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Voorwoord
Gezamenlijke opgave
De energietransitie, het afscheid nemen van fossiele brandstof zoals aardgas, is een
veranderingsproces dat diep ingrijpt in de economie en samenleving, in alle sectoren
en op alle niveaus: van huishoudens en bedrijven tot de internationale infrastructuren.
Het is ook een complex proces met vele onderlinge afhankelijkheden. Deze ingrijpende
verandering zal alleen slagen als de belanghebbende partijen – het Rijk, decentrale
overheden, burgers, bedrijven en andere actoren in de samenleving – ieder vanuit eigen
verantwoordelijkheid en kunde - bereid en in staat zijn hieraan bij te dragen en om samen
te werken.
Ik vind het niet vanzelfsprekend dat partijen willen samenwerken en bijdragen. Belangen
zijn niet altijd hetzelfde. Maar er is ook een hoger, gezamenlijk belang. Dat we gezond en
gelukkig kunnen leven in een wereld met schone lucht, grond en water. Daar doen we het
voor. Om daar samen aan te werken, is vertrouwen nodig, van partijen in elkaar en in de
overheid. Dat vertrouwen zal moeten groeien. Zeker als we het doel willen realiseren: een
CO2-arme energievoorziening in 2050.
De overheid heeft in de energietransitie een eigen unieke verantwoordelijkheid. Ik probeer
daar zelf een klein steentje aan bij te dragen door de koers helder te maken en te bewaken.
Simpel gezegd, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Maar ik realiseer me ook dat er
grote en onzekere factoren een rol spelen. Factoren die onze agenda zullen beïnvloeden.
Want Edam-Volendam is een heel klein stukje in deze grote omslag. Onder meer vanuit
onze gemeente zullen we:
• waar nodig normerend, handhavend en sanctionerend optreden (visie en leiderschap);
• richting geven en kaders stellen (kaderstellend);
• waar nodig vooral ook flexibiliteit bieden en beleid bijstellen (reflexief en adaptief);
• signaleren, stimuleren en ruimte geven aan andere partijen om hun
verantwoordelijkheid te nemen (eigenaarschap);
• binnen de internationale en Europese kaders in dialoog samenwerken met andere
overheden en samenleving (gezamenlijkheid).

deze uitdaging. Inmiddels ontwikkelen zich op verschillende plekken in de samenleving
mooie initiatieven en neemt de bereidheid om samen van de energietransitie een succes
te maken toe. En wat ik al zei, dat is hard nodig om ons doel te halen.
De start is gemaakt, maar de grote uitdagingen liggen nog voor ons. Inwoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties zullen de transitie moeten uitvoeren en juist voor hen
wordt dit een ingrijpende operatie. Zij gaan op termijn hun bedrijfsprocessen anders
inrichten, emissievrije vervoersmiddelen gebruiken, huizen isoleren en overstappen op
andere energiebronnen. De economie zal steeds meer circulair worden, zonder afval.
De transitie naar duurzame energie en daarmee een schonere wereld, wordt zo een
(innovatief) proces dat de kracht van de Nederlandse economie en samenleving kan
versterken. Daar willen wij aan bijdragen, samen met u en voor ons allemaal!
Met vriendelijke groet,
Wim Runderkamp
namens
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Edam-Volendam

De in 2017 door de raad vastgestelde Duurzaamheidsagenda 2018-2022 was voor
gemeente Edam-Volendam een belangrijke eerste stap in het gezamenlijk formuleren van
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Samenvatting
Edam-Volendam sluit aan bij de landelijke ambitie om in 2050 energieneutraal
te zijn. Nederland heeft namelijk in 2015 in Parijs samen met 173 andere landen
afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, om zo
klimaatverandering tegen te gaan. Edam-Volendam staat achter het halen van die
doelstelling. Voor een belangrijk deel betekent dat op de eerste plaats de besparing
van energie, en op de tweede plaats betekent dit het gebruik van fossiele energie te
vervangen door schonere, duurzamere vormen van energie. Edam-Volendam staat
dus voor de opgave om het energieverbruik te veranderen.
In het Klimaatakkoord dat in 2019 door heel veel partijen in
Nederland is ondertekend staan afspraken hoe Nederland
stap voor stap energieneutraal wordt. Eén van die afspraken is dat in 2050 de gebouwde omgeving in Nederland niet
meer wordt verwarmt met aardgas maar met een fossielvrij
alternatief. Dat betekent dat de gebouwde omgeving op
een andere, duurzame manier verwarmt gaat worden. Deze
warmtevisie beschrijft hoe Edam-Volendam de route naar
aardgasvrij ziet en waar vóór 2030 plannen worden gemaakt.
Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze visie is
het belang van realistische en goed onderbouwd keuzes,
zodat duidelijk is waar hoe en wanneer er concreet aan de
slag wordt gegaan. Dit met oog voor de eindgebruiker en met
als doel betaalbare aardgasvrije oplossingen. Op die manier
is duidelijk wat er wanneer gaat gebeuren en is iedereen in
staat om mee te doen.
Edam-Volendam is niet vandaag op morgen aardgasvrij,
dit gebeur stapsgewijs. Voor iedereen in Edam-Volendam
geldt dat het nodig is om te beginnen met de belangrijkste
maatr egelen, zoals het verlagen van het energieverbruik
van de woningen, kantoren en bedrijven. In de buurten waar
dat al gedaan is, of waar op korte termijn stappen gezet
gaan worden, wordt in deze visie bekeken welke aardgasvrije alternatieven het beste passen. Gebaseerd op criteria
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die zijn opgesteld in samenwerking met woningcorporaties
Wooncompagnie en De Vooruitgang, netbeheerder Liander,
HVC, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de
gemeentelijke organisatie, schetst deze visie welke buurten
als eerste in aanmerking komen om de overstap te maken
naar wonen en werken zonder aardgas. Er wordt getart in
de buurten waar de oplossingen het meest duidelijk zijn,
om daarna stap voor stap verder te ontwikkelen naar een
aardgasvrije stad.
Uit de analyse en de input van de professionele stakeholders
blijkt dat een collectieve voorziening in Oosthuizen nabij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie, een all-electric oplossing in
het Middengebied en een collectieve voorziening in Kwadijk
het meest kansrijk lijken om te starten. Verder lijkt ook De
Watering in Oosthuizen een kansrijke buurt voor een all-electric oplossing om over een paar jaar mee te starten. Starten
met de warmtetransitie in deze buurten betekent dat er
samen met de betrokken stakeholders en bewoners gestart
wordt met wijkuitvoeringsplannen. In deze plannen wordt
afgesproken hoe de overstap naar aardgasvrij gefinancierd
wordt, wat de rol is van de verschillende betrokken partijen
en hoe de communicatie en participatie van bewoners wordt
ingevuld.
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De reden om niet gelijktijdig te starten in alle buurten van
Edam-Volendam , is omdat de warmtetransitie zorgvuldig en
stapsgewijs zal worden aangepakt. Edam-Volendam hoeft
niet in 2030 al een volledig aardgasv rije gemeente te hebben. Er is tot Edam-Volendam op een alternatieve manier te
verwarmen. De komende jaren wordt gestart met de plannen
in de eerste wijken, om daarvan te leren en vervolgens met
de geleerde lessen van start te gaan in de overige gebieden.
Verder geldt altijd dat het isoleren van een woning richting
‘transitiegereed’ een stap is die vandaag al genomen kan
worden. Iedere bewoner en gebouweigenaar kan al aan de
slag, ook als dat niet in één van de genoemde buurten is.
Gemeente Edam-Volendam wil dit promoten, stimuleren en
actief uitdragen.
Uitvoering geven aan de warmtetransitie vraagt veel. Het
vraagt investeringen van bewoners, woningcorporaties en
andere gebouweigenaren en van de netbeheerder. Deze
visie is een eerste stap om helderheid en duidelijke investeringskaders te scheppen voor al die stakeholders. Gemeente
Edam-Volendam is regisseur van de warmtetransitie en zal
de komende jaren stakeholders helpen met de wijkuitvoeringsplannen, het organiseren van klankbordgroepen voor
de wijken waar gestart wordt en door een gemeentebrede
aanpak gericht op het isoleren van alle gebouwen.
De warmtetransitie in Edam-Volendam is een grote en
complexe opgave waar we samen voor staan en elkaar voor
nodig hebben.

1 Inleiding
Gemeente Edam-Volendam wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. We gaan onze
woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier verwarmen. Ook douchen
en koken zal zonder aardgas moeten. De transitie van de verwarming van de gebouwde
omgeving biedt een kans om grote stappen te maken in de verduurzamingsopgave.
De verwarming met aardgas zorgt voor meer dan twee derde
van de CO2-uitstoot van gebouwen in Nederland. Bovendien
betekent het gebruik van aardgas een onwenselijke afhan
kelijkheid van gas uit Groningen of gas uit het buitenland.
Van alle woningen en andere gebouwen is op dit moment
95 procent nog afhankelijk van aardgas voor verwarming.
Als we de CO2-doelstellingen van het VN-klimaatakkoord
willen halen, moeten we over op alternatieve energieopwekking . Deze transitie is enorm en heeft impact op bijna
zeven miljoen woningen: Nederland neemt afscheid van de
cv-gasketel.
Ook Edam-Volendam staat voor een grote opgave. Op dit
moment wordt ruim 80% van de totale energievraag bepaald
door het gebruik van aardgas. Die warmtevraag moet op
een andere manier ingevuld worden. Het is nu tijd om deze
transitie in een centraal kader te plaatsen en gezamenlijk een
aanpak te bepalen van deze grote opgave. Op basis van een
analyse hebben we kansrijke wijken geïdentificeerd. Er is een
tijdspad opgesteld om de wijken in te gaan en de kansen gaan
verkennen. Op die manier wordt er samen met stakeholders
concreet aan de slag gegaan in de eerste gebieden.
Om inzicht te geven in de totale opgave, kansrijke oplossingen en een logisch tempo voor het aardgasvrij maken hebben, is met de belangrijkste stakeholders deze transitievisie
warmte opgesteld. Elke gemeente moet eind 2021 zo’n
transitievisie hebben vastgesteld.

De warmtetransitie staat nog aan het begin en ontvouwt
zich in volle vaart. Nationaal, regionaal en lokaal zijn er
continu nieuwe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben
op de transitie in Edam-Volendam. Ook technische ontwikkelingen staan niet stil. Deze transitievisie warmte geeft
focus en richting maar is geen eindpunt en dient op basis van
ontwikkelingen herijkt te worden. De transitievisie warmte
zal elke 6 jaar geactualiseerd worden. Op deze manier worden telkens nieuwe wijken aangewezen met potentie voor
alternatieven. De voortgang wordt periodiek gevolgt en waar
nodig bijgestuurd. Dit om het einddoel of de tussendoelen
op het netvlies te houden. Flexibiliteit in de uitvoering is dus
belangrijk.

1.1

Landelijke ambities

In december 2015 heeft Nederland in Parijs ingestemd met
een nieuw VN Klimaatakkoord. Het akkoord heeft als doel
om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder
2 graden Celsius. Om de afspraken van het Parijs Klimaat
akkoord te realiseren is een forse inspanning op energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen
nodig. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven
dat ze de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent wil verminderen ten opzichte van 1990. Als onderdeel
daarvan is de opgave geformuleerd dat een kwart van de
woningen in 2030 van het aardgas af moet zijn, om tot
een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te komen in
2050.

Plannen op drie niveaus
Gemeenten hebben een belangrijke rol in deze transitie.
In lijn met het Klimaatakkoord dat op 28 juni jl. door het
kabinet is gepresenteerd, wordt gewerkt aan plannen op drie
niveaus. Regionaal wordt gewerkt aan de Regionale Energie
Strategie (RES) waarin de duurzame energiebronnen in de
regio in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de vraag
naar energie in alle gemeenten. Voorliggende transitievisie
warmte beschrijft hoe de gemeente Edam-Volendam de
warmtevraag op een aardgasvrije en duurzame manier kan
gaan invullen. Het is ook onlosmakelijk verbonden met de
RES. Voor alle kansrijke wijken die zijn geselecteerd wordt op
wijkniveau een concreet plan van aanpak (wijkuitvoeringsplan) opgesteld. Daarbij worden bewoners en ander gebouw
eigenaren betrokken.
Landelijke ontwikkelingen aardgasvrije wijken
De transitie zal op de meeste plekken een proces van uit
proberen, leren en opschalen zijn. Het Rijk wil dat gemeenten
versneld starten in de eerste wijken. Om dit proces in gang
te zetten is de regeling “Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrij” in het leven geroepen. Hierbij ondersteunen ze 100 wijken waar concrete stappen naar aardgasvrij worden gezet. In
2018 zijn de eerste 27 wijken bekend gemaakt. Dit jaar is er
een nieuwe mogelijkheid om wijken in te dienen. De aansluitplicht van aardgas voor netbeheerders voor nieuwbouw is
afgeschaft per 1 juli 2018. Dit betekent dat voor nieuwbouw
aardgasvrij een verplichting is . Tot slot wordt in het kader
van de nieuwe Warmtewet de koppeling tussen de gasprijs
en de huidige prijsstelling van warmte ter discussie gesteld.
Door ontkoppeling zal in de toekomst, naar verwachting, een
positief effect ontstaan op de prijs van collectieve warmte.
Ook biedt het meer mogelijkheden voor nieuwe aanbieders
van duurzame warmte.

OP WEG NAAR EEN AARDGASVRIJE GEBOUWDE OMGEVING

5

DE WARMTETRANSITIE IN DE ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL EDAM-VOLENDAM IN 2050

Van belang is dat de discussies op rijksniveau leiden tot een
oplossing voor de kostenverdeling van de warmtetransitie.
Dit gaat over de kosten van de verschillende stakeholders
die een rol spelen in het realiseren van de transitie. Deze
discussies zorgen dat de warmtetransitie betaalbaar blijft
voor bewoners. Dit geldt voor huurders, particuliere eige
naren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van de weg naar een energieneutrale
gemeente. Om volledig energieneutraal te worden, moet in 2050 alle energie die wordt gebruikt ook duurzaam worden
opgewekt. In deze transitievisie warmte wordt ingegaan op bronnen voor lokale duurzame warmte als geothermie en
oppervlaktewater. Met de toename van het elektrisch verwarmen van woningen, meer elektrisch vervoer en de elektrificatie
van andere processen, wordt voorbereid op een flinke uitbreiding in de opwek van duurzame elektriciteit.
Er wordt gekeken naar hoe zon, wind en op termijn ook innovatieve technieken zoals waterstof gebruikt kunnen worden om
te komen tot een volledig duurzame energiemix. Dat doet Edam-Volendam niet alleen, want veel bronnen overschrijden de
gemeentegrenzen. Elke regio moet uiterlijk in 2020 een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen, waarbij de beschikbare
energiebronnen in de regio worden gekoppeld aan de energievraag per gemeente. Deze strategie draagt bij aan een
betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in de regio in 2050. Edam-Volendam stemt dit dus af met
buurgemeenten en onderzoek gezamenlijk welke plekken in de regio het meest geschikt zijn voor energie-opwek. Daarbij
wordt deze Transitievisie Warmte meegenomen als belangrijke input. Op die manier wordt gewerkt aan een strategie om
energieneutraal te worden op een manier die realistisch is en ook ruimtelijk kan worden ingepast.

1.2 Lokale ambities
De lokale ambities van de gemeente Edam-Volendam zijn
verwoord in de Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam
2018-2022. De gemeente heeft niet de ambitie om voorop
te lopen bij het realiseren van doelstellingen met betrekking tot energie en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft
aangegeven te investeren in duurzaamheid, met realistische
terugverdientijden. De gemeente sluit zich aan bij de
nationale doelstellingen wil lokale kansen aangrijpen waar
deze zich aandienen.
Het doel is om in 2022 35% van het totale energieverbruik
(in 2018 was dat 927 TJ 1) te besparen, duurzaam op te
wekken of te compenseren. Dit komt overeen met een
besparing van de CO2-uitstoot van >61 kton.

1.3 Wie hebben er meegedacht?
De warmtetransitie heeft impact op de hele gemeente
Edam-Volendam, maar de gemeente staat er niet alleen
voor. Belangrijke partners die een rol spelen in de transitie
werken samen. Zo kunnen planningen worden afgestemd,
schaalgrootte worden behaald, worden er collectieve lessen
getrokken en wordt de transitie versneld. De inwoners zijn
vanaf het begin bij het proces betrokken om tot een Transitievisie Warmte te komen.
De Transitievisie Warmte is opgesteld met input van een
brede stakeholdergroep. Hierin zaten vertegenwoordigers
van netbeheerder Liander, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, woningcorporatie Wooncompagnie,
6

woningstichting Vooruitgang en HVC. Ook medewerkers
van de gemeente deelden hun kennis over openbare ruimte,
wonen en communicatie.

1.4 Leeswijzer
Deze Transitievisie Warmte behandelt in hoofdstuk 2 de
uitgangspunten waarop deze visie gebaseerd is. Dit zijn de
leidende principes die centraal hebben gestaan tijdens het
opstellen van deze visie. In hoofdstuk 3 wordt de transitie
naar aardgasvrij toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op
de verschillende oplossingen voor het aardgasvrij maken van
woningen en gebieden. Hoofdstuk 4 geeft richting voor een
aardgasvrij Edam-Volendam in 2050. Daarbij wordt ingezoomd op de wijken waar het eerst van start wordt gegaan
met de warmtetransitie. Tot slot in hoofdstuk 5 de manier
waarop dit georganiseerd gaat worden en de benodigde
stappen. Doel is een programmatische aanpak van de warmtetransitie in Edam-Volendam.
1

www.klimaatmonitor.nl
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2 Gezamenlijke uitgangspunten
In de projectgroep is vastgesteld wat de succesfactoren zijn voor de Transitievisie Warmte. Deze succesfactoren zijn
omgezet naar uitgangspunten die het startpunt vormen van deze Transitievisie Warmte.

Laagste maatschappelijke kosten vormt een
belangrijk criterium en inzet op een mix van
alternatieven

Werken aan een concrete en haalbare visie en
monitoren tussentijds op de voortgang in de
uitvoering

We weten nog niet zo lang dat we in Nederland van het aardgas af gaan, en dat brengt onzekerheid met zich mee. Om
ervoor te zorgen dat we in deze beginfase de juiste keuzes
maken, starten we op de plekken waar de maatschappelijke
kosten het laagst zijn. Waar de keuze voor een alternatief
voor aardgas voor de hand ligt. We maken de keuze voor
een alternatieve oplossing per wijk. Op basis van de laagste
maatschappelijke kosten zal de optimale oplossing voor elke
wijk anders zijn.

De transitievisie warmte moet een helder en realistisch
plan worden, dat leesbaar en begrijpelijk is. De visie moet
duidelijkheid geven over het tijdpad en ruimte bieden voor
bewoners en ondernemers om mee te denken. Veel nog
onzeker en onbekend. Naast nieuwe regels, beleid en financieringsmogelijkheden zal de markt met ontwikkelde technieken komen. Het is daarom belangrijk om regelmatig te
evalueren op de voortgang en flexibel te zijn in de uitvoering.
Als er nieuwe kansen ontstaan, worden die opgepakt. Niet
wachtend op de wereld van morgen maar al vandaag starten
met de warmtetransitie. Regelmatig evalueren is daarbij
belangrijk.

Benutten natuurlijke investeringsmomenten
De Transitievisie Warmte zorgt ervoor dat planningen en
geplande investeringen inzichtelijk worden gemaakt. Initia
tieven van stakeholders, zoals geplande werkzaamheden
en investeringen van de woningcorporaties en de gemeente
zijn meegenomen in de analyse. Doel is om desinvesteringen
zoveel mogelijk te voorkomen. De focus ligt op slim werk
met werk maken.

Draagvlak bij bewoners en bedrijven en betrekken de gemeenteraad in de planvorming en
uitvoering op wijkniveau

MET DE LAAGSTE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
WORDEN BEDOELD:
• kosten voor het aanpassen van de woningen,
• vervangen van infrastructuur
• ontwikkeling van duurzame energiebronnen.
De kosten voor bijvoorbeeld opnieuw bestraten vallen hier
buiten.

De warmtetransitie komt tot uitvoering in de openbare ruimte
en achter de voordeur. Het is vanzelfsprekend dat wij de
inwoners van Edam-Volendam en andere gebouweigenaren
betrekken. Betrokken zijn als we in hun wijk concrete plannen
maken en aan de slag gaan om aardgasvrij te worden. We
willen dat bewoners trots zijn aan het eind van het proces en
met plezier aardgasvrij wonen in Edam-Volendam.
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3 De warmtetransitie in Edam-Volendam
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de warmtetransitie . Eerst wordt er gekeken naar de opgave waar de
gemeente voor staat. Vervolgens wordt er ingegaan op welke stappen er nodig zijn om de transitie naar een
aardgasvrije gemeente te doorlopen. Wat moet er gedaan worden om alle gebouwen van warmte en warm water
te voorzien zonder aardgas?

3.1 Inzicht in de opgave
DE HUIDIGE SITUATIE
De gemeente heeft ruim 15.000 woningen, waarvan ongeDe uitgangssituatie
Totaal energie wat verbruikt wordt in de gemeente is ca. 42MW. Doel is om dit deels te besparen,
duurzaam op te wekken of te compenseren. Het
grootste deel van onze woningvoorraad gebruikt nu
een cv-gasketel voor de verwarming. Een particulier
huishouden in 2019 verbruikt gemiddeld 2000 m3
aardgas per jaar en heeft een warmtevraag van gemiddeld 101 kWh/m 2 (zie ook de infobox in paragraaf
3.2). Het gasverbruik verschilt per huishouden en
is afhankelijk van het soort huis, het bouwjaar, de
mate van isolatie en het gebruik van verwarming en
warm water.
De cv-ketel kan water tot ongeveer 90°C verwarmen,
dat vervolgens door de radiatoren stroomt en onze
huizen verwarmt. Met deze temperatuur kunnen ook
slecht geïsoleerde huizen verwarmd worden.
Ongeveer 80 procent van het aardgas in een woning
wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning
Bijna 20 procent wordt gebruikt voor warm water,
met name douchen
Voor koken wordt maar een heel klein deel van het
aardgas gebruikt, minder dan 5% procent.
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veer 13.000 eengezinswoningen. Daarnaast zijn er nog zo’n
700 bedrijfspanden. Circa 11 procent van de panden is in het
bezit van woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie. Een beeld van het gasverbruik in Oosthuizen/Warder
en Edam/Volendam is weergegeven in Figuur 1 en 2. Alleen
de fases 9, 10 en 11 van de projectontwikkeling in de Broeckgouw zijn aardgasvrij.

3.2 Overgang naar een aardgasvrije gemeente
De warmtetransitie gaat over hoe de gebouwde omgeving duurzaam en aardgasvrij verwarmd kan worden. Voor
voldoende leefcomfort en warm tapwater hebben mensen,
die in gebouwen verblijven, warmte nodig. Het aardgasvrij
maken van gebouwen kan met verschillende technieken.
De technieken hebben verschillende werktemperaturen. De
aanpassingen aan gebouwen zijn per techniek anders. Welke
techniek het beste past, verschilt per woning en/of wijk.
Om de warmtetransitie te laten slagen zijn de volgende drie
stappen van belang:
1.	
Energie vraag beperken en temperatuur verlagen. Voor
alternatieven met lagere temperaturen is isolatie en het
juiste verwarmingssysteem een randvoorwaarde. Elke
gebouweigenaar kan aan de slag met isoleren.
2.	Kies een geschikte infrastructuur voor de verwarming van
woningen. Denk aan een warmtenet, elektriciteitsnet en
een gasnet. De geschiktheid van deze infrastructuren is
situatieafhankelijk.
3.	Maak de overstap naar een duurzame energiebron. Na de
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keuze van een infrastructuur, moeten er ook voldoende
duurzame bronnen aanwezig zijn om de infrastructuur
te voeden. Dit zodat fossiele bronnen zo snel mogelijk
uitgefaseerd kunnen worden.
Om de warmtetransitie te realiseren, moeten er maatregelen
genomen worden, zodat:
• De warmtevraag wordt beperkt;
• De energie-infrastructuur in wijken toekomstbestendig is;
•	Potentiele energiebronnen worden gerealiseerd en benut
kunnen worden;
•	Warmte tijdelijk kan worden opgeslagen, zodat vraag en
aanbod van duurzame energiebronnen op elkaar wordt
afgestemd.

3.3 	Vraag beperken, verwarmingstemperatuur
verlagen en elektrisch koken
Wat is noodzakelijk om de gebouwde omgeving CO2-neutraal
te verwarmen?
De warmtevraag en de verwarmingstemperatuur van woningen gebouwd vóór 1990 verlagen, ongeacht de toekomstige
energie-infrastructuur. In alle situaties geldt:
•	Energie die niet verloren gaat, hoeft ook niet te worden
opgewekt;
•	Hoe lager de verwarmingstemperatuur is, hoe efficiënter
en betaalbaarder de warmte kan worden opgewekt.
Dit kan worden bereikt door een combinatie van de volgende
maatregelen:
• Isoleren van dak, gevel en vloer;
• Plaatsen van isolatieglas HR++ / HR+++;
• Het dichten van kieren;
• Efficiënt ventileren.
Daarnaast zullen alle keukens elektrisch moeten gaan koken.

In sommige gevallen moeten ook de radiatoren of de gehele
verwarmingsinstallatie vervangen worden.
De bestaande woningenvoorraad in Edam-Volendam kan
grofwef worden verdeeld in vier niveaus van isolatie:
1. W
 oningen met slechte of onvoldoende isolatie (80 kWh/m2
of hoger). Er is een hoge temperatuur van circa 90°C nodig
om op de koudste dagen deze woningen comfortabel
warm te stoken. De meeste woningen gebouwd vóór 1990
zitten op dit niveau.

WARMTEVRAAG UITGEDRUKT IN KILOWATTUUR PER VIERKANTE METER WOONOPPERVLAK (KWH/M2)
Het kilowattuur (symbool kWh) is een hoeveelheid energie. De meeste mensen associëren kWh met elektriciteit. Als je
een lamp met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft die lamp 1 kWh stroom gebruikt. In Europa is de afspraak
gemaakt om zoveel als mogelijk alle vormen van energie uit te drukken in kWh. Zo kunnen verschillende soorten energie beter
met elkaar vergeleken worden. Zo ook de warmtevraag. Door deze uit te drukken in kWh per vierkante meter woonoppervlak
(kWh/m2) kan de warmtevraag van verschillende woningtypes en woninggroottes goed met elkaar vergeleken worden. Het
maakt daarbij niet uit of deze verwarmd worden met gas, een warmtenet of een warmtepomp. De gemiddelde energievraag
voor ruimteverwarming van een woning in Nederland is circa 80 kWh/m2. Bij niet geïsoleerde woningen kan de gemiddelde
energievraag oplopen tot boven de 130 kWh/m2. Bij zeer goed geïsoleerde nieuwbouw is het gemiddelde onder de 30 kWh/m2.

2.	Woningen die een minimumisolatieniveau hebben bereikt
(65-80 kWh/m2). Bij het minimumniveau kunnen woningen comfortabel verwarmd worden met een maximumtemperatuur van 70°C (middentemperatuur). Het kan
voorkomen dat er een aantal radiatoren vervangen moet
worden. De woning is dus 70°C ready. Bijna alle woningen
gebouwd na 1990 voldoen aan dit niveau.
3. W
 oningen die een basisisolatieniveau hebben bereikt
(50-65 kWh/m2). Bij een basisniveau kan de woning zowel
comfortabel worden verwarmd met een maximum
temperatuur van 70°C als met 40°C (laagtemperatuur).
Voor laagtemperatuur zullen wel alle radiatoren vervangen
moeten worden. De woning is daarmee toekomstbestendig
omdat hij geschikt is voor meerdere alternatieve verwarmingstechnieken. De woning is dus transitiegereed.
4. W
 oningen met een hoog isolatieniveau en voorzien van
een energiezuinig ventilatiesysteem (20-50 kWh/m2). Deze
woningen zijn daarmee zeer geschikt om comfortabel te
verwarmen met een maximumtemperatuur van 40°C.
Dit zijn recent gebouwde woningen en nog te bouwen
woningen. Bij aanpassing tot dit niveau moeten vaak de
radiatoren worden vervangen.
Figuur 1: Gemiddeld gasverbruik woningen te Edam en Volendam (gemeente Edam-Volendam)
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Samenvattend kan het volgende gesteld worden over de
isolatieniveaus van woningen:
•	Om een woning met 90°C (hoogtemperatuur) te kunnen
verwarmen zijn geen aanpassingen nodig.
•	Om een woning comfortabel met 70°C (middentempera
tuur) te kunnen verwarmen, moet het minimum- of
basisolatieniveau bereikt zijn (lager dan 80 kWh/m2)
•	Om een woning comfortabel met 40°C (laagtemperatuur)
te kunnen verwarmen, moet een basis- of hoog isolatie
niveau bereikt zijn (lager dan 65 kWh/m2).

Naast warmte voor ruimteverwarming is er in een woning ook
warm tapwater nodig. Warm tapwater heeft een energievraag
tussen de 15 en 20 kWh/m2. Voor warm tapwater geldt met
de huidige regelgeving dat een temperatuur van minimaal
55°C bij het tappunt nodig is. Dit is om legionellabesmetting te
voorkomen. Om deze temperatuur te kunnen garanderen moet
het opweksysteem in praktijk een temperatuur van 60-70°C
kunnen leveren. Als de aanvoertemperatuur onvoldoende hoog
is, moet er dus een aanvullende voorziening komen voor het
opwekken of het boosten van de warmte voor warm tapwater.

3.4 Inzet op duurzame bronnen
Bij iedere energie-infrastructuur hoort een andere
energiedrager. Dit is respectievelijk gas (gasnet),
elektriciteit (elektriciteitsnet) en/of water (warmtenet).
Bij de verschillende energiedragers horen verschillende
bronnen. Daarnaast is de bron en bijhorende energieinfrastructuur ook sterk afhankelijk van de schaalgrootte
die kan worden gerealiseerd. De beschikbare bronnen voor
Edam-Volendam zijn toegelicht in Bijlage 1, waarbij warmte
uit oppervlaktewater en geothermie kansrijk blijken. De
gemeente Edam-Volendam laat aanvullend onderzoek
uitvoeren naar de potentiële inzetbaarheid van deze opties
voor de verwarming van de gebouwde omgeving.

3.5 Conclusie
Om goed voorbereid te zijn op de warmtetransitie zijn de
volgende drie stappen van belang:
•	
Het verlagen van de warmtevraag en verwarmings
temperatuur in gebouwen. Isolatie in combinatie met het
juiste verwarmingssysteem is een randvoorwaarde voor
alternatieven met een lagere verwarmingstemperatuur.
Bovendien geldt: energie die niet verloren gaat, hoeft
ook niet opgewekt te worden. De gemeente streeft in
dit kader naar een gemiddeld label B in 2030 voor alle
woningen.
•	
De keuze voor een geschikte energie-infrastructuur en
warmte-oplossing
•	
De keuze en overstap maken naar duurzame energiebronnen. Bij de keuze voor een nieuwe energie-infrastructuur
is van essentieel belang dat er voldoende en bewezen
alternatieven bronnen beschikbaar zijn of komen. Zo
kunnen de fossiele bronnen snel uitgefaseerd worden.
Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de potentie van
warmte uit oppervlaktewater en geothermie.

Figuur 2: Gemiddeld gasverbruik woningen te Zeevang (gemeente Edam-Volendam)
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TRANSITIEGEREED EN 70°C READY

Energielabel

Aantal woningen

Een woning wordt ‘transitiegereed’ genoemd als deze klaar is voor de warmtetransitie en geen grote maatregelen meer
nodig heeft tot 2050. In die woningen zijn isolatiemaatregelen toegepast die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de
woning. Deze maatregelen staan los van de uiteindelijke energie-infrastructuur die in de wijk aangelegd gaat worden.

A+
A

104
2.309

B

2.347

C
D

6.102
503

E
F
G

1.425
1.188
866

Het niveau transitiegereed kan stapsgewijs worden bereikt. Bijvoorbeeld door op natuurlijke momenten als een verbouwing
of verhuizing het minimumisolatieniveau (65-80 kWh/m2) aan te brengen. Op dit niveau kan de woning in veel gevallen
verwarmd worden met middentemperatuur warmte en is daarmee dus ‘70°C ready’. In een vervolgstap (of direct) kan de
woning transitiegereed worden gemaakt. De woning kan dan ook met temperaturen tussen de 40 en 70 graden comfortabel
worden verwarmd. (50-65 kWh/m2).

Tabel 1: Energielabels woningen in gemeente Edam-Volendam
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4 Waar gaan we naartoe?
4.1 	Richting voor een aardgasvrij Edam-
Volendam in 2050
De warmtekaarten in Figuur 3 en Figuur 4 laten per wijk de
alternatieve warmteopties zien. De analyse is gemaakt met
het Warmte Transitie Model van Over Morgen. Dit geeft
weer hoe een aardgasvrije gemeente er waarschijnlijk in
2050 uit kan zien. Het eindbeeld is afhankelijk van inzichten,
technieken en innovaties.

De data-analyse vanuit het Warmte Transitie Model is vergeleken met de resultaten van de startanalyse. Deze analyse
gaf geen andere inzichten. In Bijlage 2 wordt de werking van
het Warmte Transitie Model toegelicht en wordt uitgelegd
hoe de warmtekaart tot stand is gekomen. In sectie 4.3
wordt verder ingezoomd op de resultaten in figuur 3 en 4.

De inkleuring van de wijken geeft aan wat per wijk de meest
logische warmteoplossing is in 2050. Voor de wijken die het
meest duidelijk inkleuren kan de voorkeurswarmteoptie worden vastgesteld. Dat zijn de wijken waar gestart kan worden.
De wijken waarbij de uiteindelijke warmteoplossing minder
duidelijk is, worden later in de tijd gezet. De transitievisie
warmte dient elke zes jaar te worden herzien. Hier wordt de
voortgang geanalyseerd en inzichten & innovaties verwerkt.
Op 15 oktober 2019 heeft het Expertisecentrum Warmte
(ECW) de Leidraad Transitievisie Warmte aan gemeenten
beschikbaar gesteld. De Leidraad bestaat uit:
1.	De Startanalyse. Een doorrekening van alle gemeentes
met het Vesta MAIS model door Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). De Startanalyse geeft inzicht in de
maatschappelijke kosten voor strategieën voor aardgasvrij
per buurt.
2.	De Handreiking Lokale Analyse. Dit is een document met
procesvoorstellen, methodes, criteria, voorbeelden en
best practices die gemeentes kunnen gebruiken met de
“lokale analyse”. De lokale analyse is het proces om met
stakeholders in de transitievisie warmte te komen tot een
oplossing en een tijdpad per buurt.
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Figuur 3: Warmtekaart met eindbeeld 2050 voor Edam en Volendam
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In Bijlage 3 staat de vergelijkende analyse tussen het
Warmte Transitie Model en de startanalyse van het PBL.
De kleuren in Figuur 3 en Figuur 4 laten de aardgasvrije
warmtetechniek zien met de laagste maatschappelijke kosten. In de lichtgroene wijken is het verschil in kosten tussen

een warmtenet in vergelijking met andere opties redelijk: de
verwachting is dat een warmtenet hier tussen de 10 en 30
procent goedkoper is dan andere aardgasvrije oplossingen.
Het betreft dan de wijken Katham, Planetenbuurt, een deel
van Blokgouw, Bloemenbuurt, Rozettenbuurt en Singelwijk.
In de donkerblauwe wijken is de oplossing all-electric naar

verwachting meer dan 30 procent goedkoper dan de andere
aardgasvrije alternatieven. De kaart laat voor Blokgouw,
Middengebied en Broeckgouw een duidelijke voorkeur zien
voor deze techniek. Het betreft hier wijken die zijn gebouwd
in de periode na 1990.

Daarnaast zal een aantal wijken afhankelijk zijn van hernieuwbaar gas of toekomstige innovaties. Dit geldt voor de
gebieden met veel historie en vaak vrijstaande huizen zoals
het centrum van Edam. Hier staan ook zo’n 175 panden die
zijn ingeschreven in het register van Rijksmonumenten. Dit
beperkt de mogelijkheden om deze panden te voorzien van
verduurzamingsmaatregelen. Daarom lijkt hernieuwbaar gas
hier nu de meest geschikte optie. Uiteraard duurt de weg
naar 2050 nog lang.
De kaart geeft een duidelijke richting weer en laat zien waar
de keuze voor een aardgasvrij alternatief het meest zeker
is. Er wordt gestart op de plekken waar die zekerheid het
grootst is. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op in
gegaan.

4.2 Criteria wijkfasering
Samen met de stakeholders zijn de resultaten van het model
gevalideerd en zijn wijken geselecteerd die door ons als kansrijk worden gezien. In de periode tot 2030 wordt er in deze
wijken gefaseerd gestart met de warmtetransitie. Gemeente
Edam-Volendam moet een aanpak ontwikkelen om isoleren
te stimuleren zodat alle woningen transitiegereed worden
gemaakt. Het doel hierbij is wijkgericht stimuleren.

Figuur 4: Warmtekaart met eindbeeld 2050 voor Zeevang
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Criterium
1

2

3

4

5

Toelichting

Draagvlak en betaalDe warmtetransitie brengt grote veranderingen met zich mee, zowel in de openbare ruimte als achter
baarheid voor de warm- de voordeur van bewoners. Deze transitie kan alleen mogelijk worden gemaakt samen met bewoners
teoplossing in de wijk
en bedrijven. Zij worden daarom in een vroeg stadium betrokken. De initiatieven op de collectieve
verduurzaming van hun panden & woningen worden benut. Door mensen met lef, enthousiasme en
betrokkenheid te ondersteunen, kunnen zij als ambassadeurs in eigen wijk/dorp het voor anderen
mogelijk maken om ook in te stappen.
Er is schaal te maken
Wijken waar veel corporatiebezit en maatschappelijk vastgoed aanwezig is zijn geschikt om mee te starten. Ook wijken waar grote spelers aanwezig zijn, zoals een zorginstelling, een school of een bedrijf bieden
kansen. In de analyse worden wijken met bezit van De Vooruitgang en Wooncompagnie (met al minimaal
energielabel B) en maatschappelijk vastgoed als kansrijk gezien om te starten met de transitie.
Geplande investeringen Voor een zo efficiënt mogelijke transitie worden werkzaamheden zo goed mogelijk afgestemd. Dat
in renovaties en infrabetekent dat er ook is gekeken naar zowel clusters van gelijksoortige oplossingen als andere geplande
structuur
investeringen boven en onder de grond. Hierbij is specifiek gekeken naar de ouderdom van de gasnetten, de riolerings- en stadsvernieuwingsplanningen van de gemeente en onderhouds-, renovatie- en
sloop/nieuwbouwplannen van woningcorporatie Wooncompagnie en De Vooruitgang. Het afstemmen
van al deze planningen zorgt ervoor dat onnodige investeringen en overlast voor bewoners worden
voorkomen. Dit bepaalt deels het tempo van de warmtetransitie. Het is ook een randvoorwaarde om
de juiste schaalgrootte te kunnen behalen voor de realisatie van een warmtenet.
Warmtenet of warmte- Wijken grenzend aan een wijk waar een warmtenet wordt voorzien, worden al kansrijk gezien. Door
bron in de buurt
deze op termijn ook aan te sluiten wordt een natuurlijke groei van het warmtenet vorm gegeven. Ook
het warmtenet van Purmerend wordt daarin betrokken. De aanwezigheid of kansrijkheid van een
(toekomstige) warmtebron draagt daarnaast bij aan de geschiktheid van een wijk. De keuze van een
warmte-infrastructuur moet overeenkomen met de bronnen om die infrastructuur (in de toekomst)
te voeden. Dit is een randvoorwaarde om een CO2-neutraal energiesysteem, in 2050 te realiseren.
Op voorhand worden geen bronnen uitgesloten, maar er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen
transitiebronnen en eindbronnen. Ingezet wordt op bronnen die zo duurzaam mogelijk zijn. Voor toekomstige warmtenetten is er gekeken of er één of meerdere potentiele warmtebronnen beschikbaar
zijn.
De overstap is financieel Er wordt gekozen voor technisch haalbare warmteoplossingen tegen redelijke kosten. Op die manier
haalbaar en gaat uit van wordt de warmtetransitie betaalbaar gehouden voor iedereen. Met een analyse op basis van het warmde laagst maatschappe- tetransitiemodel zijn de warmteopties met de laagste maatschappelijke kosten per wijk inzichtelijk
lijke kosten
gemaakt. Er is gekeken naar de wijken waarvoor het nu het meest kosteneffectief is om te starten met
een transitie.

Om de meest kansrijke wijken te bepalen zijn in de projectgroep criteria opgesteld (zie tabel 2).
Samen met de vertegenwoordigers is op basis van de
uitkomsten van het Warmte Transitie Model en bovenstaande selectiecriteria een keuze gemaakt voor de wijken
in Edam-Volendam die als kansrijk worden gezien om de
komende periode mee aan de slag te gaan. Dit betekent dat
hier samen met de betrokken stakeholders wordt begonnen
met de wijkuitvoeringsplannen. Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de kansen voor het aardgasvrij maken
van woningen en ander vastgoed te verkennen. Daarbij
worden kansen gezien voor de verschillende aardgasvrije
technieken die beschikbaar zijn in Edam-Volendam. Deze
worden in Bijlage 1 verder toegelicht. Het is belangrijk dat
er een aanpak wordt ontwikkeld om isoleren te stimuleren
zodat alle woningen op termijn transitiegereed zijn.

4.3 Kansrijke wijken om te starten
Op basis van de analyse en de selectiecriteria is een fasering
van wijken tot stand gekomen waar een start kan worden
gemaakt. De daaraan gekoppelde termijn is gebaseerd op
de complexiteit en reeds geplande initiatieven. De volgende
startwijken zijn in beeld gebracht.
•	Oosthuizen: Warmtenet met thermische Energie uit
Afvalwater (2020-2025)
•	Middengebied: Individuele oplossingen met all-electric
(2020-2025)
•	Kwadijk: Warmtenet verbonden met Stadsverwarming
Purmerend (2020-2025)
•	Oosthuizen De Watering: Individuele oplossingen met
all-electric (2025-2030)
Per wijk wordt toegelicht waarom deze wijk is gekozen, wat
de aandachtspunten zijn en hoe daar gestart kan worden.

Tabel 2: Criteria wijkprioritering
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In totaal staan in genoemde wijken zo’n 2.500 woningen en
gebouwen. Als deze wijken in 2030 van het aardgas af zijn, is

daarmee 17 % van de gebouwde omgeving aardgasvrij. Dit is
minder dan de opgave van de ongeveer 3.250 woningen per
jaar die nodig zouden zijn op basis van de landelijke doelstelling in 2030. Rekening houdend met de realisatie van aardgasvrije nieuwbouw en het individueel aardgasvrij maken
van woningen door particulier eigenaren is naar verwachting
het percentage van 21% aardgasvrij haalbaar. Dat betekent
dat vanaf nu tot 2050 elk jaar gemiddeld 500 woningen in
Edam-Volendam aardgasvrij worden gemaakt. Dan pas is er
een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving.
Naast de bovengenoemde wijken worden de volgende
ontwikkelingen als potentieel kansrijk gezien om op termijn
stappen te zetten in het kader van de energietransitie:
•	Warmtenet Volendam centrum en bedrijventerrein:
Thermische Energie uit Oppervlaktewater
•	All-electric Blokgouw
•	Nieuwbouw Lange Weeren: Thermische Energie uit Rioolwater
•	Gemeentebrede aanpak:
- Aardgasvrije nieuwbouw
- Isolerende maatregelen
•	Infrastructurele projecten zoals herinrichting Julianaweg
en 3e ontsluitingsweg
Een overzicht van de startwijken en de fasering staat in
Figuur 5.
Hou het volgende voor ogen bij het lezen van de kaarten.
Een wijk of gebied is niet van de ene op de andere dag
aardgasvrij
In de kaart is een tijdsaanduiding gegeven voor de jaren
waarin wordt gestart met de warmtetransitie in de eerste
wijken. Let wel, het jaar dat is aangeduid om te starten is
het jaar dat er wordt begonnen met de voorbereidingen om
toe te werken naar wonen zonder aardgas. Dit betekent
niet dat in dat jaar de overstap naar aardgasvrij al gemaakt

Figuur 5: Fasering startwijken

OP WEG NAAR EEN AARDGASVRIJE GEBOUWDE OMGEVING

15

Het feit dat een wijk is aangeduid als kansrijk voor een
warmtenet, betekent niet dat elk gebouw in de wijk op een
warmtenet aangesloten wordt. Wijken zijn niet homogeen
en het kan dus zijn dat in delen van een wijk andere oplossingen kostenefficiënter zijn. Er wordt bovendien niet in de
hele wijk tegelijk gestart, maar bijvoorbeeld eerst met de
corporatiewoningen die al voorzien zijn van energielabel B
en andere panden met eigenaren die snel kunnen en willen
aansluiten. Er wodt per fase gekeken of particulieren en
andere eigenaren mee kunnen en willen doen. Het is daarbij
van belang is dat er voldoende schaalgrootte is om te kunnen
starten in een wijk. De minimale schaalgrootte die nodig is,
is afhankelijk van de gekozen warmteoplossing.

Figuur 6: Warmtetransitie Edam-Volendam van nu tot 2035

wordt. Starten betekent in dit geval samen met de belangrijke stakeholders in de wijk beginnen met het opstellen
van een concreet plan van aanpak voor de wijk, oftewel een
wijkuitvoeringsplan. Daarbij worden ook bewoners in de wijk
betrokken. In het plan van aanpak worden keuzes gemaakt
over de techniek, de organisatie, de financiering, de koppeling met andere opgaven in de wijk en de communicatie- en
participatieaanpak.
Het totale proces naar een aardgasvrije wijk of gebied kan
vijf á tien jaar en soms zelfs langer duren afhankelijk van de
complexiteit en daaraan gekoppelde benodigde acties en
investeringen en de grootte van het gebied. Hoe meer er geïsoleerd moet worden voordat een aardgasvrije technologie
kan worden toegepast, hoe langer het over het algemeen zal
duren voordat de wijk aardgasvrij is. De complexiteit kan ook
toenemen als er in een wijk veel verschillende vastgoedeige-

16

naren aanwezig zijn, die allemaal op een voor hen natuurlijk
moment in hun woning willen investeren. De overstap naar
aardgasvrij kan versneld worden als de Rijksoverheid ruimte
creëert op het gebied van financiering en juridische mogelijkheden.
Grenzen liggen niet vast
We kiezen in de warmtetransitie voor een gebiedsgerichte
aanpak, dus wijken, combinaties van wijken of juist delen
van wijken staan centraal. Dit betekent natuurlijk niet dat
de aanpak ophoudt bij de grens van een wijk, of dat een
bewonersinitiatief altijd maar in één wijk mag plaatsvinden.
De wijkgrenzen mogen daarom ook niet beperkend zijn. Ze
kunnen wel helpen om richting te geven en gebruikt worden
om de communicatie op te starten.
Diversiteit binnen wijken is mogelijk
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De route naar aardgasvrij is niet in beton gegoten
De fasering die in deze kaart is aangegeven is een visie. Deze
ligt dus niet vast. Wat zeker is, is dat er de komende jaren
eerst wordt begonnen in de wijken die prioritair in aanmerking komen. De warmtetransitie is een proces van ervaring
opdoen en leren in de eerste wijken. Initiatief nemen en
rekening houden met flexibiliteit in de uitvoering en fasering
zijn daarbij belangrijk. Ook is het belangrijk om initiatieven
in de stad, die passen binnen de uitgangspunten van deze
transitievisie te stimuleren. Het kan dus ook zo zijn dat er
in wijken die nu nog niet zijn aangegeven om voor 2025 te
starten, toch al stappen worden gezet richting aardgasvrij.
Er is keuzevrijheid, maar wel onder voorwaarden
Voor particuliere woningeigenaren geldt dat zij in principe
zelf mogen kiezen welke warmteoplossing ze willen toepassen. De praktijk zal echter ook uitwijzen dat de opties
beperkt zijn. Er zal bijvoorbeeld niet in alle wijken een
warmtenet mogelijk zijn. All-electric zal soms vragen om
een netverzwaring die niet is voorzien en duurzaam gas is
maar beperkt beschikbaar. Daarnaast is het ook goed om
er rekening mee te houden dat het maatschappelijk niet
kosteneffectief is om dubbele infrastructuur aan te leggen.

In een wijk waar een collectieve warmteoplossing is gepland, zullen particulieren niet worden
aangemoedigd om te kiezen voor een individuele warmtepomp. De wijkprioritering en de
bijbehorende warmteoplossingen die zijn beschreven, geven de voorkeursrichting aan waar
de betrokken partijen zich gezamenlijk voor in willen zetten om zo de warmtetransitie voor
iedereen betaalbaar en uitvoerbaar te kunnen houden.
Niet ingekleurd betekent niet niks doen
De wijken die nu ingekleurd zijn op de kaart tellen op tot ongeveer 17% van de woningen en
kantoren in Edam-Volendam. Dat betekent niet dat er in de andere wijken helemaal niets
hoeft te gebeuren voor 2030. De noodzaak van het transitiegereed maken van woningen door
te isoleren, geldt voor alle woningen in alle wijken. Individuele gebouweigenaren kunnen er
altijd voor kiezen om zelf de overstap naar aardgasvrij te maken
4.3.1 	WARMTENET OOSTHUIZEN: THERMISCHE ENERGIE UIT AFVALWATER
Wat speelt er in dit gebied?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert een rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) in Oosthuizen. Dit is in potentie een bron voor een collectieve warmtevoorziening in
Oosthuizen. Het waterschap heeft plannen om de installatie te vernieuwen en uit te breiden.
Gemeente Edam-Volendam heeft een rioolverbeteringsplan voor Oosthuizen-Noord in de
planning. Genoemde ontwikkelingen bieden koppelkansen voor de warmtetransitie. Wooncompagnie heeft in de nabijgelegen Oosthuizen-Noord 93 van de in totaal 258 eengezins
woningen in bezit. Ook een appartementencomplex met 31 woningen is in de buurt. Het
bedrijventerrein dat naast de RWZI ligt, ook een potentiële afnemer van collectieve warmte,
heeft geen grote warmtevragers. Het jaarlijkse aardgasverbruik van deze bedrijven bedraagt
op dit moment ongeveer 58.000 m3 wat neerkomt op minder dan 10 m3 per vierkante meter.
Het gasnet in de bijgelegen woonwijk is aangelegd vóór 1975. Hiermee is het een gasnet dat in
financiële zin is afgeschreven waarmee het weghalen tot minimale maatschappelijke kosten
zal leiden. Ook PWN heeft onderhoudswerkzaamheden gepland in het gebied.
Gemeente Edam-Volendam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Liander
en Wooncompagnie hebben reeds actie genomen. Zij verkennen hoe groot de warmtepotentie
is en of benutting van restwarmte uit de RWZI (eventueel in combinatie met warmte uit
oppervlaktewater) technisch en financieel haalbaar is.
Waarom dit gebied?
Waarom kwalificeert deze wijk zich als startwijk. Daarvoor is er gekeken naar de
selectiecriteria die door ons is opgesteld.

Figuur 7: Vastgoedbezit Wooncompagnie in Oosthuizen

Criterium

Toelichting

1

Draagvlak en betaalbaarheid

2

Er is schaal te maken

3

Koppelkansen

Alhoewel particuliere woningeigenaren nog aangehaakt moeten worden zijn alle andere belangrijke stakeholders betrokken.
Wooncompagnie verleent medewerking aan de verkenning zodat
zij eventueel als startmotor kunnen fungeren voor een collectieve
oplossing. Het aspect betaalbaarheid voor de huurders is nog niet
inzichtelijk maar wel een belangrijke component in de toekomstige
afwegingen. Investeringen in een warmtenet liggen tussen de
€25.000,- en €35.000. Investeringen voor een all-electric oplossing
kunnen oplopen tot wel €57.000,- maar zorgt voor meer besparing.
De onrendabele top voor beide oplossingen ontloopt elkaar weinig.
De exacte potentie van de RWZI als bron moet nog blijken. Als een
warmtenet als infrastructuur haalbaar is dan kunnen meerdere
bronnen gebruikt worden. Bijvoorbeeld thermische energie uit de
Beemsterringvaart als duurzame bron voor toekomstige warmtepomp(en).
De betrokken partijen hebben vrijwel allemaal vervangings- en/of
onderhoudsplannen in het gebied. Het koppelen van deze werkzaamheden is bevorderlijk voor alle betrokkenen incl. de inwoners.
Overlast wordt bijvoorbeeld tot een minimum beperkt.
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4

Warmtenet of warmtebron in de buurt

5

Laagst maatschappelijke kosten

6

Reductie van CO2-uitstoot

Er is geen warmtenet maar zowel de RWZI als de Beemsterringvaart kunnen als bron dienen. De startanalyse van het PBL geeft
ook de restwarmte van een nabijgelegen kaasfabriek als potentiële
bron. Deze bron is echter in het verkennende vooronderzoek afgevallen. Oorzaak is een eventuele toekomstige bedrijfsverplaatsing.
In de startanalyse van het PBL wordt voor de strategie een warmtenet op middentemperatuur genoemd. Dit is de strategie met de
laagste nationale kosten.
Hier is nog geen concreet antwoord op mogelijk. Dat is ook
afhankelijk van de elektriciteitsbron die de warmtepomp(en) van
het collectieve systeem gaan voeden. Er zullen in ieder geval 93
corporatiewoningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. HHNK
heeft inmiddels goedkeuring ontvangen voor de realisatie van een
zonnestroominstallatie op het naastgelegen perceel (1 ha), waarmee in de benodigde elektriciteit kan worden voorzien.

4.3.2 MIDDENGEBIED: ALL-ELECTRIC
Wat speelt er in dit gebied?
De wijk Middengebied is qua bouw uitermate geschikt om over te stappen op all-electric aan
gezien de woningen al relatief goed geïsoleerd zijn, zie Figuur 5. Op basis van de laagste transitiekosten (weinig tot geen na-isolatie nodig) komt deze wijk in aanmerking om over te stappen. Er
wordt gestart met de woningen die het vroegst gebouwd zijn. Uitgaande van een levensduur van
18 jaar voor een aardgasgestookte cv-ketel zullen er al veel cv-ketels vervangen zijn. Maar er zullen
ook nog flink wat ketels hangen vanaf de nieuwbouw die binnenkort vervangen moeten worden.
Daarmee ontstaat een natuurlijk moment om over te gaan op een warmtepomp. In die wijk wordt
daarom begonnen met die woningen waar de cv-ketels aan vervanging toe zijn, waarna de andere
woningen gefaseerd kunnen volgen. Het voordeel van een all-electric oplossing is dat bewoners
hier individueel mee aan de slag kunnen gaan, op het moment waarop het voor hen het beste
past. Het zou interessant zijn om daarom al op korte termijn een pilot te starten met een klein
groepje woningen om gezamenlijk te leren van de overstap naar all-electric. Om (een groot deel
van) de wijk all-electric te maken zal door Liander het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden.
In overleg met Liander moet gekeken worden waar verzwaring nodig is in het elektriciteitsnet en
op welke termijn mogelijke werkzaamheden gepland kunnen worden. Dit heeft zowel ruimtelijke
effecten boven als onder de grond. Daarbij is het dan ook van belang dat aan de voorkant van het
proces de geschiktheid van de bodem onderzocht wordt.
Middengebied heeft de volgende kenmerken:
•	
Deze wijk bestaat uit ongeveer 1.145 woningen waarvan 986 eengezinswoningen en 152
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appartementen (meergezinswoningen) die vrijwel allemaal zijn gebouwd in de periode
tussen 1990 en 2005.
•	
Deze wijk heeft goed geïsoleerde woningen die geschikt zijn voor all-electric. De kosten
voor all-electric zijn naar verwachting in deze wijk meer dan 30% goedkoper dan alter
natieve aardgasvrije oplossingen.
•	
Het overgrote deel van de wijk bestaat uit particulier bezit waarmee deze wijk als proeftuin kan dienen om te leren over de overstap naar aardgasvrij wonen voor particuliere
woningeigenaren. Er kan hier geleerd worden wat particuliere bewoners nodig hebben om
zelf aan de slag te gaan en waar ze tegenaanlopen in het proces naar aardgasvrij.
•	
Het aardgasnet is aangelegd ergens in de periode tussen 1985 en 2007. Dit betekent dat
het aardgasnet in de wijk niet heel nieuw is maar ook niet verouderd. Het net zal deels
vervroegd moeten worden afgeschreven door de netbeheerder.
Waarom dit gebied?
Waarom kwalificeert deze wijk zich als startwijk. Daarvoor is gekeken naar de selectiecriteria
die door ons is opgesteld.

Figuur 8: Kansrijke panden all-electric in Middengebied

Criterium

Toelichting

1

Draagvlak en betaalbaarheid

2

Er is schaal te maken

3

Koppelkansen

4

Warmtenet of warmtebron in de buurt

Het betreft voornamelijk particuliere woningen. De eigenaren
zullen individuele keuzes maken. Overstappen als de woning
verbouwd gaat worden of als de cv-ketel aan vervanging toe is,
gebeurt dan op natuurlijke momenten. Een all-electric oplossing
vraagt hier met een onrendabele top van rond de € 8.000,- een
lagere prijs dan in geval van een collectieve oplossing, ongeveer
€ 12.500,-. Gelet op de bouwperiode van deze wijk zullen de
komende periode diverse woningeigenaren kiezen voor een
verbouwing en/of een ketelvervanging. Het combineren maakt
overstappen betaalbaarder dan wanneer daar een apart besluit
voor genomen moet worden.
Omdat in deze wijk over het algemeen particuliere woningen staan
is de schaalbaarheid afhankelijk van het draagvlak . De woning
eigenaren zullen individuele besluiten nemen maar collectiviteit
levert (schaal)voordelen op. Het voordeel is dat er in Volendam
sprake is van een gezonde ondernemersgeest. Dit kan helpen bij
het organiseren van gezamenlijke inkoop en aanbod met lokale
ondernemers.
In Middengebied zijn wellicht koppelingen mogelijk met de WKK
put van het zwembad Waterdam en/of een collectieve installatie
bij TV Dijkzicht.
Vanwege het grote aandeel eengezinswoningen en de bouwperiode ligt een warmtenet niet voor de hand. Dit blijkt ook uit de
analyse voor de laagst maatschappelijke kosten. De warmtepompen voor een all-electric alternatief kunnen in ieder geval van het
type lucht-water zijn. In de wijk is er veel water aanwezig. Het zou
een voordeel in het elektriciteitsgebruik kunnen opleveren als de
warmte van het oppervlaktewater kleinschalig collectief gebruikt
kan worden. Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan zal die
optie meegenomen worden.
Het Warmtetransitie Model geeft aan dat het toepassen van een
all-electric oplossing als alternatief voor verwarmen met aardgas
10 tot 30% procent goedkoper is dan andere alternatieven.
Middengebied omvat ongeveer 1.145 woningen waarvan 986 eengezinswoningen en 152 appartementen (meergezinswoningen).

5

Laagst maatschappelijke kosten

6

Reductie van CO2-uitstoot

4.3.3 	K WADIJK: WARMTENET GEKOPPELD AAN HET NETWERK VAN STADS
VERWARMING PURMEREND
Wat speelt er in dit gebied?
Recent heeft een projectontwikkelaar een overeenkomst gesloten met Stadsverwarming
Purmerend om een nieuwbouwproject aan de Stationsweg te Kwadijk aan te sluiten op het
warmtenet. Er loopt een leiding van het primaire net van Stadsverwarming Purmerend langs de
grens van Kwadijk aan de noordzijde van de provinciale weg N244, zie Figuur 9. Dat ligt vlak bij
de Stationsweg en de aansluiting is dus relatief gemakkelijk gerealiseerd voor de aardgasvrije
nieuwbouw.
Het is gunstig voor de toepassing van een warmtenet als er sprake is van een hoge bouwdichtheid, dat wil zeggen veel woningen per vierkante kilometer. Buurten met meergezinswoningen zoals appartementen en dicht op elkaar gebouwde eengezinswoningen zijn daarom
meer geschikt voor een warmtenet dan vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen.
Kwadijk bestaat uit ongeveer 60% vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. In dat
opzicht is een warmtenet niet ideaal.
Binnen afzienbare tijd gaan PWN en gemeente Edam-Volendam groot onderhoud plegen aan
de water- en gasleidingen, elektriciteitskabels en riolering. Niet alleen de hoofdinfrastructuur in de doorgaande weg wordt aangepakt maar ook worden de meeste huisaansluitingen
vervangen. Dat is een heel logisch en natuurlijk moment om Kwadijk te voorzien van een aardgasvrije oplossing. Normaal gesproken is het type bebouwing ongunstig voor een warmtenet
maar als de ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen kan dat synergievoordelen
opleveren als dat wordt gecombineerd met de aanleg van een warmtenet.
De aanvoertemperatuur van het warmtenet is afhankelijk van de buitentemperatuur maar zal
90°C zijn als het buiten -10°C is of kouder. Die hoge temperatuur blijft voorlopig gehandhaafd
zolang niet alle woningen (ca. 26.000 stuks) , zijn geisoleerd en geschikt gemaakt voor lagere
temperaturen. Dat betekent dat de particuliere woningeigenaren geen maatregelen aan de
schil hoeven te treffen om aan te sluiten. Isoleren kan dus op eigen tempo gebeuren en bijbehorende investeringen zijn dus niet noodzakelijk voor transitie. Dat maakt het betaalbaarder
dan wanneer die noodzaak er wel zou zijn.
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Kwadijk heeft de volgende kenmerken:
•	
Deze woonkern bestaat uit ongeveer 272 woningen, vrijwel allemaal eengezinswoningen.
De meeste woningen zijn gebouwd in de periode 1950 tot 1975
•	
Ongeveer 15% tot 20% heeft een energielabel dat beter is dan label C, de rest is dus label C
of slechter. Het gemiddelde jaarlijks gasverbruik per woning ligt dan ook hoger dan 2.000 m3.
•	
Het aardgasnet is deels aangelegd voor 1975 en dus grotendeels afgeschreven en aan vervanging toe.
Waarom dit gebied?
Waarom kwalificeert deze wijk zich als startwijk. Daarvoor is er gekeken naar de selectiecriteria die door ons is opgesteld.

Figuur 9: Bouwperioden lintbebouwing Kwadijk
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Criterium

Toelichting

1

Draagvlak en betaalbaarheid

2

Er is schaal te maken

3

Koppelkansen

4

Warmtenet of warmtebron in de buurt

5

Laagst maatschappelijke kosten

6

Reductie van CO2-uitstoot

Kwadijk heeft voornamelijk particuliere woningen. De eigenaren
zullen net als in vergelijkbare wijken individuele keuzes maken.
Overstappen als de woning verbouwd gaat worden of als de cv-
ketel aan vervanging toe is, gebeurt dan op natuurlijke momenten.
Dat is met een warmtenet natuurlijk wat lastiger af te stemmen.
Bewoners zullen overtuigd moeten worden dat werkzaamheden
hun woning zelf niet direct raken. De hoge aanvoertemperatuur
van het warmtenet zorgt dat isolatiemaatregelen niet noodzakelijk
zijn. Het besluit om die bijbehorende investeringen te doen kan
individueel en op eigen tempo genomen worden.
Kwadijk is een woonkern in een langgerekte lintvorm. Er zijn weinig
mogelijkheden om schaal te maken. In geval van een warmtenet
is dat ook niet nodig omdat Stadsverwarming Purmerend een
warmtenet heeft met 26.000 aansluitingen.
PWN en gemeente Edam-Volendam hebben groot onderhoud
gepland aan hun kabels en leidingen in het gebied. Dat is het juiste
moment om ook een aardgasvrije warmte-infrastructuur aan te
leggen.
Het netwerk van Stadsverwarming Purmerend wordt binnenkort
uitgebreid naar een nieuwbouwproject in Kwadijk. Er zal snel
gesproken moeten worden over eventuele overdimensionering of
overige afwegingen bij het maken van een wijkuitvoeringsplan.
Het Warmtetransitiemodel geeft voor Kwadijk aan dat het verschil
in maatschappelijke kosten van all-electric en van een warmtenet
kleiner is dan 10%. Er is dus geen duidelijke significante voorkeur.
Het model houdt geen rekening met koppelkansen dus die zijn niet
meegewogen in de laagst maatschappelijke kosten.
NTB

4.3.4 OOSTHUIZEN DE WATERING: INDIVIDUELE OPLOSSINGEN MET ALL-ELECTRIC
Binnen de wijk De Watering in Oosthuizen is een deel van de straten erg geschikt om over te
stappen op all-electric. De wijk bestrijkt meerdere bouwperiodes maar iets minder dan de helft
van de woningen zijn gebouwd na 1990 en dus al relatief goed geïsoleerd zijn, zie Figuur 10. Op
basis van de laagste maatschappelijk kosten voor de transitie geeft het Warmtetransitiemodel dat all-electric voor de gehele wijk 10% tot 30% goedkoper is. Voor de straten met
woningen die na 1990 zijn gebouwd zal dat meer zijn.
De Watering heeft de volgende kenmerken:
•	
Deze wijk bestaat uit ruim 800 woningen waarvan ongeveer 80% eengezinswoningen of
appartementen.
•	
Een deel van deze wijk heeft goed geïsoleerde woningen die geschikt zijn voor all-electric.
De kosten voor all-electric zijn naar verwachting in deze straten meer dan 30% goedkoper
dan alternatieve aardgasvrije oplossingen.
•	
Het aardgasnet is aangelegd ergens in de periode tussen 1985 en 2007. Dat betekent dat
het aardgasnet in de wijk niet heel nieuw is maar ook niet verouderd. Het net zal dus deels
vervroegd moeten worden afgeschreven door de netbeheerder.

Waarom dit gebied?
Waarom kwalificeert deze wijk zich als startwijk. Daarvoor is er gekeken naar de selectiecriteria die door ons is opgesteld.
Criterium

Toelichting

1

Draagvlak en betaalbaarheid

2

Er is schaal te maken

3

Koppelkansen

4

Warmtenet of warmtebron in de buurt

5

Laagst maatschappelijke kosten

6

Reductie van CO2-uitstoot

Het betreft voornamelijk particuliere woningen. De eigenaren
zullen individuele keuzes maken. Overstappen als de woning
verbouwd gaat worden of als de cv-ketel aan vervanging toe is,
gebeurt dan op natuurlijke momenten. Gelet op de bouwperiode
van deze wijk zullen de komende periode diverse woningeigenaren
kiezen voor een verbouwing en/of een ketelvervanging. Het combineren maakt overstappen betaalbaarder dan wanneer daar een
apart besluit voor genomen moet worden.
Omdat in deze wijk over het algemeen particuliere woningen staan
is de schaalbaarheid afhankelijk van het draagvlak dat gecreëerd
kan worden. De woningeigenaren zullen individuele besluiten nemen maar collectiviteit levert (schaal)voordelen op. Het voordeel is
dat er in Volendam sprake is van een gezonde ondernemersgeest.
Dit kan helpen bij het organiseren van gezamenlijke inkoop en
aanbod.
De gasleidingen in De Watering zijn aangelegd na 1985 en er is geen
onderhoud aan het riool of wegen gepland.
Vanwege het grote aandeel eengezinswoningen en de bouwperiode
ligt een warmtenet niet voor de hand. Dit blijkt ook uit de analyse
voor de laagst maatschappelijke kosten. In de wijk is er veel water
aanwezig. Het zou een voordeel in het elektriciteitsgebruik kunnen
opleveren als de warmte van het oppervlaktewater kleinschalig
collectief gebruikt kan worden. De warmtepompen voor een
all-electric alternatief kunnen in ieder geval van het type lucht-
water zijn. Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan zal die
optie meegenomen worden.
Het Warmtetransitie Model geeft aan dat het toepassen van een
all-electric oplossing als alternatief voor verwarmen met aardgas
10 tot 30% procent goedkoper is dan andere alternatieven.
De Watering heeft iets meer dan 800 woningen

Figuur 10: Kansrijke panden all-electric in De Watering
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4.4 Financieringsopties
De kosten voor warmtetransitie zijn aanzienlijk en kunnen
verschillen per woning of per gebouw. Het is belangrijk om
tot een eerlijke verdeling van kosten te komen tussen alle
betrokken partijen en bewoners. Nieuwe manieren van
financiering zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen de
stap naar een aardgasvrije woning of gebouw kan maken.
Hoe die kosten verdeeld worden en hoe de transitie naar
aardgasvrij betaalbaar is, zijn vraagstukken die op landelijk
niveau moeten worden opgelost. Hier kan gestart worden
met het in kaart brengen van de kosten en onrendabele top
voor bovenstaande wijken. Dit is een onderdeel van de op te
stellen wijkuitvoeringsplannen. De gemeente zal de mogelijkheden voor financiering gaan onderzoeken. Er wordt
rekening gehouden met financieringsvormen die beschikbaar
zijn. Ontwikkelingen op het gebied van financiering worden
gevolgd:
SUBSIDIES
•	
B ZK proeftuinen aardgasvrij: In 2018 is 120 miljoen euro
verdeeld over 27 wijken. Dit jaar is er een nieuwe ronde
waarin nieuwe wijken worden aangedragen. Dit kan
worden gebruikt om (deels) de onrendabele top in een
wijk af te dekken en zo over te gaan tot realisatie.
•	
Subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en Europa
kunnen ondersteuning bieden in de vorm van procesgeld
of projectgeld. Voorbeelden zijn Subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau2 en ELENA. Op
regionaal niveau worden kansen verkend en inschrijvingen
gecoördineerd.
•	
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Particu
liere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder
VvE’s) die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen
subsidie aanvragen. Het mag gebruikt worden voor
zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet
kachels. De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31
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december 2020, tenzij de subsidiepot al voor die tijd leeg
is.
•	
Voor VvE’s is er subsidie beschikbaar voor een energie
advies en eventueel procesbegeleiding en een energieadvies in combinatie met Meer Jaren Onderhoudsplan en
eventueel procesbegeleiding.
•	
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH): stimuleert
het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen
•	
SDE++-regeling voor collectieve installaties3
LENINGEN
•	
Het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) biedt energiebespaarleningen tegen lage rente voor VvE’s en particuliere
eigenaren. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Neder
landse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het NEF.
•	
H ypothecaire leningen: deze zijn rendabel vanaf €15.000,vanwege de bijbehorende administratie- en advieskosten.
•	
Consumptieve leningen
OVERIG
•	
Collectieve inkoop acties (o.a. via het Duurzaam
Bouwloket) zorgen voor lagere investeringskosten per
maatregel, zoals isolatie en zonnepanelen. Gemeente
Edam-Volendam organiseert met enige regelmaat acties
voor collectieve inkoop van isolerende maatregelen en
zonnepanelen (Winst uit je woning).
•	
Gebouwgebonden financiering. Een manier om lening te
verstrekken voor maatregelen waarmee warmte kan
worden bespaard en zodoende via de besparing de lening
over een periode terug te betalen. Analyse laat zien dat
dit voor enkele isolatiemaatregelen interessant kan
zijn. Het volledig transitiegereed maken van een woning
(uitgaande van 70°C) rekent niet rond. Andere oplossingen naast gebouwgebonden financiering zijn dus nodig.
Gebouwgebonden financiering is nu nog niet mogelijk,
maar de mogelijkheden worden op nationaal niveau
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onderzocht.
•	
Salderingsregeling voor zonnepanelen: De salderings
regeling blijft tot 1 januari 2023 zoals hij nu is. Daarna
bouwt de overheid de regeling geleidelijk af. In 2031 stopt
hij helemaal.
Deze hulpmiddelen zijn belangrijk , maar ze zijn nog niet
toereikend om bewoners financieel volledig te ondersteunen.
De vraag is echter of dat ook zal gaan gebeuren. Duurzame,
toekomstbestendige en comfortabel verwarmde woningen
worden steeds hoger gewaardeerd. Naast besparing op de
energierekening zijn er meer financiële voordelen aanwezig,
zoals waardevermeerdering. In de uitwerking per wijk wordt
onderzocht hoe tot een aantrekkelijk aanbod te komen voor
bewoners.

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_
alfabet/W/Warmtetransitie_gebouwde_omgeving_op_wijkniveau_Noord_
Holland_subsidie
3
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/verbreding-sde
2

5 Hoe verder? Handreiking tot uitvoering
Met alle betrokken partners is een eerste stap gemaakt in het opstellen van de gezamenlijke doelen. Deze
worden nagestreefd om de transitie naar wonen zonder aardgas te realiseren. De warmtetransitie is een complex
proces dat vraagt om een programmatische aanpak. Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma opgezet. De
eerste stap na het afronden van de transitievisie warmte is het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Deze
plannen zijn voor de eerste wijken die aardgasvrij zullen worden.
In de wijkuitvoeringsplannen worden o.a. de volgende afspraken gemaakt:
•	
welke techniek er wordt ingezet om aardgasvrij te
worden
•	
hoe de financiering wordt vormgegeven
•	
hoe de organisatie wordt ingericht
•	
hoe bewoners ontzorgd gaan worden
•	
hoe het proces van communicatie en participatie van
bewoners per wijk wordt ingericht.
Om de programmatische aanpak succesvol te laten zijn is
een goede organisatie essentieel. In Figuur 11 staat het voorstel voor deze organisatie. De extra gevraagde capaciteit van
de gemeentelijke organisatie vraagt 4 FTE.
In voorbereiding op de wijkuitvoeringsplannen is vast nagedacht over de eerste acties die nodig zijn:
•	
Welke stappen zijn nodig om aan de slag te kunnen in de
kansrijke wijken
•	
Welke rol van heeft de gemeente en welke rollen hebben
de andere partijen.
•	
Hoe wordt er gezorgd voor het tijdig betrekken van inwoners.
•	
CO2 nulmeting en monitoren met de CO2 Barometer
Er zijn een aantal belangrijke onderdelen die de komende
periode verder zullen moeten worden uitgewerkt:
•	
Het formuleren van de (tussentijdse) doelen en acties die

Figuur 11: Programmatische aanpak transitievisie warmte gemeente Edam-Volendam
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nodig zijn om te starten in de eerste wijken
•	
Het vormgeven van de organisatiestructuur die nodig is
om de overstap naar wonen zonder aardgas mogelijk te
maken zoals in Figuur 8.
•	
Het opstellen van een communicatie- en participatie
strategie om zo bewoners zo goed mogelijk te kunnen
informeren. En indien van toepassing mee te laten
denken in de benodigde stappen.
•	
Het vormgeven van een isolatie-agenda en de overige
stappen die nodig zijn om het vastgoed gereed te maken
voor de warmtetransitie.
•	
Het voorbereiden van de benodigde stappen om een
warmtenetwerk aan te kunnen gaan leggen.
Als eerste stappen richting het uitvoeringsprogramma
is richting gegeven aan de volgende vier thema’s:

5.1	Doelen en aandachtsgebieden van het
uitvoeringsprogramma
DOELEN GEMEENTE EDAM-VOLENDAM
•	
In 2020 wordt de route naar aardgasvrij in Oosthuizen-Noord uitgewerkt.
•	
In 2022 zijn 250 woningen voorbereid op collectieve
warmte. Dit zijn woningen die zich bevinden in de
1e wijken die aardgasvrij zullen worden.
•	
In 2022 zijn 100 woningen overgestapt op all-electric.
•	
In 2030 zijn de woningen binnen Edam-Volendam gemiddeld label B.
AANDACHTSGEBIEDEN GEMEENTE EDAM-VOLENDAM
• Communicatie: Er wordt voor draagvlak gezorgd door
communicatie, waarbij alle Inwoners worden betrokken.
Het kennisniveau en de wensen van bewoners worden
meetbaar gemaakt door het afnemen van interviews
of enquêtes op verschillende momenten, of via andere
manieren waarop bewoners bereikt kunnen worden.
Tijdens de bewonersavonden die plaatsvond in het kader
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van deze transitievisie warmte is hierin al een eerste stap
gemaakt, zie resultaten in Bijlage 6. Bewoners gaven
aan zo snel als mogelijk betrokken te willen worden bij de
warmtetransitie. Direct als er plannen zijn voor hun eigen
wijk concreet of niet.
• Kosten: Veel mensen maken zich zorgen over de kosten.
De gemeente zal daarom duidelijkheid scheppen over:
- de kosten;
- de financiering;
	- de urgentie van de transitie naar aardgasvrij wonen;
Daarbij moet duidelijkheid komen over de kosten en
baten. Het aanbod om over te stappen naar wonen zonder
aardgas moet acceptabel zijn. Ook voor mensen met een
kleinere portemonnee.
•	
B eschikbaarheid van mensen: Om de transitie mogelijk
te maken is voldoende technische kennis nodig en technisch personeel voor de uitvoering.
•	
Financieringsmogelijkheden: Er wordt duidelijk gecommuniceerd over isolatiemogelijkheden en financierings
mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn.
•	
Ontwikkeling warmtenetwerk: Er wordt nader onderzocht hoe het warmtenet zich moet gaan ontwikkelen zowel in Kwadijk als in Oosthuizen-Noord. Voor Kwadijk zal
dit samen met Stadsverwarming Purmerend (SVP) verder
moeten worden uitgewerkt. HHNK speelt een grote rol in
Oosthuizen-Noord.
• Evaluatie: Na 6 jaar worden de wijkprioritering en de belangrijkste uitgangspunten uit deze transitievisie warmte
geëvalueerd. Er wordt geëvalueerd hoeveel CO2 reductie
de stappen hebben opgeleverd (nulmeting en wijk barometer inzetten voor monitoring).

5.2	Uitvoeringsstrategie in de wijken en ambities in de startwijken
•	
Er wordt gestart in de meest kansrijke wijken met de
belangrijkste stakeholders.
•	
In wijk Oosthuizen-Noord wordt concreet gemaakt wat er
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het komende jaar gedaan gaat worden.
•	
Er wordt geleerd van de aanpak. De eerste wijken die
overs tappen op aardgasvrij wonen worden intensiever
begeleid dan de laatste wijken.
•	
De aardgsvrij transitie wordt gekoppeld aan andere
energievraagstukken. Zoals isoleren, gebruik maken van
duurzame elektriciteit, en elektrisch rijden.

5.3	Belangrijke stakeholders waar het
uitvoeringsprogramma zich op richt
•	
Iedereen die in Edam-Volendam woont of werkt
•	
Specifiek voor het Middengebied, de eerste aardgasvrije
transitiewijk middels all-electric:
- Betrokken bewoners en bedrijven
- Lokale installatiebedrijven
- Liander gas & electra
- Bouwbedrijven
- Collega’s bij de gemeente Edam-Volendam. Onder
andere Ruimtelijke Ordening en ondergrondse infra.

5.4 Tussentijdse resultaten
•	
Eind 2020 moet de informatievoorziening op orde zijn,
waaronder de ‘frequently asked questions’ (FAQ), en een
communicatieve samenvatting van deze transitievisie.
•	
Er wordt een besparingscampagne ingezet die wordt
gekoppeld aan de resultaten van beschikbare huisscans
en andere informatie over de woningen.
•	
Er wordt een financieringsconstructie ingericht voor
bewoners met kleine portemonnee.
•	
De businesscase voor het warmtenetwerk in OosthuizenNoord is opgeleverd.
•	
De wijkuitvoeringsplannen voor de eerste vier wijken
zijn gereed. In de wijkuitvoeringsplannen worden ook de
koppelkansen meegenomen.
•	
In 2020 is de Transitievisie Warmte geïmplementeerd in
de Omgevingsvisie.

6 Tot slot
Middels in deze visie genoemde strategie en aanpak geeft
gemeente Edam-Volendam invulling aan de verplichtingen
uit het Klimaatakkoord en de daaruit volgende stappen naar
een aardgasvrije en energieneutrale gemeente in 2050.
De voorgestelde aanpak biedt voldoende ruimte om als de
situatie daar om vraagt, zoals door voortgang of innovaties,
te kunnen bijsturen of te kunnen aanpassen. Het pad van de
energietransitie is onzeker en aan verandering onderhevig.
De energietransitie is daarnaast ook complex en uitdagend.
De komende jaren zal het verder invulling krijgen door
toenemende kennis en ervaring. Daarbij zullen zich kansen
voordoen voor lokale ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. Gemeente Edam-Volendam zal daarbij
een daadwerkelijke bijdrage leveren voor een toekomst
bestendige gemeente.
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BIJLAGE

A Aardgasvrije warmteoplossingen Edam-Volendam
Energie-infrastructuur en verwarmingstechnieken
Er zijn vier verschillende energie-infrastructuren denkbaar om de gebouwde omgeving te
kunnen verwarmen:
• Gasnet
• All electric
• Bronnet
• Warmtenet
GASNET
In de meeste wijken wordt nog gebruik gemaakt van het gasnet, met uitzondering van de
wijken waar al een warmtenet ligt of waar de woningen all-electric zijn. In veel wijken zal
het gasnet dus nog wel even blijven liggen. Als gekozen wordt om het bestaande gasnet te
laten liggen, is het van belang om duidelijkheid te geven aan vastgoedeigenaren voor hoelang
dit nog het geval is. Hierdoor krijgen eigenaren de tijd om de noodzakelijke maatregelen te
nemen.
Individuele gasketel en hybride warmtepomp
Als het gasnet voorlopig nog blijft liggen, dan kan er eventueel naast de individuele Hr-ketel
ook een hybride warmtepomp in de woning geplaatst worden om het gasgebruik te beperken.
Voorwaarde is wel dat de woning het basisisolatieniveau bereikt heeft, zodat de warmtepomp optimaal kan functioneren.
ALL ELECTRIC
‘All electric’ betekent dat er alleen een elektriciteitsnet naar de wijk toe komt. Als dat het
geval is, dan is er een warmte-opwekinstallatie in de woning of het gebouw nodig die alleen
elektriciteit gebruikt. Uitgaande van de huidige stand van de techniek kan je alleen met
warmtepompen of infrarood verwarmen als de woningen minimaal op het basisisolatieniveau
is, waarbij de warmtevraag voor ruimteverwarming 65 kWh/m2 of lager is. Bij warmtepompen
moeten vaak ook de radiatoren vervangen worden door laagtemperatuur radiatoren.
Omdat de warmte in de woning wordt opgewekt met bijvoorbeeld infrarood of een warmtepomp zal de vraag naar elektriciteit op koude dagen sterk toenemen in de wijk. De (over)
capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet is echter beperkt is bijvoorbeeld ook nodig voor
de realisatie van laadpalen voor elektrische mobiliteit. Het elektriciteitsnet zal dus verzwaard

26

WONEN IN EDAM-VOLENDAM ZONDER AARDGAS | TRANSITIEVISIE WARMTE

moeten worden, niet alleen op wijkniveau, maar ook op gemeentelijk, regionaal, nationaal en
internationaal niveau.
All-electric leent zich daarom minder voor een wijkgerichte aanpak, omdat er vaak beper
kingen zijn om het elektriciteitsnet te verzwaren. Rekening houdend met het feit dat er in
de toekomst warmte opgeslagen kan worden in woningen, is het ook sterk de vraag of het
verstandig is om op korte termijn al hele wijken gelijktijdig elektrisch te gaan verwarmen. Dit
kan ertoe leiden dat er zeer hoge kosten gemaakt gaan worden voor netverzwaring op wijkniveau, die in de toekomst niet nodig blijken. All-electric is daarom een alternatief dat zich
meer leent om organisch te ontwikkelen, verspreid over meerdere buurten en wijken in een
gemeente. All-electric is met name kansrijk voor eengezinswoningen en gebouwen in buurten
waar een collectieve warmteoplossing geen logische oplossing is en waarvan de woningen al
goed geïsoleerd zijn, of bij kleinschalige nieuwbouwprojecten.

EFFICIËNTIE VAN WARMTEPOMPEN EN INFRAROODPANELEN
Een warmtepomp gebruikt de temperatuur van de omgeving als bron. Dat zorgt ervoor dat
er meer energie in de vorm van warmte wordt opgewekt dan dat er aan elektriciteit wordt
gebruikt. Van 1 kWh elektriciteit kan een warmtepomp 3-6 kWh aan warmte produceren
(COP van 3-6). Bij infraroodpanelen is de omzetting van elektriciteit naar warmte één
staat tot één, veel minder efficiënt dus. Infraroodpanelen hebben wel het voordeel dat ze
alleen aan hoeven te staan op het moment dat er een persoon aanwezig is in de ruimte
(in tegenstelling tot andere technieken) waardoor ze in praktijk wel wat efficiënter
zijn dan doet vermoeden. Ander nadeel van infraroodpanelen is dat ze in de toekomst
niet gecombineerd kunnen worden met een warmtebatterij in de woning, waardoor
grootschalige toepassing lastig zal worden.
Er zijn warmtepompen die lucht gebruiken als warmtebron (lucht-water-warmtepompen) en
die water gebruiken als warmtebron (water-water-warmtepompen). Een lucht-water-warmtepomp gebruikt als bron bijvoorbeeld buitenlucht. Een water-water-warmtepomp gebruikt
als bron bijvoorbeeld bodemenergie (WKO of bodemlus) of warmte uit zon (zonthermie).
Voor het benutten van energie uit buitenlucht is een buitenunit nodig.. Voor het benutten van
warmte uit de bodem moet er een bodemlus geboord worden onder de woning of in de tuin.
Voor het benutten van zonthermie moeten er thermische zonnepanelen geplaatst worden op

het dak van de woning. Grotere gebouwen kunnen ook gebruik maken van een eigen warmteen koude opslaginstallatie (WKO) om gebruik te maken van bodemenergie als warmtebron.
Naast de warmtepomp of de infraroodpanelen komt er een boilervat van minimaal 150 liter
voor warm tapwater in de woning. Deze ruimte moet wel beschikbaar zijn. Binnen bestaande
gebouwen is dit vaak lastig in te passen. Bij infraroodpanelen en lucht-water-warmtepomp
zal het elektriciteitsnet meer verzwaard moeten worden dan bij water-water-warmtepompen.

ZONTHERMIE ALS BRON VOOR EEN WARMTEPOMP
Met de nieuwe generatie zonthermische panelen wordt er, óók als er geen zon is, warmte
geproduceerd. Dit kan doordat het paneel behalve uit zon- en daglicht ook heel goed warmte
kan winnen uit de buitenlucht. Hierdoor kan ook ‘s nachts en in de winter voldoende warmte
geleverd worden aan een water-water-warmtepomp, zodat deze net zo efficiënt warmte
kan produceren als een warmtepomp met een bodemlus. Voordeel is dat deze oplossing veel
eenvoudiger is te installeren dan het boren van een bodemlus. De zonthermische panelen
kunnen gecombineerd worden met zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.

NIEUWE GENERATIE WARMTEPOMPEN
Er komen steeds meer nieuwe generatie warmtepompen op de markt, die een grotere
temperatuursprong kunnen maken door gebruik te maken van andere koudemiddelen, zoals
ammoniak (NH3) en CO2.
De nieuwe generatie warmtepompen zijn ontwikkeld voor de industrie en worden daar al
jaren toegepast. Het is dus al een bewezen technologie. Dit type warmtepompen is daarom
uitermate geschikt voor het leveren van warmte aan collectieve installaties in gebouwen of
aan warmtenetten in wijken.
Speciaal voor woningen is er nu ook een individuele lucht-water-warmtepomp op de markt
met als koudemiddel CO2, die zonder problemen 70°C kan produceren. Het voordeel is dat je
dan dus niet meer de bestaande radiatoren hoeft te vervangen. De verwachting is dat er ook
water-water-warmtepompen voor woningen op de markt komen met dezelfde eigenschappen.
Om op grotere schaal individuele warmtepompen in wijken toe te passen is het wel van belang
dat er technieken komen om warmte compact in de woning op de slaan. Dat vraagt wel de
nodige innovatie en extra ruimte in de woning. Voorts is geluidhinder voor omwonenden een
nadrukkelijk aandachtspunt bij de toepassing van lucht/water warmtepompen

BRONNET
Een bronnet is een aanvulling op all-electric. Een collectief bronnet transporteert laagwaardige
warmte naar meerdere woningen en gebouwen als bron voor een warmtepomp in de
woning of het gebouw. Ook bij deze infrastructuur moet de capaciteit van het elektriciteitsnet in de wijk dus worden verhoogd.
Aangezien een warmtepomp ook op woning- of gebouwniveau in veel gevallen een efficiënte
bron kan hebben, zal een bronnet voor woningen in de meeste gevallen geen logische optie
zijn. In wijken waar in hoge dichtheid gebouwd is, kan er mogelijk beperkt ruimte zijn voor
potentiele bronnen, waardoor een bronnet een optie kan zijn. Echter is in dat geval vaak een
warmtenet een logischere keuze. De verwachting is daarom dat een bronnet met name ingezet zal gaan worden als bron voor warmtepompen, die warmte leveren aan een warmtenet in
een wijk of een bedrijventerrein.
WARMTENET
Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening waarbij een infrastructuur van ondergrondse leidingen warm water vervoeren naar meerdere gebouwen tegelijkertijd. Om in een
bestaande wijk een warmtenet te realiseren is er voldoende schaalgrootte en dichtheid van
gebouwen nodig. Hoe hoger de temperatuur, die met de beschikbare warmtebron kan worden
geleverd, hoe eenvoudiger de schaalgrootte kan worden bereikt, omdat er dan meer woningen
geschikt zijn om aan te kunnen sluiten. Woningcorporaties kunnen makkelijker de benodigde
schaal bereiken dan particuliere woningeigenaren.
De bestaande netten in oudere wijken leveren een temperatuur van maximaal 90°C aan
de woningen en gebouwen (hoogtemperatuur). Nieuwere wijken zijn beter geïsoleerd. De
aanvoertemperatuur is daar dus lager, circa 70°C (middentemperatuur). Bij nieuw te bouwen
wijken kan worden overwogen om de aanvoertemperatuur verder te verlagen naar 40°C
(laagtemperatuur). Bij woningen moet dan wel een aanvullende boostervoorziening geplaats
worden in de woning voor warm tapwater (55°C). In de praktijk wordt daarom bij
nieuwbouwwoningen vaak gekozen voor een middentemperatuur warmtenet.
Bij een warmtenet komt er per gebouw of cluster van eengezinswoningen of kleinere
gebouwen een afleverstation. Hier kan de temperatuur worden geregeld. De temperatuur
van het net kan dus lokaal worden verlaagd als een gebouw daarvoor geschikt is.
In Edam-Volendam en in eerste instantie met name in Kwadijk is het mogelijk om voor de
bestaande bouw nieuwe netten te realiseren met een maximale aanvoertemperatuur van
80-90°C door de aanwezigheid van het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend.
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Daarnaast kan diepe geothermie mogelijk deze temperatuur leveren. Het advies is om dan
wel afspraken te maken met de vastgoedeigenaren dat de woningen voor bijvoorbeeld
uiterlijk in 2030 naar een bepaald isolatieniveau gebracht zijn, zodat de aanvoertemperatuur vanuit het warmtenet op termijn verlaagd kan worden. Op locaties waar alleen bronnen
van lagere temperaturen beschikbaar, is het alleen efficiënt als er direct gestart wordt met
warmtenetten met een aanvoertemperatuur van maximaal 70°C (middentemperatuur).
Edam-Volendam heeft voornamelijk eengezinswoningen. Bestaande eengezinswoningen zijn
lastiger aan te sluiten op een warmtenet dan bestaande meergezinswoningen. De woningen
zijn gebouwd in veel lagere dichtheden en de bestaande gasketel is vaak geplaatst op zolder.
Hierdoor moeten er aanvullend aanpassingen gedaan worden in de woning. Daarnaast is
het van belang dat de gehele straat/meerdere straten aansluit(en). Er is ook onvoldoende
geconcentreerd en aaneengesloten corporatiebezit. Zolang het niet afdwingbaar wordt, kan
het dus zeer lastig worden een warmtenet te realiseren in Edam-Volendam als er geen sterk
bewonerscollectief is dat een warmtenet wil en de aansluitkosten kan en wil betalen.

Energiebronnen in Edam-Volendam
Bij iedere energie-infrastructuur hoort een andere energiedrager. Dit is respectievelijk
gas (gasnet), elektriciteit (E-net) en/of water (warmtenet). Bij de verschillende energie
dragers horen verschillende bronnen en (on)mogelijkheden om energie, die nodig is voor het
verwarmen van woningen en gebouwen, op te slaan. Daarnaast is de meest geschikte bron
en bijhorende energie-infrastructuur ook sterk afhankelijk van de schaalgrootte, die kan
worden gerealiseerd.
1. AFHANKELIJKHEID FOSSIELE BRONNEN
Tijdens de energietransitie blijft de afhankelijkheid van fossiele bronnen bestaan. Een goed
voorbeeld van deze afhankelijkheid is een woning die zonnepanelen heeft liggen op het dak.
Het grootste deel van de energie, die wordt opgewekt door de panelen kan niet gelijktijdig worden gebruikt in de woning en wordt dus teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en
elders gebruikt. Als het donker is of bewolkt en de panelen niet of nauwelijks elektriciteit
produceren, wordt er elektriciteit uit het elektriciteitsnet gebruikt. Deze elektriciteit wordt
opgewekt met een mix van bronnen, nu nog circa 80% fossiel (aardgas en kolen). Dat
neemt niet weg dat het goed is dat er zonnepanelen op daken worden geplaatst. Al het dakoppervlak in Nederland moet namelijk zoveel als mogelijk benut worden voor de productie
van hernieuwbare elektriciteit (uitgangspunt RES Zaanstreek-Waterland).
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2. ALTERNATIEVE BRONNEN VOOR AARDGAS
De alternatieve bronnen voor aardgas zijn beperkt, zeker gezien de grote hoeveelheid aardgas, die nu in Nederland en de rest van de wereld gebruikt wordt. Naast biogas/groen gas
wordt waterstof vaak genoemd als alternatief voor aardgas. Waterstof is geen bron maar een
energiedrager en wordt gemaakt van aardgas of van elektriciteit. Het is niet te verwachten
dat waterstof een grote rol gaat spelen als energiedrager in de gebouwde omgeving. Uiteraard wel als grondstof voor de industrie en mogelijk als energiebron voor (zwaarder) transport
en de industrie. Als er niet wordt gestart met het uitfaseren van gasnetten in de bestaande
gebouwde omgeving is de kans groot dat dit een zogenaamde ‘lock in’ is op aardgas.
3. ALTERNATIEVE BRONNEN VOOR ELEKTRICITEIT
Net als in alle sectoren, gaat ook voor het verwarmen van de gebouwde omgeving, elektriciteit een nog grotere rol spelen. Met name voor het opwekken van warmte met warmtepompen in woningen, gebouwen en wijken zal de vraag naar elektriciteit stijgen. Deze elektriciteit
moet dan wel verduurzaamd (kunnen) worden. Zon en wind zijn daarvoor de meest logische
bronnen voor Nederland op dit moment. Verduurzaming is een hele grote opgave. De huidige
elektriciteitsmix in Nederland bestaat namelijk nog voor circa 80% uit fossiele bronnen.
Nu is elektriciteit altijd beschikbaar, omdat kolen-, gas en kerncentrales het gehele jaar door
kunnen leveren op basis van de vraag. Maar in de toekomst zal het elektriciteitsaanbod veel
minder constant en ook deels seizoen afhankelijk zijn door een groter aandeel van zonne-energie en windenergie. Het opslaan van energie en in dit geval dus warmte is noodzakelijk. Bij de keuze voor de energie-infrastructuur is het daarom nodig om meer rekening te
houden met de (on)mogelijkheid om energie op te slaan.
4. RESTWARMTE
Restwarmte komt vrij bij een productieproces. Er zijn vele verschillende soorten van restwarmte met ook verschillende temperaturen. Voor bestaande warmtenetten is restwarmte
de meest voorkomende bron. Een ander nadeel van restwarmte is de beschikbaarheid. Er
zijn maar een beperkt aantal locaties waar restwarmte benut kan worden voor het verwarmen van de gebouwde omgeving en het is in sommige gevallen onzeker hoe lang de warmte
beschikbaar blijft. Omdat restwarmte een relatief goedkope bron is, moet het daar waar mogelijk worden benut voor de ontwikkeling van warmtenetten. Het is dan wel van belang dat er
een alternatieve duurzame warmtebron op locatie beschikbaar is, zodat de leveringszekerheid
van warmte kan worden gegarandeerd voor een zeer lange tijd.

5. BIOMASSA
Van biomassa in de vorm van bijvoorbeeld hout, bermgras, mest, slib, zeewier en mogelijk
ook algen kan energie geproduceerd worden. De energie kan geproduceerd worden voor alle
energiedragers en dus in alle sectoren. Deze energie kan ook voor industrie en transport worden ingezet. Het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend wordt hoofdzakelijk gevoed
met warmte uit de verbranding van houtsnippers van Staatsbosbeheer.
Stadsverwarming Purmerend heeft in principe een overeenkomst met Staatsbosbeheer voor
de levering van biomassa tot 2039 maar over het algemeen is biomassa schaars. Voor de inzet
van biomassa anders dan via het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend geldt nog
meer dan voor restwarmte dat de beschikbaarheid op langere termijn onzeker is. Als warmtebron voor de gebouwde omgeving moet er daarom zeer zorgvuldig mee omgegaan worden.
Bovendien is het de vraag of biomassa direct ingezet moet worden als energiebron. Vaak zijn
er andere routes waarin biomassa een hogere waarde heeft.
Belangrijk is om de schaarse biomassa alleen in te zetten als transitiebron bij de ontwikkeling
van nieuwe warmtenetten in de bestaande gebouwde omgeving. Eventueel zou dit kunnen
in combinatie met nieuwbouw. En dan met name daar waar er geen alternatieve bron, zoals
restwarmte beschikbaar is. Het is dan wel van belang dat er een alternatieve duurzame
warmtebron op locatie beschikbaar is, zodat de leveringszekerheid van warmte gegarandeerd
kan worden. Het is daarom belangrijk dat lokale warmtenetten op biomassa een aanvoer
temperatuur hebben van maximaal 70°C. Bij een hogere aanvoertemperatuur moeten er
goede afspraken gemaakt worden met de vastgoedeigenaren, zodat de temperatuur aan het
einde van de exploitatieduur van de biomassawarmtecentrale verlaagd kan worden.
Het verbranden van hout of houtpellets in woningen is niet efficiënt en moet daarom voorkomen worden. In stedelijk gebied kan zelf worden gekozen voor ontmoedigingsbeleid om de
uitstoot te reduceren. Ook het inzetten van biomassa als structurele oplossing bij de ontwikkeling van een warmtenet voor een nieuwbouwwijk moet niet gestimuleerd worden.
6. ENERGIE UIT DE BODEM EN DIEPERE AARDLAGEN
Uit de bodem en uit diepere aardlagen kan warmte onttrokken worden. Een vuistregel is dat
elke kilometer de temperatuur met circa 30° C toeneemt. Dus hoe dieper je boort, hoe hoger
de temperatuur, zie tabel 3. Of je op een bepaalde diepte in Nederland deze warmte ook
daadwerkelijk uit de aarde kan winnen, is sterk afhankelijk van de lokale eigenschappen van
de aardlagen. HVC is een partij die al geruime tijd ervaring heeft met de ontwikkeling van
geothermie als warmtebron voor een warmtenet.

Bron
Bodemlussen of WKO
Ondiepe geothermie
Diepe geothermie
Ultradiepe geothermie

Diepte
Tot 250 meter
250-1000 meter
1-4 kilometer
4-6 kilometer

Temperatuur
10 - 15 °C
20 - 40 °C
40 - 100 °C
100 - 180 °C

Tabel 3: Bodemenergie en aardwarmte.

RETOURNET DIEPE GEOTHERMIE
Uit een geothermieput van circa 2,5 kilometer diepte kunnen temperaturen van 70°C
of hoger omhoog worden gepompt. Als hiermee bestaande woningen en gebouwen
verwarmd worden, is de retourtemperatuur tussen de 40 en 50 °C. Het zou zonde zijn om
deze warmte onbenut weer terug te pompen in de injectieput, waar het afgekoelde water
weer wordt teruggepompt naar 2,5 kilometer diepte. In combinatie met een warmtenet
kunnen gebouwen direct worden verwarmd met deze restwarmte. Ook kan met een
wijkwarmtepomp de temperatuur verhoogd worden naar 70 °C, zodat het ook een oplossing
is voor de bestaande woningbouw. Hierdoor wordt er meer warmte benut en wordt er maar
20 en 30 °C teruggepompt in de injectieput.

7. THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER EN AFVALWATER
Met alle thermische energie uit oppervlaktewater- en afvalwater (TEO en TEA) kan in potentie een heel groot deel van de gebouwde omgeving in Edam-Volendam verwarmd worden. Om
deze bronnen te kunnen benutten zullen er wel warmtenetten ontwikkeld moeten worden
in wijken met een aanvoertemperatuur van maximaal 70 °C. Het voordeel is dat het op een
kleinere schaal kan worden gestart dan bij andere potentiele bronnen voor warmtenetten,
zoals bij restwarmte en geothermie vaak het geval zal zijn. Door energie uit oppervlaktewater
te onttrekken verbetert de waterkwaliteit en het voorkomt ook hittestress. Voorbeelden van
energie uit afvalwater zijn warmte uit het riool (riothermie) en uit het gezuiverde afvalwater
(effluentwater) bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Warmtepompen maken onderdeel
uit van dit systeem, wat dus wel elektriciteit vraagt die duurzaam moet worden opgewekt.
Echter de efficiëntie (COP) van dit systeem is al hoger dan verbranding met individuele aardgasketels.
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VERWARMEN MET OPPERVLAKTEWATER
Oppervlaktewater wordt in de zomer sterk opgewarmd. Deze warmte kan onttrokken
worden en tijdelijk worden opgeslagen in WKO-bronnen. In het stookseizoen kan deze
warmte van circa 20 °C gebruikt worden als bron voor een warmtepomp. Deze kan
warmte tot circa 70° C leveren aan een gebouw of warmtenet. Vanuit de WKO-bron
kunnen gebouwen ook gekoeld worden, maar dit is voor de werking van het systeem niet
noodzakelijk. Een warmtepomp kan ook direct warmte onttrekken uit het oppervlaktewater
zonder gebruik te maken van een WKO-bron. Dit is wel minder efficiënt.

8. ZONTHERMIE
Tot nu toe heeft zonthermie nauwelijks een rol gespeelt in de warmtetransitie. Enkel voor
de opwek van warm tapwater (zonneboilers) is deze techniek toegepast. Voor ruimteverwarming was simpelweg de overbrugging tussen zomer en winter te lang. Maar ook dit gaat
veranderen. De nieuwe generatie thermische zonnepanelen kunnen gedurende een langere
tijd warmte uit de omgeving halen, niet alleen uit zon, maar ook uit licht en buitenlucht. Dit
is voldoende om zonder opslag een bron te kunnen zijn voor een warmtepomp in een woning
gebouw of in de wijk. Ook kunnen er collectoren gemaakt worden van asfaltwegen.
Door de ontwikkeling van warmteopslag kan (op termijn) zonthermie ook ingezet worden
om een groot deel van het jaar een gebouw direct te verwarmen. Afhankelijk van het seizoen
kunnen er temperaturen van tussen de 40 en 80° C worden gehaald in een warmtebuffer. Met
beperkte inzet van een warmtepomp kan het gehele jaar door warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater geleverd worden.
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Om ervoor te zorgen dat gebouwen in de toekomst klaar zijn voor een overstap
naar warmte met een lagere temperatuur – tussen de 35°C en 70°C – is het een
randvoorwaarde dat gebouwen voldoende geïsoleerd zijn, en dat ze overgaan
op elektrisch koken. Dit wordt ook wel het “transitiegereed” maken van de
woningvoorraad genoemd: woningen moeten aangepast worden voor de
verwarming van de toekomst.

Basisisolatie

Vergaande
isolatie

Inn
ov
e

Het isoleren van de woningvoorraad vergt grote investeringen en zal gefaseerd uitgevoerd
moeten worden. Door de ingrepen gelijktijdig uit te voeren met verbouw en onderhoud zullen
de kosten lager uitvallen. Voor veel woningen kan het daarom tien tot twintig jaar duren voordat ze op niveau zijn geïsoleerd. Nu beginnen met isoleren is dus essentieel, onafhankelijk van
het alternatief voor aardgas dat er in een wijk of woning komt.

ati

BIJLAGE

B Isolatieniveaus

HT warmtenet
(≈90ºC)

ISOLATIENIVEAUS
Hoe dikker de “schil” om een woning, hoe minder warmteverlies. Dat zorgt ervoor dat je een
slecht geïsoleerde woning niet met lagere temperaturen kan verwarmen: er gaat teveel
warmte naar buiten en de woning wordt niet warm. Er worden in de route naar aardgasvrij
twee isolatieniveaus onderscheiden, namelijk basisisolatie en vergaande isolatie. In de tabel
hieronder zijn de maatregelen die horen bij deze isolatieniveaus aangegeven.
Mate van Isolatie
Basisisolatie
Vergaande isolatie

Maatregelen
Isolatie van vloer, spouwmuur, binnenkant dak, HR++ glas,
kieren dichten en toepassen van mechanische ventilatie*.
Isolatie van vloer, buitengevel en buitenkant dak, nieuwe kozijnen met HR+++ glas, ventilatie met warmteterugwinning*.

*Kijk voor meer informatie over deze maatregelen op www.milieucentraal.nl

De mate waarin een woning is geïsoleerd is een belangrijke indicatie met welk type warmteoplossing een woning verwarmd kan worden, zoals is weergegeven in figuur 3.1. Voor een woning
die niet of weinig geïsoleerd is kan een warmtenet met een hoge temperatuur warmtebron een
uitkomst bieden. Om over te stappen op een warmtenet op zogenaamde midden temperatuur
(verwarming van de woning met 70°C of minder) is het noodzakelijk dat er basisisolatie is toegepast. Om een woning elektrisch te kunnen verwarmen moet de woning vergaand geïsoleerd
zijn en moet de woning uitgerust zijn met een lage temperatuur verwarmingssysteem en een
naverwarmingssysteem voor het warme water uit de kraan (tapwater).

MT warmtenet
(≤90ºC)

All-electric
(<55ºC)
Figuur 12: Isolatieniveaus gekoppeld aan warmteopties

Onderstaande tabel geeft aan wat de temperatuur en warmtevraag is bij de verschillende
isolatieniveaus. Bovendien is voor woningcorporaties aangegeven bij welke scenario van de
Aedes Routekaart 3.0 dit isolatieniveau aansluit.
Mate van
Benodigde
Warmtevraag
Warmtevraag
isolatie
temperatuur Ruimteverwarming tapwater
Basisisolatie 55°C - 70°C
45 – 70 kWh/m2
15 – 25 kWh/m2

Vergaande
isolatie

35°C – 55°C

20 – 45 kWh/m2

15 – 25 kWh/m2

Aedes Scenario (voor
woningcorporaties)
A. Maximaal isoleren
binnen de bestaande
schil
B. BENG1-isolatie
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C Warmtetransitiemodel
Het warmtetransitiemodel in vogelvlucht
Het warmtetransitiemodel van Over Morgen geeft beleidsmakers, adviseurs, energieleveranciers en netwerkbedrijven de inzichten en instrumenten die zij nodig hebben om de transitie
te maken naar een aardgasvrije leefomgeving. Het model heeft vijf essentiële kenmerken:
 et warmtetransitiemodel van Over Morgen geeft inzicht in een aardgasvrije
H
gebouwde omgeving. Het model is bedoeld om processen in de warmtetransitie
te ondersteunen, faciliteren en versnellen. Het model kan worden ingezet in alle
fases van het proces: van notie en urgentie, tot kansen en inzicht, tot gedragen
visies en projecten, en uiteindelijk als ondersteunende tool in de uitvoering.
 et warmtetransitiemodel is een ruimtelijk model dat gebaseerd is op GIS. Het
H
model voert analyses uit op gebouwen en buurten en maakt gebruik van openbare geografische data uit betrouwbare bronnen. Het model maakt inzichtelijk
wat verschillen zijn tussen gebieden en hoe dat leidt tot andere warmteopties
en kansen, en houdt daarbij rekening met de ruimtelijke samenhang van een
gebied.
 et warmtetransitiemodel maakt de laagste maatschappelijke transitiekosten
H
inzichtelijk door per buurt te berekenen wat de kosten en besparingen zijn van
bouwkundige maatregelen en warmteopties, en maakt inzichtelijk wat het
kostenverschil is met de alternatieven. Het model onderscheidt bouwkundige
maatregelen zoals isolatie, ventilatie en elektrisch koken, en de warmteopties
warmtenet, all electric en hernieuwbaar gas. Het model maakt gebruik van de
meest actuele kennis van techniek en markt, en biedt veel opties om invloed
te hebben op de ontwikkeling van kosten en besparingen, om zo verschillende
scenario’s te kunnen doorrekenen.
Het warmtetransitiemodel analyseert op gebouwniveau wat kansrijke gebieden
zijn om aan de slag te gaan. Daarbij kunnen gegevens van betrokken partijen
worden toegevoegd, zoals planningen in de openbare ruimte of investerings
momenten van gebouweigenaren.

 e resultaten van het warmtetransitiemodel worden gevisualiseerd in inter
D
actieve, online GIS-applicaties die betrokken parttijen inzicht geven in de materie
en concreet handelingsperspectief bieden. Het warmtetransitiemodel van Over
Morgen wordt door meer dan 70 gemeentes, provincies, woningcorporaties en
netbeheerders gebruikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
Op basis van een gebouwendatabase zijn voor Edam-Volendam twee typen analyses uitgevoerd:
•	Een analyse die de laagste maatschappelijke transitiekosten per buurt berekent voor
verschillende warmteopties. Dit doet het model op basis van financiële en technische
rekenregels. Deze analyse leidt tot de Warmtekaart.
•	Daarnaast voert het model een analyse uit die de gebouwendatabase doorzoekt op de
meest kansrijke gebouwen om aan de slag te gaan in het onderzoeksgebied op basis van
een vooraf ingesteld filter. Dit filter kan bijvoorbeeld samen met stakeholders worden
bepaald. Deze analyse leidt tot de Kansenkaart.
Kengetallen en uitgangspunten

Database van
gebouwde omgeving

Filter

Kansrijke gebouwen en
gebieden om aan de slag
te gaan met een warmtenet

Figuur 13: Schematisch modelontwerp
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Openbare
databronnen

Rekenregels

Laagste maatschappelijke
transitiekosten per wijk
of buurt

Nadere toelichting op technisch financiële analyse
Het warmtetransitiemodel maakt zoveel mogelijk gebruik van openbare brondata uit
betrouwbare bron. Daarnaast maakt het model gebruik van verschillende kengetallen om
warmteopties te berekenen. Brondata en kengetallen komen samen in het model dat volgens
logische regels is ontworpen.
De basis voor het modelontwerp is een database van gebouwen. Deze database is gebaseerd
op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Deze gebouwendatabase is verrijkt met gegevens uit verschillende bronnen. Ook is informatie toegevoegd op
basis van kengetallen. De gebouwendatabase bevat zodoende van ieder gebouw in Nederland
informatie over onder andere:
• Bouwjaar, gebouwtype en eigendomssituatie
• Buurtkenmerken, zoals dichtheid en WOZ-waarde
• Energieverbruik en energieprestatie
• Investeringsbandbreedtes voor verschillende bouwkundige en energetische maatregelen
Het warmtetransitiemodel maakt vrijwel geheel gebruik van open data uit betrouwbare bronnen. Daarnaast kan het model worden aangevuld met eigendomsgegevens van bijvoorbeeld
woningcorporaties. De resultaten kunnen in de kaart gecombineerd worden met kaarten van
stakeholders, zoals planningen in de openbare ruimte of investeringsmomenten van vastgoed.
Bron
RVO
CBS
Kadaster

ACM
Nibud
Regionale netbeheerders
Over Morgen
ING Bank/Universiteit van
Tilburg
Tabel 3: Overzicht van brondata

Onderdeel
Woningtypen en -specificaties (Voorbeeldwoningen)
Energie labels en index (EP-Online)
Wijk- en Buurtkaart
Kerncijfers postcodegebieden (zescijferig)
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Basisregistratie Topografie (TOP10NL)
Basisregistratie Kadaster
Prijsinformatie
Energieverbruiken, prijsinformatie
Kleinverbruiksdata
Marktkennis investeringskosten, besparingen en prestatie
van maatregelen
Woningwaarde-effecten van energetische maatregelen

De gebouwendatabase wordt verrijkt met kengetallen over energieprestatie, investeringskosten, besparingspotentie en opbrengsten van maatregelen. Met deze kengetallen wordt
de Warmtekaart berekend. Kengetallen worden toegekend aan gebouwen op basis van een
woningtype- en bouwjaarcombinatie. Dit wordt een sleuteltype genoemd.
DE WARMTEKAART: TECHNISCH-FINANCIËLE ANALYSE VAN WARMTEOPTIES PER
BUURT
Het warmtetransitiemodel berekent per CBS-buurt wat de kosten en opbrengsten zijn van
bouwkundige maatregelen en van verschillende warmteopties (systeemkeuzes). Op die
manier wordt berekend wat de warmteoptie is met de laagste maatschappelijke kosten.
De resultaten van deze analyse worden gevisualiseerd in de Warmtekaart.
Aan de Warmtekaartanalyse ligt een afwegingskader ten grondslag. Dit afwegingskader gaat
over welke bouwkundige maatregelen en warmteopties kosteneffectief kunnen worden toegepast in welke woningen op basis van type en bouwjaar. Onder bouwkundige maatregelen
wordt isolatie verstaan, maar ook ventilatie, het afgiftesysteem en elektrisch koken. Onder
warmteopties wordt de warmteinfrastructuur verstaan inclusief inpandige investeringen
(warmtepomp, afleverset, etc.). Bouwkundige maatregelen kunnen getroffen worden onafhankelijk van de warmteoptie. Zo kan een huis altijd beter geïsoleerd en geventileerd worden,
ongeacht de warmteoptie. Warmteopties kunnen echter wel vragen om een minimaal niveau
van bouwkundige maatregelen vanwege vraag en aanbod van de afgiftetemperatuur. Zo
vraagt all electric om meer vergaande bouwkundige maatregelen dan een warmtenet met
een aanvoertemperatuur van 70˚C (zie bijlage 3 voor meer over isolatieniveaus).
De warmtekaart van Edam-Volendam is weergegeven in figuur 3 in hoofdstuk 4.1. Voor veel
wijken zijn in werkelijkheid meerdere oplossingen mogelijk, omdat wijken vaak niet homogeen
zijn en omdat de maatschappelijke kosten voor een warmtenet en all-electric dicht bij elkaar
kunnen liggen. Het is belangrijk om te noemen dat deze kaart is gebaseerd op de huidige
stand van de techniek. Dit eindbeeld geeft dus een richting maar kan met voortschrijdend
inzicht aangepast worden.
WARMTEOPTIES
Warmteopties zijn alternatieven voor verwarming met aardgas in de gebouwde omgeving.
De afbakening van warmteopties in het warmtetransitiemodel is de infrastructuur en de bijbehorende inpandige investeringen. De beprijzing van verschillende energiebronnen kan in het
warmtetransitiemodel gesimuleerd worden, om bijvoorbeeld zodoende te beoordelen of een
warmtenet op beschikbare restwarmte eenzelfde resultaat oplevert als een warmtenet op
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een nieuw te ontwikkelen geothermiebron. Op eenzelfde wijze kan het model schaarste van
warmte simuleren door een maximale beschikbaarheid aan te geven. In alle gevallen kunnen
de kosten en opbrengsten van verschillende warmteopties vergeleken worden.
Het warmtetransitiemodel kent drie verschillende warmteopties: het warmtenet, volledig
elektrische verwarming (all electric met een verzwaard elektriciteitsnet), en hernieuwbaar
gas in combinatie met een hybride warmtepomp, met behoud van het gasnetwerk. Het
warmtenet en hernieuwbaar gas vragen minimaal om basismaatregelen. All electric vraagt bij
de huidige stand van de techniek minimaal om vergaande maatregelen. Bij het berekenen van
de warmteopties worden die bouwkundige maatregelen meegenomen.
MODELLEREN VAN HET AFWEGINGSKADER
Het afwegingskader is geïmplementeerd in het warmtetransitiemodel door middel van
rekenregels. Op basis van de kengetallen per woningtype-bouwjaarcombinatie is per woning
berekend wat de investeringen en besparingen zijn van de warmteopties. Deze investeringen en besparingen worden opgeteld per buurt. Bij warmtenetten wordt rekening gehouden
met schaal en dichtheid: hoe groter de toepassingsschaal en hoe hoger de dichtheid, hoe
lager de kosten per woning. Op basis van de investeringskosten en besparingen kan een
“kosten-batenafweging” worden gemaakt. Deze wordt uitgedrukt in een onrendabele top.
De onrendabele top is het deel van de investering dat niet kan worden terugverdiend met de
besparingen die de investering realiseert. Vrijwel altijd zullen duurzame warmteopties nog
leiden tot een onrendabele top op buurtniveau. De omvang van de onrendabele top verschilt
echter sterk per buurt.
BANDBREEDTES IN INVESTERINGSKOSTEN EN BESPARINGEN
Alle investeringskosten en de onrendabele top wordt uitgedrukt in een bandbreedte met een
onder- en bovengrens. Deze bandbreedte is nodig omdat er onzekerheid schuilt in de ken
getallen. Die onzekerheid heeft te maken met de volgende beïnvloedende factoren:
•	
B estaande prijsverschillen op de markt
•	
Marktontwikkelingen zoals schaarste en inzetbaarheid van personeel, materiaal, etc.
•	
Het al dan niet benutten van natuurlijke momenten voor investeringen (woningrenovatie,
aanpakken van de riolering, etc.)
•	
Reeds getroffen maatregelen in de woning
•	
Afwijking van de kengetallen als gevolg van sterk afwijkende woningen
De omvang van de bandbreedte verschilt per maatregeltype, warmteoptie, woningtype en
bouwjaarklasse, afhankelijk van de karakteristieken van die specifieke combinatie.
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Maatregelen woningniveau

Maatregelen aardgasvrij
Bandbreedte

Ondergrens

Bandbreedte

Bovengrens

Ondergrens

Bovengrens

Totale investering warmtetransitie
Bandbreedte

Ondergrens

Bovengrens

Figuur 14: Schematische weergave van kostenbandbreedtes voor de transitie naar een warmtenet

BEREKENING VAN DE LAAGSTE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
Het optellen van alle kosten en besparingen per woning per buurt leidt tot een som, waarbij
de sommen van de verschillende warmteopties vergeleken kunnen worden om de optie met
de laagste maatschappelijke kosten te vinden. Deze berekening is onderhevig aan een aantal
regels die hieronder worden toegelicht.
De eerste regel in de kostenafweging is dat eerst enkel het warmtenet en all electric worden
vergeleken. De reden hiervoor ligt besloten in het afwegingskader, hierin is uiteengezet hoe
hernieuwbaar gas aan schaarste onderhevig is en geen grootschalige toepassing kan vinden
in de gebouwde omgeving. Wanneer all electric de goedkoopste warmteoptie is uit deze
vergelijking, is dit de voorkeursoplossing die het model rapporteert in een buurt. Wanneer
het warmtenet goedkoper is dan all electric, vinden er twee checks plaats: een op gemiddeld
bouwjaar en een op minimale dichtheid. Dit heeft ermee te maken dat de gebruikte kengetallen voor investeringen in een warmtenet alleen realistisch zijn in buurten met een gemiddeld
bouwjaar vanaf 1920 en een minimale bebouwingsdichtheid van 30 woningequivalenten per

hectare. Indien aan die twee voorwaarden wordt voldaan, zal het model warmtenet rappor
teren als de voorkeursoplossing.
Wanneer niet voldaan wordt aan eisen van minimale dichtheid of bouwjaar, zal het model
hernieuwbaar gas hybride rapporteren als de voorkeursvariant. In de praktijk betekent dit
dat oude binnensteden en dunbevolkte, agrarische gebieden uitkomen op hernieuwbaar gas
hybride.
KANSENKAARTEN EDAM-VOLENDAM: INZICHT IN CONCREET HANDELINGSPERSPECTIEF
Waar de Warmtekaarten (Figuur 3 en Figuur 4) gericht zijn op het schetsen van een mogelijk eindbeeld per buurt op basis van de huidige stand van kennis en techniek, is er ook
behoefte aan concreet handelingsperspectief voor de korte termijn. De Kansenkaarten
(Figuur 5 en Figuur 6) geven daaraan invulling. De Kansenkaarten hebben een nauwkeuriger
schaalniveau dan de Warmtekaarten. De Kansenkaarten visualiseren kansrijke gebouwen
en kijkt naar de clustering van de deze gebouwen om te komen tot concrete kansgebieden.
Daarvoor worden twee analyses gedaan: eerst de selectie van kansrijke gebouwen met
behulp van een filter, en vervolgens een clusteranalyse om te komen tot kansgebieden, die
ook wel potentie-eilanden heten.
Kansrijke gebouwen voor een warmtenet zijn de dragers van een nieuw te ontwikkelen of uit
te breiden warmtenet. Het zijn gebouwen met een grote warmtevraag die eenvoudig aan te
sluiten zijn, bij voorkeur in collectief eigendom (corporatiebezit). De analyse kijkt bijvoorbeeld
naar de aanwezigheid van blokverwarming en de bouwperiode als criteria. Kansrijke gebouwen voor all electric zijn er in twee categorieën: nieuwbouw die qua energieprestatie al zeer
dichtbij het niveau van all electric zit, en daarom relatief goedkoop is om te schakelen, en
woningen die in aanmerking komen voor het nul-op-de-meterconcept.
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D Vergelijking Startanalyse met het Warmtetransitiemodel
Versie 1.3
06-12-2019
Edam-Volendam

Aanleiding en doel van deze notitie

Categorie
#
Definities
1.1
en algemene
uitgangspunten

15 oktober 2019 heeft het Expertisecentrum Warmte (ECW) de Leidraad Transitievisie
Warmte aan gemeentes beschikbaar gesteld. De Leidraad bestaat uit:

1.2

3.	De Startanalyse. Een doorrekening van alle gemeentes met het Vesta MAIS model door
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Startanalyse geeft inzicht in de maatschappelijke kosten voor strategieën voor aardgasvrij per buurt.

1.3

4.	De Handreiking Lokale Analyse. Dit is een document met procesvoorstellen, methodes,
criteria, voorbeelden en best practices die gemeentes kunnen gebruiken met de “lokale
analyse”. De lokale analyse is het proces om met stakeholders in de transitievisie warmte
te komen tot een oplossing per buurt en een tijdpad van buurten.

1. Veel gestelde vragen over de Startanalyse beantwoorden
2.	De belangrijkste overeenkomsten en verschillen duiden tussen de Startanalyse enerzijds
en het Warmtetransitiemodel anderzijds

Veel gestelde vragen over de Startanalyse
Let bij het lezen van deze notitie op de versie en datum van schrijven (zie bovenaan bij de
titel). Dit document wordt nog een aantal keer geüpdatet als gevolg van nieuwe informatie
vanuit PBL, ECW en voortschrijdend inzicht.
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Strategieën

Wat zijn strategieën
en strategievarianten?
Welke prijzen zijn
gehanteerd?

1.4

Laten de kaarten van
de Startanalyse zien
in welke wijken we
kunnen starten?

2.1

Welke strategieën
zijn er?

Over Morgen heeft voor tientallen gemeentes in de afgelopen jaren het Warmtetransitiemodel (WTM) toegepast, vaak als onderdeel van een proces om te komen tot de transitievisie
warmte. Omdat het WTM en de Startanalyse op belangrijke punten verschillen is een overzicht nodig van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.
Het doel van deze notitie is tweeledig:

Vraag
Wat zijn nationale
kosten?

Antwoord
Alle kosten die in Nederland worden
gemaakt ten behoeve van de aardgasvrije
strategie, van bron tot gebouw. In interpretatie van de resultaten vergelijkbaar met
het begrip maatschappelijke kosten zoals
dat gehanteerd wordt in andere modellen.
Dit zijn warmteopties of warmteoplossingen, de alternatieven voor aardgasvrij
verwarmen per buurt.
De prijzen waar de Startanalyse mee
gerekend heeft, zijn de verwachte prijzen
tot en met 2030. Hierin wordt bijvoorbeeld
rekening gehouden met kostendalingen van
technieken, energiebesparing tot 2030 en
prijsstijging of prijsdaling van elektriciteit,
gas en warmte.
Nee. Waar gestart kan worden wordt
bepaald in een proces met belanghebbenden van de desbetreffende gemeente. Hier
moet rekening gehouden worden met de
werkelijke situatie van gebouwen, met
planningen en kennis over de omgeving van
lokale stakeholders. Dit is wat in de Leidraad de “Lokale analyse” wordt genoemd.
Voor alle strategieën geldt: er wordt geïsoleerd tot schillabel B. De kosten hiervoor
zitten ook in de nationale kosten.
1.	Individuele elektrische warmtepomp
a. Luchtwarmtepomp met verzwaard
e-net
b. Bodemwarmtepomp met verzwaard
e-net
2.	Warmtenet met midden- tot hogetemperatuurbron
a. MT Geothermie (levering 70°C)
b. MT Restwarmte (levering 70°C)

Strategieën

Gebouwen en
isolatie

2.1

Welke strategieën
zijn er?

3.	Warmtenet met een laag-temperatuurbron
a. LT-bron (levering 30°C met individuele WP in de woning en verzwaard e-net)
b. LT-bron (levering 70°C met collectieve
WP in de wijk)
c. LT-bron (levering 50°C met collectieve
WP in de wijk en individuele booster-WP
in de woning en verzwaard e-net)
d. WKO (levering 50°C met collectieve
WP in de wijk en individuele booster-WP
in de woning en verzwaard e-net)
e. TEO+WKO (levering 70°C met collectieve WP in de wijk)
4.	Hernieuwbaar gas met hybride WP met
verzwaard e-net
5. Hernieuwbaar gas met HR-ketel

Tot slot is er een gemengde strategie
waarbij verschillende oplossingen in één
buurt voorkomen. Deze strategie komt in
de resultaten nauwelijks voor.
De huidige versie van de Startanalyse is 0.8.
In 2020 wordt versie 1.0 verwacht, dan zit
ook een strategie met waterstof erin.
3.1 Wat is het aangenoDe Startanalyse neemt van alle woningen
men startpunt van
aan dat zij minimaal een spouwmuur en
gebouwen?
Cv-installatie met conventionele radiatoren
hebben.
3.2 Zit elektrisch koken
Nee, elektrisch koken zit niet in de maaterin?
regelen en dus ook niet in de nationale
kosten. Dit heeft geen invloed op de optimale strategie per buurt omdat de kosten
voor elektrisch koken in alle strategieën
hetzelfde zijn.
3.3 Tot welk niveau wordt Er wordt geïsoleerd tot het niveau dat
er geïsoleerd?
wordt bereikt met de isolatiemaatregelen
behorende bij energielabel B. Dit heet ook
wel schillabel B. Dat komt grofweg overeen
met 65 kWh/m2 warmtevraag. Het is echter niet duidelijk wat de warmtevraag per
woningtype is waar het model precies mee
rekent. De kosten voor deze isolatie is in de
berekeningen meegenomen.

Kaartbeeld

4.1

Hoe moet het
kaartbeeld van de
Startanalyse worden
geïnterpreteerd

4.2 Is het kostenverschil
tussen de goedkoopste strategie
en de eerstvolgende
strategie zichtbaar in
de Startanalyse?

Warmtebronnen 5.1
en -netten

Hoe zit het met de
beschikbaarheid van
warmtebronnen?

5.2 Er zijn warmtebronnen maar toch komt
een warmtenet niet
in de kaart voor, hoe
kan dat?

De belangrijkste overwegingen bij het interpreteren van de kaartbeelden zijn:
1.	De Startanalyse is geen samenhangend
eindbeeld. De uitkomsten per buurt zijn
alleen geldig als alle omliggende buurten
dezelfde warmteoptie kiezen. Daarom
laat de kaart ook verschillende infrastructuren onlogisch versnipperd door de
gemeente zien.
2.	De Startanalyse laat in de kaart kosten
per bespaarde ton CO2 zien, ten opzichte
van het referentiescenario van CO2-uitstoot in 2018.
3.	De Startanalyse laat alleen een kaart
zien van de strategieën per buurt,
niet van de strategievarianten. Op het
moment van schrijven is niet bekend
of er nog een kaartbeeld komt met de
strategievarianten.
•	Nee, het verschil tussen de weergegeven
strategie met de laagste nationale kosten
en de eerstvolgende strategie is niet
zichtbaar in de kaarten. Die informatie
kan je wel halen uit het gemeenterapport
door per buurt de cijfers te bestuderen.
•	Er zit geen onzekerheidsmarge in de
Startanalyse: als een strategie €1 goedkoper is, zal dit al zorgen voor een andere
kleur in de buurt.
De Startanalyse baseert zich op openbare
data van warmtebronnen, zoals omgevingswarmte, restwarmte en geothermie. Deze
warmtebronnen worden gealloceerd aan
buurten op basis van afstand. Hoe langer
die afstand, hoe duurder de strategieën zijn
die warmtenetten gebruiken (S2 en S3)
Dan zijn de strategieën die een warmtenet
gebruiken (S2 en S3) waarschijnlijk duurder dan andere strategieën, ondanks de
beschikbaarheid van een bron.
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Warmtebronnen 5.3 Hoe zitten bestaande •	De uitkomsten van de Startanalyse
en -netten
bronnen en netten
hebben uitsluitend betrekking op die
erin?
gebouwen in buurten die nog niet op een
bestaand warmtenet zitten.
•	Er is in het model verondersteld dat er
geen uitbreidingsmogelijkheden meer
zijn op bestaande warmtenetten en
-bronnen, tenzij door de gemeente van
te voren is aangegeven dat dat wel het
geval is.
Hernieuwbaar
6.1 Hoe zit hernieuwbaar PBL gaat uit van het Klimaatakkoord dat
gas
gas er nu in?
stelt dat er 2 bcm groengas beschikbaar is
voor de gebouwde omgeving in 2030. 0,5
bcm daarvan is nodig voor piekvoorzieningen van warmtenetten. De resterende 1,5
bcm is vervolgens verdeeld over die buurten
waar het kostenverschil tussen strategieën met gas en strategieën zonder gas het
grootst is.
6.2 Waarom zien we
In de resultaten zien we dat S4 en S5 veel
hernieuwbaar gas
voorkomen in recent gebouwde buurten
in buurten waar we
waar je eerder S1 zou verwachten, of in
dat niet verwacht
jaren ’70-flatbuurten waar je eerder S2 of
hadden?
S3 zou verwachten.
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Vergelijking tussen de Startanalyse en WTM
De belangrijkste verschillen tussen de Startanalyse zoals die aan gemeentes gepresenteerd
wordt, en het WTM zoals die aan gemeentes gepresenteerd wordt, zijn als volgt:
1.	
De resultaten van het WTM worden vooraf gevalideerd om te corrigeren voor
“bijzondere buurten”. Dat wil zeggen dat experts van Over Morgen de resultaten bekijken
alvorens deze naar de opdrachtgever gaan, en per buurt wordt gekeken of de uitkomst
rechtdoet aan die buurt. Dat leidt in de praktijk tot handmatige aanpassingen in het
kaartbeeld. Deze mate van validatie heeft in de Startanalyse niet plaatsgevonden.
2. H
 et WTM veronderstelt een onbeperkte beschikbaarheid aan warmtebronnen per
buurt, waardoor de optie warmtenet er vaker uitkomt dan in de Startanalyse. De reden
hiervoor is dat het valideren van warmtebronnen en het bepalen van het toekomst
perspectief van die bronnen een aangelegenheid is voor het stakeholderproces. In alle
trajecten waar Over Morgen het WTM toepast, komt deze validatie dan ook aan de orde.
3. H
 et WTM gaat uit van een realistisch startpunt van de bestaande woningen. Met name
bij de bouw <1920 veroorzaakt dat verschillen met Startanalyse, omdat de Startanalyse
aanneemt dat alle woningen <1920 reeds een spouwmuur en Cv-installatie hebben. In de
praktijk is dat niet het geval. Dit leidt waarschijnlijk tot onbetrouwbare uitkomsten in de
Startanalyse in buurten van voor 1920.

De verklaring hiervoor is op het moment
van schrijven nog onduidelijk. Een verklaring
zou kunnen zijn dat de kosten voor oude
binnensteden en kleine kernen juist worden
onderschat, waardoor het kostenverschil in
deze buurten tussen strategieën met gas
en strategieën zonder gas onterecht klein
is. Zie antwoord vraag 3.1

4.	Het WTM gaat uit van prijspeil 2019 en de Startanalyse gaat uit van prijspeil 2030.
Met andere woorden: het WTM laat zien met welke warmteoptie je in welke buurt begint,
uitgaande van de kosten van vandaag. De afweging die hieraan ten grondslag ligt is dat
voorspellingen over kostendalingen, overheidsbeleid en prijsstijgingen inherent onzeker
zijn en de analyse complexer maken dan hij al is. Bovendien komen de meest onzekere
buurten in het WTM altijd op het bestaande gasnet uit (zie het volgende punt.

Een andere verklaring (voor nieuwe buurten) is dat de afschrijvingen op het gasnet
erg hoog zijn doordat het gasnet er hier
nog maar net ligt. Daardoor zijn de nationale kosten relatief hoog voor alternatieve
infrastructuren.

5.	Voor buurten waar het WTM geen betrouwbare kosten kan inschatten komt het gasnet
als warmteoptie eruit. Dit zijn doorgaans hele oude buurten en hele dun bebouwde buurten. De rationale hierachter is dat dit niet de buurten zijn waar je begint voor 2030 zoals
het Klimaatakkoord stelt, en waar je dus tot die tijd het gasnet laat liggen. Het WTM doet
geen uitspraak over het soort gas dat tot en met 2030 nog door deze leidingen stroomt
omdat dit erg onzeker is. In 2030 zijn er nieuwe technieken bekend en is er een ander
prijspeil. Op dat moment is er waarschijnlijk een betrouwbaarder beeld bij de mogelijk
heden en kosten in moeilijke buurten.
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Verschillen
Startpunt
gebouwen

Isolatieniveau
gebouwen

Bestaande
warmtenetten

Warmtebronnen

Hernieuwbaar gas

Weergave en
gevoeligheid

Startanalyse
PBL – Vesta MAIS
Alle gebouwen hebben een CV-installatie
met HR-ketel en
spouwmuren
Alles naar schillabel B

WTM
Over Morgen
Best- en worstcase
per bouwperiode en
gebouwtype

Twee niveaus:
•	65-80 kWh/m2
(B of C)
•	20-65 kWh/m2
(Beter dan B)
•	Gebouwen reeds op •	Gebouwen reeds op
warmtenet vallen
warmtenet vallen
buiten de analyse
binnen de analyse.
•	Verondersteld: geen •	Verondersteld: nog
ruimte meer op
ruimte op bestaanbestaande netten
de netten
Beperkte beschikbaarheid o.b.v. open
data. Vervolgens
toegewezen aan
buurten o.b.v. kosten
en afstand
Beperkte beschikbaarheid o.b.v. afspraken
in Klimaatakkoord.
1,5 bcm groengas is
toegewezen aan ca.
2000 buurten waar
kostenverschil tussen
groengas en het alternatief het grootst is
De goedkoopste
warmteoptie is
weergegeven in de
kaart. Geen inzicht in
kostenverschil t.o.v.
eerstvolgende optie.

Onbeperkte beschikbaarheid verondersteld: achteraf
toetsen met lokale
stakeholders en
experts
Buurten waar zowel
de kosten voor all
electric als warmtenet erg onzeker zijn
komen op optie “gasnet” uit. In de praktijk
zijn dat doorgaans
oude binnensteden en
kleine kernen.
De goedkoopste
warmteoptie is weergegeven in de kaart
als percentage van
het kostenverschil
met het alternatief.
Bij verschil <10% geen
uitspraak over optimale oplossing

Effect in
Startanalyse
Onderschatting
kosten bouw <1920 en
eerder LT-oplossingen

Specifieke vergelijking voor Edam-Volendam
RESULTAAT STARTANALYSE EDAM-VOLENDAM

Onderschatting
kosten voor
LT-oplossingen

Eventuele uitbreidingsmogelijkheden
van bestaande warmtenetten wordt niet
meegenomen (onderschatting oplossingen
met warmtenet)
Grote overschatting
of juist onderschatting van oplossingen
met warmtenet o.b.v.
kwaliteit inputdata
Door de rekensystematiek van Vesta
MAIS wordt groengas
vooral toebedeeld aan
stedelijke jaren ’60 en
’70-buurten en aan
buurten gebouwd na
1990
Geen inzicht in kostenverschil of gevoeligheid. €1 verschil kan
een buurt al van kleur
doen veranderen.

VERTALING STRATEGIE STARTANALYSE NAAR VOORKEURSTECHNIEK WTM
Om een vergelijkende analyse te kunnen maken tussen de Startanalyse en het WTM is het
nodig om de vijf strategieën van de Startanalyse te vertalen naar de drie voorkeurstechnieken
van het WTM. Vervolgens kan per buurt worden gekeken of de uitkomst van het WTM gelijk
is aan de uitkomst van de Startanalyse (vertaalt naar de WTM-voorkeurstechnieken). De
vertaling is als volgt:
• De Startanalyse strategie ‘S1: Individuele elektrische warmtepomp’ is vertaald naar de
voorkeurstechniek ‘All electric’ van het WTM.
• De strategieën ‘S2: Warmtenet met midden- en hoge temperatuurbron’ en ‘S3: Warmtenet met lagetemperatuurbron’ zijn vertaald naar de voorkeurstechniek ‘Warmtenet’ van
het WTM.
• De strategieën ‘S4: Hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp’ en ‘S5: Hernieuwbaar gas
met hoog rendement ketel’ zijn vertaald naar de voorkeurstechniek ‘Innovatie/ Hernieuwbaar gas hybride’ van het WTM.
Opmerking: in het WTM worden buurten “afgesneden” op de bebouwde kom.
Daardoor hebben de buurten een andere vorm.
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VERTALING STRATEGIE STARTANALYSE NAAR VOORKEURSTECHNIEK WTM

DUIDING VAN VERSCHILLEN

RESULTAAT WTM EDAM-VOLENDAM

• I n 9 van de 25 buurten in Edam-Volendam is geen consensus tussen de uitkomst van de
Startanalyse en het WTM.
• Voor buurten Volendam-Oude kom, Volendam-Rozettenbuurt berekent de Startanalyse
respectievelijk hernieuwbaar gas met een hybride warmtepomp een hernieuwbaar gas met een
HR-ketel. Het WTM komt voor deze buurten uit op het warmtenet. De verklaring voor dit verschil in uitkomsten is nog onduidelijk, zie vraag 6.2 van de FAQ voor een mogelijke verklaring.
• De buurt Edam-Oude kom heeft een gemiddeld bouwjaar ouder dan 1920, namelijk 1914. De
kosten voor zowel warmtenet als all electric is in deze buurt daardoor onzeker maar waarschijnlijk relatief hoog. Hierdoor komt het WTM op de optie ‘Voorlopig gasnet laten liggen’
in deze buurten. De Startanalyse berekent een warmtenet als de goedkoopste warmte
optie. Zie vragen 6.1 en 6.2 van de FAQ.
• In de buurt Broeckgouw berekent de Startanalyse hernieuwbaar gas met HR-ketel als
optie, maar het WTM berekent all electric als goedkoopste warmteoptie. Deze buurt is
relatief recent gebouwd (gemiddeld bouwjaar 2014). Zie vraag 6.2 in de FAQ.
• De buurten Edam-Molenbuurt en Volendam-Middengoed komen in de Startanalyse uit op
een warmtenet met HT-bron. Nadere beschouwing van de cijfers op buurtniveau leert dat
de uitkomst voor deze buurten binnen een marge van 10% verschil met het eerstvolgende
alternatief vallen (zie onderstaande tabel), namelijk de individuele warmtepomp. Zie vraag
4.2 van de FAQ. Het WTM berekent all electric als goedkoopste warmteoptie.
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Buurt
Edam-Molenbuurt
Volendam-Middengoed

1ste strategie
Startanalyse
S2: warmtenet HT-bron
S2: warmtenet HT-bron

Euro/tonCO2-reductie
strategie 1
323
226

2de strategie
Startanalyse
S1: all electric
S1: all electric

Euro/tonCO2-r eductie
strategie 2
341
250

Verschil in euro

Verschil (%)

18
24

5,3
9,6

• D
 e buurten Oosthuizen, Volendam-Blokgouw 7 en 8 en De Watering komen in de Start
analyse op warmtenet en in het WTM op all electric. Het verschil wordt mogelijk verklaard
door de manier waarop beide modellen naar warmtebronnen kijken (zie vraag 5.2 in de
FAQ).
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E Startnotitie warmtenet Edam-Volendam

42

WONEN IN EDAM-VOLENDAM ZONDER AARDGAS | TRANSITIEVISIE WARMTE

OP WEG NAAR EEN AARDGASVRIJE GEBOUWDE OMGEVING

43

BIJLAGE

F Uitkomsten bewonersavonden
Op 10 oktober 2019, de dag van de duurzaamheid, is op de duurzaamheidsmarkt van gemeente
Edam-Volendam een kaart gepresenteerd met de isolatieopgave per buurt. Tevens is die avond
onder bezoekers een peiling gehouden. Er hebben 13 personen hun mening gegeven, zie Figuur 15.

Figuur 16: Input aanwezigen bewonersavond 10 december 2019 1/5

Figuur 15: Peiling duurzaamheidsmarkt 10 oktober 2019

Verder heeft in het kader van deze transitievisie warmte een bewonersavond plaatsgevonden
op 10 december 2019. Deze avond werd gecombineerd met voorlichting over het isoleren van
woningen en had verder drie doelen:
1. Bewoners informeren en schetsen welk proces er doorlopen wordt
2. Idee krijgen wat er leeft, hoe ver bewoners zijn
3. Ambassadeursgroep vormen voor de warmtetransitie
Er waren maar liefst 100 particuliere woningeigenaren aanwezig tijdens de voorlichting over
isolatiemaatregelen. De belangstelling voor het vervolg, de transitievisie, was minder. Er bleven ongeveer 20 belangstellenden over. Na een inleiding over wat de warmtetransitie inhoudt
door de gemeente zelf en welk proces er op dit moment doorlopen wordt, is er via een online
quiz informatie opgehaald over wat er leeft bij bewoners. De afbeeldingen hieronder laten de
uitkomsten van de quiz zien. Tot slot konden inwoners zich via een inschrijfformulier aanmelden als ambassadeur. Van de aanwezigen heeft zich één bewoner hiervoor aangemeld.
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Figuur 17: Input aanwezigen bewonersavond 10 december 2019 2/5

Figuur 18: Input aanwezigen bewonersavond 10 december 2019 3/5

Figuur 20: Input aanwezigen bewonersavond 10 december 2019 5/5

Figuur 19: Input aanwezigen bewonersavond 10 december 2019 4/5
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