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1. Samenvatting
Gemeenten hebben de regie gekregen in het
aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Eind 2021 moet elke gemeente daarvoor een
Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgesteld.
Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een
warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050.
Een complexe opgave waarbij veel stakeholders
betrokken zijn, waaronder de netbeheerder. Dit
document licht toe wat de rol van de netbeheerder
is. En hoe de netbeheerder de gemeente kan
ondersteunen bij de warmtetransitie.

Samen een Transitievisie Warmte
opstellen
De netbeheerder is verantwoordelijk voor de
aanleg en het beheer van de elektriciteits- en
gasnetten. Aanpassingen van deze netten moeten
aansluiten bij de keuzes die gemeenten maken voor
aardgasalternatieven. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de doorlooptijd en ruimtelijke impact
van de netaanpassingen. Dit maakt de netbeheerder
een belangrijke stakeholder in de warmtetransitie. De
netbeheerder beschikt daarnaast over data en kennis
van het energiesysteem, die kan helpen bij de te
maken keuzes.
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Warmtetransitie en impact op
energienetten
Om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken,
zijn er verschillende aardgasalternatieven beschikbaar.
Die variëren van volledig elektrisch verwarmen, tot
een warmtenet of duurzame gassen. Waar welke
warmte-oplossing wordt gekozen, hangt af van
verschillende dingen. Denk aan de beschikbaarheid
van warmtebronnen, type bebouwing en wensen
van bewoners. Al deze aspecten hebben (ruimtelijke)
impact op de energienetten, niet alleen ondergronds,
maar ook bovengronds. Bijvoorbeeld een toename
van het aantal transformatorhuisjes in een wijk.

In gesprek met de netbeheerder
Samenwerking met de netbeheerder is essentieel
om te borgen dat de energienetten in de toekomst
een aardgasvrije warmtevoorziening mogelijk maken.
Door goed samen te werken, zorgen we ervoor dat de
energie-infrastructuur op tijd wordt uitgebreid, tegen
zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten.
De netbeheerder kan op verschillende momenten
een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de
Transitievisie Warmte.

Samen met andere stakeholders, zowel intern
binnen gemeenten als extern, wordt afgestemd over
afwegingen bij de invulling van de TVW. Zo werken we
samen aan een toekomstbestendige en betaalbare
warmtevoorziening. Graag gaan we met gemeenten in
gesprek over hoe we deze klus samen klaren.

Voor wie is dit document bedoeld?
Dit document is in eerste instantie bedoeld voor
iedereen die zich bij de gemeente bezighoudt met het
opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarnaast kan
het informatief zijn voor andere belanghebbenden die
meer willen weten over de rol van de netbeheerder in
de warmtetransitie.

Klik op de tekst om snel naar het betreffende
onderdeel te gaan.
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Transitievisie Warmte: relatie met de RES, RSW en wijkuitvoeringsplannen
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de
CO2-uitstoot in 2050 met 95% terug te dringen ten
opzichte van 1995. Om dit doel te bereiken, worden
diverse instrumenten ingezet, zoals de Transitievisie
Warmte. De TVW is geen opzichzelfstaand document,
maar is onderdeel van een breder traject gericht op
het verduurzamen van de energievoorziening.

wijk-voor-wijk-stappenplan dat alle partijen houvast
geeft voor de globale planning van de wijken. Voor
wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, moeten
ook de alternatieven zijn beschreven. De TVW wordt
getoetst aan de Regionale Structuur Warmte om ervoor
te zorgen dat de beschikbare warmtebronnen ook op
regionaal niveau voldoende warmte kunnen leveren.

Regionale Energiestrategie en
Regionale Structuur Warmte

Wijkuitvoeringsplannen

De Transitievisie Warmte hangt nauw samen met
de Regionale Energiestrategie (RES), Regionale
Structuur Warmte (RSW) en wijkuitvoeringsplannen.
Provincies en gemeenten werken de RSW uit
in regionale warmteplannen. Hierin worden de
regionale warmtevraag en de beschikbaarheid van
warmtebronnen over de verschillende regio’s verdeeld.
Iedere Nederlandse gemeente stelt samen met
stakeholders, waaronder de netbeheerders, voor eind
2021 een TVW op. Daarin staan mogelijke oplossingen
voor duurzaam, aardgasvrij verwarmen en koken.
De TVW geeft richting bij de aanpak en bevat een
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In overleg met betrokken stakeholders bepaalt de
gemeente op welke termijn de warmtevoorziening
met aardgas stopt. Dit wordt vastgelegd in de
wijkuitvoeringsplannen. Bij het vaststellen van de
termijn waarop een wijk van het aardgas af gaat, moet
de gemeente rekening houden met voldoende tijd
voor investeringen van onder andere netbeheerders
en huiseigenaren, waaronder woningcorporaties.
Het uitvoeringsplan op wijkniveau beschrijft ook de
voorgestelde alternatieve energie-infrastructuur
van een wijk. Het uitvoeringsplan dat een gemeente
opstelt, is richtinggevend voor de investeringen van de
netbeheerder.

meerdere iteraties

RES-RSW
Regio:
Regionale Energiestrategie Regionale Structuur Warmte

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

TVW / WUP
Gemeenten:
Transitievisie Warmte &
Wijkuitvoeringsplannen

Informatie die gemeenten ontvangen voor de Transitievisie Warmte
Om gemeenten te helpen bij het opstellen van hun
Transitievisie Warmte ontvangen zij, behalve dit
Informatiepakket van de netbeheerders, verschillende
documenten. Deze worden hieronder toegelicht.

Leidraad Transitievisie Warmte
Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen
van de TVW ontwikkelt de Rijksoverheid een Leidraad
Transitievisie Warmte. De Leidraad bevat informatie en
kentallen die helpen bij de technisch-economische
analyse die nodig is voor het opstellen van de TVW
en de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De Leidraad
wordt opgesteld door het Expertise Centrum Warmte
(ECW) in samenwerking met Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). De Leidraad bestaat uit twee
onderdelen: de Startanalyse en de Handreiking Lokale
Analyse.

Startanalyse PBL
De Startanalyse is een technisch-economische analyse
van zes aardgasloze warmtestrategieën, doorgerekend
met het Vesta-MAIS model van PBL op basis van
landelijk beschikbare data. De analyse geeft voor
de zes verschillende strategieën tot op buurtniveau
de maatschappelijke kosten en de kosten voor
verschillende eindgebruikers weer.
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Handreiking
De Handreiking Lokale Analyse bevat richtlijnen
(voor lokale data, aannames en rekenregels)
waarmee gemeenten de Startanalyse kunnen
aanvullen om zo tot een specifieke lokale analyse
te komen. Netbeheerders stellen data beschikbaar
en werken mee aan de verrijking en analyse
van de data. De handreiking is vanaf 15 oktober
beschikbaar op www.expertisecentrumwarmte.nl/
handreikingvoorlokaleanalyse.

Stappenplan KLP/VNG
Het stappenplan van het Kennis-en leerprogramma
Aardgasvrije Wijken (onderdeel van het Programma
aardgasvrije wijken) geeft mogelijke processtappen
die gemeenten kunnen volgen bij het opstellen van
een TVW. Deze processtappen worden ook in dit
Informatiepakket Transitievisie Warmte gebruikt.
Het stappenplan is beschikbaar op
www.aardgasvrijewijken.nl/tvw.

27 Proeftuinen
Om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak
voor bestaande bouw kan worden vormgegeven en

opgeschaald, is het Programma Aardgasvrije Wijken
(PAW) opgericht. In grootschalige proeftuinen wordt
ervaring opgedaan. De komende jaren wil het kabinet
samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande
wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de
eerste tranche van 27 proeftuinen.
Voor meer informatie over de 27 proeftuinen kunt u
terecht op www.aardgasvrijewijken.nl

Tijdlijn
Oktober 2019

Maart 2020

• Leidraad 0.8
• Stappenplan 0.8
• Informatiepakket
NBNL 0.8

• Leidraad 1.0
• Stappenplan 1.0
• Informatiepakket
NBNL 1.0

2019

2020

Eind 2021

2021

2022

Transitievisie
Warmte 2.0

2023

September 2019

Juni 2020

Maart 2021

Maart 2023

- Startnotitie RES
- Handreiking 2.0
- Analysekaarten 2.0

Concept
RES-RSW

RES-RSW 1.0

RES-RSW 2.0

2030

2050

49% CO2 reductie

95% CO2 reductie

2030

2050

Transitievisie Warmte
Regionale Energiestrategie
Overig

Januari 2021
Invoering
Omgevingswet
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2026

Vastgestelde
Transitievisie Warmte
per gemeente

Context Transitievisie Warmte:
• Warmtewet
• Energiewet 1.0
• NOVI
• Omgevingswet
• MER
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Samen een Transitievisie
Warmte opstellen

De taken en rol van de netbeheerder in het kort
De gemeente heeft de regie bij het opstellen van de
Transitievisie Warmte. Het opstellen daarvan kan ze
niet alleen en moet, onder andere, samen met de
netbeheerder gebeuren. Dit vanwege de impact van
de TVW op de elektriciteits- en gasnetten.
In Nederland wordt het elektriciteits- en gasnet
beheerd door zeven regionale en twee landelijke
netbeheerders. Op pagina 22 staat een kaart waarop te
zien is in welke regio’s de verschillende netbeheerders
actief zijn.

Wettelijke kaders

Meer informatie

Netbeheerders werken in een gereguleerde markt,
onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt
(ACM). Dit omdat het aanleggen en onderhouden
van energienetten kostbaar is en het onwenselijke
hoge maatschappelijke kosten tot gevolg zou hebben
als er meerdere energienetten naast elkaar worden
aangelegd. Iedere netbeheerder werkt daarom in een
eigen regio, waardoor er binnen deze regio’s geen
sprake is van concurrentie.

Meer informatie over de impact van de energietransitie
op de energienetten is terug te vinden in het
document: ‘Basisinformatie over energieinfrastructuur’. Het is opgesteld voor de Regionale
Energiestrategieën (RES), maar is breder bruikbaar als
naslagwerk. U kunt dit document via:
https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/
energietransitie-26/documenten.

Taken Netbeheerder

Toezichthouder ACM vergelijkt de prestaties van de
netbeheerders, zodat netbeheerders efficiënt werken.
Ook stelt de ACM maximumtarieven voor het transport
van elektriciteit en gas vast. Kosten die netbeheerders
maken, worden verdeeld over alle aangesloten
verbruikers (socialiseren). Dit betekent bijvoorbeeld
dat een consument in Friesland via zijn transporttarief
meebetaalt aan eventuele extra netwerkkosten voor
het aardgasvrij maken van een wijk in Den Helder.
Wel is het zo dat een consument die besluit om op
eigen initiatief zijn gasaansluiting te laten verwijderen,
hiervoor een rekening krijgt. Zou dit niet gebeuren,
dan worden deze kosten betaald door consumenten
die nog niet van het aardgas af kunnen of willen.
Netbeheerders zijn betrokken bij de ‘wijkaanpak’,
waarbij complete wijken in één keer van het aardgas
afgaan om zo kostenefficiënter te kunnen werken.

Netbeheerders hebben publieke taken die in de wet
zijn vastgelegd, waaronder:
●● Het beheren van de elektriciteits- en gasnetten
met oog voor de veiligheid en het voorkomen van
storingen en onderbrekingen (transportzekerheid).
●● Het aansluiten van producenten en verbruikers op
het elektriciteits- en gasnet en het transport voor
hen uitvoeren. En zorgen voor non-discriminatoire
toegang tot de netten, zodat de energiemarkt kan
functioneren.
●● Op tijd en doelmatig (kostenefficiënt) investeren in
uitbreidingen van het elektriciteits- en gasnet.
●● Voor de landelijke netbeheerders: de taak om te
zorgen voor balans in het net (de balans tussen
energievraag- en aanbod).
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Verschil warmtemarkt met elektriciteits- en gasmarkt

Productie

Transport /
distributie

Levering

Elektriciteit- en gasmarkt
netbeheerders

Warmtemarkt

niet gereguleerd
gereguleerd

Elektriciteits- en gasmarkt

Warmtemarkt

Bij elektriciteit en gas zijn productie, levering en
transport/distributie gesplitst. Levering is een vrije
markt: consumenten en bedrijven kunnen zelf hun
energieleverancier kiezen. Productie en levering
van energie mogen in handen zijn van één partij.
Transport/distributie van elektriciteit en gas is een
gereguleerde markt: de netbeheerder is hiervoor
verantwoordelijk en de ACM houdt toezicht op de
tarieven.

In de warmtemarkt zijn productie, distributie en
levering niet gepslitst en gereguleerd zoals de
elekctriciteits- en gasmarkt. Wel stelt en bewaakt
de Warmtewet maximum tarieven. De verschillende
rollen mógen door één partij uitgevoerd worden. De
hele waardeketen van warmte kan dus in handen zijn
van één partij. Er kan ook gekozen worden voor een
verdeling van de rollen over meer partijen.
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Hoe kan de netbeheerder gemeenten ondersteunen
bij de Transitievisie Warmte?
De netbeheerder wil graag zijn kennis van energieinfrastructuur delen met gemeenten en meedenken
over alternatieve warmteoplossingen. Ook kan
de netbeheerder ervaringen uit projecten in een
bepaalde gemeente delen met andere gemeenten.
Daarnaast beschikt de netbeheerder over data
die kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in
de warmtevraag en mogelijke alternatieven. Het is
daarom handig om de netbeheerder vroeg in het
proces aan tafel te hebben. Hierdoor ontstaat op tijd
inzicht in de haalbaarheid, doorlooptijd en kosten van
voorkeursopties van een gemeente.
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Welke concrete hulp kan de
gemeente van de netbeheerder
verwachten?
●●

●●

De netbeheerder heeft veel kennis van de impact
van verschillende warmtealternatieven op de
elektriciteits- en gasnetten. Dit helpt gemeenten
om de voor- en nadelen van de verschillende
warmteopties tegen elkaar af te wegen.  
De netbeheerder deelt beschikbare openbare
verbruikersdata en stelt op verzoek, binnen de
kaders van de privacywetgeving, data beschikbaar.
Deze informatie kan input zijn voor de keuze tussen
verschillende warmteoplossingen en helpt bij het
opstellen van een realistisch tijdspad. Op pagina 23
staat een overzicht van beschikbare open data van
de netbeheerders. Specifieke lokale data kan bij de
netbeheerder worden opgevraagd.

●●

●●

De netbeheerder kan ondersteunen bij het
betrekken van bewoners, door het verstrekken
van relevante technische informatie.
De netbeheerder denkt en werkt graag mee in
de uitvoeringsfase. De netbeheerder is open en
transparant over de impact van vervolgkeuzes
op de energienetten. De netbeheerder deelt en
stemt planningen af met andere stakeholders
voor het wijkuitvoeringsplan.

Op de volgende pagina wordt per processtap voor
het opstellen van een TVW aangegeven wat het
aanbod is van netbeheerders aan gemeenten. In
de eerste stap in het proces, de verkenning, kan dit
aanbod nader worden onderzocht en afgestemd.
De rol van de netbeheerder kan per gemeente
verschillen.

Aanbod netbeheerder in proces van de Transitievisie Warmte

RES

Afstemmen
Verkennen

Plan van aanpak

Opstellen
Analyse

Informatieverstrekking over
belangen, rol en aanbod
van de netbeheerder
via gesprekken en
informatiepakket.

•
•

Inbrengen praktijkervaring
vanuit andere gemeenten.
Meedenken over het
afwegingskader en de
benodigde data, analyses
en inzichten.

•
•

•
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Afwegen

Inzichten en expertise inbrengen.
Delen beschikbare data en tools. Zie pagina 23.

Impactanalyse mogelijke keuzes:
• Knelpunten elektriciteitsnet en benodigde
verzwaringen.
• Inzicht in doorlooptijd en planning.
• Inzicht in ruimtelijke impact.
• Investeringskosten elektriciteitsnet en gasnet.
•

Vaststellen

Actief helpen de keuze te maken voor de
volgorde van de wijken.
Uitvoerbaarheid en impact energiesysteem in
kaart brengen.

Input leveren om de keuzes
die gemaakt zijn in de TVW
te onderbouwen.

•
•
•

Informatieverstrekking naar
de gemeenteraad.
Opnemen in de
investeringsplannen.
Samenwerking in de
uitvoering.
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4

Warmtetransitie en
impact op energienetten

Warmtetransitie en de impact op de energie-infrastructuur
Om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
te verduurzamen, zijn verschillende technische
oplossingen mogelijk. In dit hoofdstuk worden
mogelijke oplossingen toegelicht. Daarbij wordt telkens
aangegeven wat de impact van een oplossing op de
energienetten is.

●●

Algemene impact voor
netbeheerders

Impact op het elektriciteitsnet

Door de warmtetransitie moeten de energienetten
worden aangepast.
●● Om te voorkomen dat er verschillende typen
infrastructuur voor de warmtevoorziening naast
elkaar worden gebruikt, gaat de voorkeur uit naar
het wijk-voor-wijk aanpassen van de energienetten.
Zo worden de maatschappelijke kosten voor de
infrastructuur laag gehouden. En wordt de overlast
door werkzaamheden beperkt.
●● Het aanpassen van de infrastructuur kost tijd
en geld. Doorlooptijden voor het aanpassen en
uitbreiden van energienetten kan jaren duren,
afhankelijk van het type aanpassing en geldende
procedures, zoals het proces voor de benodigde
vergunningen.
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Aanpassingen aan de infrastructuur hebben
ook een ruimtelijke impact, zowel boven als
onder de grond. Zo zijn voor de verzwaring
van het elektriciteitsnet in een wijk meer
transformatorhuisjes nodig. Deze nemen ruimte in
beslag.

Als ervoor wordt gekozen om (deels) elektriciteit
te gebruiken voor het verwarmen van woningen,
kan het nodig zijn om het elektriciteitsnet te
verzwaren. Daarnaast kan door het overstappen
op inductiekoken het nodig zijn het elektriciteitsnet
te verzwaren. Ook moeten de aansluitingen in de
woningen misschien worden aangepast.

Impact op het gasnet
Afhankelijk van de keuze van de warmtevoorziening
zal het gasnet al dan niet zijn functie verliezen en
misschien worden verwijderd. Het lijkt efficiënt
om dit te doen op het natuurlijke moment dat

verouderde gasleidingen tóch al aan vervanging
toe zijn. Dit is echter niet zomaar het geval.
Een warmtenet is bijvoorbeeld niet direct
operationeel nadat de eerste leidingen gelegd
zijn, terwijl er wel het hele jaar vraag naar
warmte is. Soms zijn gasleidingen verouderd
en moeten ze eerst vernieuwd worden voordat
er met andere werkzaamheden in het gebied
gestart kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij gasleidingen van grondroeringsgevoelige
materialen. De netbeheerder kan inzicht
geven in de locaties waar dit speelt. In 2010
is door alle netbeheerders in Nederland
een saneringsprogramma gestart om zulke
gasleidingen te vervangen. Tegenwoordig bestaat
het merendeel van het gasnet uit stalen en
kunststoffen leidingen.
Bestaande gasnetten zullen niet overal hun functie
verliezen. In een aantal gebieden zullen woningen
verwarmd worden met duurzaam gas. In andere
gebieden hebben woningen straks weliswaar geen
gasaansluiting meer, maar blijft het gasnet liggen
vanwege de transportfunctie. Bijvoorbeeld als
back-up voorziening in een warmtenet.

Ontwikkelingen met impact op de infrastructuur van belang voor de
Transitievisie Warmte

Groengas invoeding

Kookgas

Koeling

Hernieuwbare energie

Mobiliteit

Groen gas wordt met name op
het platteland geproduceerd.
Net als bij hernieuwbare energie
heeft het de voorkeur dit gas
lokaal te gebruiken. De TVW kan
hiermee rekening houden.

Afstappen van aardgas
betekent voor veel huishoudens
dat er elektrisch gekookt wordt.
Door dit mee te nemen in de
TVW wordt geborgd dat het
elektriciteitsnet alle benodigde
energie voor een wijk kan
transproteren.

De vraag naar koeling van
gebouwen in de zomer neemt
toe. Door dit mee te nemen in
de TVW wordt geborgd dat het
elektriciteitsnet alle benodigde
energie voor een wijk kan
transporteren.

Door de opwek van
hernieuwbare elektriciteit zoveel
mogelijk dichtbij de vraag
te laten plaatsvinden, wordt
het elektriciteitsnet minder
belast. Hierdoor is minder
netverzwaring nodig. De TVW
kan met deze koppeling tussen
warmtenet en lokale opwek
rekening houden.

Het laden van een elektrische
auto vraagt veel meer
piekvermogen van het
elektriciteitsnet. Door deze
extra vraag mee te nemen in
de TVW wordt geborgd dat het
elektriciteitsnet alle benodigde
energie voor een wijk kan
transporteren.

Impact op infrastructuur
• In stand houden van het
gasnet voor transport groen
gas.
• Uitbreidingen nodig als
groen gas niet lokaal kan
worden ingezet.
• Plaatsen gas-boosters.

Impact op infrastructuur
• Mogelijk verzwaren van het
elektriciteitsnet.
• Als er ook niet meer met
(aard)gas wordt verwarmd,
dient de gasaansluiting te
worden verwijderd.

Impact op infrastructuur
Mogelijk verzwaren van het
elektriciteitsnet.

Impact op infrastructuur
Mogelijk verzwaren van het
elektriciteitsnet.

Impact op infrastructuur
Mogelijk verzwaren van het
elektriciteitsnet.
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Alternatieve warmteoplossingen hebben impact op de energie-infrastructuur (1)
Beschrijving

All-electric

Hoge Temperatuur Warmtenet

Lage Temperatuur Warmtenet

Elektrisch verwarmen, ook wel aangeduid met ‘allelectric’.

Verwarmen met hoge temperatuur-warmte betekent
dat warmte uit een bron met een temperatuur van
boven de 70 graden via een warmtenet naar woningen
wordt getransporteerd.

Verwarmen met lage temperatuur-warmte betekent
dat warmte van tussen de 10 en 40 graden wordt
getransporteerd via een warmtenet. In de woningen
wordt de temperatuur in de leidingen opgewaardeerd
naar een hogere temperatuur.

Mogelijke warmtebronnen:
• Elektrische warmtepomp, die gebruik maakt van
lucht- of bodemwarmte of warmte uit grondwater.
• Elektrische boiler.
Toe te passen bij:
• Nieuwbouw of zeer goed geïsoleerde woningen.
• Lage temperatuur verwarming, bijvoorbeeld
vloerverwarming.
Installaties in de woning
• Vervangt de CV-ketel.
• Boilervat voor tapwater.
• Elektrisch koken.

Impact op het
elektriciteitsnet

•

•

Het elektriciteitsnet verzwaren tot aan de woning.
Aansluiting in de woning moet vaak aangepast
worden van 1-fase (1x35A) naar 3-fase (3x25A).
Als veel woningen overgaan, moet het
elektriciteitsnet tot aan de wijk worden verzwaard.

Mogelijke warmtebronnen:
• Restwarmte uit industrie: hoge temperatuur.
• Biomassa: hoge temperatuur.
• Geothermie: hoge temperatuur, grootschalig.
Toe te passen bij:
• Geen (ingrijpende) aanpassing aan woning.
• CV-installatie, bereikbaar met warmtenet.
Installaties in de woning:
• Vervangt de CV-ketel, CV-installatie blijft in gebruik.
• Geen boilervat of warmtepomp nodig door hoge
temperatuur.
• Elektrisch koken.

•

•

Afhankelijk van de omstandigheden moet het
elektriciteitsnet worden verzwaard voor de
elektrische pompen in het warmtenet.
Eventueel verzwaring door elektrisch koken.

Mogelijke warmtebronnen:
• Aqua- en riothermie (thermische energie uit water
en afvalwater).
• Warmte Koude opslag (WKO).
• Restwarmte.
Toe te passen bij:
• Nieuwbouw of zeer goed geïsoleerde woningen.
• Lage temperatuur-verwarming, bijvoorbeeld
vloerverwarming.
Installaties in de woning:
• Vervangt de CV-ketel.
• Warmtepomp voor tapwater.
• Boilervat voor tapwater.
• Elektrisch koken.
•

•

•

Impact op het
gasnet

•

Betekent dat er geen gas wordt gebruikt in de
woning en dat het gasnet uitgefaseerd wordt.

•
•
•
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Uitfaseren gasaansluitingen woningen.
Gasnet blijft vaak (gedeeltelijk) in stand voor pieken back up-voorziening warmtenet.
Gasnet moet mogelijk in stand gehouden worden
voor deel huishoudens dat niet op het warmtenet
wil worden aangesloten.

•
•

Afhankelijk van de omstandigheden moet het
elektriciteitsnet worden verzwaard voor de
elektrische pompen in het warmtenet.
Afhankelijk van de omstandigheden moet het
elektriciteitsnet worden verzwaard voor de
warmtepompen in de woningen.
Eventueel verzwaring door elektrisch koken.
Uitfaseren gasaansluitingen woningen.
Gasnet in stand houden voor deel huishoudens
dat niet op het warmtenet wil worden aangesloten.
Vollooprisico.

Alternatieve warmteoplossingen hebben impact op de energie-infrastructuur (2)
Beschrijving

Duurzaam gas

Hybride systeem

Gemengde strategie

Duurzaam gas zijn gassen die met restmaterialen of
duurzaam opgewekte elektriciteit zijn geproduceerd.

In een hybride syteem wordt een elektrische warmtepomp
gecombineerd met een CV-ketel op (duurzaam) gas. De
warmtepomp levert het grootste deel van het jaar voldoende
capaciteit voor de gevraagde warmte. Op momenten dat de
vraag hoger is dan de capaciteit van de warmtepomp levert
de CV-ketel warmte. Bijvoorbeeld op hele koude dagen.
Gemiddeld leidt dit tot 70% minder aardgasverbruik.

•

Combinatie van de hiervoor genoemde
alternatieven voor gebieden met veel
verschillende type woningen.

•

Biedt de bewoners veel keuzevrijheid: ze
kunnen zelf kiezen wanneer en op welk
alternatief ze overstappen.

•

Kostbaar aangezien er tot drie
verschillende energievoorzieningen
in stand gehouden moeten worden:
elektriciteit, gas en warmte.

Mogelijke warmtebronnen:
• Groen gas door vergisting of vergassing van
natuurlijke materialen. De beschikbare hoeveelheid
groen gas is begrensd door de beschikbaarheid
van natuurlijke materialen.
• Groene waterstof: waterstof geproduceerd met
hernieuwbare elektriciteit.
Toe te passen bij:
Geen (ingrijpende) aanpassingen in woningen.
Installaties in de woning
• CV-ketel blijft behouden.
• Optioneel: elektrisch koken.
• Bij waterstof nieuwe CV-ketel nodig.

Impact op het
elektriciteitsnet

•
•

Impact op het
gasnet

Blijft in gebruik. Bij toepassing van waterstof zijn enkele
aanpassingen nodig. Welke dit precies zijn wordt nog
onderzocht.

In wijken geen verzwaring nodig.
Mogelijk plaatselijke uitbreiding nodig van het
elektriciteitsnet voor gas-booster.
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Mogelijke warmtebronnen:
• Elektrische warmtepomp in combinatie met groen gas,
biogas of waterstof.
Toe te passen bij:
• Redelijk geïsoleerde woningen.
• Behalve plaatsing warmtepomp geen (ingrijpende)
aanpassing aan woningen.
Installaties in de woning:
• CV-ketel blijft behouden, in combinatie met warmtepomp.
• Optioneel voor verdere vermindering gasverbruik:
- Boilervat voor tapwater.
- Elektrisch koken.
Afhankelijk van de capaciteit van het elektriciteitsnet moet er
al dan niet verzwaard worden. Minder vaak nodig en minder
ingrijpend dan bij all-electric.

Geheel afhankelijk van de gekozen
combinaties. Risico bij deze strategie is
dat meerdere energienetten naast elkaar
zullen ontstaan met als gevolg hoge
maatschappelijke kosten.

Blijft in gebruik.

Geheel afhankelijk van de gekozen
combinaties. Risico bij deze strategie is dat
meerdere energienetten naast elkaar zullen
ontstaan.

Aanpassing van de infrastructuur als gevolg van een nieuwe warmtevoorziening
ELEKTRICITEITSNET
warmtevoorziening &
infrastructuur

aansluitingen in de
woning

GASNET

woningen per
transformator

bovengronds
ruimtebeslag

woningen per
districtstation

bovengronds
ruimtebeslag

400

25 m2 (1 transformator)

500

5 m2 (1 districtstation)

150

75 m2

geen gasinfrastructuur
in de wijk nodig

geen bovengronds
ruimtebeslag

250

50 m2

geen gasinfrastructuur
in de wijk nodig

geen bovengronds
ruimtebeslag

200

50 m2

geen gasinfrastructuur
in de wijk nodig

geen bovengronds
ruimtebeslag

200

50 m2

1.000

5 m2

huidige situatie (E+G)

E

G

W

all electric (E)
E

G

W

HT Warmte (E+W)*
E

G

W

LT warmte (E+W)*
E

G

W

hybride (E+G)
E

G

W

Let op: Het aangegeven aantal woningen en ruimtebeslag zijn indicatief en bedoeld ter beeldvorming.
*
De warmte-infrastructuur heeft een bovengronds ruimtebeslag, denk hierbij aan locaties voor de warmte opwekking, back-up voorziening, pompstations en warmte
overdracht stations. Aangezien warmte-infrastructuur niet tot de taken van de netbeheerder behoort, zijn deze hier niet gespecificeerd. een warmte netwerkbedrijf kan
hier inzicht in verschaffen.
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5

Contact opnemen
met de netbeheerder

Samenwerken
Neem conctact met ons op.
Liander
Coteq
Stedin
Enexis
Westland Infra
RENDO Netwerken
Enduris

E+G Stedin
E+G Enduris
E+G Westland Infra
E+G Coteq Netbeheer
E+G Liander
E Liander, G Stedin
E+G Liander & Stedin
E+G Enexis
E Enixis, G Enexis & RENDO Netwerken
E Enexis & Coteq Netbeheer, G Coteq Netbeheer
E Enexis, G Coteq Netbeheer
E Enexis, G Coteq Netbeheer & RENDO Netwerken
E Enexis & RENDO Netwerken, G RENDO Netwerken
E Enexis, G RENDO Netwerken
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Overzicht beschikbare open data bij netbeheerders
Verbruiksdata kleinverbruik
elektriciteit en gas

Storingsdata

Planningsdata
slimme meters

Verbruiksdata Liander

Storingsdata Liander

Planningsdata slimme meters
Liander

Verbruiksdata Coteq

Storingsdata Coteq

Planningsdata slimme meters
Coteq

Verbruiksdata Stedin

Storingsdata Stedin

Planningsdata slimme meters
Stedin

Verbruiksdata Enexis

Storingsdata Enexis

Planningsdata slimme meters
Enexis

Verbruiksdata Westland Infra

Storingsdata Westland Infra

Planningsdata slimme meters
Westland Infra

Verbruiksdata RENDO Netwerken

Storingsdata RENDO Netwerken

Planningsdata slimme meters
RENDO Netwerken

Verbruiksdata Enduris

Storingsdata Enduris

Planningsdata slimme meters
Enduris
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Naast het nevenstaande huidig uniforme
aanbod, bieden afzonderlijke netbeheerders
nog aanvullende open-data sets aan, zoals
kentallen, gasvervangingsdata, dagprofielen,
opgesteld vermogen productie installaties,
warmteconcessiegebieden. Voor specifieke
vragen kunt u terecht bij uw netbeheerder.
De netbeheerders werken momenteel aan de
uniformering van het aanbod.
Daarnaast hebben de netbeheerders de intentie
om in het kader van klantbehoefte en de
energietransitie gezamenlijk aanvullende datasets,
zoals assetdata en capaciteitsdata beschikbaar te
stellen. Echter, huidige wettelijke belemmeringen
en/of onduidelijkheden verhinderen het
daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze
datasets. We zoeken proactief samen met
wetgevers naar oplossingen.
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