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Hoofdstuk 1 - Inleiding
Met het nationale klimaatakkoord heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2030 de uitstoot
van broeikasgassen met minimaal 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2050 is
klimaatneutraliteit gewenst en dient de uitstoot te zijn gereduceerd met minimaal 95%. Om dit te
bereiken zijn ingrijpende maatregelen in de energiesector en de fysieke leefomgeving
noodzakelijk. Woningen en gebouwen moeten op een andere wijze worden voorzien van
elektriciteit en warmte. De energietransitie verandert daarmee ook het gebruik van de fysieke
ruimte in Nederland. Productie, transport, opslag en distributie van duurzame energie hebben hun
weerslag op de ruimte, boven en onder de grond. Voor elke gemeente en regio liggen de kansen
en uitdagingen anders. De transitievisie warmte (TVW) vormt een belangrijk instrument voor de
gemeenten om invulling te geven aan de gewenste warmtetransitie binnen haar grondgebied.

Onderscheid warmteplan en Transitievisie Warmte
De TVW wordt vaak aangeduid als warmtevisie of warmteplan. De term warmteplan levert in de
praktijk wel eens verwarring op. Het warmteplan betreft namelijk een juridisch document op
grond van het huidige Bouwbesluit uit 2012, terwijl de TVW een beleidsmatig document betreft
dat ten grondslag ligt aan de warmtetransitie. Het warmteplan richt zich specifiek op de
regelgeving, op grond waarvan bepaalde bouwwerken onder omstandigheden moeten worden
aangesloten op een distributienet voor warmte (ook wel aangeduid als aansluitplicht). De TVW
blikt vooruit op de wijze waarop de warmtetransitie in een bepaalde regio moet worden
vormgegeven. Op basis van de TVW volgen voor collectieve warmtenetten1 (waaronder ook
collectieve bodemenergiesystemen) wel specifieke uitwerkingen die doorwerken naar concrete
regelgeving die raakvlakken hebben met het warmteplan. Echter, de TVW is in essentie een
beleidsdocument.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de definitie van de TVW. Hoofdstuk 3 behandelt het wettelijk
kader en toont de relatie met andere wetgeving. Hoofdstuk 4 behandeld de aanpak om tot een
TVW te komen en hoofdstuk 5 toont de technische oplossingen voor de warmtetransitie. Tot slot
is een extra hoofdstuk opgenomen die ingaat op het warmteplan zoals deze voortvloeit uit het
Bouwbesluit. Op deze wijze is beoogd het verschil tussen het VTW en het warmteplan te duiden.

Onder het begrip warmtenet wordt ook wel een warmtedistributienet verstaan. Dit is een
collectief (ten dienste van verschillende percelen functionerend) circulatiesysteem voor het
transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warm tapwater. Onder dit
distributienet kan dus zowel een stadsverwarmingssysteem als een wijk- of
buurtverwarmingssysteem worden begrepen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nr.
75, jaargang 2013). Dit kan een stads- of wijkverwarmingsnet, blokverwarming of een warmtekoudeopslagsysteem zijn. Op een warmtenet kunnen verschillende warmtebronnen, waaronder
een collectief bodemenergiesysteem, worden aangesloten.
1
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Hoofdstuk 2 - Wat is de Transitievisie
Warmte
Inleiding
Het energiegebruik verminderen en tegelijk het energiesysteem verduurzamen vraagt een enorme
inspanning. Om de transitie naar een CO2-arme samenleving te maken is op een groot aantal
terreinen afstemming nodig. Hierbij dient een balans te worden gezocht tussen vraag en aanbod.
De gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de
gebouwde omgeving. Eén van de instrumenten die zij hiervoor tot haar beschikbaar heeft is de
transitievisie warmte (TVW). In de TVW heeft de gemeente de taak toebedeeld gekregen om op
wijk- en straatniveau aan te geven hoe en wanneer gebouwen worden voorzien van duurzaam
opgewekte warmte. Hiervoor dienen zij - in samenwerking met netbeheerders, provincies,
rijksoverheid, woningcorporaties, bewoners en bedrijven - per wijk alternatieven voor
warmtevoorziening uit werken en aan te geven welke energie infrastructuren (denk aan
warmtenetten) gewenst zijn. Het betreft een strategisch document dat richtinggevend is ten
aanzien van de verdere uitvoering en implementatie van de warmtetransitie.

Definitie TVW
In het klimaatakkoord staat het volgende: In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een
realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie
vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren (all electric, (type)
warmtenet etc.) bekend. Het betreft een samenhangend plan dat inzicht biedt in de potentie van
bij voorkeur meerdere warmtebronnen (restwarmte, aardwarmte / bodemenergie, biomassa
verbranding, biogas en/of zonnewarmte) en de relatie hiervan met de afnemers van die warmte.

Inhoudelijke aspecten van de TVW
In het klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten, in samenspraak met diverse stakeholders,
een tijdspad bepalen voor een stapsgewijze aanpak om de gebouwde omgeving (zowel
bestaande bouw als nieuwbouw) van het gas af te halen. Naast een analyse welke warmtebron
en distributievorm per wijk geschikt is, dient hierbij ook te worden gekeken naar aanpassingen
aan de woningen op het gebied van isolatie en aansluitingen. In de eerste transitievisie warmte
(die gereed moet zijn voor 31 december 2021) wordt voor wijken die in de periode tot 2030
gepland zijn om CO2 neutraal te worden verwarmd aangegeven:
•
•
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Hoeveel woningequivalenten geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt;
Een analyse van vraag en aanbod van warmte en energie;

•

•
•

•
•
•

Een inventarisatie welke alternatieve, betaalbare, betrouwbare en duurzame energie
infrastructuren potentieel beschikbaar zijn (denk aan warmtenetten2, all electric opties,
duurzaam gas of hybride technieken), waarbij een link met de Regionale Energiestrategie
moet worden gemaakt;
Een planning die beschrijft wanneer en in welke volgorde regio’s of wijken van het
aardgas af gaan. Plus welke warmtevoorziening daarvoor wordt gebruikt.
De (verdeling) van de kosten en financieringsopties per wijk. Daarbij wordt tevens
aangegeven welk van die beoogde alternatieven de laagste maatschappelijke kosten
heeft, bijvoorbeeld op basis van de Leidraad die is opgesteld door het Expertise Centrum
Warmte. Bij het ontwikkelen van de Leidraad zal worden bekeken of en zo ja hoe de
maatschappelijke kosten kunnen worden weergegeven per ton vermeden CO2 uitstoot;
Een analyse van de verschillende stakeholders en hun rollen, zoals de gemeente,
energieleveranciers, netbeheerders en de potentiële warmteafnemers (bewoners);
De impact van de transitie op bewoners en de rol die zij spelen volgens de gemeente;
De condities en voorwaarden waaronder het mogelijk is om de plannen uit te voeren.

Schaalniveau
Hoewel het klimaatakkoord spreekt over een wijkgerichte aanpak, staat het de gemeente vrij om
het schaalniveau te kiezen waarop de transitievisie warmte betrekking heeft. Dit kan verschillen
van straten tot dorpen. Binnen bepaalde gebieden (bijvoorbeeld een wijk) kan de gemeente
vervolgens ook meerdere alternatieven (strategieën) uitrollen.

Geldigheidsduur
De transitievisie warmte dient om de vijf jaar te worden geactualiseerd.

Voor optimaal rendement en het voorkomen van negatieve interferentie van
bodemenergiesystemen binnen woonwijken is een collectief warmtenet veelal de beste oplossing.
2
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Hoofdstuk 3 - Wettelijk kader
De TVW heeft een relatie met meerdere wetten. In figuur 1 (zie volgende pagina) is te herleiden
hoe de TVW zich verhoudt tot de Omgevingswet en de Wet Collectieve Warmtevoorziening.
Daarboven zweeft als het ware het Klimaatakkoord, welke ernaar streeft om de CO2 uitstoot te
reduceren in de strijd tegen klimaatverandering. Vanuit het Klimaatakkoord wordt voor 30
energieregio’s een Regionale Energiestrategie (RES) en Regionale Strategie Warmte (RSW)
opgesteld op regionaal niveau. Op basis van de RSW stelt iedere gemeente vervolgens de TVW
op. Om de energiedoelstellingen te kunnen bereiken, is de inzet van het instrumentarium uit
de Omgevingswet noodzakelijk. In dit hoofdstuk is stilgestaan hoe vervolgens de verankering in
de Omgevingswet wordt geregeld.

Regionale Energiestrategie (RES)
De transitievisie warmte bouwt als het ware voort op de RES. Op regionaal niveau wordt voor 30
energieregio’s in Nederland onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind
en zon) opgewekt kan worden en welke warmtebronnen kunnen worden gebruikt om
gebouwen van het aardgas af te halen. Dit word verwerkt in de RES. In de RES staat:
•
•
•

waar en hoeveel wind- en zonne-energie op land opgewekt kan worden;
welke infrastructuur daarvoor nodig is;
met welke warmtebronnen wijken en gebouwen verwarmd kunnen worden.

Het proces om te komen tot een RES heeft dus ook een relatie met de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving. Hoewel de focus in eerste instantie voornamelijk ligt op de verduurzaming
van de opwekking van elektriciteit, wordt momenteel ook meer aandacht gegevens aan de
warmtetransitie. Hiervoor stellen de RES regio’s een RSW op.
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Figuur 1 - TVW binnen wettelijk kader. Het bruine kader is alleen van toepassing indien er wordt
gekozen voor een collectief warmtenet, waaronder ook een collectief bodemenergiesysteem valt.

Regionale Structuur Warmte (RSW)
Elke Regio levert een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, als onderdeel van de RES. Provincies,
gemeenten en waterschappen stellen deze gezamenlijk op en betrekken daar belangrijke
stakeholders bij, zoals de warmtebedrijven en netbeheerders.
De RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod op regionaal niveau. Het
biedt daarbij tevens een uitwerking van de mogelijkheden voor nieuw te ontwikkelen
warmte-infrastructuur op regionale schaal (lees: over gemeentegrenzen). Zo wordt inzicht
geboden in hoeverre er op gemeentelijk niveau kan worden aangesloten op grootschalige
warmte-infrastructuur die eventueel buiten de gemeentegrenzen liggen. De gemeenten
verwerken dit vervolgens is in de TVW, maar deze gemeentelijke visie kan ook aanleiding geven
om de RSW aan te passen (actualiseren). Er is dan ook een wisselwerking tussen de RSW en de
TVW. Vroegtijdige afstemming op regionaal niveau helpt gemeenten bij het maken van afspraken
over warmtebronnen met een bovengemeentelijke potentie en bij het opstellen van hun TVW’s.
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Wet Collectieve Warmtevoorziening
Indien er wordt gekozen voor het gebruik van een collectief warmtenet (wat gebruikelijk is bij
bodemenergiesystemen), dan dient tevens rekening te worden gehouden met de Wet Collectieve
Warmtevoorziening. De Wet Collectieve Warmtevoorziening is de opvolger van de Warmtewet en
heeft als belangrijke wijziging dat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen ten aanzien van
keuzes voor de warmtetransitie. Zo beoogd het Rijk dat de warmtetransitie niet enkel aan de
markt wordt overgelaten, waarmee de warmtevoorziening eerlijk wordt verdeeld.
De TVW heeft een directe link met de Wet Collectieve Warmtevoorziening. In geval de gemeente
kiest voor oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van warmtenetten (zie optie 2 in hoofdstuk
5), dan moet de gemeente ook warmtekavels aanwijzen. Dit geeft het alleenrecht aan een
warmtebedrijf om daar de hele warmteketen integraal aan te sturen (productie, distributie en
levering). Dit kan een publiek of privaat warmtebedrijf zijn, maar deze moet doormiddel van een
publieke aanbestedingsprocedure (tender) worden aangewezen. Binnen de Wet Collectieve
Warmtevoorziening worden ook regels opgenomen met betrekking tot steeds strenger wordende
normen voor CO2 reductie. Het is dus voor de gemeente noodzakelijk om vooraf na te denken
welke warmtebronnen zij wilt aansluiten op het warmtenet en voor welke warmtenetten er
een aansluitverplichting moet gaan gelden.
Op basis van de TVW wordt voor de aanleg van warmtenetten de concrete uitwerking per wijk
uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan (WUP). Dit gebeurd in samenwerking met het aangewezen
warmtebedrijf. Dit geeft specifiek aan welk duurzaam alternatief er wordt gebruikt, wanneer deze
wordt geïmplementeerd en welke maatregelen nodig zijn om dit alles te realiseren. De
wijkuitvoeringsplannen benoemen per wijk voorkeuren voor de warmtevoorziening die het gas
moet vervangen. Het WUP betreft hiermee een verdiepingsslag. Indien de gemeente kiest om
voor andere optie dan warmtenetten te gaan, dan is een uitwerking in het WUP niet aan de orde,
omdat er dan op individueel niveau invulling wordt gegeven aan de warmtetransitie.

Relatie met de Omgevingswet
De TVW bevat doelstellingen met betrekking tot de warmtetransitie. Deze doelstellingen moeten
echter met name worden gerealiseerd door private initiatiefnemers. De gemeenten moeten deze
partijen daarom stimuleren om te werken in bepaalde oplossingsrichtingen, maar ook de juiste
mogelijkheden bieden om die oplossingsrichtingen te behalen. Er moet dus een goede balans
worden gevonden tussen stimuleren en faciliteren. De Omgevingswet bevat instrumenten die
door de gemeente kunnen worden ingezet om de doelstellingen uiteindelijk te kunnen halen. De
TVW en de bijbehorende WUP landen echter niet automatisch van rechtswege in deze
instrumenten.

Omgevingsvisie
De ambities uit de TVW vormen de bouwstenen voor de omgevingsvisie als het gaat om de
warmtetransitie. De gemeente is vrij hoe zij de TVW verwerken in de omgevingsvisie. Beide
beleidsdocumenten zijn namelijk vormvrij. Zo kan naar de TVW worden verwezen, of kunnen er
specifieke elementen worden opgenomen in de decentrale omgevingsvisies.
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Programma
In het omgevingswetinstrument ‘programma’ kan een wijkuitvoeringsplan verder worden
uitgewerkt, bijvoorbeeld welke maatregelen en acties moeten worden genomen en de inzet van
gemeentelijke mankracht en kosten om aardgas uit te faseren en om dus de ambities uit de
omgevingsvisie invulling te geven. Door gebruik te maken van een programma kunnen
gemeenten afspraken maken over de uitvoering van de warmtetransitie. De gemeente kan in het
programma fysieke maatregelen aankondigen, zoals de aanleg van een warmtenet. Ook financiële
maatregelen (subsidies, heffingen), samenwerkingsafspraken en een communicatie- en
participatieaanpak zijn denkbaar. Daarmee kan de gemeente grondeigenaren en bewoners
verleiden of committeren om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. Dat is nodig
omdat een programma in beginsel alleen de opsteller bindt en geen derden.

Omgevingsplan
In tegenstelling tot de omgevingsvisie en het programma, is het omgevingsplan wel een juridisch
bindend instrument naar gebruikers van de fysieke leefomgeving. Het wijkuitvoeringsplan (WUP)
is - samen met de omgevingsvisie en het programma - een belangrijke bouwsteen voor de
onderbouwing van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de
uitwerking van het WUP in juridische regels (inclusief hoe de wijk van het aardgas afgaat en welk
duurzaam alternatief wordt gekozen), die ook bindend zijn voor bewoners en bedrijven in de
gemeente (vooralsnog alleen voor nieuwbouw). In deze regels kan bijvoorbeeld worden geregeld
binnen welke termijn na het onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning woningen in
bepaalde wijken moeten zijn aangesloten op de beoogde warmtevoorziening. Het omgevingsplan
wordt, volgens de procedure die volgt uit de Omgevingswet, gewijzigd zodat daarin het gebied is
weergegeven waar als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving voor een collectief
warmtesysteem is gekozen. Met de wijziging van het omgevingsplan treden de rechten en
plichten van het aangewezen warmtebedrijf effectief in werking.

Omgevingswaarden
De gemeente kan kiezen om omgevingswaarden op te nemen in het omgevingsplan om
zodoende een overkoepelende doelstellingen uit de TVW te bereiken. Een omgevingswaarde is
een bindende beleidsopdracht van de gemeenteraad aan het college van B&W. Daarom is het
raadzaam om vooraf na te gaan of de gestelde waarde voor de gemeente haalbaar is. En met
welke maatregelen en tegen welke kosten. Middels een ‘Programma’ beschrijft een gemeente hoe
zij de doelwaarde voor de omgevingswaarde gaat realiseren. Voorbeelden van een
omgevingswaarde zijn een bepaald percentage woningen dat energielabel B moet hebben.
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Hoofdstuk 4 - Aanpak opstellen TVW
Het Programma Aanpak Aardgasvrije wijken beschrijft een viertal rollen die de gemeente als
organisatie kan aannemen om strategische keuzes met betrekking tot de warmtetransitie te
maken. De volgende rollen worden onderscheiden:
•
•
•
•

Afwachtende gemeente;
Procesgemeente;
Sturende gemeente;
Integrale gemeente.

Via deze link is een infographic te lezen met een beschrijving van bovenstaande rollen en welke
afwegingen daarbij komen kijken. Het document Organisatie Inrichting gaat hier dieper op in.
Los van de rol die de gemeente in het proces om te komen tot een transitievisie warmte wil
innemen, is het van belang om de aantal stappen in het proces te onderscheiden.
1.

2.

3.
4.

Breng alle relevante stakeholders in kaart. Denk aan: Bewoners, netbeheerders,
woningcorporaties etc. Het behoeft in de huidige tijd van ‘gele hesjes’ waarschijnlijk geen
toelichting dat het realiseren van draagvlak hierbij essentieel is. Zonder draagvlak gaat
ten eerste de transitie niet werken en ten tweede leidt het tot veel maatschappelijke
onrust.
Bepaal een gezamenlijk vertrekpunt. Zorg ook voor een gelijkwaardig kennisniveau. Hou
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten om antwoord te geven op de vraag: Wat zijn
alternatieven voor aardgas en wat zijn hiervoor de randvoorwaarden? Ook belangrijk is
om hierbij aandacht te besteden aan wat in de RES staat.
Prioriteer gezamenlijk de wijken. Waar begin je en waarom?
Maak een stappenplan waarin partijen de uitvoering concretiseren. Wie zijn de partners,
hoe loopt de communicatie, hoe worden de resultaten gemonitord? Hoe is de
financiering georganiseerd?

Beschrijving maatschappelijke kosten
In de transitievisie warmte beschrijft de gemeente wat de kosten zijn voor de aangedragen
alternatieven voor aardgas. Dit hangt samen met de afspraak in het Klimaatakkoord dat
gemeenten zoveel mogelijk programmeren op basis van de maatschappelijke kosten en de kosten
voor de eindgebruiker. De nationale kosten zijn de totale kosten in Nederland van alle
10

maatregelen die nodig zijn om ergens (bijvoorbeeld in een buurt) een strategie uit te voeren,
ongeacht wie die kosten betaalt, inclusief de baten van energiebesparing, maar exclusief
belastingen, heffingen en subsidies. Een gemeente kan de maatschappelijke kosten opzoeken
in de Leidraad (zoals opgesteld door het expertise netwerk warmte). Let wel, in de leidraad
spreekt men over ‘nationale losten’.

Integrale visie
Naast de vereiste onderdelen ten behoeve van de gewenste warmtetransitie binnen de gebouwde
omgeving, is het aan te raden om met een integrale blik de transitievisie warmte op te stellen.
Denk bijvoorbeeld aan het elektrisch auto rijden en de benodigde laadpalen die op een
(verzwaard) elektriciteitsnet moeten worden aangesloten. De warmtetransitie heeft grote gevolgen
voor de fysieke leefomgeving. Het is dan ook verstandig om maatschappelijke opgaven als
klimaatadaptieve maatregelen of renovaties van gebouwen te koppelen aan de maatregelen voor
de warmtetransitie. Hierdoor kan de overlast voor burgers worden bespaard en levert een
gecombineerde aanpak mogelijk kostentechnische voordelen op.
Daarnaast is een integrale blik van belang voor het (kunnen) koppelen van andere fysieke
opgaven zoals rioolonderhoud, klimaatadaptatieve maatregelen en gebouwrenovaties. Hierdoor
kan de overlast voor bewoners worden beperkt. Bovendien levert een gecombineerde aanpak
kostenefficiëntie op. De energietransitie kan bovendien een kans zijn om de leefbaarheid in het
plangebied te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de gecombineerde aanleg van meer groen en
speelvoorzieningen, de renovatie of bouw van een buurthuis of het stimuleren van lokale
werkgelegenheid door uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk dat volgt uit de
energietransitie.

Participatie
Geheel in lijn met het gedachtegoed van de Omgevingswet beschrijft het Klimaatakkoord dat bij
het opstellen van de TVW afstemming dient plaats te vinden met bewoners, woningcorporaties
netbeheerders, bedrijven provincies en de rijksoverheid. Dit is zo opgenomen omdat de
warmtetransitie de belangen van deze partijen direct raakt en draagvlak voor oplossingen
noodzakelijk is om de kans van slagen te vergroten. Het vroegtijdig betrekken van alle
stakeholders in de gemeente zorgt ervoor dat wensen en kennis tijdig naar voren komen zodat er
bij de uitwerking rekening mee gehouden kan worden (betere besluitvorming). Bovendien kan dit
bijdragen aan de motivatie bij diverse partijen om aan de slag te gaan met de gewenste transitie.
Denk bijvoorbeeld aan initiatieven van bewoners om de eigen woning te verduurzamen.
Artikel 10.8 van het Omgevingsbesluit gaat in op de eisen om besluitvorming participatief in te
richten, maar beschrijft niet op welke wijze het participatieproces moet worden ingestoken. Wel
wordt aan de gemeenten gevraagd om participatiebeleid, inclusief motiveringsplicht, uit te werken
die dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het programma Aardgasvrije Wijken heeft
een handreiking opgesteld die gemeenten ondersteunen om het participatiebeleid op te stellen
met betrekking tot de transitievisie warmte, Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij.
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Hoofdstuk 5 - Technische alternatieven
In het Klimaatakkoord staat dat een gemeente in de transitievisie warmte voor de periode tot en
met 2030 per wijk aangeeft “welke alternatieve betaalbare, betrouwbare en duurzame energie
infrastructuren potentieel beschikbaar zijn”. Grofweg kan de gemeente uit drie strategieën kiezen
om te voldoen aan de doelstellingen zoals beschreven in het klimaatakkoord. Het gaat dan om:
•
•
•

Optie 1 - All-electric;
Optie 2 - Warmtenetten gekoppeld aan duurzame warmtebronnen (zoals
bodemenergiesystemen)3;
Optie 3 - Duurzaam gas.

Optie 1 - All-electric
Bij all-electric wordt er alleen nog elektriciteit gebruikt en is per gebouw uitvoerbaar, maar kan
ook collectief voor een blok gebouwen worden ingezet. Vaak is dit (vooralsnog) een individuele
toepassing waarbij een gebouw – vaak met een warmtepomp – in zijn eigen warmte voorziet. Een
warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem of de buitenlucht en maakt daar warmte van. Een
warmtepomp levert warmte op circa 50 °C, dat is aanzienlijk lager dan de circa 80 °C van een HRketel. Het is dan ook essentieel om het betreffende gebouw voldoende te isoleren tot minimaal
schillabel B. Bij deze strategie hebben aangesloten gebouwen geen gasaansluiting meer nodig.
Aan de andere kant dient het elektriciteitsnet waarschijnlijk te worden verzwaard. Als veel
gebouwen overstappen in een bepaalde wijk is het bestaande net hier waarschijnlijk nog niet
tegen bestand. De netverzwaring leidt mogelijk tot graafwerk en de aanleg van extra
transformatorhuisjes (middenspanningsruimtes). Het is in dat geval belangrijk om op tijd contact
op te nemen met de netbeheerder. De netbeheerder kan dan maatregelen nemen om de
netcapaciteit waar nodig uit te breiden. Ook kan het nodig zijn om de individuele
woningaansluiting te verzwaren. Ook daar moet de netbeheerder werkzaamheden voor inplannen.
Een warmtepomp is een individuele techniek. De gebouweigenaar kan zelf beslissen wanneer hij
/zij overstapt naar een warmtepomp. Het is niet nodig om deze strategie buurt voor buurt uit te
rollen, maar je kunt dat ook gemeentebreed (voor bepaalde buurten) stimuleren en faciliteren.

Indien er gekozen wordt voor het gebruik van warmtenetten, dan dient de gemeente conform
de Wet Collectieve Warmtevoorziening ook warmtekavel aan te wijzen en een specifieke
uitwerking per wijk in het WUP uit te werken (zie hoofdstuk 3).
3
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De individuele elektrische warmtepomp is goed toepasbaar bij:
•

•

Gebouwen die al geïsoleerd zijn op schillabel B-niveau of beter. Dit zijn bijvoorbeeld
nieuwbouwwijken vanaf bouwjaar 1995 of gerenoveerde gebouwen die door corporaties
of particulieren al tot schillabel B geïsoleerd zijn.
Buurten met een relatief lage bebouwingsdichtheid waar een oplossing per gebouw
nodig is omdat een collectieve oplossing niet rendabel is. Deze techniek kan daarom
goed worden toegepast in afgelegen gebied.

De individuele elektrische warmtepomp is minder goed toepasbaar bij:
•
•
•

Woningen en gebouwen waarbij het isoleren tot minimaal schillabel B complex en
kostbaar is. Bijvoorbeeld bij monumenten en andere oude gebouwen.
In (zeer) dichtbebouwde gebieden waar het geluid van de buitenunit van de
luchtwarmtepomp een probleem kan zijn.
Voor een bodemwarmtepomp is ruimte in de bodem nodig. Er moet in de grond
geboord worden om lussen te plaatsen. Dit kan in dichtbebouwde gebieden een
probleem zijn vanwege ruimtegebrek. Ook kan het schade opleveren aan aangelegde
tuinen.

Optie 2 - Warmtenetten met duurzame warmtebronnen
Met een warmtenet wordt warm water gedistribueerd van een plek waar warmte beschikbaar is,
naar de plek waar er vraag naar is. De warmte is bijvoorbeeld afkomstig uit de bodem
(bodemenergie of aardwarmte). Het kan ook restwarmte zijn uit industrie, datacenters of
landbouw of afvalverbranding. Andere opties zijn het gebruik van restwarmte van industrie,
warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie) of biomassa. De aanleg van het warmtenet is
de grootste infrastructurele ingreep die nodig is voor deze strategie. De kosten hiervan kunnen
verschillen per locatie. Die worden onder andere bepaald door de drukte in de ondergrond, het
type bodem en het doorkruisen van barrières als water en snelwegen.
Bij een keuze voor een collectief warmtesysteem kan het noodzakelijk zijn om duurzame bronnen
of onderdelen van het net op de groei te ontwikkelen. Het betreft hier niet dupliceerbare
infrastructuur waardoor er vooraf goed nagedacht moet worden over de diameter van de leiding
zodat inefficiënte investeringen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Voor de realisatie
van de noodzakelijke energie-infrastructuur heeft de netbeheerder en/of de aanbieder van
warmte daarom in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht nodig in de totale opgave binnen de
gemeente (of meerdere gemeenten).
Bij de inzet van warmtenetten is onderscheid te maken tussen:
•
•

warmtenetten met een midden- en hoge temperatuur bron en;
warmtenetten met een lage temperatuurbron.

Bij hoge temperatuur bronnen is de warmtebron hoog genoeg om aan woningen water van circa
70 °C te leveren. Door deze hoge temperatuur is ook de levering van warm tapwater mogelijk.
Gebouwen die nu met gas worden verwarmd, worden bij deze strategie aangesloten op het
warmtenet en hebben geen gasaansluiting meer nodig. Een warmtenet met midden- tot hoge
temperatuur bronnen is een collectieve strategie en kun je meestal alleen op grote schaal
toepassen. Vaak worden zelfs meerdere buurten gekoppeld aan het betreffende warmtenet.
Vanwege de relatief hoge kosten is het verstandig om de hoge temperatuur warmtenetten vooral
toe te passen bij hogere bebouwingsdichtheid en grote warmtevraag. Voor grondgebonden
woningen is de aansluiting op een hoge temperatuur warmtenet relatief kostbaar.
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Een warmtenet met een lage temperatuur bron is een strategie, waarbij de warmteafgifte
onvoldoende is om direct te gebruiken. De warmte moet daarom collectief of individueel (in het
gebouw zelf) worden opgewaardeerd en daarbij dient in veel gevallen een slag te worden
geslagen in het isolatieniveau. Dit is - net als bij een midden- tot hoge temperatuur bron - een
collectieve strategie, maar is wel makkelijker uit te rollen op kleinere schaal. Daardoor is een lage
temperatuur warmtenet in een wijk makkelijker te combineren met andere strategieën.
Bodemenergiesystemen zijn bij uitstek geschikt om aan te sluiten op lage temperatuur
warmtenetten.

Bodemenergiesystemen
Bij bodemenergiesystemen wordt de ondergrond gebruikt om warmte en koude uit te wisselen en
daarmee gebouwen te voorzien van warmte en koude. Er is onderscheid te maken tussen open
bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen. Bij open systemen wordt warmte en
koude met de ondergrond uitgewisseld doormiddel van een open verbinding met het grondwater.
Hiervoor moeten onttrekkings- en infiltratiebronnen worden aangelegd. Bij gesloten systemen
(ook wel bodemwarmtewisselaar genoemd) wordt warmte en koude met de ondergrond
uitgewisseld doormiddel van een netwerk aan buizen waar een speciale vloeistof doorheen loopt.
In dit geval wordt er geen grondwater opgepompt of geretourneerd.
De implementatie van bodemenergiesystemen kan geschieden doormiddel van een collectief
warmtenet, maar kan ook individueel per woning worden uitgerold. Om negatieve interferentie te
voorkomen heeft een collectieve oplossing vaak wel de voorkeur. Zo kan het gehele systeem
optimaal op elkaar worden aangesloten en heeft iedereen binnen de wijk dezelfde mogelijkheden
om warmte te onttrekken aan het bodemenergiesysteem. Indien aansluiting wordt gezocht met
een collectief warmtenet, betekend het dat de TVW moet worden vertaald naar een
Wijkuitvoeringsplan (zie ook hoofdstuk 4).

Optie 3 - Duurzaam gas
Net als in de oude situatie wordt er in dit geval gebruik gemaakt van gas om woningen te
verwarmen. Het betreft echter geen aardgas, maar groengas of waterstof. Groengas is biogas dat
is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit en waarbij het water uiteindelijk op circa 80 °C wordt
afgeleverd aan woningen en utiliteitsbouw. Hierdoor kan het water direct worden ingezet voor
ruimteverwarming en warm tapwater. Groengas maakt gebruik van het huidige aardgasnet.
Hierdoor zijn er geen aanpassingen in de gebouwen en/of toestellen nodig en kan deze strategie
geleidelijk worden doorgevoerd. Er is echter nu en in de toekomst niet genoeg biomassa
beschikbaar om alle buurten in Nederland met groen gas te verwarmen. Daarnaast is er discussie
over hoe duurzaam de oplossing precies is.
Technisch gezien is groengas toepasbaar in alle buurten. Aangezien groengas echter beperkt
beschikbaar is voor de gebouwde omgeving, moeten scherpe keuzes worden gemaakt in de
toepassing ervan. Het streven is daarom groengas enkel in te zetten in buurten waar de andere
aardgasvrije strategieën veel duurder of technisch niet haalbaar zijn.
Naast groengas is waterstof als energiedrager op de lange termijn een optie om mee te nemen in
de transitievisie warmte. Waterstofgas (H2) komt niet in de natuur voor maar moet worden
geproduceerd uit een andere energiebron. Afhankelijk van de bron krijgt waterstof een ‘kleur’.
Grijze waterstof wordt nu al op grote schaal gemaakt uit aardgas. Als daarbij ook de CO2 wordt
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afgevangen, spreken we van blauwe waterstof. Als waterstof wordt gemaakt uit hernieuwbare
elektriciteit spreken we van groene waterstof.
Waterstof heeft veel verschillende toepassingen naast energiedrager voor de gebouwde
omgeving. Het is dan ook goed denkbaar dat op de lange termijn grote vraag naar duurzame
(groene) waterstof zal ontstaan. De implementatie van duurzame waterstof organisatorisch
complex en speelt het in de periode tot 2030 geen significante rol in de verduurzaming van de
gebouwde omgeving. Daarentegen kan het gebruik van waterstof redelijk eenvoudig worden
uitgerold door gebruik te maken van het huidige aardgasnetwerk. Daarnaast is niet direct een
isolatieverbetering per gebouw noodzakelijk. Wel zal waarschijnlijk de cv-ketel moeten worden
vervangen en dient elektrisch te worden gekookt.
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Hoofdstuk 6 Warmteplan (extra)
Indien voor een bepaalde wijk gekozen wordt voor een (collectief) warmtenet, dan heeft de
gemeente een optie om een aansluitplicht op dit warmtenet in te stellen. Een aansluitplicht op een
dergelijk warmtenet kan worden geregeld in een warmteplan op grond van het Bouwbesluit 2012.
Het Bouwbesluit schrijft voor dat een gebouw met verblijfsgebied aangesloten moet zijn op een
distributienet voor warmte als de aansluitafstand niet meer is dan 40 meter. Het Bouwbesluit
beoogt hiermee de mogelijkheid te geven tot het gezond kunnen exploiteren van een warmtenet.
De wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 werken met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
door in het stelsel van de Omgevingswet. Het Bbl kan worden beschouwd als de opvolger van het
Bouwbesluit 2012. Het warmteplan is onderdeel van de bruidsschat en landt van rijkswege
automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan.
Een warmteplan is maximaal 10 jaar geldig. Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan
de gemeenteraad het plan wijzigen (tussentijds een nieuw plan vaststellen of het plan aanpassen).
Het bevat de volgende onderdelen:
•
•

•
•

De periode waarvoor het warmteplan geldt (maximaal 10 jaar);
Het gebied waarvoor het warmteplan geldt (warmteplangebied. Het gebied moet zo
nauwkeurig mogelijk worden afgebakend, bijvoorbeeld door een van het warmteplan
deel uitmakende plankaart;
Het aantal aansluitingen op het warmtenet. Dit voorziet op het aantal aansluitingen dat
benodigd is voor een energetisch en economisch gezonde exploitatie;
De mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu die wordt bereikt met
aansluiting op het warmtenet.

Aansluitplicht
De aansluitplicht geldt alleen voor een aansluiting op een warmtenet dat is opgenomen in een
warmteplan, zolang het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen niet is bereikt, de
aansluitafstand niet groter is dan 40 meter én de aansluitkosten niet groter zijn dan bij een
aansluitafstand van 40 m. De reikwijdte van de aansluitplicht wordt derhalve bepaald door de
aansluitafstand van 40 meter (of gelijke kosten) tot het in het warmteplan aangewezen warmtenet.
Wanneer geen warmteplan is vastgesteld of het warmteplan is verlopen, of wanneer het geplande
aantal aansluitingen zoals genoemd in het warmteplan is bereikt, geldt geen aansluitplicht meer,
ook niet wanneer het te bouwen bouwwerk binnen 40 meter van dat warmtenet ligt.
De aansluitplicht geldt alleen voor te bouwen bouwwerken met een of meer verblijfsgebieden. Een
verblijfsgebied is een gebied waarin het verblijven van personen de kenmerkende activiteit is.
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Voorbeelden van bouwwerken met een of meer verblijfsgebieden zijn woningen, scholen,
kantoren en ziekenhuizen.
Wanneer het geplande aantal aansluitingen is bereikt, is de aansluitplicht op het
warmtedistributienet niet meer van toepassing. Dit wordt beoordeeld op het moment van het
indienen van de vergunningaanvraag.

Energiezuinigheid en bescherming van het milieu
In de periode waarbinnen een warmteplan geldig is, moet de mate van energiezuinigheid en
bescherming van het milieu worden bepaald. Deze worden gebaseerd op de energiezuinigheid
van het distributienet en het opwekkingsrendement van de over het distributienet
getransporteerde warmte bij aansluiting op het distributienet. Hierbij moet worden uitgegaan van
het voor die periode geplande aantal aansluitingen op het distributienet. De mate van
energiezuinigheid en bescherming van het milieu moet duidelijk zijn aangegeven om eenvoudig
te kunnen toetsen of er sprake is van een aansluiting op het warmtedistributienet of een
gelijkwaardige oplossing.
Het is aan de gemeente als bevoegd gezag om te bepalen hoe de mate van bescherming van het
milieu vastgesteld moet worden. In de regel gebeurt dit in temen van CO2 en NOx, maar kan ook
in termen van fijnstof, geur en bodemkwaliteit. De energiezuinigheid wordt bepaald door het
opwekkingsrendement en de distributie van de warmte.

Verwerking in de Omgevingswet
Het warmteplan dat op grond van het Bouwbesluit 2012 is vastgesteld (onder de Omgevingswet
in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) landt automatisch in het omgevingsplan. Hier hoeft de
gemeente dus in principe niets voor te doen.
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