn tussen deze technieken. Het aandeel van collectieve
warmtesystemen in het totaal energieverbruik t.b.v. de warmtevraag is relatief groot.
‐ Geothermie:
Van belang is het om te vernemen of geothermie kansrijk is voor Apeldoorn, aangezien het
aandeel in het basisscenario relatief groot is (circa 28 WEQ).
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Individuele verwarmingssystemen:
• Elektrische warmtepomp (circa 49K WEQ):
De eis van de gemeente Apeldoorn om voor het eindbeeld uit te gaan van een minimale
schilisolatie van Label C in 2035 resulteert erin dat voor veel buurten een lage warmtevraag in
combinatie met een elektrische warmtepomp kostenoptimaal is. Hierdoor is het aandeel van
de elektrische warmtepomp in het basisscenario dan ook groot.
• HR-ketel of Hybride warmtepomp (14 K WEQ):
Voor veel buurten in het buitengebied en enkele buurten in de stad is groen gas de voordeligste keuze. Het kostenverschil met de tweede optie hier groter, waardoor ons rekenmodel
het groen gas eerst aan deze wijken toedeelt. Bij een hogere beschikbaarheid aan groen gas
zou dit voor meer buurten kostenoptimaal zijn.
• CV-ketel op vaste biomassa (6K WEQ met name bij de utiliteit):
Voor de wijken Orderbos, Paleispark en Park Berg en Bos is de voorkeurstechniek de CV-ketel
op vaste biomassa. In deze wijken staan met name utiliteitsgebouwen.

3.3

Variant 1: Geen geothermie
In deze paragraaf vergelijken we de uitkomsten van het basisscenario met Variant 1 ‘geen
geothermie’.

3.3.1

Uitgangspunten
In het basisscenario hebben wij aangenomen dat geothermie beschikbaar zal zijn voor de verwarming
van woningen in Apeldoorn. Op dit moment is er geen volledige zekerheid over het potentieel van
geothermie. Daarom wil de gemeente ook een variant doorgerekend hebben waarbij geothermie niet
meegenomen wordt. Variant 1 laat de gevolgen zien als de techniek geothermie niet beschikbaar is
voor de gemeente Apeldoorn. Voor een goed vergelijk tussen de scenario’s blijven de overige
technieken gelijk. De verdere uitgangspunten komen ook overeen met het basisscenario.
Bij Variant 1 ‘geen geothermie’ gaan we uit van:
‐ een schilisolatie op minimaal C-label (gelijk aan het basisscenario);
‐ geen geothermie;
‐ er is een beperking voor groen gas (gelijk aan het basisscenario).
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3.3.2

Uitkomsten
Figuur 23 - Warmtetechniek van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten (Variant 1)

In Figuur 23 is te zien dat wanner geothermie niet mogelijk is in Apeldoorn, de meeste wijken (8)
zullen overstappen op een warmtenet op basis van biomassa, voor vier wijken is de elektrische
warmtepomp het voordeligste alternatief, gevolgd door de hybride warmtepomp en HR-ketel.
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Figuur 24 - Verdeling van het aantal woningequivalenten per optie (woningen + utiliteit) (Variant 1)

Te zien is:
‐ een toename van het aandeel van de elektrische warmtepomp naar 65K WEQ (was 49K WEQ in
het basisscenario);
‐ een toename van het aandeel warmte op basis van biomassa van 3k WEQ naar 10k WEQ, doordat
acht wijken hierop overstappen;
‐ de hybride warmtepomp en de HR-ketel (op groengas) worden ingezet in 16k WEQ (was 14k
WEQ).

Figuur 25 - Eindbeeld van de isolatieniveaus van woningen ten opzichte van nu in Variant 1
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Figuur 26 - Verdeling van het energieverbruik voor de warmtevoorziening in het eindbeeld van Variant 1

Tabel 2 - Totaal jaarlijks energieverbruik per energiedrager t.b.v. de warmtevraag in het eindbeeld (Variant 1)
Energiedrager

Verbruik (TJ)

Energie-inhoud van drager

Verbruik energiedrager

Eenheid

Groengas

496

MJ/m3

14.185

m3/jaar

Hernieuwbaar gas

138

142 MJ/kg

974.323
7

Vaste biomassa

543

18 MJ/kg

30.154.402

Elektriciteit

560

25 TJ per windmolen16

22

Warmte

491

100 TJ per put

0

Totaal

35

Kg/jaar
Windmolens
Kg/jaar
Windmolens
Geothermieputten

2.228

Te zien is:
‐ De isolatieniveaus zijn beter en de energiebesparing is in deze variant groter dan in het basisscenario, namelijk meer dan 50%. Dit komt omdat geothermie een hoge temperatuur techniek is
en geen goede isolatie vereist. Nu geothermie niet mogelijk is, neemt het aandeel warmtepompen
toe en warmtepompen vereisen wel een hoge mate van isolatie en daardoor een grotere
besparing.
‐ het energieverbruik van warmte (en daarmee verbonden hernieuwbaar gas voor de piekinstallatie)
is aanmerkelijk gedaald, omdat geothermie niet meer wordt toegepast.
‐ het energieverbruik van elektriciteit stijgt met 38%. De elektriciteitsvraag kan opgewekt worden
met 29 windmolens (was 32 windmolens in de basis variant).
‐

3.3.3

Lessen uit Variant 1
Als geen geothermie toegepast kan worden, dan zie je dat met name terug in de stijging van het
aandeel van de elektrische warmtepomp. Doordat de elektrische warmtepomp een hogere
schilisolatie vereist, daalt het totaal energieverbruik aanzienlijk, waardoor er per saldo minder
windmolens nodig zijn.

________________________________
16
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3.4

Variant 2: Extra isolatie-eis
In deze paragraaf vergelijken we de uitkosten van het basisscenario met variant ‘extra isolatie-eis’.

3.4.1

Uitgangspunten
Bij Variant 2 ‘extra isolatie-eis’ gaan we uit van:
‐ een schilisolatie op minimaal B-label (dit is een zwaardere isolatie-eis/meer isolatie vereist dan bij
het basisscenario);
‐ wel geothermie (gelijk aan het basisscenario);
‐ groengas: Er is een beperking voor groengas (gelijk aan het basisscenario).

3.4.2

Uitkomsten
Figuur 27 - Warmtetechniek van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten (Variant 2)

Wanner de schilisolatie op minimaal Label B is gebracht, is het volgende te zien:
‐ de meeste wijken gaan over op de elektrische warmtepomp;
‐ het aantal wijken dat uitkomt op geothermie loopt terug;
‐ doordat een aantal wijken van groengas overgestapt zijn naar de elektrische warmtepomp is
groengas beschikbaar voor andere wijken.
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Figuur 28 - Verdeling van het aantal woningequivalenten per optie (woningen + utiliteit) (Variant 2)

Te zien is:
‐ een toename van het aandeel van de elektrische warmtepomp naar 69K WEQ (was 49K WEQ in
het basisscenario);
‐ een afname van warmte technieken, zoals geothermie;
‐ een toename van het gebruik van de individuele CV-ketel op biomassa;
‐ het aandeel groengas neemt af. Het gasverbruik van de buurten die groengas als goedkoopste
uitkomst hebben, is lager dan de groengaslimiet.
Figuur 29 - Verdeling van het energieverbruik voor de warmtevoorziening in het eindbeeld van Variant 2
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Tabel 3 - Totaal jaarlijks energieverbruik per energiedrager ten behoeve van de warmtevraag in het eindbeeld
Energiedrager

Verbruik (TJ)

Energie-inhoud van drager

Verbruik energiedrager

Eenheid

Groengas

396

35 MJ/m

3

11.314

m3/jaar

Hernieuwbaar gas

122

142 MJ/kg

859.046
6

Vaste biomassa

584

18 MJ/kg

32.421.227

Elektriciteit

585

25 TJ per windmolen17

23

Warmte

433

100 TJ per put

3

Totaal

Kg/jaar
Windmolens
Kg/jaar
Windmolens
Geothermieputten

2.120

Te zien is:
‐ De energiebesparing is in deze variant groter dan in het basisscenario, namelijk 54%. Dit komt
vanwege de betere schilisolatie.
‐ Het energieverbruik van groengas daalt, omdat dit minder kosteneffectief is in combinatie met een
minimale isolatie-eis (betere schilisolatie van de woning).
‐ Het energieverbruik van warmte (en daarmee verbonden hernieuwbaar gas voor de piekinstallatie) is aanmerkelijk gedaald, ten gunste van elektrische warmtepomp en resulteert in een
toename van het elektriciteitsverbruik.
‐ Het aandeel vaste biomassa is gestegen. Hoewel er nu twee buurten op vaste biomassa uitkomen
(vier in het basisscenario), zijn dit buurten met vooral utiliteit en een hoog verbruik.
‐ Het verbruik van elektriciteit stijgt met 44% vooral door een toename van het aantal
warmtepompen. Toch kan in dit scenario volstaan worden met 29 windmolens (was 32 in het
basisscenario). Dit komt omdat het aandeel hernieuwbaar gas (en de daarmee verbonden
elektriciteitsopwekking) sterk is gedaald.

Figuur 30 - Eindbeeld van de isolatieniveaus van woningen ten opzichte van nu (Variant 2)

________________________________
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Hieruit valt op te maken:
‐ Dat er geen buurten meer zijn met een gemiddelde schilisolatie met Label C of hoger.
‐ Dat Label A bijna niet meer voorkomt. Dit komt omdat de uitvoering bij NoM-gecertificeerd is en
daardoor een betere prestatie/kosten verhouding heeft.

3.4.3

Lessen uit Variant 2
Als alleen Schillabel B of beter (dus Label A of NoM) toegepast mag worden, dan is het volgende te
zien.
‐ Het totale energieverbruik van de gemeente Apeldoorn is aanmerkelijk lager door een betere
schilisolatie van de gebouwen.
‐ Vanwege de eis schilisolatie Label B of beter, is het voor vele wijken kostenefficiënt om over te
stappen op een elektrische warmtepomp. Voor elektrische warmtepompen is een betere isolatie
vereist. Deze woningen/gebouwen worden daardoor uitgevoerd met een schilisolatie conform
NoM.
‐ Het aandeel van groengas daalt tot onder de gestelde limiet.
‐ Een betere isolatie-eis heeft de grootste gevolgen voor het aandeel warmte, dat hierdoor fors
daalt.
‐ In dit scenario zijn 29 windmolens nodig om de elektriciteit op te wekken (inclusief hernieuwbaar
gas).

3.5

Variant 3: Waterstof
In deze paragraaf vergelijken we de uitkosten van het basisscenario met Variant 3 ‘waterstof’.

3.5.1

Uitgangspunten
Bij Variant 3 ‘waterstof’ gaan we uit van:
‐ Een schilisolatie op minimaal C-label (gelijk aan het basisscenario).
‐ Wel geothermie (gelijk aan het basisscenario).
‐ Waterstof (zonder beperking) in plaats van groengas (met beperking).
‐ De kosten van waterstof zijn geschat op 22,6 €/GJ (ten opzichte van 21 €/GJ groengas), de
infrastructuur is 50% duurder en de ombouwkosten naar een hybride warmtepomp en HR-ketel
zijn € 1.500,00.
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3.5.2

Uitkomsten
Figuur 31 - Warmtetechniek van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten (Variant 3)

Wanneer onbeperkt waterstof toegepast kan worden, is het volgende te zien:
‐ Voor een aantal wijken is all electric of warmte (met name geothermie) niet meer de kosten
gunstigste optie, maar is dat een waterstof techniek geworden. Een belangrijke reden hiervoor is,
dat waterstof geen beperking kent (die groengas wel heeft). Waterstof kent wel hogere kosten
voor de infrastuur en installatie.
‐ In Sprengenbos is de elektrische warmtepomp nu de uitkomst in plaats van geothermie.
Deze uitkomsten liggen zeer dichtbij elkaar. Geothermie is met waterstof een fractie duurder
geworden omdat de kosten voor bijstook (met piekketels) op de iets hogere waterstof prijs zijn
gebaseerd vergeleken met hernieuwbaar gas.
‐ In Westenenk, de Mheen en Brummelhof heeft de HR-ketel plaatsgemaakt voor de elektrische
warmtepomp. In Matenhoek heeft de hybride warmtepomp plaatsgemaakt voor de CV-ketel op
biomassa. Dit komt beide doordat de techniek op gas (waterstof) nu duurder is geworden.
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Figuur 32 - Verdeling van het aantal woningequivalenten per optie (woningen + utiliteit) (Variant 3)
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Figuur 33 - Eindbeeld van de isolatieniveaus van woningen ten opzichte van nu (Variant 3)
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Figuur 34 - Verdeling van het energieverbruik voor de warmtevoorziening in het eindbeeld van Variant 3

Tabel 4 - Totaal jaarlijks energieverbruik per energiedrager t.b.v. de warmtevraag in het eindbeeld
Energiedrager

Verbruik (TJ)

Energie-inhoud van drager

Verbruik energiedrager

Eenheid

0

35 MJ/m3

0

m3/jaar

Hernieuwbaar gas

794

142 MJ/kg

5.592.474
40

Vaste biomassa

465

18 MJ/kg

25.822.833

Elektriciteit

478

25 TJ per windmolen18

19

Warmte

901

100 TJ per put

8

Groengas

Totaal

Kg/jaar
Windmolens
Kg/jaar
Windmolens
Geothermieputten

2.638

Te zien is:
‐ Het totaal energieverbruik voor Variant 2 ‘waterstof’ is iets kleiner dan in het basisscenario,
namelijk 43% vergeleken met 37% besparing. Dit komt door het grotere aandeel all electric in
combinatie met betere schilisolatie.
‐ Het energieverbruik van waterstof stijgt aanzienlijk (was 496 TJ groengas in het basisscenario).
‐ Het aandeel vaste biomassa is licht gestegen (was 386 TJ in het basisscenario).
‐ Het energieverbruik van elektriciteit is licht gestegen, namelijk met 18%.
‐ Het energieverbruik van warmte (en daarmee verbonden waterstof voor de piekinstallatie) is sterk
gedaald (was 1.310+319 = 1629 TJ in het basisscenario).
‐ Het aantal windmolens dat nodig is voor de opwekking van elektriciteit en productie van
hernieuwbaar gas is 59 (was 32 windmolens in de basis variant).

3.5.3

Lessen uit Variant 3
De toepassing van waterstof is interessant voor de gebruikers. Er zijn vele buurten waarbij waterstof
een kostenefficiënte keuze is. Tevens vereist een overstap van aardgas naar waterstof minder ingrijpende aanpassing. Aanpassingen zijn nodig in opwek van waterstof, infrastructuur, maar ook de
verbruiksinstallaties. Echter, aanpassingen in de woningen zijn beperkt. Er hoeft geen zware isolatie
en andere afgiftesystemen toegepast te worden.
Wel dient bedacht te worden dat voor de productie van waterstof elektriciteit nodig is. Hierdoor stijgt
het aantal windmolens dat nodig is voor de opwek van elektriciteit van 32 in het basisscenario tot 59
bij Variant 3 ‘waterstof’.
________________________________
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3.6

Laagste kosten voor de gebruiker
De kosten voor de gebruiker wijken op enkele punten af van de maatschappelijke kosten.
De gebruiker is hier gedefinieerd als de eigenaar/bewoner.
Voor de gebruiker gelden voor enkele kostenposten tarieven die afwijken van de werkelijk kosten:
- Infrastructuur gas en elektriciteit: De maatschappelijke kosten van het gasnet en elektriciteitsnet
zijn per buurt verschillend, maar worden gesocialiseerd waardoor voor elke bewoner hetzelfde
vastgestelde tarief geldt.
- Infrastructuur en levering warmte: De prijs van warmtelevering is gereguleerd via de Warmtewet,
waarbij de Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) tarieven gelden.
In dit deel van de analyse zijn, met de aannames van de basisrun, deze tarieven gehanteerd in plaats
van de maatschappelijke kosten. Daarmee vallen de distributiekosten en de kosten van warmtelevering anders uit, en komt in sommige wijken een andere warmtetechniek naar boven die het
goedkoopst is voor de gebruiker, maar niet voor de maatschappij.
Andere uitgangspunten zijn gelijk aan het basisscenario:
‐ een Schilisolatie op minimaal C-label;
‐ geothermie is wel mogelijk;
‐ er is een beperking op groengas.
De uitkomsten van deze analyse gegeven wij in Figuur 35 en Figuur 36.
Een belangrijke waarschuwing bij deze resultaten is dat de gehanteerde tarieven nu geldig zijn, maar
verwacht worden zich in de komende jaren sterk te (kunnen) ontwikkelen. Het Niet-Meer-Dan-Anders
tarief voor warmtelevering is bijvoorbeeld gekoppeld aan de aardgasprijs, maar verwacht wordt dat
deze aardgasreferentie niet stand gaat houden in de warmtetransitie. Daarom geven deze uitkomsten
enkel een beeld van de kosten voor de gebruiker met de huidige tariefstructuur.
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Figuur 35 - Warmtetechniek van de klimaatneutrale warmteopties met de laagste kosten voor de gebruiker (basisscenario)

Figuur 36 - Verdeling van woningequivalenten met warmtetechniek met de laagste kosten voor de gebruiker
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Te zien is dat bijna alle buurten in de stad op een warmtenet uitkomen. Alle typen warmtenetten, dus
gevoed met geothermie, restwarmte, biomassacentrales of WKO, hebben dezelfde kosten voor de
gebruiker vanwege de gereguleerde technieken. Daarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen
de warmtebronnen. De huidige NMDA tarieven - met een referentie op de prijs van aardgas- zorgen
ervoor dat warmtelevering een aantrekkelijke optie is voor veel buurten. De werkelijke kosten van
warmte kunnen veel hoger liggen, maar deze kosten kunnen door deze wetgeving niet in rekening
gebracht worden bij de bewoner (maximale warmteprijs)19.
Alleen de buurt Zuidbroek-de Wellen komt uit op een all electric-oplossing. In deze buurt is
voornamelijk nieuwbouw die al een zeer lage warmtevraag heeft. All electric-oplossingen gaan
gepaard met dure isolatiemaatregelen, waarvan de kosten allen bij de eigenaar-bewoner
terechtkomen.
Enkele buurten komen in de basisrun uit op geothermie, restwarmte of een warmtepomp en nu op
groengas. Dit zijn buurten met veel utiliteit en/of woningen met een hoge warmtevraag. Met relatief
hoge tarieven per GJ zijn warmtelevering en elektriciteit relatief duurder vergeleken met groengas.

3.7

Conclusies uit de scenario’s
CEGOIA-uitkomsten
Als je uitgaat van de laagste maatschappelijke kosten dan volgt uit de scenario’s dat de meeste
woningequivalenten uitkomen op een all electric-techniek. Daarna is geothermie de meest voorkomende uitkomst. Voor Apeldoorn is het van groot belang om te onderzoeken of geothermie
grootschalig toegepast kan worden. Met geothermie kan een groot deel van de warmtevraag worden
ingevuld, waarvoor er geen elektriciteitsproductie (geen windmolens nodig) vereist is voor elektrische
warmtepompen, maar wel voor het produceren van hernieuwbaar gas voor het opvangen van de
piekvraag in het geothermie warmtenet.
Als bewoners mogen kiezen zullen ze (mogelijk) een warmtetechniek kiezen met de laagste kosten
voor de gebruiker. Dit is in bijna alle gevallen een warmtenet. Dit komt doordat warmte niet duurder
mag zijn dan de aardgasvariant (NMDA-principe).
Energieverbruik
In de vier scenario’s wordt in verschillende mate bespaard op het energieverbruik en worden
verschillende warmtebronnen ingezet om in de warmtevraag te voorzien. In Figuur 37 is te zien dat in
het basisscenario het minst bespaard wordt op de warmtevraag. Dat komt omdat in dit scenario de
meeste goedkope warmtebronnen aanwezig zijn (geothermie en groengas). Dit zijn hoog temperatuur
systemen, die geen aanvullende schilisolatie vereisen.

________________________________
19

De verwachting voor de warmteprijs is dat de systematiek over een aantal jaar wordt aangepast. Het kan zijn dat de
energiebelasting op aardgas wordt verhoogd, er een nieuwe referentie gehanteerd wordt (bijvoorbeeld hernieuwbaar gas)
of dat een cost-plus benadering gehanteerd zal worden. Bij de behandeling van de nieuwe warmtewet is dit aangekondigd.
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Figuur 37 - Energieverbruik ten behoeve van de warmtevraag in de vier scenario’s

In Variant 2 wordt het meest bespaard. Dit komt doordat de minimale schilisolatie daar Label B is.
Wel is bij dit scenario een groter aandeel elektriciteit en vaste biomassa nodig.
In Variant 3 is geen beperking gezet op de beschikbaarheid van hernieuwbaar gas. Daarmee is in deze
variant 5,6 miljoen kg waterstof per jaar nodig. Om deze waterstof te produceren (door elektrolyse
met elektriciteit), zijn 40 windmolens nodig. Samen met de benodigde windmolens voor warmtepompen komt dit scenario uit op 59 windmolens (zie Tabel 5).
Om het aantal windmolens te beperken zou het waterstof scenario vermeden moeten worden.
Extra schilisolatie en geothermie reduceren het aantal benodigde windmolens.
Tabel 5 - Totale energieafname per energiedrager en benodigde opwek
Energiedrager
Groengas
Hernieuwbaar gas

Vaste biomassa
Elektriciteit

Warmte
Totale energie

50

Eenheid
TJ/jaar
m3/jaar
TJ/jaar
kg/jaar
Windmolens
TJ/jaar
kg/jaar
TJ/jaar
Windmolens
Totaal windmolens
TJ/jaar
Geothermieputten
TJ/jaar

Basisscenario
496
14.180
319
2.243.782
16
386
21.424.331
406
16
32
1.310
12
2.917

5.P45 - Warmtekansenkaart Apeldoorn - 27 juni 2018

Variant 1
496
14.185
138
974.323
7
543
30.154.402
560
22
29
491
2.228

Variant 2
396
11.314
122
859.046
6
584
32.421.227
585
23
29
433
3
2.120

Variant 3
0
0
794
5.592.474
40
465
25.822.833
478
19
59
901
8
2.638

Hoewel de uitkomsten per scenario sterk verschillen, zijn er veel buurten die in elk scenario op
dezelfde infrastructuur uitkomen. Deze uitkomst is daarmee relatief robuust in deze analyse.
De buurten met een robuuste infrastructuur zijn weergegeven in Figuur 38.
Figuur 38 – Buurten waarvan de infrastructuur van de uitkomst gelijk is in alle vier de gehanteerde scenario’s

Wat voor actie kan de gemeente ondernemen in deze typen wijken (in volgorde van urgentie)?
1. Warmtenet: De gemeente kan -samen met belanghebbende partijen- onderzoeken of hier een
warmtenet kan komen. Het is van groot belang dat hiermee begonnen wordt voordat bewoners
hun woningen gaan isoleren en warmte niet meer interessant is voor die bewoners. De gemeente
zou zo snel mogelijk aan bewoners moeten laten weten of in hun buurt mogelijk een warmtenet
voorzien wordt, of dat een warmtenet uitgesloten is.
2. Elektriciteitsnet (verzwaard): Dit betreft wijken die uitgevoerd gaan worden met een elektrische
warmtepomp. Voor deze wijken zal de gemeente samen met de netbeheerder een plan voor
netverzwaring van het elektriciteitsnet dienen op te stellen. Tevens zal de gemeente - samen met
de bewoners en de netbeheerder gas- een plan dienen te maken wanneer de gasinfrastructuur
wordt uit gefaseerd en hoe bewoners gestimuleerd kunnen worden om de overstap naar de
elektrische warmtepomp te maken. Bewoners dienen daarvoor - naast de aanschaf van een
elektrische warmtepomp- ook hun woning aan te passen: verbeteren schilisolatie en aanbrengen
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laag temperatuur afgiftesysteem. Mogelijk kan de gemeente de markt uitdagen of faciliteren om
een grootschalig aanbod te doen aan zulke wijken, waardoor kosten gereduceerd kunnen worden.
3. Gasnet: Deze wijken behouden hun gasinfrastructuur. De rol van de gemeente is dan om de
bewoners proberen te bewegen om hun HR-ketel te vervangen door een hybride warmtepomp die
energiezuiniger is.
4. Elektriciteitsnet (niet verzwaard): dit betreft wijken waar een CV-ketel met vaste biomassa de
voorkeursoptie is. Bij deze wijken ligt geen prioriteit.
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4

Kansenkaart
Om aan te geven waar mogelijk kansen liggen om als eerste te starten met de warmtetransitie hebben
we een warmtekansenkaart opgesteld.

4.1

Criteria voor kansenkaart
Kansen om te starten met de warmtetransitie kunnen zich voordoen om verschillende redenen. In
deze analyse worden kansen vanuit de techniek (CEGOIA-uitkomsten), vanuit eigenaarschap en vanuit
meekoppelkansen benoemd.
‐

‐

‐

vanuit de techniek:
• hoge zekerheid warmteoptie basisrun ten opzichte van 2e optie (dat wil zeggen meer dan 20%
kostenverschil tussen de eerste en tweede uitkomst);
• robuuste infrastructuur optie in vier scenario’s (buurten die in alle scenario’s dezelfde
infrastructuur van de uitkomst laten zien).
vanuit eigenaarschap:
• groot aandeel corporatiebezit (meer dan 30%);
• actieve bewonerscollectieven.
vanuit werkzaamheden (meekoppelkansen):
• grootschalige nieuwbouw (meer dan 20%);
• gasvervangingsopgave (meer dan 40%);
• rioleringvervangingsopgave;
• renovatieplannen woningcorporaties (meer dan 10% buurt).

Deze kansen hebben wij geïdentificeerd op basis van de informatie die is aangeleverd door de
stakeholders in Apeldoorn.

4.2

Warmtekansenkaart
In Figuur 39 is de warmtekansenkaart voor de gemeente Apeldoorn te zien. In elke buurt kunnen
meerdere kansen zich voordoen. Buurten die aan meerdere criteria voldoen, hebben een donkerdere
kleur op de kaart.
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Figuur 39 - Warmtekansenkaart voor de gemeente Apeldoorn

Tabel 6 - Buurtnamen en uitkomsten voor buurten die voldoen aan drie of meer criteria
Techniek
Buurtnaam

Basisrun
uitkomst

Sprengenweg-Noord

Eigenaar
Robuust

WoCo

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

Orden

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

Park Berg en Bos

CV-ketel
biomassa

Ugchelen-Zuid

Restwarmte

De Heeze

Elektrische
warmtepomp

Westenenk

HR-ketel
(groengas)

Staatsliedenkwartier

Elektrische
warmtepomp
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Kostenverschil

ja

ja

Nieuwbouw

Gasnet

ja
ja
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Wocorenovatie

ja

ja

5

ja

ja

5

ja

ja

ja

Aantal

3
ja

3

ja

3

ja

ja

3

ja

ja

5

ja
ja

ja

Riolering

ja
ja

ja

Werkzaamheden
Bewoners
Collectief

Techniek
Buurtnaam

Basisrun
uitkomst

Componistenkwartie
r

Kostenverschil

Eigenaar

Werkzaamheden

Robuust

WoCo

Bewoners
Collectief

Riolering

Wocorenovatie

elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

4

Rivierenkwartier

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

4

Kayersmolen-Noord

Geothermie

Matendreef

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

ja

5

Matenhorst

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

ja

5

Matendonk

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6

Matenveld

Hybride
warmtepomp

ja

ja

ja

ja

4

Matengaarde

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

4

Woudhuis

Elektrische
warmtepomp

ja

3

Groot Zonnehoeve

Elektrische
warmtepomp

ja

Anklaar

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

3

Sprenkelaar

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

ja

3

Zuidbroek-Mozaïek
& Rooster

Warmtenet
biomassa

ja

ja

Zuidbroek-De Wellen

Elektrische
warmtepomp

Parken

Geothermie

Loolaan-Noord

Elektrische
warmtepomp

ja

Kerschoten-West

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

Kerschoten

Elektrische
warmtepomp

ja

ja

Uddel

Elektrische
Warmtepomp

ja

Hoenderloo

Hybride
Warmtepomp

Loenen

Elektrische
warmtepomp

Beekbergen

Geothermie

ja

Lieren

Geothermie

ja

ja

ja
ja

ja

Nieuwbouw

Gasnet

ja

ja

ja
ja

ja

ja

3

3

ja

3
ja

ja

3

ja

ja

3

ja

ja

ja
ja

ja
ja

3

ja

ja

ja

ja
ja
ja

5

ja

4

ja

ja
ja

ja

3
ja

3

ja

5

ja

ja

De voorbeeldbuurten die in dit traject betrokken zijn (de Maten, Loenen, Kerschoten en de Parken)
komen allen ook uit deze analyse naar voren. Daarnaast zijn er meer buurten die op veel van de
criteria scoren, zoals Sprengenweg-Noord, Orden en het Staatsliedenkwartier. In de buurten die op
veel criteria scoren in de kansenkaart, kan samen met de stakeholders serieus worden verkend of
deze buurten in aanmerking komen om op korte termijn de warmtetransitie te starten.
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Aantal

3
3

5

Conclusies en adviezen
Met het CEGOIA-model hebben wij voor een viertal varianten doorgerekend welke warmtevoorziening de laagste totale maatschappelijke kosten heeft wanneer van het aardgas wordt afgestapt. In
dit hoofdstuk herhalen we de belangrijkste conclusies uit de modelanalyse. We sluiten af met een
aantal adviezen aan de gemeente.

5.1

Conclusies

5.1.1

Verwarmingstechnieken
In deze paragraaf beschrijven wij de effecten van de vier scenario’s op de warmtevoorziening en
trekken wij een aantal conclusies.

Basisscenario
De gemeente heeft als eis gesteld dat in het jaar 2035 (zichtjaar van deze studie) de woningen een
minimale schilisolatie hebben van Label C. Hierdoor is voor veel buurten de elektrische warmtepomp
de meest kosten optimale techniek. Het aandeel is circa 46K WEQ van de 101 WEQ in de gehele
gemeente Apeldoorn. Naast de elektrische warmtepomp hebben collectieve warmtesystemen een
groot potentieel (circa 30K WEQ). Voor veel buurten in het buitengebied en enkele buurten in de stad
is groen gas de voordeligste keuze (18 K WEQ).
Figuur 40 - Energieverbruik ten behoeve van de warmtevraag in de vier scenario’s
Ruimtebeslag
energievraag

Windmolens

Geothermieputten

Basisscenario
Schillabel C

32

12

Variant 1
Geen geothermie

29

0

Variant 2
Extra isolatie ‘B’

29

3

Variant 3 Waterstof

59

8

Variant 1: Geen geothermie
In het basisscenario heeft geothermie een groot aandeel (26K WEQ). Geothermie is een techniek die
nog niet veel wordt toegepast. Daarmee is de toepassing van geothermie voor Apeldoorn (nog) niet
zeker. In Variant 1 bekijken we de situatie dat geothermie niet toegepast kan worden.
Hiermee verkrijgen we inzicht in de technieken die toegepast zullen worden als geothermie niet
mogelijk is.
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Deze variant laat een stijging zien van het aandeel van de elektrische warmtepomp (van 46K WEQ in
het basisscenario naar 59K WEQ). De elektrische warmtepomp vereist een hogere schilisolatie
waardoor het totaal energieverbruik aanzienlijk daalt.

Variant 2: Schilisolatie minimaal Label B
In Variant 2 bepalen we het effect van een zwaardere isolatie-eis. Als voor woningen alleen SchillabelB of beter (dus Label A of NoM) toegepast mag worden, dan is te zien dat het totale energieverbruik
van de gemeente Apeldoorn verder afneemt. Voor vele buurten is het kostenefficiënt om over te
stappen op een elektrische warmtepomp. Een betere isolatie-eis heeft de grootste gevolgen voor het
aandeel warmte, dat hierdoor fors daalt. Het aantal windmolens dat nodig is om te voldoen aan de
elektriciteitsvraag is vergelijkbaar met het vorige scenario.

Variant 3: Waterstof
In deze variant rekenen we de effecten door indien waterstof in plaats van groen gas wordt toegepast.
In de berekeningen hanteren we geen beperking in de toepassing van waterstof (wel voor groengas).
De kosten voor de infrastructuur en installatie zijn hoger bij toepassing van waterstof (zie Bijlage B).
De uitkomst laat een aanzienlijke stijging van het aandeel waterstof zien, ten koste van warmtelevering. Tevens valt op dat het aantal windmolens dat nodig is voor de opwek van elektriciteit (o.a.
voor de productie van waterstof) sterk stijgt van 32 in het basisscenario tot 59 bij Variant 3
‘waterstof’. Voor vele buurten is waterstof een kostenefficiënte keuze. De overstap van aardgas naar
waterstof is minder ingrijpend voor de gebruikers. Aanpassingen zijn nodig in de opwek van waterstof,
de infrastructuur, maar ook de installaties van de gebruiker. Echter, de aanpassingen in de woningen
zijn beperkt. Er hoeft geen zware isolatie en ander afgiftesysteem toegepast te worden.
Kantekeningen bij deze conclusie:
‐ In Bijlage F hebben wij voor een viertal wijken de kostenopbouw per buurt verder uitgewerkt.
Hierin is te zien dat de kosten van vele verwarmingsopties dichtbij elkaar liggen. Bovenstaande
uitkomsten moeten daarom niet te absoluut opgevat worden.
‐ Een WKO, biomassacentrales en micro-WKK hebben nergens de laagste (maatschappelijke) kosten.

5.1.2

Kansrijke buurten
Buurten die op veel criteria scoren in de kansenkaart, kunnen samen met de stakeholders serieus
worden verkend of deze buurten in aanmerking komen om op korte termijn te starten met de
warmtetransitie. Kansrijke buurten zijn: de Maten, Loenen, Kerschoten, de Parken, SprengenwegNoord, Orden en het Staatsliedenkwartier.

5.2

Adviezen
Naar aanleiding van deze studie willen wij de gemeente Apeldoorn een aantal adviezen geven:
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‐

Bepaal de buurten waar een collectieve verwarmingsoptie kan gaan komen. Start met deze
buurten om te voorkomen dat bewoners zelf kiezen voor een individuele verwarmingstechniek en
niet meer mee willen doen met een collectieve verwarmingstechniek. Voor een collectieve
verwarmingstechniek is het belangrijk dat zo veel mogelijk woningen in de buurt mee doen.
Geef ook aan naar bewoners waar géén collectief warmtenet zal komen of de kans zeer klein is.

‐

Het toepassen van (meer) isolatie resulteert in een lager energiegebruik voor Apeldoorn.
Gebruikers zullen dan ook eerder overstappen op een elektrische warmtepomp.
Deze verwarmingstechniek concurreert met warmtelevering.
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5.3

‐

Geothermie lijkt hiervoor veelbelovend, echter deze techniek moet zichzelf nog bewijzen.
Wij adviseren de gemeente Apeldoorn om het potentieel van geothermie te onderzoeken. Indien
geothermie niet toegepast kan worden, dan zullen meer elektrische warmtepompen ingezet
moeten worden.

‐

Groengas en waterstof blijkt voor vele buurten een interessante energiedrager. Wij adviseren om
voor deze buurten de gasleiding in stand te houden en te onderzoeken of groen gas of waterstof
toegepast kan worden. Hierbij maken we de opmerking dat als elektriciteit wordt gebruikt voor de
productie van waterstof, de elektriciteitsvraag en het ruimtebeslag voor de elektriciteitsproductie
(bijv. windmolens) aanzienlijk toeneemt (zie Scenario 3 ‘waterstof’).

‐

Indien het ruimtebeslag voor de opwek van elektriciteit (windmolens) beperkt is, dient maximaal
ingezet te worden op isolatie en dienen warmtetechnieken die elektriciteit verbruiken -zoals de
elektrische warmtepomp, wko, maar ook warmtenetten met een warmtepomp en warmtenetten
waarbij de piekvraag ingevuld wordt met hernieuwbaar gas- beperkt toegepast te worden. Nader
onderzocht dient te worden welke warmtetechnieken - voor die situatie- geschikt zijn (lees:
minder elektriciteit verbruiken dan de elektrische warmtepomp, etc.)20.
Ook een aantal warmtetechnieken die niet uit onze berekeningen volgen 21 kunnen hierbij nader
onderzocht worden. Het betreft onder andere: Thermische Energie uit Oppervlakte water (TEO,
onder ander gemalen, smart polder), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA, warmte uit een
effluentleiding) en een kleinschalig warmtenet op basis van (LT-) restwarmte of biomassa.
Meer kennis over deze bronnen moet uitwijzen of ze kunnen zorgen voor 1) een lagere
elektriciteitsvraag en het daarmee samenhangende ruimtebeslag voor de elektriciteitsproductie en
2) aanvaardbare kosten.

Adviezen
In gesprek met stakeholders over het eindbeeld
Wij adviseren om gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders (o.a. de netbeheerder, aanbieders
van warmte, woningcorporaties en andere gebouweigenaren) een eindbeeld op te stellen voor de
klimaatneutrale warmtevoorziening in Apeldoorn en - op abstract niveau- hoe je tot dat eindbeeld
komt. Denk hierbij aan:
‐ Welke verwarmingstechnieken kunnen toegepast worden in een wijk en wat zijn de vereisten,
gevolgen en kosten hiervan voor alle partijen?
‐ Wanneer en hoe kan de benodigde infrastructuur aangelegd worden, dit in verband met grote
collectieve werkzaamheden (vervangingsbehoefte gasnet en riolering, verzwaring elektriciteitsnet,
stadsvernieuwing, renovatie woningcorporaties)?
‐ Hoe kunnen de bewoners gestimuleerd worden om de overstap te maken (maken van een
aantrekkelijke propositie).

________________________________
20

Als een andere oplossing voor de invulling van de piekvraag gevonden kan worden, dan kan het elektriciteitsverbruik voor de

21

opwek van hernieuwbaar gas gereduceerd of vermeden worden.
Omdat er nog onvoldoende bekend is over deze techniek om ze in een rekenmodel te kunnen meenemen en/of deze
technieken hogere maatschappelijke kosten kennen waardoor ze niet als voorkeursoptie uit de berekeningen volgen.
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Deze rapportage geeft de basis voor het voeren van deze gesprekken over dit eindbeeld.
Deze rapportage is niet een blauwdruk van hoe het moet, maar wel een transparante kostendoorrekening is van elke
combinatie in een buurt. Deze resultaten kunnen gebruikt worden als input voor het opstellen van een eindbeeld.
Afwijken is altijd mogelijk. De crux is dat er een proces wordt gestart op basis waarvan een plan van aanpak kan worden
opgesteld om de warmtetransitie ter hand te nemen, en op basis waarvan individuele gebouweigenaren en -gebruikers
weten waar ze rekening mee moeten houden bij hun investeringsbeslissingen.

In gesprek met stakeholders over het organiseren van de warmtetransitie in
kansrijke buurten.
Besluit vervolgens samen met de stakeholders waar (welke buurten of wijken) te starten met
organiseren van de warmtetransitie. Belangrijk is om stap voor stap te beginnen en gaandeweg te
leren.
 Werk samen met de relevante stakeholders voor ieder gebied of buurt de aanpak verder uit.
Stel per buurt voor minimaal twee technieken een business case op. Maak een (communicatie)
plan hoe met stakeholders wordt gecommuniceerd. Wees hierbij duidelijk over het moment of
periode dat het gebruik van de gasinfrastructuur komt te vervallen en deel dit met de gehele stad
en de buurt in het bijzonder.
 Maak het een transitie van de bewoners en burgers. Informeer en betrek ze bij uitkomsten van
onderzoeken en besluiten. Zorg dat het niet een ‘opgelegd ding’ van de overheid wordt.
Het uitfaseren van gas zal alleen gaan werken als het breed gedragen wordt.
 Sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en initiatieven, zoals bijvoorbeeld ‘Stroomversnelling’ om
optimaal gebruik te kunnen maken van aanwezige kennis. Onderdeel hiervan is de lobby voor
financiële ondersteuning, zowel voor het proces als een bijdrage voor haalbare businesscases.
 Daag de markt uit met aanbestedingen voor grootschalige NoM-renovaties. Hierdoor wordt de
markt geprikkeld om nieuwe en goedkopere technieken en methoden te ontwikkelen.
 Maak, gegeven de nadelen van de CV-ketel op vaste biomassa, een keuze of deze techniek
wenselijk is om te stimuleren? Een voorzichtige keuze is, om eerst in meer voor de hand liggende
buurten te beginnen met de energietransitie, om zo ontwikkelingen voor de CV-ketel op vaste
biomassa af te wachten.
 Ga aan de slag met de eerste pilots en zet ze vooral in als leertraject en een avontuur dat je met
elkaar aangaat. Doe dit stap voor stap, zodat het beheersbaar en behapbaar blijft voor de
betrokkenen en met name de bewoners.
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A Werking CEGOIA-model
In deze bijlage wordt een beknopte modeluitleg gegeven. In Bijlage B staat een overzicht van alle in
het model-gehanteerde inputwaarden en aannames.
CE Delft heeft de afgelopen jaren het CEGOIA-rekenmodel ontwikkeld om berekeningen te maken van
de totale ketenkosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening. De berekeningen worden gemaakt
op buurtniveau. Met het CEGOIA-model worden voor elke buurt alle mogelijke kostencombinaties
doorgerekend voor schilisolatie van de gebouwen en wijze van invulling van de resterende warmtevraag, inclusief de daarbij behorende kosten van energie-infrastructuur.
We benadrukken dat het geen blauwdruk oplevert van hoe het moet, maar wel een transparante
doorrekening geeft van welke combinatie in een buurt de laagste kosten over de keten heeft.
De investeringen in die combinatie leveren daarmee ook het hoogste CO 2-rendement, met daarbij de
kanttekening dat in het eindbeeld alle resterende ingezette energiedragers klimaatneutraal zijn.
Overigens kunnen de uitkomsten van de integrale ketenkosten-aanpak verschillen van een uitkomst
waarbij de zgn. Trias Energetica wordt gevolgd. Daarbij worden eerst rendabele besparingsinvesteringen gedaan die zichzelf terugverdienen over hun levensduur, waarna in een vervolgstap de
resterende warmtevraag klimaatneutraal wordt ingevuld. Het kan zijn dat de totale kosten van die
aanpak hoger uitkomen dan wanneer direct van het begin af aan een integrale afweging wordt
gemaakt zoals in dit project. Daarnaast kunnen prijzen afwijken van kosten. Zo worden de kosten van
elektriciteits- en gasnetten bijvoorbeeld gesocialiseerd, hetgeen betekent dat ze over alle aangeslotenen worden omgeslagen ook als maar een beperkt deel van die aangeslotenen de feitelijke
veroorzaker van de kosten is. Die uitkomst kan gebruikt worden als input voor een proces om
gezamenlijk te bepalen hoe de gewenste eindsituatie eruitziet.

A.1

Buurtniveau als basis
Er zijn verschillende soorten oplossingen om de warmtevraag van gebouwen klimaatneutraal in te
vullen. Sommige oplossingen zijn ‘individueel’, zoals ‘all electric’ in combinatie met een forse naisolatie en een laag temperatuurwarmte-afgiftesysteem in het gebouw. Andere oplossingen zijn
‘collectief’, zoals de aanleg van warmtedistributienet.
Wat de kostenoptimale oplossing per buurt is, hangt sterk af van het type, de eigenschappen en
mogelijkheden van de gebouwen in de buurt. Gaat het bijvoorbeeld om dichtbebouwde historische
binnensteden, recente hoogbouw, een dorpskern, buitengebied of bedrijventerrein? En zijn er
mogelijkheden voor restwarmte, geothermie, WKO of groengas? CEGOIA maakt daarom berekeningen
op buurtniveau (CBS-indeling), waarbij de karakteristieken van een buurt worden gebruikt als input
voor het model. Hierbij valt te denken aan het type bebouwing (gestapeld, grondgebonden,
gemiddeld oppervlak, woningtype), het bouwjaar van de gebouwen, de gebouwfuncties (woningen,
kantoren, winkels, etc.) en de dichtheid van de bebouwing (aantal gebouwen per hectare). Daarnaast
wordt ook het huidige energieverbruik en het gemiddelde energielabel van de buurt gebruikt als input
voor het model.
De buurtindeling van Apeldoorn is opgenomen in Figuur 12 van deze rapportage.
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A.2

Totale ketenkosten
CEGOIA berekent de kosten over de gehele keten: distributie (de energie-infrastructuur), productie
(energieverbruik), installaties (warmte-opwektechnieken), gebouwmaatregelen (isolatie) en
belastingen. Hierbij worden zowel de investeringskosten (‘CAPEX’) als de jaarlijkse kosten (‘OPEX’;
energiegebruik, onderhoudskosten, en dergelijke meegenomen.
Er staan twee zaken centraal in de transitie: de investering in isolatie van de bouwschil en in de
gebouwinstallatie, en de rol van de energie-infrastructuren die oplossingen mogelijk maken:
Gas-, elektriciteits- en warmtenetten. Het is dan ook essentieel dat deze schakels in de keten van de
energievoorziening integraal meegenomen worden bij de afweging voor de keuze van een
toekomstige warmtevoorziening. Zonder warmtenet kan een woning immers niet op een centrale
warmtebron aangesloten worden. En ook de kosten van de netverzwaring die nodig zijn bij een
all electric-oplossing dienen inzichtelijk te zijn in de afweging, ook al worden die laatste via de
netbeheerder door iedereen betaald. Het model rekent met de werkelijke kosten voor de energieinfrastructuur. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het onderhouden van een gasnet in het buitengebied
per woning wezenlijk duurder is dan voor een buurt met recente hoogbouw, ook al is dat niet
zichtbaar in de tarieven van de netbeheerder.
De energiekosten hangen samen met gebruikte techniek en het isolatieniveau van de gebouwen.
Een klimaatneutrale HR-ketel draait op groengas, een hybride warmtepomp maakt daarnaast ook
gebruik van elektriciteit om in de warmtebehoefte te voorzien. Het model berekent de energiekosten
van alle gekozen technieken bij alle mogelijke schil-isolatieniveaus (G t/m A+ voor de woningen en
drie isolatieniveaus voor utiliteitsbouw). Hierbij wordt het huidige gemiddelde energieverbruik en
energielabel van de buurt als uitgangspunt gebruikt.
De installatiekosten hangen af de verwarmingstechniek. In dit onderzoek wordt gerekend met de
volgende technieken:
- elektrische warmtepomp (buitenlucht);
- Micro-WKK (Stirling) op groengas;
- hybride warmtepomp (buitenlucht) op groengas;
- HR-ketel op groengas;
- restwarmte;
- geothermie;
- wijk-WKK;
- Warmtenet op vaste biomassa;
- WKO;
- CV-ketel op vaste biomassa.
Voor een goede samenvatting van bovengenoemde technieken verwijzen wij graag naar de website
van www.warmtetechnieken.nl . De brandstofcel is de enige techniek die niet op deze website staat
omschreven. De micro-WKK op basis van een stirling motor is, als innovatieve techniek, toegevoegd in
het basisscenario. Deze micro-WKK maakt van (hernieuwbaar) gas elektriciteit en warmte, wat ingezet
kan worden in de woning. Vanwege het innovatieve karakter is een micro-WKK (nog) een relatief dure
techniek.
Bij warmtedistributie (restwarmte, geothermie, wijk-WKK) wordt ervan uitgegaan dat de zogenaamde
piekwarmte geproduceerd wordt met hernieuwbaar gas, dus niet met aardgas.
Alle technieken worden doorgerekend in combinatie met alle mogelijke besparingsniveaus van de
gebouwen. Bij de elektrische warmtepomp wordt hierbij een minimale schileis van Label B
verondersteld. Dit om een gelijkwaardig comfort van de warmtevoorziening te waarborgen.
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Ook de belastingen worden door het model meegenomen. De belastingen bestaan uit BTW op alle
kostenonderdelen, de energiebelasting op gas en elektriciteit, de opslag duurzame energie op gas en
elektriciteit en de belastingvermindering op de energierekening van woningen. Hierbij worden de
tarieven van 2017 gehanteerd.

A.3

Van investering naar jaarlijkse kosten
Het model berekent de jaarlijkse kosten, CAPEX en OPEX, voor alle keten-onderdelen van de warmtelevering. Alle investeringskosten worden omgerekend naar jaarlijkse kosten, door middel van een
specifieke discontovoet en afschrijftermijn. Hiermee wordt impliciet dus ook rekening gehouden met
het doen van vervangingsinvesteringen.

A.4

De gebouwde omgeving
In dit onderzoek worden utiliteitsbouw en woningen aangeduid als ‘gebouwde omgeving’.
De energievraag van de industrie en landbouw valt buiten de scope van deze studie. De berekeningen
voor utiliteit worden uitgesplitst naar sector. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende
utiliteitssectoren:
- kantoren;
- winkels;
- gezondheidszorg;
- logies;
- onderwijs;
- bijeenkomst;
- sport;
- cellengebouw.
De focus van de berekeningen is de bestaande bouw. Het merendeel van de gebouwen die er vandaag
staan zullen er immers in 2050 nog steeds staan. Bovendien gelden er strenge eisen voor de energiezuinigheid van nieuwbouw (EPC-eisen) en vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in
Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De bijkomende warmtevraag door nieuwbouw is daarom zeer gering in vergelijking tot de totale warmtevraag van de bestaande bouw.
Desalniettemin zijn bestaande nieuwbouwplannen wel uitgevraagd bij de gemeente en daar waar
relevant qua volumes ook meegenomen in de modelberekeningen.
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B Inputwaarden CEGOIA
B.1

Basisgegevens
De standaard inputgegevens per buurt voor de modelberekeningen zijn afkomstig uit openbare
databronnen. Deze databronnen zijn met name:
- BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster): bouwjaar, functie, oppervlak, aantal
gebouwen;
- Statline (CBS): energiegebruik huishoudens op buurtniveau (is gebaseerd op Energie in Beeld),
eigendomsverhouding, type bouw (gestapeld/grondgebonden);
- EP-online: energie labels gebouwen.
- verbetering referentiebeeld utiliteitssector (ECN, 2014).
Restwarmtebronnen en toewijzing
In Figuur 41 zijn de hoge temperatuurrestwarmtebronnen weergegeven die in deze regio en de
omgeving bekend zijn. Deze bronnen zijn afgeleid uit de kaart ‘Ligging industrie en CO₂-emissies’
van RVO. Alleen de industriële bronnen met een berekende energievraag groter dan 400 TJ zijn
opgenomen in deze kaart. Tabel 7 bevat een inschatting van de capaciteit (vermogen) aan warmte die
de bron beschikbaar heeft, welke berekend is op basis van de CO₂-emissiegegevens van de nationale
emissieregistratie.
Twee bronnen met voldoende capaciteit liggen buiten de gemeente Apeldoorn, en zijn daarom niet
meegenomen het gaat om SCA Packaging De Hoop BV en Mayr-Eerbeek BV.
Figuur 41 - Indicatie van aanwezige restwarmtebronnen in de gemeente Apeldoorn
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Tabel 7 - Restwarmte in Apeldoorn, zoals meegenomen in de warmteanalyse
Bedrijf

Vermogen aan warmte (MW)

Owens Corning Veil

1

RWZI Stadhoudersmolen

3

Arjowiggins Security BV

1

Solicpack BV

3

Potentie geothermie
Volgens ThermoGIS van TNO is in de gehele gemeente Apeldoorn mogelijk potentie voor de winning
van geothermische energie aangegeven. Naast de studie van IF-Technology over elektriciteit uit
aardwarmte (IF Technology, 2013) is beperkte informatie aanwezig over de potentie van geothermie.
Verder onderzoek zal de precieze mogelijkheden van geothermie in deze regio duidelijk moeten
maken. In de berekeningen is geothermie meegenomen als optie met een onbeperkte warmtecapaciteit.
Toepasbaarheid van WKO
WKO staat voor warmte- en koudeopslag. In het model wordt gerekend met een centraal open
grondwatersysteem en een lokaal WKO-distributienet.
Open WKO-systemen kunnen grote invloed hebben op de ondergrondse omgeving. Om negatieve
effecten te voorkomen zijn open WKO-systemen niet overal toegestaan. In de gemeente Apeldoorn
zijn grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen, hier gelden restricties voor het aanleggen van
een WKO. Deze gebieden zijn weergegeven in Figuur 42.
Figuur 42 - WKO-restrictiegebieden in de gemeente Apeldoorn

(bron: GIS-tool Omgevingsdienst Veluwe IJssel)
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Beschikbaarheid groengas en toewijzing
In de analyse is een variant doorgerekend waar er beperkt groengas beschikbaar is voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De beschikbaarheid van groengas is voor de hele regio bepaald.
We nemen aan dat er uiteindelijk 2 bcm (miljard kuub) groengas beschikbaar zal zijn in heel Nederland
Gasunie, 2016). Aangezien de gebouwde omgeving nu relatief veel betaalt voor het verbruik van
aardgas (ten opzichte van bijvoorbeeld de aardgasprijs voor industrie en voor energiecentrales) is het
aannemelijk dat er 1,5 bcm van het groene gas beschikbaar zal zijn voor de gebouwen. Het aandeel
groengas voor de gemeente is vervolgens bepaald naar ratio van het huidige aardgasverbruik door de
woningen in de regio ten opzichte van het verbruik in heel Nederland.
Dit resulteert in 15,2 miljoen kubieke meter groengas per jaar voor de gemeente Apeldoorn.
Ontwikkeling beschikbaarheid
In Figuur 43 wordt het aandeel groengas weergegeven bij een lineaire toename van groengas en
tegelijkertijd een lineaire afname van de hoeveelheid aardgas in de loop naar 2050.
Figuur 43 - Ontwikkeling beschikbare hoeveelheid gas met het aandeel groengas

Ontwikkeling gasaandeel
12
aandeel 0%
Beschikbaarheid gas (BCM)

10

aandeel 2%

aandeel 5%

8

aandeel 9%
6

groengas

aandeel 15%

aardgas

aandeel 25%

4

aandeel 45%
2
0
2015

aandeel 100%

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Waterstof in plaats van groengas
Bij Variant 3 ‘waterstof’ wordt groen gas vervangen door waterstof. Het verschil in de berekeningen
tussen groengas en waterstof is:
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Verschil groengas/waterstof

Groengas

Waterstof

Kosten (2035)

21 €/GJ (0,74 €/m3)

22,6 €/GJ

Kostenverhoging distributienet

Leidingen 50% duurder

Kostenverhoging gasverbruiksinstallatie

Ombouwkosten hybride warmtepomp
en HR-ketel: € 1.500
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B.2

Specifieke gegevens van de gemeente
Van de gemeente Apeldoorn en een aantal belangrijke partners is specifieke informatie ontvangen om
het CEGOIA-model te verrijken. In Tabel 8 staat een overzicht van de ontvangen data en hoe deze
gebruikt is in de analyse. Een aantal gegevens (woningtype en energie index) komen overeen met
gegevens welke CE Delft zelf al in bezit had en is hierom niet gebruikt in de analyse.
Tabel 8 - Ontvangen data
Bron
Gemeente Apeldoorn

Alliander
Woningcorporaties (de Woonmensen,
De Goede Woning, Ons Huis,
Veluwwonen, Mooiland)
Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Gegevens
Duurzame warmtewijken en
burgerinitiatieven
Rapportages geothermie, restwarmte,
warmtenet Brouwersmolen,
Planning werkzaamheden riolering
Woningbouwplannen
Informatie over warmtenet Kerschoten
en Zuidbroek
Rapportage en kansenkaart riothermie
Kaart met WKO installaties 2008
Status gasnet
Geplande nieuwbouw; complexen met
blokverwarming
Planning werkzaamheden
Energie-index/label bezit
Geschiktheidskaart WKO
Rapportage warmtebeschikbaarheid

Remeha

Kentallen Stirling-WKK

HabekoWonen
Woonpartners

Energie-index/label bezit
Energie-index/label bezit
Blokverwarming
Locatie gemalen, rapportages RWZI en
aquathermie

Waterschap

B.3

Hoe verwerkt?
Kansenkaart
Check op CEGOIA inputwaarden
Kansenkaart
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Opgenomen in Bijlage C
Opgenomen in Bijlage C
Kansenkaart
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Kansenkaart
Ingezien; geen inpassing in model
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Meegenomen in CEGOIAinputwaarden
Ingezien; geen inpassing in model
Ingezien; geen inpassing in model
Meegenomen in CEGOIA-model
Opgenomen in Bijlage C

Andere belangrijke inputgegevens
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde energiekosten van gas en
elektriciteit en de gehanteerde discontovoeten en afschrijftermijnen.
Voor de ontwikkeling van de aardgasprijs wordt aangesloten bij de studie Welvaart en Leefomgeving
(CPB ; PBL, 2016). Hierbij is gebruikt gemaakt van het scenario ‘Hoog’. Voor de groengasprijs wordt
0,75 €/m3 exclusief belastingen aangenomen. Het model rekent in tussenliggende jaren met een
gecombineerde gasprijs op basis van het aandeel aardgas en het aandeel groengas. De opbouw van de
gasprijs is weergegeven in Figuur 44.
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Figuur 44 - Ontwikkeling van de gasprijs
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Ontwikkeling elektriciteitsprijs
Voor de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs wordt aangesloten bij het scenario ‘Hoog’ uit de studie
Welvaart en Leefomgeving (CPB ; PBL, 2016).
Figuur 45 - Ontwikkeling elektriciteitsprijs
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2040

2045
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Gehanteerde discontovoeten en afschrijftermijnen
Alle investeringen worden in het model omgerekend naar jaarlijkse kosten. Dit gebeurt met een
specifieke discontovoet en afschrijftermijn, afhankelijk van het type investering. De gehanteerde
discontovoeten zijn weergegeven in Tabel 9 en de gehanteerde afschrijftermijnen in Tabel 10.
Tabel 9 - Gehanteerde discontovoeten
Onderdeel

Discontovoet

Warmtenet

6,0%

Energie-infrastructuur Elektra + gas

3,0%

Woningen particulier

5,5%

Woningen corporatie

3,75%

Utiliteit

8,0%

Glastuinbouw

8,0%

Tabel 10 - Gehanteerde afschrijftermijnen
Onderdeel

Afschrijftermijn

Collectieve installaties

25 jaar

Gebouwinstallaties

15 jaar

Energie-infrastructuur

40 jaar

Gebouwmaatregelen

50 jaar

Zonneboiler

25 jaar

Zonnepanelen

25 jaar

Tabel 11 - Inputwaarden individuele warmtetechnieken
Techniek

Investering

Leercurve22

Rendement23

Onderhoud24

HR-ketel

€

1.500,00

Langzaam

0,94/0,70

2%

Hybride warmtepomp (buitenlucht)

€

5.000,00

Snel

Variabel25

2%

Hybride warmtepomp (ventilatie)

€

4.023,00

Snel

Variabel25

2%

Elektrische lucht-warmtepomp

€

8.000,00

Snel

3,7/-

2%

Elektrische bodemwarmtepomp

€

12.500,00

Snel

4,4/-

2%

CV-ketel (vaste biomassa)

€

8.000,00

Langzaam

0,86/-

5%

Elektrische boiler (warm tapwater)

€

1.112,00

Langzaam

-/0,75

0%

Micro-WKK (stirlingmotor)

€

8.000,00

Snel

0,9/0,65

2%

________________________________
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22

In de berekeningen wordt gekeken naar investeringskosten in de toekomst. Om rekening te houden met prijsontwikkelingen

23

is een leercurve toegepast op de prijzen van nu. Dit wordt gedaan in drie snelheden. Zie Figuur 46
Het rendement voor ruimteverwarming/warm tapwater.

24

De jaarlijkse onderhoudskosten zijn uitgedrukt als percentage van de investering.

25

Zie Tabel 13.
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Tabel 12 - Inputwaarden collectieve warmtetechnieken
Techniek

Investering

Restwarmte industrie

Leercurve7

Onderhoud24

250 €/kW

Snel

5%

Geothermie

1.818 €/kW

Snel

3%

Wijk-WKK

1.300 €/kW

Langzaam

WKO

1.133 €/kW

Snel

1%
0,5%

Tabel 13 - Inputwaarden hybride warmtepomp
Techniek

Buitenlucht

Ventilatielucht

Schil
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C

Aandeel elektrisch
0,52
0,49
0,47
0,45
0,42
0,40
0,38
0,58
0,56
0,49

Rendement elektrisch
3,68
3,72
3,75
3,78
3,81
3,84
3,86
4,27
4,28
4,29

Rendement gas
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Tabel 14 - Inputwaarden afgiftesystemen per bruto vloeroppervlak
Afgiftesysteem

Investering

LT-radiatoren

14 €/m2

HT-radiatoren

16 €/m2

Vloerverwarming

72 €/m2

Tabel 15 - Inputwaarden overige technieken
Techniek

Investering

Leercurve7

Onderhoud24

Monoblock koelsysteem

€ 1.000,00

Snel

0,40

0%

Mechanische ventilatie

€ 1.500,00

Snel

0,80

2%

WTW-douchepijp

€

487,00

Snel

50% Besparing26

2%

Zonneboiler voor warm tapwater

€ 2.524,00

Snel

50% Besparing26

2%

285 €/m2

Snel

150 kWh/m2

0%

Zon-PV

________________________________
26
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Rendement

De installatie zorgt voor een besparing van 50% op de warm tapwatervraag.
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Figuur 46 - Leercurves op investeringen door innovaties
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Tabel 16 - Besparing op de warmtevraag voor ruimteverwarming van woningen per schilstap

Schil

A+27

A

B

C

D

E

F

G

Huidig G

73%

45%

34%

28%

18%

10%

3%

0%

Huidig F

69%

43%

32%

26%

15%

7%

0%

-

Huidig E

62%

39%

27%

20%

8%

0%

-

-

Huidig D

54%

34%

20%

13%

0%

-

-

-

Huidig C

43%

24%

8%

0%

-

-

-

-

Huidig B

33%

17%

0%

-

-

-

-

-

Huidig A

23%

0%

-

-

-

-

-

-

Huidig A+

0%

-

-

-

-

-

-

-

Op de investeringskosten voor isolatiemaatregelen wordt de langzame leercurve toegepast,
met uitzondering van isoleren naar energielabel A+, hierbij wordt de snelle leercurve toegepast.
Tabel 17 - Investeringskosten in €/m2 voor isolatiemaatregelen van gestapelde woningen
Schil

A+

A

B

C

D

E

F

G

Huidig G

441

141

116

102

80

57

30

0

Huidig F

337

138

107

89

61

30

0

-

Huidig E

337

132

96

75

43

0

-

-

Huidig D

253

160

80

34

0

-

-

-

Huidig C

267

157

72

0

-

-

-

-

Huidig B

119

84

0

-

-

-

-

-

Huidig A

64

0

-

-

-

-

-

-

Huidig A+

0

-

-

-

-

-

-

-

________________________________
27

Het label A+ wordt enkel toegepast in combinatie met een elektrische warmtepomp en zonnepanelen: de zogenaamde
Nul-Op-de-Meter-woning.
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Tabel 18 - Investeringskosten in €/m2 voor isolatiemaatregelen van grondgebonden woningen
Schil

A+

A

B

C

D

E

F

G

Huidig G

303

170

140

123

96

66

33

0

Huidig F

277

166

128

106

72

35

0

-

Huidig E

232

147

107

85

49

0

-

-

Huidig D

198

122

76

49

0

-

-

-

Huidig C

218

185

69

0

-

-

-

-

Huidig B

82

70

0

-

-

-

-

-

Huidig A

31

0

-

-

-

-

-

-

Huidig A+

0

-

-

-

-

-

-

-

De toegepaste leercurve op de isolatiekosten voor utiliteitsgebouwen in de langzame curve.
Tabel 19 - Warmtevraag in GJ/m2 en investeringskosten voor isolatiemaatregelen in €/m2 van utiliteit
BAG-functie

Kantoor

Winkel

Gezondheidszorg

Logies

Onderwijs

Bijeenkomst

Sport

Cel

72

Bouwjaar

Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990
Tot 1920
1920-1974
1975-1989
1990-1994
Vanaf 1990

Huidige
warmtevraag
(GJ/m2)
1,01
0,80
0,41
0,37
0,31
0,51
0,41
0,21
0,20
0,16
1,15
0,84
0,47
0,47
0,39
0,75
0,60
0,33
0,31
0,27
0,55
0,42
0,23
0,22
0,17
0,55
0,79
0,60
0,61
0,42
0,80
0,65
0,42
0,42
0,35
1,21
0,82
0,49
0,49
0,39
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Isolatie
Niveau B
(GJ/m2)
0,27
0,24
0,22
0,22
0,21
0,15
0,13
0,12
0,11
0,11
0,39
0,37
0,34
0,31
0,30
0,27
0,24
0,23
0,22
0,21
0,16
0,15
0,13
0,12
0,12
0,21
0,34
0,41
0,40
0,34
0,32
0,34
0,31
0,30
0,28
0,38
0,38
0,33
0,30
0,30

Isolatie
Niveau A
(GJ/m2)
0,19
0,17
0,16
0,15
0,15
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,27
0,26
0,24
0,22
0,21
0,19
0,17
0,16
0,16
0,15
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,14
0,24
0,28
0,28
0,24
0,22
0,23
0,22
0,21
0,19
0,27
0,27
0,23
0,21
0,21

Kosten
Niveau B
(€/m2)
78
77
71
70
67
92
91
83
82
77
92
91
84
82
78
88
87
81
79
76
85
85
75
74
69
78
77
71
70
66
128
127
115
112
105
53
53
50
49
47

Kosten
Niveau A
(€/m2)
104
104
98
97
93
121
121
113
111
107
122
122
114
112
108
117
117
111
109
106
114
114
105
103
98
106
105
99
98
94
180
179
167
164
157
72
71
68
67
65

Tabel 20 - Overige energievragen van woningen
Woningschil

Ventilatie
(GJ/m2)
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00

A+
A
B
C
D
E
F
G

Koude
(GJ/m2)
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hulpenergie
(GJ/m2)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Warm tapwater
(GJ/pp)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Tabel 21 - Overige energievragen van utiliteit
BAG-functie

Ventilatie
(GJ/m2)

Koude
(GJ/m2)

Hulpenergie
(GJ/m2)

Koudevraag
(GJ/m2)

Warm tapwater
(GJ/m2)

Kantoor

0,019

0,034

0,007

0,034

0,006

Winkel

0,008

0,011

0,010

0,011

0,006

Gezondheidszorg

0,046

0,030

0,016

0,030

0,095

Logies

0,048

0,077

0,019

0,077

0,065

Onderwijs

0,009

0,002

0,009

0,002

0,007

Bijeenkomst

0,048

0,077

0,019

0,077

0,065

Sport

0,081

0,000

0,042

0,000

0,079

Cel

0,048

0,077

0,019

0,077

0,065

Tabel 22 - Ouderdomsfactoren: kostenverhogende factor vanwege de ouderdom van de gebouwen
Investeringsonderdeel

Bouwjaar voor 1900

Bouwjaar 1900-1945

2

1,5

1

1,3

1

0,65

2

1,5

1

Isolatiemaatregelen
Amovering
Energie-infrastructuur

Bouwjaar na 1945

Tabel 23 - Inputwaarde potentieel dakoppervlakte zon-PV
BAG-functie

73

Ratio dak/bruto vloeroppervlak

Aandeel dakoppervlak beschikbaar

Woning - grondgebonden

0,25

1/3

Woning - gestapeld

0,33

1/2

Kantoor

0,48

1/2

Winkel

0,50

1/2

Gezondheidszorg

0,40

1/2

Logies

0,50

1/2

Onderwijs

0,71

1/2

Bijeenkomst

0,40

1/2

Sport

1,00

1/2

Cel

0,26

1/2
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De kosten voor netverzwaring bij gebruik van elektrische warmtepompen bedragen 961 €/kW (zonder
leercurve).
Tabel 24 - Inputwaarde netverzwaring elektriciteit
Techniek
Bodemwarmtepomp

Netverzwaring28 (kW)
0,5
1,1
1,7
1,9
4,1
7,2

Isolatieschil
A+
A
B
A+
A
B

Luchtwaterwarmtepomp

Tabel 25 - Productiekosten warmtebronnen
Warmtebron

Kosten (€/GJ)

Opmerking

2,67

-

Afvalverbrandingsinstallatie
Biomassacentrale

20

-

Geothermie

Elektriciteitsprijs/20

SPF 20 (pompenergie)

Industrie

Elektriciteitsprijs/20

SPF 20 (pompenergie)

Gasturbine

4,94

-

Kolencentrale

2,38

-

STEG

4,94

-

WKO

Elektriciteitsprijs/3,5

SPF 3,5

Tabel 26 - Bijstookfactor warmtebronnen
Schil

Bijstook (%)

Rendement bijstook

A+

10,0%

0,9

A

12,5%

0,9

B

15,0%

0,9

C

17,5%

0,9

D

20,0%

0,9

E

22,5%

0,9

F

25,0%

0,9

G

27,50%

0,9

Voor warmtelevering met een warmtenet wordt een leidingverlies aangehouden van 15%.
De gelijktijdigheidsfactor voor de aansluitingen op het warmtenet wordt verondersteld op 50%.

Tabel 27 - Inputwaarde warmtenet
Type gebouw

Aansluitkosten

Aansluitwaarde

€ 8.000

7,5 kW

€ 12.000

9,0 kW

150 €/kW

0,5 kW/m2

Gestapelde woning
Grondgebonden woning
Utiliteit

________________________________
28

74

Inclusief gelijktijdigheidsfactor.

5.P45 - Warmtekansenkaart Apeldoorn - 27 juni 2018

Tabel 28 - Belastingtarieven 2017
Onderdeel

Woningen

BTW

21%

21%

1,59 €ct/m3

1,59 €ct/m3

Opslag duurzame energie elektriciteit

0,74 €ct/kWh

0,5825 €ct/kWh

Energiebelasting gas

25,244 €ct/m3

25,244 €ct/m3

Energiebelasting elektriciteit

10,13 €ct/kWh

3,6259 €ct/kWh

€ 308,54

€0

Opslag duurzame energie gas

Belastingvermindering

75

Utilteit
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C Kleinschalige opties & Innovaties
Hieronder geven we aan welke overwegingen hebben geleid tot het wel of niet meenemen van
bepaalde technieken. Tevens geven we advies hoe met een bepaalde techniek in vervolgtrajecten
omgegaan kan worden.

C.1

Algemeen
In het algemeen gelden de volgende overwegingen:
‐ Als de maatschappelijke kosten van een verwarmingstechniek interessant is en deze is breed
inzetbaar, dan is deze techniek door ons gemodelleerd in CEGOIA.
‐ Technieken die: a) wel breed inzetbaar zijn, maar te klein zijn voor een buurtgerichte aanpak
(CEGOIA doet een voorstel voor de invulling van een verwarmingstechniek per CBS-buurt),
b) verouderd zijn of c) niet concurrerend zijn, worden niet meegenomen in CEGOIA. Deze
technieken zijn niet relevant voor een warmtekansen onderzoek (ze zullen immers nooit als
voorkeurstechniek uit het model komen).
‐ Sommige technieken lijken interessant voor een bepaalde (specifieke) situatie, maar de
praktijksituatie (financieel/operationeel) is nog niet (goed) bekend. Deze technieken zijn daarom
nog niet gemodelleerd in CEGOIA. Deze technieken worden kwalitatief behandeld in het rapport.
Dat wil zeggen. we geven een korte omschrijving van de techniek en een advies hoe hiermee
omgegaan kan worden.
‐ In het CEGOIA-model kunnen maximaal 10 technieken onderling vergeleken worden. De opdrachtgever (i.c. de gemeente Apeldoorn) maakt hiervoor de keuze.

C.2

Keuze micro-WKK op basis van stirlingtechniek of brandstofcel
Als we uitgaan van waterstof als energiedrager dan kan voor de micro-WKK gekozen worden tussen
twee technieken: de micro-WKK op basis van een stirling motor of een brandstofcel. De keuze voor
een WKK met stirling techniek of brandstofcel hebben we besproken met Remeha. Remeha is van
mening dat in het jaar 2035 (het zichtjaar van dit project) een micro-WKK op basis van een stirling
motor kansrijker/economisch interessanter is, dan een brandstofcel. Dit komt overeen met onze
informatie. Daarom hebben we voor deze studie gekozen voor de micro-WKK op basis van stirlingtechniek.

C.3

Waarom kijken naar innovatieve technieken?
Uit de modelberekeningen blijkt dat een beperkt aantal technieken naar voren komt als voorkeursoptie. Daarmee blijkt ook dat een aantal opties weinig als voorkeur uit de berekeningen komt.
Dit resultaat zien wij vaker. De vraag doemt op: Waarom zou een gemeente dan toch willen kijken
naar andere innovatieve technieken?
‐ Warmtebronnen/energiedragers zijn schaars.
Bedacht moet worden dat warmtebronnen zoals groengas, elektriciteit niet onbeperkt aanwezig
zijn. In de studie hebben we een beperking gezet op groengas, maar niet op elektriciteit. Als hierop
ook een beperking opgenomen zou worden, dan heeft dat invloed op de uitkomst.
Voorbeeld: In vele buurten komt de all electric-optie (warmtepomp met buitenlucht) als
goedkoopste optie naar voren. Op het moment dat er een beperking zou zijn aan elektriciteit,
bijvoorbeeld omdat de gemeente de eis hanteert dat alle benodigde elektriciteit op eigen
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‐

‐

C.4

grondgebied opgewekt moet worden, dan ontstaat er een stimulans op de elektriciteitsvraag te
beperken.
Innovatieve technieken kunnen - in de toekomst- goedkoper en daarmee interessanter worden.
In deze studie gaan we uit van de huidige kennis van de techniek en de beste kosteninschatting
voor de toekomst. Toch kan het zijn dat bepaalde technieken (spontaan) een substantiële
kostendaling laten zien, waardoor deze technieken wel kostentechnisch interessant worden.
Spreiding van warmtebronnen is gewenst vanwege risicospreiding.
En als laatste kan risicospreiding genoemd worden. Het inzetten van een beperkt aantal technieken en bronnen kan resulteren in een verhoogd risico. Bijvoorbeeld: stel dat een gemeente
kiest om één bepaalde techniek veelvuldig in te zetten en er ontstaan problemen met deze
techniek. Wellicht wordt besloten dat deze techniek versneld uit gefaseerd moet worden.
Met spreiding van de warmtebronnen is de impact van zo’n probleemsituatie kleiner.

Thermische energie uit afvalwater (TEA)
Thermische energie uit afvalwater (TEA of Riothermie) is een methodiek waarmee thermische energie
uit het afvalwater kan worden teruggewonnen. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van gebouwen of installaties, die in de nabijheid van de riolering staan.
Een warmtewisselaar haalt warmte uit het riool (de effluent-leiding) en deze warmte wordt
opgewaardeerd met een collectieve warmtepomp (tot circa 50°C), zodat het geschikt is voor
ruimteverwarming in gebouwen.
STOWA (het kennisinstituut van waterschappen) heeft diverse studies laten uitvoeren naar het
potentie van deze duurzame energiebron. Hieruit blijkt dat TEA toegepast kan worden indien een wijk
of kantoor in de buurt van een effluent-leiding ligt. Tauw heeft het potentieel voor TEA in kaart
gebracht voor de gemeente Apeldoorn (zie Figuur 47). Het betreft de ligging en het (globale)
thermisch vermogen van het gemeentelijk riool. Tevens staan hierop potentiele afnemers aangegeven. Uit de kansenkaart blijkt dat het riool aan de Noordoost kant van Apeldoorn het grootste
vermogen heeft (1-1,7 MW, goed voor 250 - 425 WEQ). Deze warmte zou benut kunnen worden in de
nieuwbouwwijk Zuidbroek. Volgens opgave van de gemeente Apeldoorn is voor deze wijk besloten dat
daar restwarmtelevering vanuit de RWZI toegepast zal worden.
TEA betreft doorgaans een klein-collectief systeem. Dit soort systemen zit (nog) niet in het CEGOIAmodel, omdat het CEGOIA-model een uitspraak doet over een verwarmingssysteem voor een buurt
(CBS-indeling). Een klein-collectief systeem is doorgaans kleiner dan een CBS-buurt, waardoor deze
systemen (nog) niet opgenomen zijn in het rekenmodel.
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Figuur 47 - Riothermie Kansenkaart Apeldoorn

C.5

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).
Bij thermische energie uit oppervlaktewater wordt warmte en koude onttrokken uit het oppervlakte
water. Voor diverse beheergebieden en locaties in Nederland zijn potentieelkaarten opgesteld die
inzicht geven in de geschiktheid van het oppervlaktewater om warmte of koude te winnen. Hieruit
blijkt dat stromend water het grootste technisch potentieel laat zien. Dit technisch potentieel is veelal
niet winbaar, omdat er geen gebouwen in de omgeving aanwezig zijn. Het maatschappelijk winbaar
potentieel is het economisch winbaar potentieel (= geschiktheid van oppervlaktewater om energie te
winnen) gecombineerd met enkele relevante randvoorwaarden en doelstellingen, te weten drinkwaterwinning, hittestress en waterkwaliteit.
Meestal wordt TEO-toegepast in combinatie met een WKO-installatie en warmte- en koudeopslag in
de bodem. Voor nadere informatie zie het STOWA-rapport, Thermische energie uit oppervlaktewater,
Handreiking voor ontwikkeling TEO-projecten (2017). Omdat TEO meestal wordt uitgevoerd in
combinatie van WKO-bronregeneratie kan deze techniek gezien worden als een aanvulling op een
(normaal) WKO-systeem. Op het moment dat uit onze analyse een WKO-systeem als beste optie naar
voren komt en het gebied ligt in de buurt van een kansrijke oppervlakte bron, dan is nader onderzoek
gericht op het toepassen van bronregeneratie aan te bevelen.

SMART Polder
Met smartpolder wordt bedoeld peilbeheer, zoetwatervoorziening en waterkwaliteitsverbetering
gekoppeld aan het opwekken en efficiënter inzetten van duurzame energie. Door de verbinding van
de water- en energie sector ontstaat een meerwaarde die zich laat vertalen in: energiebesparingen en
vermindering van CO2-uitstoot, kostenbesparingen, verbetering van waterkwaliteit en het ‘stedelijk’
klimaat (IF Technology, 2016).
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Voor de gemeente Apeldoorn betekent dit bijvoorbeeld het halen van warmte uit het peilbeheer.
Diverse gemalen pompen nu jaarlijks grote hoeveelheden oppervlaktewater en grondwater naar een
ander peilvlak. Zie Figuur 49 voor een overzicht van de gemalen in en rond Apeldoorn. In de wijk
De Maten wordt gemiddeld 7.000.000m3 grondwater per jaar afgevoerd.
Smartpolder is een vorm van TEO en onze aanbeveling sluit daarop aan.
Figuur 48 - Smartpolder

(bron: www.smartpolder.nl)

C.6

Effluent RWZI
Dit betreft warmte-onttrekking uit het gezuiverde water afkomstig van een RWZI. Dit water wordt
getransporteerd van Apeldoorn-Noord naar het oppervlaktewater van de rivier de IJssel.
TNO heeft in een studie (TNO, 2006) geconcludeerd dat het potentieel van de effluentstroom om
gebouwen te verwarmen zodanig groot is dat hiermee naar schatting de helft of meer van de m2
bedrijfsoppervlak in Apeldoorn-Noord II verwarmd kan worden. Het bruto vloeroppervlak (BVO) van
alle bedrijven is circa 250.000m2. De warmte is ook goed bereikbaar omdat de effluentleiding dwars
over en op geringe diepte onder het maaiveld van het bedrijventerrein loopt.
Adviesbureau Tauw voert momenteel een potentieel studie uit naar de winbare warmte uit deze bron.
Het resultaat van de studie is naar verwachting in juni 2018 gereed.
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Figuur 49 - Gemalen in Apeldoorn

(bron: Waterschap Vallei Veluwe 23-05-2018)

Advies:
Wij adviseren om voor TEO en TEA een aanvullende studie uit te voeren om te bezien welke
mogelijkheden er zijn om TEO en TEA toe te passen in Apeldoorn. Daarbij dient deze techniek
vergeleken worden met in deze studie uitgewerkte technieken en kosten.

C.7

Slib uit RWZI.
De RWZI in Apeldoorn levert jaarlijks circa 10.000 ton (droge stof). Deze droge stof heeft een
calorische waarde die vergelijkbaar is met die van hout. Hiermee kunnen circa 1.000 á 3.000 WEQ
verwarmd worden.
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D Bijlage Techniekbeschrijvingen
In deze bijlage worden verschillende technische mogelijkheden voor een warmtevoorziening zonder
aardgas kwalitatief beschreven. Hierbij is uitgegaan van bewezen technieken die op grote schaal
kunnen worden toegepast. Er wordt toegelicht hoe zij werken, wat de voor- en nadelen zijn, wat de
relaties met andere technieken zijn en welke effecten zij hebben op de bestaande netwerken.
Meer informatie vindt u op: https://www.ce.nl/warmtetechnieken.
Hernieuwbaar gas en groengas
In deze rapportage wordt gesproken over hernieuwbaar gas en groengas.
Groengas is gas opgewekt door de vergisting of vergassing van biologisch materiaal.
Hernieuwbaar gas zijn overige hernieuwbare gassen, die opgewekt kunnen worden vanuit chemische processen.
Huidige vormen van hernieuwbaar gas zijn waterstof, syngas en ammoniak.

D.1

HR-ketel
Het merendeel van de woningen wordt momenteel verwarmd met een hoogrendementsketel op
aardgas. Door aardgas te vervangen met groengas kan de HR-ketel CO₂-neutraal worden gebruikt.
De combiketel is een warmtetechniek voor de productie van ruimteverwarming en warm tapwater.
De ketel verwarmt water door gas te verbranden. De pomp bij de ketel verplaatst het verwarmde
water naar het afgiftesysteem in de woning. Nadat het water door het afgiftesysteem is gestroomd,
komt het afgekoelde water weer terug naar de ketel en wordt het opnieuw verwarmd. Voor het
maken van warmtapwater wordt koud water uit de waterleiding verwarmd. Dit warme water wordt
naar de tappunten vervoerd.
HR-combiketels zijn relatief energiezuinig, omdat ze de condensatiewarmte uit de rookgassen kunnen
benutten. Hoewel een HR-ketel water verwarmt d.m.v. de verbranding van gas, is naast een
aansluiting op het gasnet en het waternet een aansluiting op het riolering (t.b.v. condenswaterafvoer)
en het elektriciteitsnet benodigd.

Voor- en nadelen:
-

D.2

Geen aanvullende ingrepen vereist. De verandering van energiedrager (van aardgas naar groengas)
vereist geen veranderingen aan de installatie of de infrastructuur.
Bewezen en goedkope techniek.
Groengas is zeer beperkt beschikbaar.

Hybride warmtepomp
De hybride warmtepomp combineert een elektrische warmtepomp met de HR-ketel op groengas.
De elektrische warmtepomp kan ongeveer voor de helft van de warmtevraag zorgen. Dit gaat zeer
efficiënt, omdat de warmtepomp energie haalt uit de buitenlucht of ventilatielucht. De energie wordt
gebruikt voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding. Ongeveer een vijfde van de tijd
springt de HR-ketel bij op momenten dat de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren, zoals
in het geval het buiten koud is en/of er (veel) warmtapwater nodig is.
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Voor- en nadelen:
-

-

D.3

Geen aanvullende ingrepen vereist. De verandering van energiedrager (van aardgas naar groengas)
vereist geen veranderingen aan de installatie of de infrastructuur. Netverzwaring is niet noodzakelijk omdat de piekbelasting wordt opgevangen door de HR-ketel.
Groengas is zeer beperkt beschikbaar.

Elektrische warmtepomp
Een elektrische warmtepomp gebruikt energie uit de lucht of de bodem, die met behulp van
elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater.
De luchtwarmtepomp is een systeem met een buitenunit waar een koudemiddel doorheen stroomt
dat energie opneemt uit de lucht. De bodemwarmtepomp neemt warmte op uit de bodem door
middel van verticale of horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt. De warmtepomp
zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning. Doordat de warmtepomp grotendeels
duurzame energie uit de lucht of bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit,
heeft het een hoog rendement. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat
een woning goed geïsoleerd is.

Voor- en nadelen:
-

D.4

zeer hoog rendement;
mogelijkheid tot koelen;
mogelijk zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig (minimaal 3x25A);
goede schilisolatie nodig (minimaal Energielabel B);
vereist een lage temperatuurafgiftesysteem, zoals wand- of vloerverwarming;
luchtwarmtepompen produceren geluid en kunnen trillingen veroorzaken;
er is niet altijd voldoende ruimte voor de bodembron.

CV-ketel op vaste biomassa (pelletkachel)
Een CV-ketel op houtpellets (pelletketel-CV) is een hernieuwbaar alternatief voor de CV-ketel op
aardgas. De pelletketel verbrandt houtpellets met een hoog rendement. Houtpellets worden gemaakt
van houtvezels van kap- en snijafval die onder hoge temperatuur worden samengeperst. De pellets
worden door de gebruiker opgeslagen in een opslagtank en worden automatisch naar de ketel
gevoerd als deze aangaat. De pelletketel-CV is een gesloten toestel, waarbij geen vlammen zichtbaar
zijn. Hij is niet bedoeld als sfeerverwarming in de woonkamer, maar echt als vervanging van de
HR-ketel. De duurzaamheid van de houtpellets wordt sterk bepaald door de herkomst van de
biomassa, de productiemethode en de transportbewegingen die er voor nodig zijn.

Voor- en nadelen:
-
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enkel een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig;
vaste biomassa is beperkt beschikbaar;
pelletopslag neemt veel plek in of veel vervoersbewegingen zijn noodzakelijk om in de aanvoer te
voorzien;
de pelletketel is niet geluidloos;
de ketel stoot fijnstof uit. In het rookgaskanaal kan een fijnstoffilter ervoor zorgen dat er minder
fijnstof wordt uitgestoten.
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D.5

Hoge temperatuurwarmtelevering
Warmtelevering is een collectieve voorziening, waarbij de warmte via een warmtenet naar de
gebouwen gebracht wordt. De gebouwen krijgen een afleverset met een warmtewisselaar om de
warmte uit het net over te dragen naar het gebouw. Er kan zowel in de ruimtevraag als warm
tapwatervraag worden voorzien. Bij hoge temperatuurwarmtenetten zijn er geen eisen aan het
isolatieniveau van het gebouw. Er zijn verschillende soorten warmtebronnen waarmee het net kan
worden gevoed. Naast de warmtebron is het warmtenet meestal voorzien van gasgestookte
piekketels die op momenten van piekvraag extra warmte in het warmtnet invoeden. In de modelberekeningen wordt aangenomen dat deze piekketels op hernieuwbaar gas draaien, omdat groengas
maar beperkt beschikbaar is. Huidige vormen van hernieuwbaar gas zijn waterstof, hernieuwbaar gas
en ammoniak.

Geothermie
Bij geothermie wordt warmte gewonnen uit de ondergrond, vanaf een diepte van 500 meter. Als bron
voor een hoge temperatuurwarmtenet is een diepte van 1.500 tot 4.000 gebruikelijk. In de berekeningen is uitgegaan van een temperatuur van minimaal 70°C voor warmte uit een geothermiebron.
Echter is niet iedere ondergrond geschikt voor geothermie. Om de warmte op te pompen is wel
elektriciteit benodigd, dit bedraagt ongeveer 1/20 van de warmte die wordt gewonnen uit de
ondergrond.

Wijk-WKK
Een wijk-WKK verbrandt gas en produceert daarbij zowel warmte als elektriciteit. Een wijk-WKK is
gepositioneerd in een wijk en kan aangesloten worden op het middendruk gasnet. Om deze reden
gaan we er in de modelberekeningen van uit dat de WKK draait op hernieuwbaar gas. Bijstook met
piekketels is bij de wijk-WKK dan ook niet van toepasing.

Restwarmte
Restwarmte is veelal aanwezig bij grote industrieën. Deze restwarmte kan worden uitgekoppeld naar
het warmtenet.

Voor- en nadelen:
-

D.6

vereist geen schilverbeteringen;
dure infrastructuur en een hoge bebouwingsdichtheid is dan ook noodzakelijk;
toepassingsmogelijkheid afhankelijk van beschikbare bronnen.

Lage temperatuurwarmtelevering
Een warmtenet kan ook worden gevoed door lage temperatuurbronnen (<55°C). Voorbeelden van
lage temperatuurbronnen zijn oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA), datacenters, supermarkten,
koel- en vrieshuizen en ijsbanen. Vanwege de lage temperatuurlevering is het noodzakelijk dat de
aangesloten gebouwen goed zijn geïsoleerd of de warmte kan per gebouw worden opgewaardeerd
door een warmtepomp (booster).
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WKO
Een WKO-systeem (warmte/koudeopslag) maakt gebruik van een aquifer in de bodem voor seizoensopslag. Dit is een waterlaag in de ondergrond waar de warmte (of koude) in opgeslagen kan worden.
Zomers wordt er warm water de grond ingepompt en wordt koud water onttrokken. In de winter
wordt de zomerwarmte weer uit de grond opgepompt en wordt de koude voor de zomer terug
gestopt. Hierbij is het van belang dat de warmte- en koudebron in balans worden gehouden. Hiermee
is deze techniek dus vooral interessant als er zowel een warmte- als koudevraag is, en dus vooral
geschikt voor kantoren en meerdere, goed geïsoleerde woningen.

WKO met energie uit oppervlaktewater
Bij thermische energie uit oppervlaktewater wordt er energie uit het oppervlaktewater onttrokken om
de gebouwen te voorzien van warmte. Aangezien er juist in de zomer de meeste warmte kan worden
onttrokken en de warmtevraag van de gebouwen juist in de winter van toepassing is, wordt TEO vaak
toegepast in combinatie met een WKO.

Voor- en nadelen:
-

D.7

hoog rendement;
dure infrastructuur en een hoge bebouwingsdichtheid is dan ook noodzakelijk;
vereist goede schilisolatie of een warmtepompbooster per bebouw;
toepassingsmogelijkheid afhankelijk van beschikbare bronnen.

Stirling-WKK
De stirling-motor produceert elektriciteit en warmte met hernieuwbaar gas (waterstof).

Voor- en nadelen
‐
‐
‐
‐
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duur;
efficiënte opwekking van warmte en elektriciteit;
hoge temperatuurwarmte mogelijk waardoor zware isolatie niet benodigd is;
aanzienlijke besparing op de elektriciteitsrekening.
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E

Bijlage: Memo isolatie en
labelstappen in CEGOIA
Delft, 26 april 2018
Aan:
Betreft:
Van:

Werkgroep warmtekansenkaart Apeldoorn
Toelichting op isolatiemaatregelen en labelstappen in CEGOIA-model
K. Kruit, H.B. Schurink

Het CEGOIA-model gebruikt energielabels om een inschatting te maken van het besparingspotentieel
en de daarmee samenhangende kosten.

Uitleg:
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‐

Het model gaat uit van het huidige gemiddelde (voorlopige) energielabel van een buurt.

‐

Het model neemt aan dat het huidige energielabel tot stand is gekomen door alleen
isolatiemaatregelen, omdat er in de praktijk nog niet veel installaties zijn die aan het label
bijdragen.

‐

Met het ‘schillabel’ wordt het energielabel bedoeld dat bereikt wordt op basis van alleen
isolatiemaatregelen van de gebouwschil. Installatiemaatregelen (zoals zonnepanelen en
warmtepompen) tellen niet mee om het schillabel te bereiken.
• Ter informatie: Een Schillabel B kan in combinatie met een warmtepomp uitkomen op
Energielabel A.

‐

In het model worden alle maatregelen doorgerekend die leiden tot verbeterde schillabels:
• De invulling van de maatregelen verschilt per type woning. De maatregelen en kosten zijn
bepaald op basis van de RVO-Voorbeeldwoningen 2011 (RVO, 2011).
• Op basis van de Energiebesparingsverkenner van RVO (RVO, 2018) kan de samenstelling van
het maatregelenpakket inzichtelijk gemaakt worden.
• Bijvoorbeeld: Schillabel B kan voor een tussenwoning van ‘voor 1945’ bereikt worden door (zie
ook figuren):
◦ goede gevelisolatie (8 cm, RC-waarde 2,14 m2K/W));
◦ zeer goede dakisolatie (28 cm, RC-waarde 6,44 m2K/W));
◦ goede vloerisolatie (17 cm, RC-waarde 3,93 m2K/W));
◦ HR++ glas (RC-waarde 1,8 W/m2K);
◦ geen installatiemaatregelen.
• De besparing op de warmtevraag per labelstap is berekend op basis van gemeten waarden van
corporatiewoningen (Majcen & Itard, 2014).
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Voorstel CEGOIA-analyse Apeldoorn
In de tabel is een aantal opties voor de CEGOIA-berekeningen weergegeven.
Voorstel

2

Schillabel-eis in de scenario’s
Geen
Isolatie
Waterstof
geothermie
Geen
Geen
Minimaal
Geen
B
Minimaal B Minimaal B
Geen
Minimaal B

3

Minimaal C

Uitleg

Basis

1

‐
‐
‐

Minimaal C

Geen

Minimaal C

Minimaal Schillabel B is basisscenario.
Het derde scenario (‘isolatie’) is dan een
scenario zonder label-eis om uitkomsten
te vergelijken.
Minimaal Schillabel C is basisscenario.
Het derde scenario (‘isolatie’) is dan een
scenario zonder label-eis om uitkomsten
te vergelijken.

toelichting op de tabel: Voorstel 1 is de huidige keuze;
als minimaal Schillabel B realistisch (en zeer waarschijnlijk/gewenst) wordt gevonden, kan
Voorstel 2 worden gekozen;
als minimaal Schillabel B te zwaar/onrealistisch is, kan ook minimaal Schillabel C worden gekozen
(Voorstel 3).

Figuren afkomstig van Energiebesparingsverkenner van RVO:
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Huidige keuze
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F

Bijlage: Kostenopbouw per buurt
Voor de voorbeeldwijken de Maten, Loenen, de Parken en Kerschoten worden de kostenverdelingen
weergegeven van alle doorgerekende technieken in de vier scenario’s. De Maten is een wijk die
bestaat uit zeven buurten.

F.1

Matendreef
Buurt BU02000501
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Scenario

Uitkomst
woningen

Basisrun

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Variant 1

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas niet gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas niet gelimiteerd
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Variant 2

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Variant 329

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas niet gelimiteerd

________________________________
29
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Bij Variant 3 geldt geen beperking op de beschikbaarheid van waterstof gas.
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F.2

Matenhorst
Buurt BU02000502
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas niet gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas niet gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd

90

5.P45 - Warmtekansenkaart Apeldoorn - 27 juni 2018

Variant 3
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Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.3

Matendonk
Buurt BU02000503
Scenario

Uitkomst woningen

Basisrun

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Variant 1

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Variant 2

Kostenstaafjes

Groengas gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3
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Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.4

Matenhoeve
Buurt BU02000504
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Geothermie

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

95

Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.5

Matenveld
Buurt BU02000505
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas niet gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

97

Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.6

Matengaarde
Buurt BU02000506
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

99

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.7

Matenhoek
Buurt BU02000507
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
Kostenstaafjes
woningen
Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas niet gelimiteerd
Hybride
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
warmtepomp Groengas niet gelimiteerd
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

F.8

CV-ketel
biomassa

Kuipersveld
Buurt BU02000508
Scenario
Basisrun

Variant 1
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Uitkomst
Kostenstaafjes
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas niet gelimiteerd
Elektrische
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
warmtepomp Groengas niet gelimiteerd
(buitenlucht)
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Variant 2

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenopbouw per techniek bij economisch optimale schil

Jaarlijkse kosten (€/W EQ)

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

energiebelasting
B

B

A

B

B

B

B

B

B

BTW

B

gebouw
installatie
productie
distributie

Groengas niet gelimiteerd
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenopbouw per techniek bij economisch optimale schil
Jaarlijkse kosten (€/W EQ)

Variant 3

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

energiebelasting
BTW
gebouw
installatie
C

C

B

C

C

B

C

C

C

C

productie
distributie

102

5.P45 - Warmtekansenkaart Apeldoorn - 27 juni 2018

F.9

Loenen
Buurt BU02001302
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
Kostenstaafjes
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas gelimiteerd
Elektrische
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
warmtepomp Groengas gelimiteerd
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

104

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.10

Parken
Buurt BU02000801
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

106

Hybride
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.11

Kerschoten
Buurt BU02000806
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas niet gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas niet gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

108

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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F.12

Kerschoten-West
Buurt BU02000805
Scenario
Basisrun

Variant 1

Variant 2

Uitkomst
woningen
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)

Kostenstaafjes

Groengas niet gelimiteerd
Zelfde als basisscenario m.u.v. geothermie
Groengas niet gelimiteerd

Groengas niet gelimiteerd
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Variant 3

110

Elektrische
warmtepomp
(buitenlucht)
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