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Inleiding 
De Wamtevisie Woerden zal richting geven aan de inspanningen van inwoners, ondernemers, de gemeente en andere 
stakeholders, om te komen tot een duurzame warmtevoorziening in Woerden. In de ‘Startnotitie Warmtevisie Woerden’ 
(19.004512) die op 6 juni 2019 is vastgesteld, inclusief de amendementen “Inwoners betrokken vanaf de start” 
(20.003193), “Kennis en innovatie bij de energietransitie” (20.010315). en “Respectvol naar al onze inwoners” 
(20.009563), staan de kaders voor de warmtevisie en het participatieproces om te komen tot een warmtevisie. De 
uitwerking van het participatieproces staat in het besluit over de uitgangspunten voor het participatieproces (20R.00583), 
inclusief het amendement 'Kordate Participatie Warmtevisie', van 15 oktober 2020. Haalbaar en betaalbaar zijn 
belangrijke uitgangspunten voor de warmtetransitie. Om de mogelijkheden voor duurzaam verwarmen goed in beeld te 
krijgen, heeft de gemeente een technische analyse uit laten voeren. Eerder is op verzoek van inwoners van het 
Schilderskwartier een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van het gebruik van waterstof als vervanging voor 
aardgas.  

De technisch-financiële analyse brengt in beeld wat momenteel haalbare opties zijn voor het duurzaam verwarmen van 
woningen en andere gebouwen in de gemeente (uitgezonderd industriële gebouwen) en wat de kosten zijn van deze 
opties. Daarmee beantwoordt de analyse, die door Antea is uitgevoerd, ook aan de motie 'Technische analyse inclusief 
kosten', die op 15 oktober 2020 werd aangenomen.  
De verkenning waterstof komt voort uit een bijeenkomst die de gemeente op 30 oktober 2018 is heeft georganiseerd in 
het kader van de verkenning naar een aardgasvrij Schilderskwartier-West. Op deze avond zijn vragen gesteld door 
bewoners, naar waterstof als alternatief voor aardgas. Wethouder De Weger heeft toen toegezegd hiernaar een 
onderzoek te laten uitvoeren. De opdracht is samen met betrokken inwoners geformuleerd. DNV-GL heeft dit 
verkennende onderzoek uitgevoerd.  

Het college trekt op basis van de voorliggende onderzoeken nog geen conclusies. Dit zal gebeuren in samenhang met de 
uitkomsten van het  participatieproces, dat op 10 maart is gestart. Iedereen kan kennisnemen van de technisch-financiële 
analyse, de verkenning waterstof en andere basisinformatie die beschikbaar wordt gesteld in het kader van het 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Uitgangspunten-bij-vorming-participatieproces-ontwerp-Warmtevisie/20-011440-bijlage-1-nota-uitgangspunten-participatieproces-warmtevisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Uitgangspunten-bij-vorming-participatieproces-ontwerp-Warmtevisie/Amendement-Kordate-participatie-warmtevisie-2.pdf


participatieproces voor de Warmtevisie. Voor meer informatie over de planning van het participatieproces verwijzen we u 
naar de raadsinformatiebrief D/21/010327.  
 
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
De technisch-financiële analyse laat zien dat voor het merendeel van de woningen in de gemeente een individueel 
warmtesysteem, zoals een warmtepomp, op dit moment het meest voor de hand ligt. In een aantal wijken is een 
warmtenet mogelijk haalbaar. Beperken van de warmtevraag, ofwel isoleren, wordt genoemd als vrijwel overal zinvol en 
belangrijk voor haalbaarheid en betaalbaarheid. De analyse door Antea is bijgevoegd (D/21/008222) 
De waterstofverkenning concludeert dat gebruik maken van waterstof technisch mogelijk is, maar op dit moment, en ook 
in 2030, financieel nog niet aantrekkelijk. Dit komt vooral door de hoge kosten voor het produceren van duurzame 
waterstof. De maatschappelijke kosten voor verwarmen met waterstof zijn bijna anderhalf keer hoger in vergelijking met 
de kosten van aardgas en all-electric .Daarnaast is verder onderzoek naar de veiligheid van waterstof nodig. De 
verkenning die is uitgevoerd door DNV-GL is bijgevoegd (D/21/011277) 
De verkenning en de analyse geven geen definitief uitsluitsel over daadwerkelijke kosten. Beide onderzoeken vergelijken 
opties en bieden zo, net als de analyses van Stedin en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), informatie die kan 
worden betrokken bij de afwegingen om te komen tot de Warmtevisie Woerden. In dit kader is het ook van relevant om 
het onderzoek Proeftuinen aardgasvrij wijken van Economisch Instituut voorde Bouw (EIB) in ogenschouw te nemen. EIB 
concludeert dat de kosten in bijna alle proeftuinprojecten hoger zijn dan begroot. De kosten die uit de rekenmodellen van 
bijvoorbeeld PBL volgen, zijn dus waarschijnlijk onderschattingen. De subsidies vanuit de rijksoverheid zijn in veel 
gevallen niet voldoende om meerkosten te dekken.  
 
1.    Inhoud van de rapporten 
De technisch-financiële analyse biedt inzicht in de energievraag van de woningen in de gemeente op dit moment en na 
een realistische isolatieslag. Op basis van de energievraag is bepaald welke opties er zijn om woningen in buurten 
duurzaam te verwarmen. Tenslotte worden de kosten van de verwarmings-opties voor de buurten met elkaar vergeleken. 
Ook is in beeld gebracht welke (rest)warmtebronnen er in de gemeente beschikbaar zijn. 
In de waterstof verkenning zijn 5 scenario’s in beeld gebracht, om waterstof CV-ketels te vergelijken met andere 
warmtevoorzieningen. In de verkenning zijn deze scenario’s voor de wijk Schilderskwartier-West in totaliteit, 
doorgerekend op basis van maatschappelijke kosten. Voor de herkenbaarheid is daarnaast inzicht gegeven in de 
investeringen en de energierekening van een individuele woning. Verder wordt ingegaan op de veiligheidsaspecten van 
waterstof en op wat nodig is om waterstof te maken. 
 
2.    Het onderzoeksproces 
De technisch-financiële analyse is uitgevoerd te voorbereiding op het participatieproces voor de warmtevisie en 
grotendeels gefinancierd met een subsidie vanuit het rijk. De analyse is uitgevoerd om meer grip te krijgen op 
haalbaarheid en betaalbaarheid. Hierbij is gekeken naar kleinere buurten dan de wijken waarmee in landelijke analyses 
wordt gerekend. Resultaten sluiten daarom  meer aan op de werkelijke situatie. 
De verkenning waterstof is tot stand gekomen na een vraag vanuit inwoners in het Schilderskwartier. Inwoners zijn 
daarom betrokken bij de totstandkoming van de vraagstelling, het benoemen van uitgangspunten en aannames en het 
bepalen van de scenario’s die vergeleken zijn in dit rapport. Een viertal buurtbewoners heeft deze uitgangspunten en 
aannames met de gemeente en DNV-GL gekozen. De uitgangspunten zijn opgesteld op basis van bestaande 
onderzoeken en de vooruitzichten die het klimaatakkoord biedt, aangevuld met specifieke kennis over de wijk van de 
bewoners. 
 
3.    Resultaten van de doorrekeningen 
In de technisch-financiële analyse is per buurt gekeken welke van de volgende opties haalbaar en het meest betaalbaar 
is. Subsidies en belastingen zijn daarbij niet meegenomen. De opties zijn: 
1.    Collectief  op hoge temperatuur (traditioneel warmtenet) 
2.    Collectief op lagere temperatuur (warmtenet voor label A/B woningen) 
3.    Individueel all-electric, voor appartementengebouwen WKO-systeem 
4.    Individueel groengas (HR-ketel of hybride ketel) 
De scenario’s zijn toegelicht in het onderzoeksrapport. De mate waarin  een woning betaalbaar is te isoleren, is een 
bepalende factor voor de haalbaarheid van opties. Dit is sterk afhankelijk van het bouwjaar van de woning. 
Het rapport concludeert dat voor het merendeel van de woningen in de gemeente individuele oplossingen voor de hand 
liggen. Er zijn ook een aantal wijken in Woerden en Harmelen waar een warmtenet mogelijk een optie is. Voordeel van 
een warmtenet met een duurzame warmtebron, is dat er weinig (elektrische) energie nodig is voor de verwarming. Ook 
hoeft er in de woningen weinig te worden aangepast. Nader onderzoek naar de beschikbaarheid van warmte en naar de 
economische haalbaarheid van een warmtenet is noodzakelijk.  
 

https://www.eib.nl/publicaties/proeftuinen-aardgasvrije-wijken/


In de waterstof verkenning zijn 5 scenario’s gekozen om door te rekenen: 
1.    Conventioneel aardgas en elektriciteit 
2.    Conventioneel aardgas met groene stroom 
3.    All-electric met groene stroom 
4.    Waterstof in plaats van aardgas, en groene stroom 
5.    Hybride warmtepomp met waterstof en groene stroom.  
De scenario’s zijn toegelicht in het onderzoeksrapport. De resultaten laten zien dat de totale maatschappelijke kosten 
over 30 jaar, van scenario 1 t/m 3 gemiddeld rond de €35.000 liggen per woning en de kosten voor scenario 4 en 5 rond 
de €52.000. Uit het overzicht met de CO2-uitstoot voor de 5 scenario’s blijkt dat deze uitstoot in de eerste twee scenario’s 
nog fors is en in scenario 3 t/m 5 er geen CO2 uitstoot meer plaats vindt in 2030. De conclusie van het verkennend 
onderzoek is dat waterstof aanzienlijk duurder is dan de huidige situatie (met aardgas) of all-electric. Van de drie minder 
dure scenario’s, geeft alleen all-electric geen CO2 uitstoot. In alle scenario's is isoleren van woningen een belangrijke 
stap die moet worden genomen voor duurzaam verwarmen. 
 
4.    Sluiten de resultaten aan bij andere recent verschenen studies? 
Technische analyses uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving en Stedin, naar de opties voor de 
warmtetransitie, geven deels andere verwarmingsopties voor een aantal wijken.  De gebruikte modellen zijn in grote lijnen 
vergelijkbaar. Wel zijn er verschillen in uitgangspunten en aannames. Zo gaat PBL er vanuit dat in een warmtenetwijk 
wordt geïsoleerd tot minimaal label B, terwijl Antea voor oudere woningen isoleren tot maximaal label D haalbaar acht. 
Ook verschillen aannames over kostprijzen in de toekomst. De uitkomsten van de analyses komen daarom niet helemaal 
met elkaar overeen. Uit het onderzoek Proeftuinen aardgasvrij wijken van EIB, blijkt dat kosten vaak hoger zijn dan het 
rijk verwacht. Dit onderstreept dat op basis van modelstudies geen definitieve investeringsbeslissingen kunnen worden 
genomen. Gericht vervolgonderzoek is nodig voordat er onomkeerbare stappen worden gezet.  
Ook naar de toepassing van waterstof in woningen is al meer onderzoek gedaan. in rapporten uitgebracht door Stedin 
, Berenschot en TNO, wordt benadrukt dat groene waterstof waarschijnlijk een optie is voor een deel van de gebouwde 
omgeving, maar economisch zeker niet voor 2030/2035 haalbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge kosten van 
de productie van groene waterstof en door de investeringen die nodig zijn voor infrastructuur, de waterstof ‘backbone’.   
 
5.    Wat is de status van de uitgevoerde onderzoeken? 
De technisch-financiële analyse en de verkenning waterstof, geven een beeld van de  mogelijkheden om woningen en 
gebouwen in Woerden op de middellange en op de lange termijn duurzaam te verwarmen. Beide onderzoeken geven 
inzicht in technisch haalbare warmtetechnieken en laten zien hoe kosten zich tot elkaar verhouden. Als zodanig zullen 
beide rapporten gebruikt worden bij het opstellen van de Warmtevisie Woerden. De rapporten alleen bepalen dus niet hoe 
woningen of buurten verwarmd gaan worden, maar zijn een eerste poging om opties in beeld te brengen. 
 
6.    Inbreng bewoners  
De technisch-financiële analyse is uitgevoerd om bij de start van het participatietraject de meest relevante haalbare en 
betaalbare verwarmingsopties in de gemeente Woerden in beeld te hebben. Dit is gebeurd zonder inbreng van bewoners, 
parallel aan de inrichting van het participatietraject. De analyse is een opmaat voor vervolgonderzoek. Dit zal dan 
gebeuren in overleg met belanghebbende inwoners en ondernemers. 
De verkenning waterstof is opgezet in overleg met een klankbordgroep van bewoners uit Schilderskwartier-West. De 
bewonersgroep wijst er op dat meer betrokkenheid van de bewonersgroep tijdens het uitvoeren van het onderzoek 
wenselijk zou zijn geweest. De bewonersgroep heeft vragen over een aantal aannames die zijn gebruikt en pleit, mede 
gezien de snelle technische ontwikkelingen, voor vervolgonderzoek. 
   
 
   
 
Financiën 
niet van toepassing. 
 
   
 
Vervolg 
De technisch-financiële analyse en de verkenning waterstof worden, net als andere relevante informatie, gepubliceerd op 
de website die is geopend ten behoeve van het participatieproces voor de Warmtevisie Woerden. De gemeenteraad 
wordt op de hoogte gehouden van het verloop van het proces en de belangrijkste uitkomsten. Medio 2021 ontvangt de 
gemeenteraad het voorstel voor de beoordelingscriteria en uitgangspunten die deel gaan uitmaken van de warmtevisie. 
Eind 2021 ontvangt de raad het voorstel voor de Warmtevisie Woerden. In het bijgevoegde schema (D/21/011275) is de 
planning in beeld gebracht. 
 
   
 

https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/
https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod
https://www.eib.nl/publicaties/proeftuinen-aardgasvrije-wijken/
https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof
https://www.berenschot.nl/uitrolpaden-waterstofsysteem
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/3/waterstof-als-alternatief-voor-aardgas/
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1 Inleiding 

Dit rapport is een studie naar de mogelijkheden om de gebouwde omgeving in Woerden anders te 
verwarmen en op een andere manier water warm te verkrijgen. We noemen dit een 
warmtetransitie. Het rapport is opgedeeld in twee onderdelen:  

 Een technische analyse (wat is er mogelijk?)

 Een financiële analyse (wat kost het?)
Het schetsen van de mogelijkheden en de kosten geeft de gemeente en inwoners van Woerden
handvatten voor een gesprek over de warmtetransitie. Wat vinden het college, de raad en de
inwoners belangrijk? Op basis van dit gesprek kan vervolgens de Warmtevisie Woerden worden
opgesteld.

Wat is de Warmtetransitie? 
De warmtetransitie is de omschakeling om de gebouwde omgeving klimaatneutraal en aardgasloos 
te maken. Aanleiding voor de transitie is het streven van de Rijksoverheid om Nederland te 
beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. 
Opwarming van de aarde kan beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Denk hierbij aan de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van aardgas. 
Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zijn nationale en internationale doelen 
afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland 
deze doelen gaat behalen. Ook het afbouwen van de gaswinning in Groningen speelt hierbij een 
rol. 

Gemeentes hebben een belangrijke rol in de aanpak van de warmtetransitie. De gemeenteraad 
van Woerden heeft in de ‘Startnotitie warmtevisie gemeente Woerden’ vastgelegd hoe de 
warmtetransitie in de gemeente vorm wordt gegeven. Gedurende de warmtetransitie zullen 
gebouwen steeds energiezuiniger worden en steeds minder aardgas verbruiken. Duurzame 
technieken om gebouwen te verwarmen kunnen hierbij helpen. Denk aan elektrisch verwarmen, 
bijvoorbeeld met warmtepompen of infraroodpanelen. Of via een collectieve warmtevoorziening 
zoals warmtenetten, met aqua- of geothermie of met duurzame brandstoffen zoals groen gas en 
waterstofgas.  

Voor eind 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten een Transitievisie Warmte hebben opgesteld 
en vastgesteld in opdracht van de Rijksoverheid. In Woerden noemen we deze transitievisie de 
Warmtevisie. In de Warmtevisie beschrijft de gemeente besparingsmogelijkheden en de 
hoeveelheid energie die nodig is om te voldoen aan de vraag naar warmte. Daarnaast wordt 
beschreven welke warmtebronnen ingezet worden en welke warmte-infrastructuur nodig is met 
als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het tussendoel is om in 2030 20% van de woningvoorraad, 
dus één van de vijf woningen, aardgasvrij(ready) te hebben, dat is het tempo zoals afgesproken in 
het Klimaatakkoord. Dit alles binnen de kaders van haalbaar en betaalbaar. 

Hoe ziet het proces om de Warmtevisie te ontwikkelen eruit? 
De technische en financiële analyse vormt de eerste stap in het opstellen van de Warmtevisie. 
Parallel hieraan wordt het participatie- en communicatieproces met bewoners en ondernemers 
opgestart en gezamenlijk moet dit in de loop van 2021 tot een definitieve Warmtevisie leiden. Het 
ontwikkelproces is gevisualiseerd in figuur 1.1 op de volgende pagina. De technische en financiële 
analyse maken inzichtelijk welke oplossingen nu mogelijk lijken. Op basis daarvan kan vervolgens 
een afweging gemaakt worden. De uitkomst biedt geen definitieve keuze, maar legt hiervoor een 
basis. Het aardgasloos maken van de productieprocessen in bedrijven maakt geen onderdeel van 
deze studie uit. Dit rapport richt zich op het verduurzamen van woningen, appartementen en 
kantoren.  
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Figuur 1-1: Ontwikkelproces Warmtevisie 

Leeswijzer
Dit rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
- Hoofdstuk 2 - Technische analyse - presenteert de resultaten van een analyse op basis van 

beschikbare bronnen; 
- Hoofdstuk 3 – Financiële analyse – presenteert de resultaten van de kosten voor de 

verduurzaming per buurt en per woning; 
- Hoofdstuk 4 – Advies strategie warmtetransitie.  
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2 Technische analyse 

Voordat een pand aardgasvrij kan worden, moet worden gezocht naar een andere manier 
waarmee het pand wordt verwarmd en warm water wordt verkregen. In de technische analyse is 
voor elke buurt in Woerden onderzocht welke oplossing technisch gezien het meest haalbaar is op 
basis van de huidige gegevens.  

De technische analyse bestaat uit een aantal onderdelen: 

 Een nulmeting van het warmteverbruik in de huidige situatie. Deze nulmeting bevat een
analyse van het huidige gasverbruik van de woningen en grootverbruikers in Woerden;

 Een inschatting van de mogelijke besparing die bereikt kan worden door de panden te
isoleren;

 Een inventarisatie van de beschikbaarheid van alternatieve warmtebronnen in de gemeente;

 Een verdeling van de panden in clusters met een vergelijkbare warmteoplossing.

De resultaten van ieder geanalyseerd onderdeel zijn weergegeven op kaarten. 

2.1 Huidige warmteverbruik van de panden 

Het warmteverbruik van de panden wordt sterk bepaald door het type en de ouderdom van het 
pand. Om het huidige warmteverbruik te begrijpen is daarom als eerste stap een pandenkaart 
gemaakt met daarop het bouwjaar van de bestaande panden.  

Figuur 2-1: Pandenkaart met bouwjaar 



Rapport 
Technische en financiële analyse warmtetransitie gemeente Woerden 
projectnummer 465156.100 
3 februari 2021 revisie 02 

Blad 4 van 17 

Op de kaart zijn de karakteristieke relatief oude kernen van Woerden en Harmelen goed te zien 
(bebouwing t/m 1945). Deze kernen zijn elk weer omgeven door nieuwere bebouwing (vanaf 
1945). Het merendeel van de woningen is gebouwd tussen 1965 en 2000. Een klein deel van de 
panden is na 2000 gebouwd. Daarnaast staat er nog een aantal nieuwbouwprojecten op stapel. 

De volgende stap is om per woning of appartement het huidige warmteverbruik in beeld te 
brengen. Zie onderstaande figuur. Het warmteverbruik is een manier om het gasverbruik uit te 
drukken. Het gasverbruik wordt uitgedrukt in kubieke meters (m3) en het warmteverbruik in 
kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m2). Met het warmteverbruik kan makkelijker bepaald 
worden welk warmtealternatief in de plaats van aardgas kan komen.  

De grootverbruikers (met name bedrijven en grote kantoren) zijn niet op deze kaarten opgenomen 
omdat de ontwikkeling van de warmtescenario’s zich op woningen en kleine kantoren richt.  

Figuur 2-2: huidig gasverbruik kleinverbruikers per verblijfsobject 

De meeste panden in de gemeente Woerden vallen binnen de klassen ‘>100 kWh/m2‘ en 
 ‘71 – 100 kWh/m2‘. Deze panden hebben een relatief hoog tot gemiddeld warmteverbruik. Als het 
warmteverbruik wordt vergeleken met de ouderdom van de panden is een duidelijk verband te 
zien: hoe ouder het pand, hoe hoger het warmteverbruik.  

2.2 Warmteverbruik van de panden na isolerende maatregelen 

In de tweede stap van de analyse is onderzocht wat het warmteverbruik van de panden is nadat 
deze zijn geïsoleerd. Hierbij is ervan uitgegaan dat panden geïsoleerd worden tot maximaal  
energielabel B. Energielabel A is voor een deel van de panden ook haalbaar maar voor de meeste 
panden worden de kosten van de verduurzaming dan onrealistisch hoog. Daarom wordt landelijk 
en ook in deze studie voor Woerden het bereiken van energielabel B als maximaal haalbaar gezien. 
Voor de panden met een hoog warmteverbruik (bijvoorbeeld energielabel F) is energielabel B 
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echter niet realistisch omdat dit of technisch niet kan of te duur is. Voor die panden is het 
uitgangspunt dat geïsoleerd wordt tot label D. Voorbeelden van panden met een energielabel F 
zijn een historisch pand of een enkelsteens jaren ’60 woning. Samenvattend: panden met een hoog 
warmteverbruik zullen voor deze analyse geïsoleerd worden totdat zij voldoen aan het 
energielabel D. Panden met een gemiddeld of laag warmteverbruik zullen voor deze analyse 
geïsoleerd worden totdat zij voldoen aan het energielabel B. Met de uitsplitsing van isolerende 
maatregelen in twee categorieën (energielabel B & D) is dus rekening gehouden met de 
haalbaarheid van de isolerende maatregelen. 

Het resultaat is gepresenteerd op onderstaande kaart. Na het treffen van realistische isolerende 
maatregelen daalt het warmteverbruik drastisch. De meeste panden vallen dan in de klasse  
‘< 70 kWh/m2‘, een relatief laag warmteverbruik. Vooral in en rond de historische centra van 
Woerden en Harmelen en in de wijk Molenvliet blijft ook na isolerende maatregelen de 
warmtevraag hoog.  

Figuur 2-3: gasverbruik kleinverbruikers per verblijfsobject ná isolerende maatregelen 

2.3 Inventarisatie alternatieven voor aardgas 

Met het treffen van isolerende maatregelen kan het warmteverbruik flink worden verminderd. De 
volgende stap om de panden aardgasvrij te maken is het zoeken naar een alternatieve 
energievoorziening om de panden te verwarmen. De warmte die normaal uit aardgas wordt 
gehaald, kan uit allerlei alternatieve bronnen worden gewonnen, bijvoorbeeld uit de lucht, de 
bodem, oppervlaktewater, biomassa en restwarmte uit de industrie. Daarnaast zou ook groen gas 
(biogas) en in een verdere toekomst mogelijk ook waterstofgas ingezet kunnen worden. In deze 
analyse is onderzocht welke alternatieven voor aardgas in de gemeente Woerden beschikbaar zijn. 
Daarbij is gekeken wat er nu al kan en welke technieken de komende tien jaar ingezet kunnen 
worden. Voor ieder warmtealternatief is bepaald of deze warmte van hoge temperatuur (hoger 
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dan 80 °C), midden temperatuur (50 tot 70 °C) of lage temperatuur (lager dan 50 °C) kan leveren. 
Goed geïsoleerde woningen hebben bijvoorbeeld genoeg aan warmtevraag op lage temperatuur. 
Anderzijds hebben slecht geïsoleerde panden een hoge warmtevraag. Hier zijn alleen 
warmtealternatieven die een hoge temperatuur kunnen leveren toepasbaar.   

Daarnaast is voor ieder warmtealternatief bepaald of de warmte via een collectieve voorziening, 
zoals een warmtenet, naar de panden moet worden gebracht, of dat ieder pand een eigen 
individuele voorziening kan krijgen. Sommige warmtealternatieven zijn zowel collectief als 
individueel toepasbaar.  

De alternatieve warmtebronnen in Woerden zijn in bijlage 2 op zogenaamde warmtekansen-
kaarten gezet. In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven. 

Tabel 2-1: overzicht beschikbare alternatieve warmtebronnen in Woerden

Temperatuurniveau van 
de warmtebron

Warmtebronnen geschikt voor aansluiting op 
warmtenet (collectief) 

Warmtebronnen zonder aansluiting op warmtenet 
(individueel)

Hoge temperatuur 
warmte (HT) 

Aardwarmte (geothermie)
Groen gas (in de toekomst mogelijk waterstof) 
Biomassa (houtpellets, reststromen)  

Groen gas (in de toekomst mogelijk waterstof)
Biomassa (houtpellets, reststromen) 

Midden temperatuur 
warmte (MT) 

Restwarmte van bedrijven Zonnewarmte (met opslag)

Oppervlaktewater (aquathermie)

Zonnewarmte (met opslag)

Lage temperatuur 
warmte (LT) 

Restwarmte van bedrijven Zonnewarmte (met opslag)

Zonnewarmte (met opslag) Luchtwarmte

Bodemwarmte (WKO) Bodemwarmte (WKO)

Oppervlaktewater (aquathermie) Oppervlaktewater (voor appartementen, kantoren)

Afvalwater (riothermie) Afvalwater (voor blokverwarming, kantoren)

Verklaring: 
Beschikbaar / technisch kansrijk
Beperkt beschikbaar / technisch minder kansrijk
Nauwelijks beschikbaar / niet kansrijk

Toelichting op de tabel: 

 Biomassa en groen gas: onder biomassa worden snoeihout, bermmaaisel en groen afval uit de 
agrarische sector verstaan. Dit kan worden verstookt in een biomassaketel. Groen gas kan 
worden gemaakt uit bijvoorbeeld mest en kan direct als alternatief voor aardgas worden 
gebruikt. Biomassa en groen gas zien we alleen als geschikt alternatief als er lokale 
reststromen uit bosbeheer of de agrarische sector zijn en deze ook daadwerkelijk voor 
verwarming gebruikt kunnen worden. In Woerden is nauwelijks bos en de veeteeltsector kan 
een beperkte hoeveelheid groen gas produceren. De beschikbare agrarische reststromen 
worden meestal al voor andere doeleinden gebruikt en kunnen niet voor de verwarming van 
de panden worden ingezet. Als biomassa of groen gas de enige alternatieven zijn om panden 
van het aardgas te halen, zal dit voor een belangrijk deel van buiten de gemeente moeten 
worden gehaald. Op lange termijn, vrijwel zeker niet voor 2030, is waterstof mogelijk een 
geschikt alternatief voor aardgas. Voor de korte termijn vallen waterstoftoepassingen echter 
nog in de categorie niet kansrijk. 

 Aardwarmte (geothermie): dit is warmte die op een grote diepte (meerdere kilometers) uit de 
aarde wordt gewonnen. Op basis van de huidige geologische gegevens lijkt de gemeente 
Woerden minder geschikt hiervoor. De rijksoverheid is op dit moment bezig met een 
grootschalig onderzoek naar aardwarmte en dit kan ander licht op deze warmtebron werpen. 
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 Restwarmte: dit is warmte die overblijft bij bedrijfsmatige en industriële processen. De 
beschikbare restwarmte is vooral geconcentreerd bij Switch Datacenters, de 
dakpannenfabriek Monier en het kassengebied ten oosten van Harmelen. De warmte die 
overige bronnen van restwarmte zoals supermarkten kunnen leveren, is erg klein. Het 
datacentrum en de dakpannenfabriek kunnen waarschijnlijk midden temperatuur warmte  
(70 ⁰C) leveren en de kassen lage temperatuur warmte (20-40 ⁰C). Het datacentrum kan de 
meeste restwarmte leveren. Hiermee kunnen naar schatting 350 woningen via een warmtenet 
worden verwarmd. Met de overige restwarmtebronnen tezamen kunnen ongeveer  
200 woningen van warmte worden voorzien. 

 Aquathermie: dit is warmte die uit oppervlaktewater wordt gewonnen. Deze warmtebron is 
kansrijk, met name in de Cattenbroekerplas, de Oude Rijn en de singels. In de bebouwde 
omgeving is aquathermie economisch haalbaar vanaf ca. 50 woningen of voor een groot 
kantoor of een bedrijfspand. Ook moet het oppervlaktewater op niet meer dan 5 kilometer 
afstand van de panden liggen: bij langer transport verliest het water te veel aan warmte. Een 
aquathermieproject is het meest rendabel als de warmte in lage temperatuur (maximaal 40⁰C) 
aan goed geïsoleerde panden wordt geleverd, zoals de meest recent gebouwde woningen met 
energielabel A of B. Met extra warmtepompen kan ook midden temperatuur warmte (70 ⁰C) 
worden verkregen. Dit kan via een midden temperatuur warmtenet (70 ⁰C) aan minder goed 
geïsoleerde panden worden aangesloten.  

 Riothermie: dit is warmte die uit met name persrioleringen en bij waterzuiveringen wordt 
gewonnen. Riothermie is in Woerden beschikbaar bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en kan 
worden ingezet via een warmtenet. De hoeveelheid warmte die uit persrioleringen kan 
worden gewonnen, is zeer beperkt. 

 Zonnewarmte: in zonnecollectoren op het dak of in het veld wordt water door de zon 
opgewarmd. Dit warme water wordt opgeslagen in een zonneboiler en om ook warm water in 
de winter te hebben, kan het warme water ondergronds worden opgeslagen in de bodem of 
in een vat. Vooral de opslag van de warmte in de winter is vaak nog een technisch en financieel 
struikelblok voor zonnewarmte. 

 Bodem- en luchtwarmte: de warmte wordt uit de bodem of uit de lucht gewonnen en door 
middel van een elektrische warmtepomp omgezet in warmte voor het pand. 
Luchtwarmtepompen zijn vooral voor individuele woningen geschikt en bodemwarmte-
pompen kunnen voor individuele panden en clusters van panden worden ingezet.   

Het Schilderskwartier en de directe omgeving liggen binnen een grondwaterbeschermingsgebied 
en hier bevindt zich een beschermende kleilaag in de ondiepe ondergrond. Hier is de inzet van 
aardwarmte en bodemwarmte (WKO) niet mogelijk wegens wettelijke beperkingen. De kleilaag 
zou ook een knelpunt voor de aanleg van een warmtenet kunnen zijn, als deze hiervoor doorbroken 
moet worden.  

2.4 Meest passende warmtealternatief per buurt 

Voor iedere buurt is onderzocht welk warmtealternatief technisch gezien het beste bij de panden 
past. Voor deze zogenaamde voorkeursoplossing is gezocht naar een warmtebron die qua 
temperatuurniveau bij het pand past, dus bij een pand met een lage warmtevraag is naar een 
warmtebron gezocht die lage temperatuurwarmte levert. Verder is onderzocht waar de 
warmtevraag voldoende hoog is om een haalbaar en betaalbaar warmtenet aan te leggen. Waar 
dat kan, is voor de optie met het warmtenet gekozen omdat daarmee de grootste beperking in 
uitstoot van broeikasgassen kan worden bereikt. De analyse is gedaan in de situatie zowel voor als 
na het treffen van isolerende maatregelen. Het resultaat is op de volgende pagina gevisualiseerd. 
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Het meest passende warmtealternatief in de huidige situatie 
In de huidige situatie (zonder het treffen van aanvullende isolerende maatregelen) komt het 
grootste deel van de gemeente uit de analyse naar voren als technisch geschikt voor een collectief 
warmtenet. Een uitzondering geldt voor de lintbebouwing in het buitengebied. In vrijwel alle 
wijken van de stad zou een warmtenet toegepast kunnen worden. Er zijn wel duidelijke verschillen 
in temperatuurniveau. De meeste wijken vragen om warmte van hoge temperatuur maar in de 
wijk Snel en Polanen is een warmtenet met warmte van midden temperatuur mogelijk om de 
gebouwen tot de juiste temperatuur te kunnen verwarmen. Aangezien warmtebronnen die een 
hoge temperatuur kunnen leveren in de praktijk nauwelijks beschikbaar zijn in Woerden, zie ook 
tabel 2-1, zijn passende warmtealternatieven in de huidige situatie op dit moment moeilijk te 
realiseren.  

Figuur 2-4: meest passende warmteoplossing in huidige situatie

Het meest passende warmtealternatief nadat de panden zijn geïsoleerd
Na isolerende maatregelen is het beeld heel anders (zie figuur 2-5). Alleen in het centrum en de 
wijk Molenvliet is er nog behoefte aan warmte van hoge temperatuur. De wijk Snel en Polanen 
verschillen nauwelijks van de huidige situatie omdat de meeste panden hier al voldoende zijn 
geïsoleerd. In het Schilderskwartier ligt een cluster panden dat geschikt is voor een (midden 
temperatuur) warmtenet. Het grootste verschil treedt op in de overige wijken rondom het 
centrum, waar de meeste buurten voldoende hebben aan warmte van lage temperatuur maar de 
aanleg van een warmtenet niet haalbaar lijkt. De beste oplossing in deze buurten is om ieder pand 
afzonderlijk van een eigen systeem te voorzien. Dit komt in de praktijk al snel neer op een all-
electric oplossing met bijvoorbeeld een luchtwarmte- of bodemwarmtepomp. Hetzelfde geldt voor 
de kernen en lintbebouwing in het buitengebied. Alleen in Harmelen liggen twee kleine clusters 
met panden die geschikt zijn voor een (midden temperatuur) warmtenet. 
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Figuur 2-5: meest passende warmteoplossing na isolatie

Welke warmtebron in welke buurt? 
Om te bepalen welke warmtebron technisch het meest geschikt is om het aardgas te vervangen, is 
figuur 2-5 verder verfijnd en daarbij is waar mogelijk de buurtindeling gevolgd. Het resultaat is 
hieronder per woonkern op een kaart en in een tabel gepresenteerd. Op de kaarten en in de 
tabellen is aangegeven welke warmtebron technisch het meest geschikt is om het aardgas te 
vervangen, ná het treffen van isolerende maatregelen. Dat wil niet zeggen dat andere 
alternatieven niet mogelijk zijn maar de technische haalbaarheid wordt als minder kansrijk gezien.  
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Optimale warmteoplossing voor Woerden 

Hieronder in figuur 2-6 is het resultaat voor Woerden gepresenteerd. 

Figuur 2-6: meest passende warmteoplossing na isolatie in Woerden.

Tabel 2-2: overzicht meest passende warmteoplossing na isolerende maatregelen in Woerden. 

Buurt / cluster Meest passende warmteoplossing na isolatie Warmtebron

1 Warmtenet hoge temperatuurwarmte Aardwarmte of biomassa 

2 Warmtenet hoge temperatuurwarmte Aardwarmte of biomassa 

3 Groen gas (biogas) Agrarische reststromen (mest, groenafval)

4 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

5 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

6 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

7 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

8 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

9 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

10 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

11 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

12 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

13 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

14 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

15 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

16 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

17 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte 

18 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

19 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte 

20 Warmtenet hoge temperatuurwarmte Aardwarmte of biomassa 

21 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

22 Groen gas (biogas) Agrarische reststromen (mest, groenafval)

23 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

24 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

25 Warmtenet hoge temperatuurwarmte Aardwarmte of biomassa 

26 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

27 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

28 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

29 Groen gas (biogas) Agrarische reststromen (mest, groenafval)

30 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

31 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

32 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

33 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie

34 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

35 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte, zonnethermie of aquathermie
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Optimale warmte oplossing voor Harmelen 
Hieronder in figuur 2-7 is het resultaat voor Harmelen gepresenteerd. 

Figuur 2-7: meest passende warmteoplossing na isolatie in Harmelen.

Tabel 2-3: overzicht meest passende warmteoplossing na isolerende maatregelen in Harmelen. 

Buurt / cluster Meest passende warmteoplossing na isolatie Warmtebron

38 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

39 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte of zonnethermie 

40 Warmtenet midden temperatuurwarmte Restwarmte of zonnethermie 

44 Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

Optimale warmte oplossing voor Kamerik, Zegveld en buitengebied 
Hieronder in figuur 2-8 is het resultaat voor Kamerik, Zegveld en het buitengebied gepresenteerd. 

Figuur 2-8: meest passende warmteoplossing na isolatie in Kamerik, Zegveld en het buitengebied.
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Tabel 2-4:  overzicht meest passende warmteoplossing na isolerende maatregelen in Kamerik, Zegveld en 
het buitengebied. 

Buurt / cluster Meest passende warmteoplossing na isolatie Warmtebron

36 (Kamerik) Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

37 (Zegveld) Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

Buitengebied Warmtepomp (all-electric, lage temperatuurwarmte) Luchtwarmte of bodemwarmte (WKO)

Zonnethermie (midden temperatuurwarmte) Zonnewarmte

Groen gas of biomassaketel Groen gas, houtpellets of reststromen)

2.5 Conclusies en aanbevelingen technische analyse 

Uit de technische analyse kunnen enkele conclusies getrokken worden die van belang zijn voor 
vervolgkeuzes. Deze conclusies en enkele aanvullende aanbevelingen zijn: 

 Op dit moment verbruiken de panden in de gemeente Woerden relatief veel warmte. Dit
wordt nu geleverd door aardgas. Als de panden in de huidige staat van het aardgas zouden
moeten, zou voor de meeste panden in de kernen de aansluiting op een warmtenet technisch
gezien een oplossing kunnen zijn. Echter dit zou een warmtenet moeten zijn dat warmte van
hoge temperatuur moet kunnen leveren. Probleem daarbij is dat er in Woerden nauwelijks
geschikte warmtebronnen zijn die deze hoge temperatuurwarmte kunnen leveren. Het
aansluiten van de panden op een warmtenet is in de huidige situatie dus niet haalbaar.
Uitzondering zijn de buurten Snel en Polanen en Waterrijk. Hier kunnen de panden in de
huidige situatie wel op een warmtenet worden aangesloten. De panden in deze buurten
hebben voldoende aan warmte van lage en eventueel midden temperatuur. Deze warmte is
in voldoende mate beschikbaar in Woerden, bijvoorbeeld in de vorm van restwarmte van
bedrijven of via de winning van warmte uit de Cattenbroekerplas.

 De panden die in de huidige staat niet van het aardgas af kunnen, moeten eerst worden
geïsoleerd. Na isolatie vragen de panden om minder warmte en zijn er wel warmtebronnen
die in plaats van aardgas gebruikt kunnen worden.
Na isolatie zijn de panden in het Schilderskwartier, Molenvliet, Snel en Polanen, Waterrijk en
enkele buurten in Harmelen te verwarmen door middel van een warmtenet op lagere
temperatuur. Dit warmtenet moet warmte van lage en midden temperatuur kunnen leveren
en daarvoor zijn diverse warmtebronnen geschikt.
Voor de panden in de overige buurten en wijken is het technisch gezien het beste om deze na
isolatie niet op een warmtenet aan te sluiten maar van een eigen elektrische warmtepomp te
voorzien. Met een elektrische warmtepomp kan de warmte uit lucht of de bodem worden
gehaald.

 Voor delen van de wijk Molenvliet, het centrumgebied en het Staatsliedenkwartier blijft ook
na isolatie hoge temperatuurwarmte nodig. De reden hiervoor is dat de betreffende panden
nu erg slecht geïsoleerd zijn en een hoog energieverbruik hebben. Het is waarschijnlijk niet
haalbaar om deze panden verder dan energielabel D te isoleren omdat anders de kosten
buitensporig hoog worden. Voor veel panden in deze wijken is nog geen financieel
aantrekkelijke oplossing beschikbaar.

 Voor de panden in het buitengebied is de aanleg van een warmtenet in elk geval niet rendabel
en voor de meeste van deze panden is na isolatie een eigen elektrische lucht- of
bodemwarmtepomp het meest geschikt. Een deel van de panden vraagt na isolatie om midden
of hoge temperatuurwarmte en hiervoor kan zonnewarmte, biomassa of groen gas worden
gebruikt.



Rapport 
Technische en financiële analyse warmtetransitie gemeente Woerden 
projectnummer 465156.100 
3 februari 2021 revisie 02 

Blad 13 van 17 

3 Financiële analyse 

3.1 Drie kostenvarianten 

Voor iedere buurt en voor iedere woning is aan de hand van kentallen bepaald wat de globale 
kosten zijn als de panden niet meer met aardgas worden verwarmd maar met een alternatieve 
warmtebron. Daarbij zijn drie varianten tegen het licht gehouden: 
1. Voorkeursvariant: dit is de variant die technisch gezien de meest passende warmteoplossing 

na het treffen van isolerende maatregelen biedt (zie tabellen 2-2, 2-3 en 2-4).  
2. Fallback-variant: in sommige buurten komt het aanleggen van een warmtenet als 

voorkeursvariant uit de bus. Als een warmtenet niet mogelijk is, omdat dit te duur is of 
technisch erg lastig, moet er naar een oplossing worden uitgeweken waarin ieder pand zichzelf 
van warmte voorziet. In de fallback-variant is voor de betreffende buurten deze zogenaamde 
individuele warmteoplossing bepaald en berekend.  

3. Variant met minimale besparende maatregelen: deze variant gaat ervan uit dat de panden 
met beperkte isolerende maatregelen niet verder dan energielabel D worden geïsoleerd. Voor 
veel panden betekent dit dat de huidige situatie en het huidige warmteverbruik niet 
veranderen.  

In bijlage 3 is toegelicht hoe de alternatieve warmtebronnen aan de bovengenoemde alternatieven 
zijn gekoppeld. 

3.2 Wat is berekend? 

Per variant is berekend wat de extra kosten voor het duurzaam verwarmen van de panden zijn ten 
opzichte van de kosten voor de huidige verwarming met gas (o.b.v. het prijspeil in 2030). Deze 
extra kosten betreffen de totale financiële kosten van alle maatregelen die nodig zijn om een buurt 
van duurzame warmte te voorzien, inclusief de baten van energiebesparing, maar exclusief 
belastingen, heffingen en subsidies. Daarbij is niet gekeken naar wie die kosten betaalt. Dit worden 
de totale maatschappelijke meerkosten genoemd. Een deel van deze kosten komt ten laste van 
de bewoner of de eigenaar van een bedrijfspand en een ander deel dragen bijvoorbeeld 
netbeheerders en overheden. In de kostenkentallen zijn afschrijvingstermijnen voor bijvoorbeeld 
isolatiemaatregelen en netwerken verwerkt. In feite wordt ervan uitgegaan dat er ieder jaar een 
vast bedrag voor de nieuwe warmtevoorziening wordt betaald, bijvoorbeeld in de vorm van een 
extra hypotheek of een aflossing van een lening uit een warmtefonds. 

De totale maatschappelijke meerkosten zijn onderverdeeld in 1) de individuele meerkosten 
(exclusief de kosten voor een eventueel warmtenet), 2) de collectieve meerkosten en 3) de extra 
energielasten.  

Wat zeggen deze kostenberekeningen? 
De berekeningen zijn uitgevoerd om de buurten en verschillende varianten financieel met elkaar 
te vergelijken, als één van de indicatoren voor de uiteindelijke keuze van het meest geschikte 
warmtealternatief. Belangrijke kanttekening is dat opgevoerde bedragen niet te absoluut moeten 
worden genomen. De werkelijke kosten kunnen in de praktijk behoorlijk afwijken door lokale 
omstandigheden, zeker als op woningniveau wordt gekeken. Denk aan hogere aanlegkosten van 
warmtenetwerken als gevolg van beperkte ruimte in het openbare gebied of andere isolatiekosten 
als gevolg van afwijkende woningkarakteristieken. 
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In onderstaande tabel is aangegeven uit welke kostenonderdelen deze kostengroepen bestaan.  

Tabel 3-1: overzicht kostenonderdelen totale maatschappelijke meerkosten 
Individuele meerkosten (excl. kosten 
warmtenet) 

Collectieve meerkosten Extra energielasten

K08 Schilmaatregelen gebouw K01 Elektriciteitsnet verzwaren K11 Inkoop warmte

K09 Installatiemaatregelen gebouw K02 Gasnet verwijderen K12 Inkoop gas

K14 Onderhoud/Beheer gebouw K03 Gasnet aanpassen K13 Inkoop elektriciteit

K04 Warmtedistributie buurt

K05 Warmtedistributie pand

K06 Warmtetransport

K07 Warmtebronnen

K15 Onderhoud/Beheer warmtenetten

K16 Onderhoud/Beheer 
elektriciteits/gasnetten 

3.3 Resultaat berekeningen 

In de meegeleverde Exceltabellen zijn voor ieder van de drie varianten de totale maatschappelijke 
meerkosten per woning gepresenteerd. In bijlage 4 worden in een tabel op buurtniveau de drie 
varianten met elkaar vergeleken. Dit is gedaan voor het gemiddelde per woning. In de 
onderstaande figuur zijn de totale maatschappelijke meerkosten (gemiddelde per woning) 
inzichtelijk gemaakt. Dit zijn dus de gemiddelde extra kosten per woning, per jaar in vergelijking 
met de huidige vorm van verwarming per gas. Niet al deze kosten zijn voor rekening van de 
gebruikers. Een deel wordt opgevangen door bijvoorbeeld de Rijksoverheid en netbeheerder 
Stedin.    

Figuur 3-1: totale maatschappelijke meerkosten (gemiddelde per woning) per buurt/subcluster. 

In figuur 3-2 op de volgende pagina zijn de individuele meerkosten inzichtelijk gemaakt. Dit zijn 
de kosten die de eigenaar of gebruiker voor de aanpassingen aan het pand moet maken. De 
kosten voor het aanleggen en onderhouden van een eventueel warmtenet zijn hier niet in 
begrepen. Deze maken onderdeel uit van de collectieve meerkosten. 
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Figuur 3-2: individuele meerkosten (gemiddelde per woning, exclusief kosten warmtenet) per 

buurt/subcluster.

3.4 Conclusies en aanbevelingen financiële analyse 

Deze financiële analyse heeft de doelstelling om de kosten van de warmte alternatieven per buurt 
met elkaar te vergelijken. Door verschillen in de lokale omstandigheden kunnen de werkelijke 
kosten voor de verduurzaming (behoorlijk) afwijken.  

De uitkomsten uit de financiële analyse zijn: 

 De buurt Waterrijk (nr. 30) komt financieel gezien als één van de minst kostbare buurten uit 
de bus. Hier zijn zowel de totale kosten als de kosten voor de gebruiker relatief laag. De reden 
hiervoor is dat de woningen pas kortgeleden zijn gebouwd en niet extra geïsoleerd hoeven te 
worden. De woningen kunnen waarschijnlijk op een lage temperatuur warmtenet worden 
aangesloten. Als de aanleg van een warmtenet niet haalbaar is, kunnen de woningen van een 
eigen lucht- of bodemwarmtepomp worden voorzien. De totale kosten van dit alternatief met 
warmtepompen zijn vergelijkbaar met de totale kosten voor een warmtenet. Wel stijgt het 
aandeel van de individuele kosten bij de optie voor de warmtepompen. 

 Ook de appartementengebouwen in met name het Staatliedenkwartier (nr. 13 en 14) en het 
Vogelkwartier (nr. 27) komen financieel gunstig uit de analyse naar voren. Het isoleren van 
deze woningen kost minder dan bijvoorbeeld rijwoningen en er hoeft geen warmtenet voor 
te worden aangelegd. De appartementengebouwen kunnen met een eigen 
bodemwarmtepomp worden verwarmd (en gekoeld).   

 In het westelijk deel van de wijk Molenvliet (nrs. 1, 2 en 20) lijken de kosten van de 
warmtetransitie ook relatief laag te zijn maar hierbij tekenen we aan dat hier is uitgegaan van 
een beperkte isolatie van de woningen (tot energielabel D) en aansluiting op een hoge 
temperatuur warmtenet. De technische analyse concludeert dat deze warmte vooralsnog niet 
of maar heel beperkt beschikbaar is in Woerden. Het alternatief is om de woningen op groen 
gas aan te sluiten maar ook dit is nauwelijks binnen de eigen gemeente op te wekken. Mogelijk 
bij een nadere analyse dat een deel van de woningen is deze wijk ook met een midden 
temperatuur warmtenet voldoende verwarmd kan worden en dat een combinatie met het 
oostelijke deel van de wijk gemaakt kan worden.  
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 Het Schilderskwartier (nrs. 7 en 18) komt redelijk goed uit de financiële analyse naar voren 
maar dit beeld wordt vertekend door de aanwezige appartementengebouwen. Deze kunnen 
net als de appartementengebouwen in het Staatsliedenkwartier en het Vogelkwartier relatief 
goedkoop worden verduurzaamd. Voor de eengezinswoningen in het Schilderskwartier ligt dit 
echter anders. Het isoleren van deze woningen kost relatief veel geld omdat de woningen al 
ouder zijn. Nadat de woningen geïsoleerd zijn, kunnen deze op een midden temperatuur 
warmtenet worden aangesloten. Financieel gezien is het dus het beste om eerst de 
appartementengebouwen aan te pakken en daarna de overige woningen in de wijk.  

 In Snel en Polanen (nrs. 12 en 33) zijn de individuele kosten voor de verduurzaming, denk aan 
installatie en beheer, relatief laag maar de totale kosten relatief hoog. Dit laatste hangt samen 
met het grote aandeel eengezinswoningen in deze wijk waardoor de energielasten, zoals de 
inkoop van warmte of elektriciteit, relatief hoog uitvallen. Aansluiting van de woningen op een 
midden temperatuur warmtenet heeft hier de voorkeur. De kosten hiervan zijn vergelijkbaar 
met die van een eigen warmtepomp. Door een combinatie met een warmtenet in Waterrijk te 
maken kunnen de kosten mogelijk worden gedrukt en kunnen (delen van) Snel en Polanen 
relatief voordelig worden verduurzaamd mits de woningen voldoende geïsoleerd zijn.   

 In de overige wijken en buurten van Woerden en ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn de 
kosten relatief hoog. Voor veel panden in deze buurten en dorpen is nog geen financieel 
aantrekkelijke oplossing beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat hier gewacht moet worden. Voor 
de meeste buurten is de aanleg van een warmtenet niet haalbaar en moeten de panden in 
hun eigen warmte voorzien. Bijvoorbeeld als panden worden verbouwd, kunnen ze zodanig 
worden geïsoleerd dat ze met een eigen lucht- of bodemwarmtepomp voldoende kunnen 
worden verwarmd.  
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4 Advies strategie warmtetransitie 

Deze studie geeft technische en financiële argumenten voor de te maken keuzes van de 
Warmtevisie Woerden. Andere argumenten dan de techniek of de financiën kunnen uiteindelijk 
meer bepalend voor de strategie zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een groep enthousiaste 
bewoners die versneld hun eigen woningen willen aanpakken. De gemeente, bewoners, 
ondernemers en overige belanghebbende partijen moeten met elkaar bepalen hoe de panden in 
de periode tot 2050 stap voor stap zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Als alleen naar de 
uitkomsten van deze studie wordt gekeken, kan de warmtetransitie als volgt stap voor stap worden 
vormgegeven. 

Stap 1: isoleren 
De studie laat zien dat het niet goed mogelijk is om de panden in de gemeente van het aardgas te 
krijgen zonder deze eerst te isoleren tot in ieder geval energielabel B, of energielabel D als de 
kosten voor isolatie buitensporig hoog zijn. Het is dus belangrijk om een goed stappenplan voor de 
isolatie van de woningen te ontwikkelen. Dat zorgt er ook voor dat het energieverbruik en daarmee 
de CO2-uitstoot in de gemeente fors daalt. Door lokale ondernemers in deze isolatie-aanpak te 
betrekken, kan de werkgelegenheid in de gemeente worden verbeterd.   

De gemeente kan stimuleringspakketten voor woningeigenaren ontwikkelen om de isolatie-
aanpak te versnellen. Woningeigenaren hebben over het algemeen behoefte aan ontzorging. De 
stimuleringspakketten zouden zich kunnen richten op het financieel ondersteunen van 
woningeigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijke duurzaamheidslening of -
subsidie. Daarnaast kunnen woningeigenaren ondersteunt worden bij de invulling van de te nemen 
isolatiemaatregelen en de keuze van de aannemer.  

Wat helpt bij een succesvolle isolatie-aanpak is dat de gemeente goed zicht heeft op de momenten 
dat woningeigenaren hun pand gaan verbouwen. Dat zijn uitgelezen kansen om de woning gelijk 
te isoleren. Omdat verbouw van panden vaak gebeurt na de aankoop van een woning, kan de hulp 
van makelaars, notarissen en banken inroepen. Ook aannemers en installateurs spelen een 
belangrijke rol bij het onder de aandacht brengen van de isolatie-opties.  

Stap 2: een strategie voor een collectieve aanpak 
Een deel van de buurten in de gemeente is geschikt voor aansluiting op een warmtenet. Voordeel 
van zo’n collectieve warmtevoorziening is dat er in één keer een aanzienlijk aantal panden 
verduurzaamd kan worden. Dit kan voor een olievlekwerking en versnelling zorgen omdat 
bewoners in andere buurten dan ook zien dat het kan. De buurt Waterrijk en verschillende 
appartementengebouwen kunnen zonder of met weinig isolerende maatregelen van het aardgas 
af door deze aan te sluiten op een warmtenet of, voor de appartementengebouwen, op een 
collectieve bodemwarmtepomp. Dit zijn geschikte startpunten voor de verdere uitrol van de 
warmtetransitie. Bij de ontwikkeling van een warmtenet kunnen varianten bedacht worden 
waarmee ook andere buurten of gebouwen op termijn aan het net worden gekoppeld.  

Stap 3: een strategie voor een individuele aanpak 
Voor een groot deel van de buurten lijkt de aansluiting op een warmtenet niet haalbaar en moeten 
de panden van een eigen warmtebron worden voorzien, zoals een bodem- of luchtwarmtepomp. 
Een deel van de woningen is reeds geschikt hiervoor maar het grootste deel zal eerst geïsoleerd 
moeten worden (zie stap 1). De aanpak hiervoor kan op een vergelijkbare manier worden opgezet 
als stap 1, dus een combinatie van stimuleringsmaatregelen en het benutten van momenten dat 
de woningen worden verbouwd of gerenoveerd. Door goede afspraken met de 
woningbouwcorporatie en VVE’s te maken kan deze aanpak, eventueel per huizenblok, worden 
versneld.  
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Aquathermie Aquathermie is een verzamelnaam voor verschillende technologieën 
waarmee warmte wordt onttrokken uit verschillende waterbronnen. 

BAG 

Duurzame 
warmtebronnen 

ECN 

Energielabels 

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke 
basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente en wordt 
door het Kadaster beheerd. 

Hernieuwbare warmtebronnen die opgewekt kunnen worden zonder 
fossiele brandstoffen te verbranden en die een reductie in CO2-uitstoot 
realiseren ten opzichte van fossiele warmtebronnen.  

Energieonderzoek Centrum Nederland is een van de grootste 
onderzoeksinstituten in Europa op het gebied van energie met een sterke 
internationale positie. 

Het energielabel van je woning laat onder meer zien hoe goed jouw huis 
geïsoleerd is: A voor goed geïsoleerd en op basis van een afnemende 
isolatiewaarde aflopend naar G. 

HT-warmte Hoge temperatuur warmte: aanvoertemperatuur > 80°C graden. 

kWh elektriciteit Energieverbruik uitgedrukt in kWh elektriciteit. 

kWh/m2 Energieverbruik uitgedrukt in de eenheid kWh per vierkante meter 
vloeroppervlakte van een gebouw. Via conversiefactoren kan ook gas-
gebruik worden omgerekend naar een equivalent in kWh.  

LT-warmte Lage temperatuur warmte: aanvoertemperatuur < 50°C graden. 

MT-warmte Midden temperatuur warmte: aanvoertemperatuur 50°C tot 70°C graden 

m3 aardgas Energieverbruik uitgedrukt in kuub aardgas. 

PC6-gebieden 

TEA 

TED 

TEO 

Benaming voor de cijfer- en lettercombinatie van postcodegebieden. 
(1234 AB) 

Thermische Energie uit Afvalwater. 

Thermische Energie uit Drinkwater. 

Thermische Energie uit Oppervlaktewater. 

TJ/GJ/MJ Energieverbruik uitgedrukt in de eenheid joule. MJ (Megajoule) is hierbij 1 
miljoen joule, GJ (Gigajoule) is 1000 MJ en TJ (Terrajoule) is 1000 GJ.  
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Vesta/MAIS 

WKO-systemen 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het Vesta/MAIS (Multi Actor 
Impact Simulatie) model ontwikkeld, dat inzicht geeft in de effecten van 
veranderingen in de warmtevoorziening en beleidsinstrumenten 
waaronder belastingen, subsidies en verplichtingen, de kosten en baten 
van actoren die betrokken zijn bij de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. Belangrijke actoren die worden onderscheiden zijn 
energieproducenten, transporteurs, distributeurs, leveranciers, financiers 
alsmede eigenaren en huurders van gebouwen en de overheid.  

WKO-systemen zijn systemen om ondergronds Warmte- en Koude Opslag 
(WKO) te realiseren. Er bestaan verticale en horizontale systemen, open 
en gesloten systemen en variërend in diepte van enkele meters tot enkele 
honderden meters diepte. 

Zonthermie Zonthermie is een verzamelnaam voor verschillende technologieën 
waarmee warmte wordt opgewekt uit zonnestraling. De meest toegepaste 
technologie is een zonneboiler. Een alternatief zijn PVT-systemen, die 
zowel warmte als elektriciteit opwekken. 
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DeHoef

Noorden

Zevenhoven

Zegveld

Nieuwerbrugaanden
Rijn

Waarder

Driebruggen

Wilnis

Mijdrecht

Kamerik

Woerden

Linschoten

Oudewater
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DeMeern

Maarssen

Harmelen

Montfoort

18 - Koninklijke
Eru Kaasfabriek BV

2 -
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Monier

16 - Arie
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17 - De
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15 - Albert
Heijn BV

21 -
Romijn VOF

23 -
Supermarkt
Polanen BV

24 - Supermarkt
Tournoysveld BV

25 - Van Well
Supermarkten BV

22 -
Slachthuis

19 - Netrex
NL BV

20 - Pincode
Telenet BV

1 - Switch
Datacenters
Woerden

9 - Bakkerij
Carl Siegert
sinds 1891 BV

26 - VOF
Griffioen
Rodenburg

3 - RWZI
Woerden

4 - Kassen
Harmelen

5 - St.
Antonius
Ziekenhuis

6 - Fast & Fluid
Management
Metal House

7 - Stichting
't oude landt

8 - Verweij
Houttechniek

10 - QBTEC
Woerden

11 - Minkema
College -
Steinhagenseweg

12 -
Vijverhof

13 -
Woerden DC

14 - Ferm
Werk

27 - H.C.
Severs

28 - BSO
Sportlust

29 - SNEL
Shared
Logistics

0 2 41 Kilometers

Restwarmtebronnen MT/LT (WarmteAtlas, ECW, Gemeente Woerden)

Gemeentegrens Woerden

d17536
Tekstvak
Warmtekansenkaart:Restwarmte

d17536
Stempel



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Aqua- en riothermie

Gemeentegrens Woerden

Koude uit Gemalen/Stuwen (Warmteatlas)

Koude uit Waterlopen/Plassen (Warmteatlas)

Riothermie RWZI (Warmteatlas)

Riothermie Riool en Gemalen (TEA) (Warmteatlas)

Aquathermie Open Water (TEO) (Warmteatlas)



0 1,5 30,75 Kilometers

Gemeentegrens Woerden

Potentie zonthermie op daken (> 2.000 m2) (Antea Group)



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Bodemenergie - Geothermie

Gemeentegrens Woerden

Technische potentie geothermie voor woningen (ThermoGis)
0 - 0,1 PJ/km2
0,1 - 0,3 PJ/km2
0,3 - 0,5 PJ/km2
0,5 - 1 PJ/km2
1 - 1,74 PJ/km2



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Bodemenergie - Gesloten Koude Opslag

Gemeentegrens Woerden

WKO potentie voor gesloten koude opslag (Warmteatlas)

WKO gebieden met aardkundige waarden (Warmteatlas)

WKO aandachtsgebieden natuur (Warmteatlas)

WKO restricties ruimtelijke ordening (Warmteatlas)

WKO restricties provinciaal beleid (Warmteatlas)

WKO verbodsgebieden (Warmteatlas)

Afsluitende Kleilaag (Gemeente Woerden)



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Bodemenergie - Gesloten Warmte Opslag

Gemeentegrens Woerden

WKO potentie voor gesloten warmte opslag (Warmteatlas)

WKO gebieden met aardkundige waarden (Warmteatlas)

WKO aandachtsgebieden natuur (Warmteatlas)

WKO restricties ruimtelijke ordening (Warmteatlas)

WKO restricties provinciaal beleid (Warmteatlas)

WKO verbodsgebieden (Warmteatlas)

Afsluitende Kleilaag (Gemeente Woerden)



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Bodemenergie - Open Koude Opslag

Gemeentegrens Woerden

WKO potentie voor open koude opslag (Warmteatlas)

WKO gebieden met aardkundige waarden (Warmteatlas)

WKO aandachtsgebieden natuur (Warmteatlas)

WKO restricties ruimtelijke ordening (Warmteatlas)

WKO restricties provinciaal beleid (Warmteatlas)

WKO verbodsgebieden (Warmteatlas)

Afsluitende Kleilaag (Gemeente Woerden)



0 1,5 30,75 Kilometers

Warmtekansenkaarten:
Bodemenergie - Open Warmte Opslag

Gemeentegrens Woerden

WKO potentie voor open warmte opslag (Warmteatlas)

WKO gebieden met aardkundige waarden (Warmteatlas)

WKO aandachtsgebieden natuur (Warmteatlas)

WKO restricties ruimtelijke ordening (Warmteatlas)

WKO restricties provinciaal beleid (Warmteatlas)

WKO verbodsgebieden (Warmteatlas)

Afsluitende Kleilaag (Gemeente Woerden)
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warmtebronnen  

Om de kosten voor de bewoners te bepalen, zijn de kengetallen zoals opgenomen in het 
VestaMAIS-model gebruikt. De uitkomst van de clustering bepaalt de keuze voor de 
voorkeursvariant, de fall back variant en de variant met minimale besparing. Aan de hand van het 
temperatuurniveau (hoog, midden, laag) en de geschiktheid voor een collectieve oplossing 
(wel/niet geschikt) is volgens onderstaande mapping een VestaMAIS scenario toegekend. 

Uitkomst 
clustering 

Voorkeur Fallback  Minimale besparing 

HT Collectief Restwarmtebronnen 
HT/MT label B /
Geothermie label B 

Groengas Label B  Restwarmtebronnen 
HT/MT Label D /
Geothermie Label D 

MT Collectief Restwarmtebronnen 
HT/MT label B /
Geothermie label B 

Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Restwarmtebronnen 
HT/MT Label D /
Geothermie Label D 

LT Collectief Restwarmtebronnen LT 
Label B 

Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Restwarmtebronnen LT 
Label B 

HT Individueel Groengas Label B  Groengas Label B Groengas Label D 

MT Individueel Groengas Label B  Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Groengas Label D 

LT Individueel Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Luchtwarmtepomp/WKO 
Label B 

Nadere toelichting: 

 Indien een woning binnen een cluster niet (voldoende) verwarmd kan worden middels de 
dominante oplossingsrichting voor het cluster krijgt deze middels cascadering een individuele 
oplossing op het laagst mogelijke temperatuurniveau toegewezen (een HT-woning in een LT-
warmtenet-geschikt gebied krijgt dus groen gas). 

 Geothermie Label B en Geothermie label D zijn geothermie oplossingen waarop kan worden 
teruggevallen voor collectieve HT/MT clusters wanneer in een gebied onvoldoende 
restwarmtebronnen (Restwarmtebronnen HT/MT Label B of Restwarmtebronnen HT/MT 
Label D) aanwezig zijn. 
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Bijlage 4 Kosten van drie varianten per cluster 

In de apart meegeleverde Exceltabellen zijn voor ieder van de drie varianten de totale 
maatschappelijke meerkosten per woning gepresenteerd. In de onderstaande tabel worden op 
clusterniveau de drie kostenvarianten met elkaar vergeleken. Dit is gedaan voor het gemiddelde 
per woning. De nummers van de clusters verwijzen naar de onderstaande kaart: 
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Subcluster Gemiddelde Extra Nationale kosten per woning per jaar

Voorkeur Fallback Minimale besparing

Warmteoplossing Totale kosten Individueel Collectief Energielasten WarmteoplossingTotale kosten Individueel Collectief Energielasten Warmteoplossing Totale kosten Individueel Collectief Energielasten

1 HT Warmtenet € 2.287 € 371 € 1.351 € 565 Groengas € 1.698 € 757 € 96 € 845 HT Warmtenet € 1.735 -€ 32 € 1.202 € 565

2 HT Warmtenet € 1.892 € 268 € 1.092 € 532 Groengas € 1.502 € 647 € 95 € 760 HT Warmtenet € 1.606 -€ 18 € 1.092 € 532

3 Groengas € 2.142 € 1.076 € 152 € 914 Groengas € 2.138 € 1.076 € 148 € 914 HT Warmtenet € 2.337 € 118 € 1.452 € 767

4 LT WKO € 2.345 € 974 € 159 € 1.212 LT WKO € 2.315 € 974 € 129 € 1.212 HT Warmtenet € 2.377 -€ 4 € 1.452 € 929

5 LT WKO € 2.025 € 938 € 161 € 926 LT WKO € 2.003 € 938 € 139 € 926 HT Warmtenet € 2.190 € 5 € 1.452 € 733

6 LT WKO € 2.308 € 1.298 € 159 € 851 LT WKO € 2.300 € 1.298 € 151 € 851 HT Warmtenet € 2.412 € 244 € 1.452 € 716

7 MT Warmtenet € 2.185 € 119 € 1.267 € 799 MT WKO € 1.922 € 772 € 108 € 1.042 HT Warmtenet € 1.993 -€ 21 € 1.254 € 760

8 MT Warmtenet € 2.721 € 626 € 1.267 € 828 MT WKO € 2.400 € 1.242 € 108 € 1.050 HT Warmtenet € 2.206 € 186 € 1.254 € 766

9 LT WKO € 2.413 € 1.255 € 146 € 1.012 LT WKO € 2.402 € 1.255 € 135 € 1.012 HT Warmtenet € 2.161 € 201 € 1.145 € 815

10 LT WKO € 3.710 € 1.349 € 248 € 2.113 LT WKO € 3.708 € 1.349 € 246 € 2.113 HT Warmtenet € 3.495 € 273 € 1.252 € 1.970

11 LT WKO € 2.940 € 1.595 € 153 € 1.192 LT WKO € 2.937 € 1.595 € 150 € 1.192 Groengas € 2.428 € 932 € 122 € 1.374

12 MT Warmtenet € 2.509 € 255 € 1.389 € 865 MT WKO € 2.184 € 956 € 117 € 1.111 MT Warmtenet € 2.174 -€ 63 € 1.389 € 848

13 LT WKO € 1.480 € 589 € 159 € 732 LT WKO € 1.459 € 589 € 138 € 732 HT Warmtenet € 2.079 -€ 72 € 1.584 € 567

14 LT WKO € 2.639 € 1.380 € 167 € 1.092 LT WKO € 2.632 € 1.380 € 160 € 1.092 HT Warmtenet € 2.707 € 196 € 1.584 € 927

15 LT WKO € 3.899 € 1.766 € 171 € 1.962 LT WKO € 3.880 € 1.766 € 152 € 1.962 Groengas € 3.363 € 1.086 € 142 € 2.135

16 MT Warmtenet € 2.070 -€ 47 € 1.306 € 811 MT WKO € 1.664 € 577 € 113 € 974 HT Warmtenet € 2.074 -€ 70 € 1.452 € 692

17 LT WKO € 2.544 € 1.316 € 152 € 1.076 LT WKO € 2.528 € 1.316 € 136 € 1.076 HT Warmtenet € 2.402 € 256 € 1.254 € 892

18 MT Warmtenet € 2.470 € 391 € 1.267 € 812 MT WKO € 2.106 € 997 € 108 € 1.001 HT Warmtenet € 2.016 € 32 € 1.254 € 730

19 LT WKO € 3.493 € 1.879 € 151 € 1.463 LT WKO € 3.492 € 1.879 € 150 € 1.463 HT Warmtenet € 2.914 € 403 € 1.230 € 1.281

20 HT Warmtenet € 2.465 € 380 € 1.351 € 734 Groengas € 1.971 € 778 € 96 € 1.097 HT Warmtenet € 1.902 -€ 34 € 1.202 € 734

21 MT Warmtenet € 2.533 € 574 € 1.092 € 867 MT WKO € 2.521 € 1.263 € 95 € 1.163 HT Warmtenet € 1.857 -€ 48 € 1.092 € 813

22 Groengas € 2.785 € 741 € 236 € 1.808 Groengas € 2.780 € 741 € 231 € 1.808 HT Warmtenet € 2.877 -€ 43 € 1.252 € 1.668

23 LT WKO € 2.441 € 1.412 € 75 € 954 LT WKO € 2.437 € 1.412 € 71 € 954 MT WKO € 2.445 € 1.412 € 75 € 958

24 LT WKO € 4.928 € 1.717 € 101 € 3.110 LT WKO € 4.900 € 1.717 € 73 € 3.110 MT WKO € 4.928 € 1.717 € 101 € 3.110

25 HT Warmtenet € 2.543 € 358 € 978 € 1.207 Groengas € 2.320 € 743 € 98 € 1.479 HT Warmtenet € 2.266 € 97 € 962 € 1.207

26 LT WKO € 3.951 € 1.474 € 389 € 2.088 LT WKO € 3.938 € 1.474 € 376 € 2.088 Groengas € 3.461 € 951 € 370 € 2.140

27 LT WKO € 1.987 € 946 € 141 € 900 LT WKO € 1.974 € 946 € 128 € 900 HT Warmtenet € 1.913 € 68 € 1.145 € 700

28 LT WKO € 3.261 € 1.512 € 170 € 1.579 LT WKO € 3.226 € 1.512 € 135 € 1.579 MT WKO € 2.989 € 1.182 € 157 € 1.650

29 Groengas € 2.220 € 1.150 € 169 € 901 Groengas € 2.214 € 1.150 € 163 € 901 HT Warmtenet € 2.460 € 103 € 1.584 € 773

30 MT Warmtenet € 1.833 -€ 82 € 1.233 € 682 MT WKO € 1.713 € 642 € 140 € 931 MT Warmtenet € 1.828 -€ 85 € 1.233 € 680

31 MT Warmtenet € 3.299 € 356 € 1.389 € 1.554 MT WKO € 3.128 € 1.078 € 117 € 1.933 MT Warmtenet € 2.932 € 6 € 1.389 € 1.537

32 LT WKO € 4.639 € 1.458 € 312 € 2.869 LT WKO € 4.629 € 1.458 € 302 € 2.869 MT WKO € 4.300 € 1.101 € 304 € 2.895

33 MT Warmtenet € 2.504 € 130 € 1.389 € 985 MT WKO € 2.210 € 858 € 117 € 1.235 MT Warmtenet € 2.278 -€ 79 € 1.389 € 968

34 LT WKO € 4.170 € 1.594 € 157 € 2.419 LT WKO € 4.129 € 1.594 € 116 € 2.419 Groengas € 3.797 € 1.183 € 145 € 2.469

35 MT Warmtenet € 2.737 € 599 € 1.267 € 871 MT WKO € 2.513 € 1.292 € 108 € 1.113 HT Warmtenet € 2.314 € 248 € 1.254 € 812

36 LT WKO € 2.491 € 1.196 € 203 € 1.092 LT WKO € 2.470 € 1.196 € 182 € 1.092 HT Warmtenet € 2.510 € 71 € 1.576 € 863

37 LT WKO € 2.339 € 1.129 € 213 € 997 LT WKO € 2.317 € 1.129 € 191 € 997 HT Warmtenet € 2.368 € 41 € 1.577 € 750

38 LT WKO € 2.266 € 1.235 € 181 € 850 LT WKO € 2.257 € 1.235 € 172 € 850 HT Warmtenet € 2.356 € 211 € 1.440 € 705

39 MT Warmtenet € 2.961 € 492 € 1.596 € 873 MT WKO € 2.528 € 1.206 € 136 € 1.186 HT Warmtenet € 2.315 € 42 € 1.440 € 833

40 MT Warmtenet € 2.850 € 591 € 1.427 € 832 MT WKO € 2.292 € 1.202 € 134 € 956 HT Warmtenet € 2.254 € 65 € 1.520 € 669

44 LT WKO € 2.701 € 1.323 € 172 € 1.206 LT WKO € 2.690 € 1.323 € 161 € 1.206 HT Warmtenet € 2.723 € 230 € 1.520 € 973
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SAMENVATTING 
De gemeente Woerden heeft DNV GL gevraagd een verkenning uit te voeren naar de energie-voorziening 
voor de wijk Het Schilderskwartier met waterstof als een belangrijke energiedrager. De aspecten van 
deze verkenning betreffen de technische, juridische en economische haalbaarheid van de inzet van 
waterstof. Om de resultaten van de verkenning vergelijkbaar te maken, is de inzet van waterstof 
vergeleken met de huidige situatie en met de mogelijke ombouw naar een all electric alternatief.  

De uitkomsten zijn weergegeven als maatschappelijke kosten over een periode van dertig jaar. Er is voor 
maatschappelijke kosten gekozen omdat nog onbekend is welke regelingen, hoe zullen veranderen. 
Hierbij valt te denken aan subsidies, het verhogen of verlagen van belasting op energie of regulatorische 
maatregelen die de netbeheerder betreffen. Om de herkenbaarheid te vergroten is echter wel een 
schatting gemaakt van de toekomstige energierekening voor het meest voorkomende woningtype in de 
wijk voor 2030. De investeringen die door bewoners gedaan kunnen worden voor isolatie en nieuwe 
apparaten zoals zonnepanelen, warmtepomp, kooktoestel en/of ketel zijn ook geschat. 
Naast een financiële analyse zijn voor de verschillende scenario's ook het energieverbruik, de CO2-
uitstoot en de benodigde hectaren zonneweide of aantal windmolens berekend die nodig zijn om de 
benodigde energie duurzaam op te wekken. 

Er is een aantal malen gesproken met de gemeente en er is driemaal overleg geweest met een aantal 
geïnteresseerde bewoners. Ook is gesproken met de veiligheidsregio Utrecht over de veiligheidsaspecten 
van de inzet van waterstof en met Stedin over de vergelijking met all-electric. 
De aannames en uitgangspunten als ook de scenario’s die in deze verkenning zijn gebruikt zijn 
gezamenlijk door een aantal betrokken buurtbewoners, de gemeente en DNV-GL bepaald. 

Om de economische haalbaarheid te berekenen is een rekenmodel opgezet. Dit model is gebruikt om 
voor de verschillende woningtypen in de wijk een optimalisatie te bepalen tussen enerzijds meer isolatie 
en anderzijds de inzet van waterstof of elektriciteit voor verwarming. Het model is ook gebruikt om voor 
de gehele wijk (zowel de woningen en de voorzieningen (winkels, school, sportcentrum)) de 
energievraag te berekenen en de impact om dit lokaal op te wekken. 

Uitgangspunt voor de verkenning is het huidige woningbestand. Voor de energetische kenmerken, zoals 
het huidige energieverbruik en isolatiegraad, is input geleverd door de bewoners en er is gebruik 
gemaakt van een uitgebreide landelijke studie naar de energievraag van woningen door RVO. Andere 
gegevens die gebruikt zijn in de studie, zijn zoveel mogelijk gebaseerd op recente en betrouwbare 
bronnen.  

Er zijn in deze studie vijf scenario’s beschreven: 

Scenario 1. Huidige situatie met conventioneel aardgas en elektriciteit waarbij er geen 
aanpassingen zijn voor de netwerken. 

Scenario 2. Huidige situatie met conventioneel aardgas maar met groene stroom. Ook hier 
blijven de netwerken onveranderd. 

Scenario 3. All electric, met groene stroom. Hiervoor moet het elektriciteitsnetwerk worden 
verzwaard en het gasnet worden verwijderd. 

Scenario 4. Waterstof (in plaats van aardgas) en groene stroom. De netwerken blijven hierbij 
onveranderd. 

Scenario 5. Hybride warmtepomp met waterstof gestookt en groene stroom. Hier moet het 
elektriciteitsnetwerk worden verzwaard. 
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Hoewel de uitkomsten van de verkenning niet direct van toepassing zijn op de individuele woningen in 
het Schilderskwartier, zijn er voor de wijk op basis van de gegevens uit de genoemde RVO-studie de 
volgende uitkomsten berekend: 

1. De optimale situatie tussen meer isolatie of de inzet van meer waterstof of elektriciteit voor
verwarming varieert tussen de verschillende woningtypen. Het optimum is ook afhankelijk van
de energiedrager.

2. Voor het meest voorkomende woningtype (een rijtjeswoning uit de periode ’65-’85) zijn de
energieverbruiken, maatschappelijke kosten, de CO2-uitstoot, de hoogte van de energierekening
en de totale investering voor de vijf scenario’s weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving Eenheid 

Scenario’s 
1 2 3 4 5 

Huidige 
situatie 
(geen 
groene 
stroom) 

2019 

Huidige 
situatie 
(groene 
stroom) 

2019 

All 
electric 

2030 

Groene 
waterstof 
ipv 
aardgas 
en 
stroom 
2030 

Hybride 
warmtep
omp met 
waterstof 

2030 
Elektriciteits-
verbruik 

(kWh/jaar) 3.400 3.400 5.211 1.230 2.842 

Gas-verbruik (kWh/jaar) 

(Nm3/jaar) 

21.535 

2.204 

21.535 

2.204 

Waterstof-
verbruik1 

(kWh/jaar) 

(Nm3/jaar) 

14.411 

4.071 

4.738 

1.338 
Maatschappelijke
kosten 

(€/30 jaar) 36.600 37.700 37.350 54.550 52.750 

CO2-uitstoot (Ton/jaar/ 
woning) 

3,6 2,9 0 0 0 

Inschatting 
totaal van 
energie-rekening 
(incl. belasting) 

€/jaar 2.467 Niet 
bepaald 

979 1.967 1.419 

Totaal 
investeringen 
voor eigenaar. 

€ (excl. btw) 

€ (incl. btw)

- 

- 

3.825 

4.628 

13.625 

16.486 

7.525 

9.105 

14.025 

16.970 
Terugverdientijd 
(incl. btw) 

jaar - n.t.b. 11,1 18,2 16,2 

1 De energie-inhoud van een Nm3 waterstof is ongeveer een-derde van een Nm3 aardgas
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In de discussie met de Veiligheidsregio Utrecht is voorgesteld om ook rekening te houden met de 
mogelijkheid om de waterstofketel buiten de woning te plaatsen om veiligheidsredenen. Dit wordt pas 
duidelijk als er voldoende onderzoek is gedaan naar de consequenties van waterstof in de woning. De 
additionele kosten worden op € 100, - tot € 125, - per jaar per woning voor afschrijving en onderhoud 
geschat.  

De waterstof kan worden geproduceerd uit groene stroom. Voor scenario’s 4 en 5 is daarom uitgegaan 
van een zonneweide of windturbine(s) op afstand van het Schilderskwartier, waar ook een elektrolyser 
wordt geplaatst om de waterstof te maken uit water. Opslag van waterstof is niet meegenomen in deze 
verkenning. Naast deze “groene” waterstof is ook gerekend met waterstof uit fossiele bronnen, 
eventueel met CO2-opslag (zogenaamde “grijze” en “blauwe” waterstof). Dit geeft rond 15% 
respectievelijk 10% lagere kosten (scenario 4) maar een aanzienlijke verhoging van de CO2-uitstoot.  

Om de elektriciteit voor het gehele Schilderskwartier op te wekken is er in dit onderzoek van uitgegaan 
iedere woning te voorzien van 10 zonnepanelen. Voor scenario 2 is daarnaast aanvullend 1 hectare 
zonneweide nodig, voor scenario 4 is dat 15 hectare. In plaats hiervan kan bij scenario 4 ook gekozen 
worden voor 1 windturbine van 3,9MW plus 7 hectare zonneweide. 
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Aanleiding en totstandkoming van dit onderzoek 
Aanleiding van dit onderzoek naar waterstof als alternatief voor aardgas was de toezegging van de 
gemeente op de wijkinformatiebijeenkomst 30 oktober 2018 n.a.v. de terugkerende vraag van 
wijkbewoners of waterstof niet het beste alternatief voor aardgas is voor het Schilderskwartier. De twee 
redenen voor bewoners om dit te vermoeden waren: 

• Uit eerdere onderzoeken bleek dat alternatieve warmte-oplossingen in de bodem afvallen
vanwege de funderingsproblematiek. Het enige beschikbare alternatief op dat moment, een all-
electric oplossing, vraagt aanzienlijke investeringen en aanpassingen in de woning.

• Op 15 okt. 2018 verzorgde Chris Hellinga (TU Delft) een presentatie over waterstof aan de
klankbordgroep in het Schilderskwartier, geïnteresseerde wijkbewoners en een aantal leden van
de gemeenteraad.

Dit onderzoek is tot stand gekomen met inbreng en advies van de volgende partijen: Wijkbewoners, 
netwerkbeheerder Stedin, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), woningbouwcorporatie Groen West en de 
gemeente Woerden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DNV-GL. 
Hieronder in het kort het participatieproces van de verschillende stakeholders tijdens het tot stand 
komen van deze verkenning: 

1. Onderzoeksvragen en mogelijke onderzoeksbureaus zijn verzameld in samenwerking met
de klankbordgroep Schilderskwartier (bestaande uit ca. 20 betrokken wijkbewoners). Een
viertal betrokken bewoners uit de klankbordgroep Schilderskwartier hebben het
onderzoek verder mede begeleid.

2. Met dit bewonersgroepje, Groen West en Stedin is de keuze gemaakt voor bureau DNV-
GL. (De offerte uitvraag met de onderzoeksvragen is naar drie onderzoeksbureaus
gestuurd – twee bureaus hebben uiteindelijk een aanbieding gedaan.)

3. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is benaderd over dit onderzoek en gevraagd naar hun
standpunt en aandachtspunten.

4. Tijdens vier overleggen met DNV-GL, bewoners en gemeente bepaalden wij samen de
uitgangspunten, aannames en scenario’s.

5. Stedin, de VRU, Groen West en het bewonersgroepje hebben hun inbreng geleverd op
het concept-rapport.
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1 INLEIDING 

Het westelijk deel van het Schilderskwartier is een woonwijk in de gemeente Woerden, in de provincie 
Utrecht. Een overzicht van de wijk is te zien in Figuur 1.  

Figuur 1. Luchtfoto van Woerden en het Schilderskwartier (Bron: Google Earth Pro) 

Er zijn 912 woningen; het grootste deel rijwoningen, enige gestapelde bouw en enkele vrijstaande 
woningen in zowel koop als sociale huursector. Een overzicht van het type woning en de bouwperiodes is 
gegeven in Figuur 22. 

Figuur 2. Bouwjaarperioden van de drie hoofdtype woningen in het Schilderskwartier 

Daarnaast zijn er twee scholen, een winkelcentrum, een sporthal en er staat een kantoorgebouw. 

In het gebied staat voor 2030 een vervanging van het aardgasnetwerk gepland. Daarom wordt er door 
de gemeente al sinds 2017 gecommuniceerd met de bewoners, zowel met huurders en eigenaar-
bewoners, om te komen tot een aanpak voor een duurzaam alternatief voor aardgas. 

2 Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Schilderskwartier, Woerden, Juni 2018.
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Een voorwaarde bij het zoeken naar een passend alternatief voor aardgas is dat er rekening wordt 
gehouden met de funderings- en grondwaterproblematiek in het westelijk deel van het Schilderskwartier. 
De woningen in de wijk staan op houten palen. De houten palen staan nu droog en door de kleilaag komt 
er ook geen zuurstof bij, waardoor de palen goed blijven en niet rotten.  
Graafwerkzaamheden kunnen deze fragiele situatie in de bodem verstoren. Het is dus wenselijk dat het 
aanleggen van een alternatieve energievoorziening zo min mogelijk grondwerkzaamheden met zich mee 
gaat brengen zodat de functie van de kleilaag behouden blijft.  
 
In verschillende studies is onderzocht wat de implicaties zijn voor een duurzaam alternatief. Technisch 
kansrijk bleek een all-electric oplossing waarbij de woningen worden voorzien van een lucht-water-
warmtepomp. Ook is gekeken naar warmte-koude-opslag in de bodem3, als een CO2-vrije oplossing voor 
de koude en warmtevraag van het winkelcentrum.  
Uit deze studies is gebleken dat een all-electric oplossing aanzienlijk duurder is dan de huidige 
energielevering4.  
 
Omdat Woerden ernaartoe werkt om een klimaatneutrale gemeente te worden is voor deze verkenning in 
overleg met de klankbordgroep besloten om uit te gaan van lokaal en duurzaam opgewekte waterstof, 
zogenaamde 'groene' waterstof (zie ook bijlage A). 
Bewoners vroegen zich vervolgens af of waterstof een goede oplossing voor het westelijk deel van het 
Schilderskwartier zou zijn. Waterstof bevat geen koolstof en kan dus bij verbranding niet bijdragen aan het 
broeikaseffect. Het is ook bekend dat het aardgasnet geschikt5 is om waterstof de transporteren en het net 
heeft een vrijwel gelijke capaciteit6. 
Daarom is gemeente Woerden op initiatief van bewoners deze verkenning naar de mogelijkheden van 
waterstof als alternatief voor aardgas in het westelijk deel van het Schilderskwartier gestart. 
 
De bewoners zijn erg betrokken bij hun wijk. Een aantal buurtbewoners hebben dan ook meegewerkt aan 
dit onderzoek: De aannames en uitgangspunten als ook de scenario’s zijn samen door een aantal 
betrokken buurtbewoners, de gemeente en DNV-GL bepaald.  
De gemeente Woerden heeft DNV GL gevraagd de mogelijke inzet van waterstof te bestuderen. De 
onderzoeksvragen waren de volgende: 

Is het technisch, juridisch en economisch haalbaar om de wijk Schilderskwartier-West te 
verwarmen met lokaal geproduceerde groene waterstof, waarbij het gasnet wordt gebruikt voor 
levering aan de woningen? Zo ja 

a. Wat is daarvoor nodig: Hoe wordt de groene waterstof geproduceerd? 

b. Wat is daarvoor nodig: wat is de ruimtelijke impact in de omgeving en in de woning zelf, 
bij de inzet van waterstof? 

c. Wat zijn de integrale kosten bij de inzet van waterstof, en hoe zijn deze kosten verdeeld 
over de verschillende actoren, bewoners, netbeheerder, woningcorporatie en gemeente?  

d. Schaal: Is de overstap naar waterstof kostentechnisch haalbaar voor het 
Schilderskwartier? Is de wijk te klein? Vanaf hoeveel woningen is het rendabel? 

 
3 Rapportage onderzoek aardgasvrije woningen VVE Tournoysveld, DWA, 17 oktober 2018; Rapportage onderzoek aardgasvrije en frisse Brede 

school Woerden, DWA, 17 oktober 2018; Rapportage onderzoek aardgasvrij winkelcentrum Tournoysveld, DWA, 15 augustus 2018. 
4 Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken, Gemeente Woerden 
5 Toekomstbestendige gasnetten, KIWA, 5 juli 2018 (https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20-

Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf) 
6 In het westelijk deel van het Schilderskwartier bestaat het net (voor een groot deel) uit asbestcement leidingen. Stedin en de andere 

netwerkbedrijven hebben een beleid ingevoerd waarbij dit materiaal en andere brosse materialen, zoals hard PVC en gietijzer, voor 2030 
vervangen zullen moeten worden 
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e. Wat is de onrendabele top7 bij de overstap naar waterstof? Wat zijn de onzekerheden 
hierin en hoe beïnvloeden die de onrendabele top?  

f. Wat betekent de overstap naar waterstof voor de energierekening van bewoners, 
vergeleken met de huidige situatie (doorgaan met aardgas)?  

g. Welke maatregelen moeten bewoners nemen om tot kostenoptimalisatie te komen 
(welke mate van isolatie, hybride warmtepomp?) Welke maatregelen zijn daarbij ‘no regret’ en 
zijn ook nodig voor de route all electric?  

h. Welke eventuele risico’s zijn er bij het toepassen van waterstof? Zijn er 
gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s, geluidsoverlast, …? 

i. Wat is de betekenis van de lokaal op te wekken duurzame energie voor het produceren 
van waterstof in vergelijking met all-electric? 

j. Tijd: Hoe ziet de planning van de juridische en technische realisatie tot uiterlijk 2030 in 
grote lijnen uit? Is de omschakeling naar waterstof haalbaar vóór 2030? Zo niet, wanneer is het 
dan waarschijnlijk wel haalbaar?  

k. Veiligheid: Welke veiligheidsaspecten spelen er bij de inzet van waterstof?  

In dit rapport worden deze vragen geadresseerd en zo goed mogelijk beantwoord. Soms is een definitief 
antwoord niet beschikbaar omdat er nog allerlei ontwikkelingen gaande zijn, zoals technische 
verbeteringen en nog te nemen besluiten over subsidies en dergelijke. Om wel een berekening te maken 
zijn een aantal aannames gedaan en uitgangspunten gekozen. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 2 en in 
de bijlagen. 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

1. In hoofdstuk 2 worden de uitganspunten en de basisgegevens van de economische berekeningen 
uiteengezet en welke waarden zijn gekozen en waarom. Ook worden hier de scenario’s 
beschreven die een vergelijk mogelijk maken.  

2. Daarna worden de resultaten gepresenteerd en besproken (hoofdstuk 3). 

3. In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten samengevat door de hierboven genoemde 
onderzoeksvragen (kort) te beantwoorden. 

In bijlage A wordt in algemene termen uitgelegd wat het betekent om waterstof in te zetten voor de 
verwarming van woningen. De gebruikte gegevens en de bronnen voor deze gegevens staan in Bijlage C. 
In Bijlage D en Bijlage E worden de prijs van groene waterstof, respectievelijk de prijs van een 
warmtepomp (afhankelijk van de capaciteit) besproken. 

Om de economische haalbaarheid en de kosten te bepalen is een berekeningsmodel opgezet. Om een zo 
juist mogelijke uitkomst te bepalen zijn met name de gebruikte invoergegevens erg belangrijk. Er is over 
de aanpak van het onderzoek en deze invoergegevens dan ook intensief overleg geweest met een aantal 
bewoners en de gemeente Woerden. Ook is er afstemming geweest met de Veiligheidsregio Utrecht. 

  

 
7 Dit is hier geïnterpreteerd als het verschil in het totaal van de kosten en wat er nu voor energie wordt betaald.  
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2 UITGANGSPUNTEN EN BASISGEGEVENS 

2.1 Energieverbruik van een gemiddelde woning in het 
Schilderskwartier 

Een huishouden verbruikt energie. In het Schilderskwartier wordt, zoals in het overgrote deel (94%) van 
Nederland, gas gebruikt om het huis te verwarmen, warmwater te maken en te koken. Elektriciteit is 
nodig voor huishoudelijke elektrische apparaten. Het verbruik van gas voor verwarming is afhankelijk 
van het type huis (vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijtjeshuis of appartement), de mate van isolatie 
(vaak samenhangend met het bouwjaar omdat de voorschriften voor isolatie strenger zijn geworden), de 
samenstelling van het huishouden en van het gedrag van de bewoners (thermostaatinstelling). Het 
verbruik van gas voor warmtapwater en voor koken is ook sterk afhankelijk van het aantal bewoners en 
hun gedrag en dat geldt ook voor het elektriciteitsverbruik. 

De belangrijkste energievraag is nodig voor de verwarming van het huis8. Deze vraag kan verlaagd 
worden door het huis te isoleren. Om de kosten voor isolatie af te kunnen wegen tegen de uitgaven voor 
het vergroenen van de energievraag wordt een schatting gemaakt van het effect en de kosten van het 
toepassen van verschillende vormen van isolatie.  

Hoewel de cijfers die in deze verkenning gepresenteerd worden nauwkeurig lijken, zijn deze slechts de 
uitkomsten van berekeningen waarbij vaak ook naar verschillen tussen opties wordt gekeken. Aangezien 
met name ook verschillen ertussen van belang zijn is er voor gekozen ze wel zo te laten zien. De 
absolute waarde is niet zo nauwkeurig.  

Het hier berekende gasverbruik is een gemiddelde welke door RVO9 is uitgezocht voor de verschillende 
woningtypen voor een bepaalde bouwperiode. De besparing wordt berekend ten opzichte van een 
gemiddeld geïsoleerde woning. Deze getallen zullen dus afwijken van de individuele woningen in het 
Schilderskwartier. Dat is naast de kwaliteit van de isolatie mede afhankelijk van de efficiëntie van de 
installatie, de ingestelde binnentemperatuur, het aantal bewoners en andere individuele 
omstandigheden. 
 

2.1.1 Woningbestand 
Een huis verliest warmte door de vloer, de gevel, het dak en de ramen. Het warmteverlies is groter als 
het oppervlak groter is, de isolatie minder en het temperatuurverschil groter. De typen huizen in het 
Schilderskwartier verschillen in de oppervlakken (vloer, dak, gevels, ramen) en in mate van reeds 
aanwezige isolatie. Dat laatste wordt vooral bepaald door het bouwjaar. In hoeverre de bewoners al 
energiebesparende maatregelen hebben genomen is niet bekend. Er is daarom gebruik gemaakt van een 
grootschalige landelijke inventarisatie die rond 2011 heeft plaats gevonden10.  

Huur- en koopwoningen worden in deze verkenning gelijk behandeld ondanks het feit dat er verschillen 
zullen bestaan voor bijvoorbeeld de gebruiksduur en afschrijvingstermijn. 

  

 
8 Voor de meest voorkomende woning in het Schilderskwartier (rijtjeshuis gebouwd in de periode 1965 – 1985) bestaat 86% van de 

energievraag uit aardgas (2200 m3/jaar = 21500 kWh/jaar) en 14% (3400 kWh/jaar) uit elektriciteit.  
9 RVO, “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw” 
10https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/4.%20Brochure%20Voorbeeldwoningen%202011%20bestaande%20bouw.pdf 
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Het huizenbestand van het Schilderskwartier is als volgt gesegmenteerd11: 

Categorie Type huis Bouwperiode Aantal 

1 Rijtjeswoning ’45-’65 22 

2 Vrijstaande woning ’65-’85 26 

3 Rijtjeswoning12 ’65-’85 646 

4 Appartement ’65-’85 129 

5 Rijtjeswoning ’85-’00 26 

6 Appartement Na 2000 51 

Totaal 900 

 Tabel A. Typering en aantallen van de woningen in het Schilderskwartier  

 
11 Bron: Figuur 3 uit “Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Schilderskwartier Woerden 26 juni 2018”. Dit aantal komt niet overeen met de 912 

die ook in dit document wordt genoemd maar het verschil is klein (900 t.o.v. 912). 
12 Voor dit type woning zijn de verdere berekeningen uitgevoerd, omdat dit het meest voorkomende type is. 
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2.1.2 Woningkenmerken 
Volgens de “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw” van RVO worden voor deze zes categorieën, de 
kentallen gehanteerd13 zoals beschreven in Tabel B. De waarden voor “Gevels” en “Ramen” voor de 
categorie rijtjeswoning van ’65 – ’85 zijn, in overleg met bewoners aangepast aan de situatie in het 
Schilderskwartier, en gebaseerd op 9 m2 hout, 11 m2 spouwmuur en 33 m2 ramen.  

C
at

eg
or

ie
 Type huis Bouw-

periode 
Vloer Dak Gevels Ramen 

Opp. 
 
 
(m2) 

U-
waarde14 
 
(W/m2K) 

Opp. 
 
 
(m2) 

U-waarde 
 
 
(W/m2K) 

Opp. 
 
 
(m2) 

U-waarde 
 
 
(W/m2K) 

Opp. 
 
 
(m2) 

U-waarde 
 
 
(W/m2K) 

1 Rijtjeswoning15 ’45-’65 47 1,72 57,3 1,54 42,3 1,61 21,4 3,6 

2 Vrijstaande woning16 ’65-’85 101 2,33 120,7 0,89 164,7 1,45 35,3 3,3 

3 Rijtjeswoning17 ’65-’85 52 2,33 65,5 0,89 20 1,07 33 3,3 

4 Appartement18 ’65-’85 - - - - 21,2 1,45 21,3 3,65 

5 Rijtjeswoning19 ’85-’00 56 0,36 56,1 0,36 49,9 0,36 21,8 2,15 

6 Appartement20 Na 2000 - - - - 24,7 0,36 15,8 2,13 

Tabel B. Gehanteerde kenmerken van de type woningen in het Schilderskwartier. 

Met deze gegevens kan worden berekend wat het gasverbruik voor verwarming is21. Zie Tabel D.   

Daarnaast zijn er de verbruiken voor warmtapwater en koken. In deze studie wordt uitgegaan van de 
volgende Nederlandse gemiddelden: 

Nr. Verbruik Hoeveelheid 

1 Elektriciteit 3400 kWh/jaar 

2 Warmtapwater 375 Nm3/jaar22 (aardgas) 

3 Koken 65 Nm3/jaar (aardgas) 

Tabel C. Gehanteerde gemiddelden voor elektriciteitsverbruik en gas voor koken en 
warmtapwater. 

 

De resultaten voor de vier woningtypen zijn samengevat in Tabel D.  

 
13 Dit is een inventarisatie van het woningenbestand, inclusief gedeeltelijk genomen maatregelen.  
14 De U-waarde is een maat voor de doorlaatbaarheid van de warmte. Bij isolatie wordt deze kleiner. 
15 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Tussenwoning, blz 39, 
16 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Blz 17 
17 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Tussenwoning, blz 41 
18 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Tussenwoning op middenlaag, blz 61 
19 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Tussenwoning, blz 45 
20 RVO publicatie “Voorbeeldwoningen 2011, Bestaande bouw”: Tussenwoning op middenlaag, blz 65 
21 Er wordt daarbij rekening gehouden met de gemiddelde temperatuur binnen en buiten, de duur van het stookseizoen, het omlaag zetten van 

de thermostaat gedurende de nacht, het rendement van de ketel en de energie-inhoud van het aardgas. Zie Bijlage A 
22 Nm3 staat voor Normaal kubieke meter. Dit is de hoeveelheid gas die in een kubieke meter past bij 1 bar druk en 0 graden Celcius. Heel vaak 

wordt echter de N weggelaten en wordt gesproken over m3. 
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Categorie Type huis Bouw-

periode 
Gasverbruik voor 
verwarming 
 
[Nm3/jaar] 

Gasverbruik 
voor koken en 
warmtapwater 
[Nm3/jaar] 

Totaal 
 
 
[Nm3/jaar] 

1 Rijtjeswoning13 ’45-’65 1.790 440 2.230 

2 Vrijstaande woning14 ’65-’85 3.977 440 4.417 

3 Rijtjeswoning15 ’65-’85 1.764 440 2.204 

4 Appartement16 ’65-’85 618 440 1.058 

5 Rijtjeswoning17 ’85-’00 599 440 1.039 

6 Appartement18 Na 2000 242 440 682 
Tabel D. Gasverbruik van de 6 categorieën woningen. 

 

De Vereniging Eigen Huis23 hanteert de volgende kentallen voor isolatie-maatregelen: 
 
Onderdeel U-

waarde2 
Rc- 
waarde 

Prijs 
[€/m2] 

Prijs (excl. 
BTW) 
[€/m2] 

Dakisolatie 0,36 2,53   60,-   49,59 

Spouwmuurisolatie 0,36 2,53   19,-   15,70 

Vloerisolatie 0,36 2,53   32,50   26,86 

HR-glas 1,80  165,- 136,36 
Tabel E. Kentallen voor isolatie 

2.1.3 Resultaten voor verschillende isolatiemaatregelen 
Voor elk woningtype kan gekozen worden voor het isoleren van vloer, gevels, dak en/of ramen. De 
investeringen volgen uit het oppervlak (Tabel B) en de kosten per m2 (Tabel E). De besparing kan 
berekend worden uit het verschil in warmteverliezen, met en zonder extra isolatie. De resultaten staan in 
de tabel24 hieronder. 
 

C
at

eg
or

ie
 Type huis Bouw-

periode 
Vloer Dak Gevels Ramen 

Investering 
 

(€) 

Besparing 
 

(Nm3/                 
jaar) 

Investering 
 

(€) 

Besparing 
 

(Nm3/ 
jaar) 

Investering 
 

(€) 

Besparing 
 

(Nm3/ 
jaar) 

Investering 
 

(€) 

Besparing 
 

(Nm3/ 
jaar) 

1 Rijtjeswoning ’45-’65 1.262 364 2.842 385 664 301 2.918 219 

2 Vrijstaande woning ’65-’85 2.713 1.133 5.986 364 2.586 1.023 4.814 302 

3 Rijtjeswoning ’65-’85 1.397 584 3.248 198  314   81   4.500   282  

4 Appartement ’65-’85 - - - - 333 132 2.904 224 

5 Rijtjeswoning ’85-’00 - - - - - - 2.973 43 

6 Appartement Na 2000 - - - - - - 2.154 30 
Tabel F. Kosten en besparingen in gasverbruik van isolatie van vloer, dak, gevels en ramen. 
 
  

 
23 https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie 
24 De investeringen zijn exclusief BTW 

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator/isolatie
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In Figuur 3 zijn deze resultaten voor ieder van de zes categorieën, geordend naar efficiency van de 
maatregel (zoals berekend in deze verkenning) weergegeven25.  
 

 
Figuur 3. Kosten en vermindering van het gasverbruik voor verwarming (excl. gasverbruik 
voor warm tapwater en koken) door isolatiemaatregelen. 
 

De ketel of warmtepomp moet groot genoeg zijn om ook bij een strenge winter het huis warm te krijgen. 
Deze kan worden berekend door uit te gaan van de laagste mogelijke buitentemperatuur. Er is gerekend 
met -20⁰C26.   

De benodigde berekende capaciteiten van de ketel voor verwarming27 staan in Tabel G. Hierin zijn voor 
ieder van de zes type woningen en bouwperiode de isolatiemaatregelen in volgorde van effectiviteit 
neergezet. Er is dan een kleinere warmtepomp (of een ketel28) nodig. 

Voorbeeld: 
Voor de rijtjeswoningen gebouwd in de periode van ’65 tot ’85 is nu een warmtepomp met een capaciteit 
van 13,6 kW nodig. Na het aanbrengen van vloerisolatie is dat nog 9,1 kW, na ook gevelisolatie nog 8,5 
kW, na ook HR-glas geplaatst te hebben nog 6,3 kW en na tenslotte ook het dak geïsoleerd te hebben is 
nog slechts 4,8 kW nodig. 

  

 
25 Uit Tabel F is bijvoorbeeld voor de rijtjeshuizen ’65 –’85 (de rode lijn) af te leiden dat vloerisolatie het meest effectief is, gevolgd door 

gevelisolatie, toepassen van HR-glas en tenslotte dakisolatie. 
26 Sinds 1-1-2000 is de laagste gemeten temperatuur in De Bilt -18,8 ⁰C. 
27 Daarnaast is er nog het warmwaterdeel en afhankelijk van het type ketel is er een warmwaterboiler aan toegevoegd en/of meer capaciteit 

en/of een geiser. 
28 Er zijn echter geen ketels met kleine capaciteit beschikbaar. De capaciteit wordt vaak uitgelegd voor het maken van warmwater terwijl voor 

verwarming de ketel op- en af kan regelen (modulaire ketel). Een warmtepomp heeft daarom een buffervat voor warmwater. 
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Rijtjeswoning  Vrijstaande woning  Rijtjeswoning  Appartement  Rijtjeswoning  Appartement  

’45-‘65 ’65-‘85 ’65-‘85 ’65-‘85 ’85-‘00 Na 2000 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

 kW  kW  kW  kW  kW  kW 

Geen 13,8 Geen 30,6 Geen 13,6 Geen 4,8 Geen 4,6 Geen 1,9 

Gevel 11,4 Vloer 21,9 Vloer 9,1 Gevel 3,7 Ramen 4,3 Ramen 1,6 

+ vloer 8,6 + gevel 14,0 + gevel 8,5 + ramen 2,0     
+ dak 5,7 + ramen 11,7 + ramen 6,3       
+ ramen 4,0 + dak 8,9 + dak 4,8       

Tabel G. Berekende capaciteiten voor de ketel of warmtepomp voor ieder van de zes typen 
woningen, als de meest effectieve isolatie-maatregelen achtereenvolgens genomen worden. 

2.2 Plaats van de ketel en veiligheid 
In de discussie met de Veiligheidsregio Utrecht is voorgesteld (zie Bijlage B) om de waterstofketel buiten 
de woning te plaatsen.  

Er wordt intensief onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten van de inzet van waterstof in 
woningen, maar aangezien de uitkomsten en aanbevelingen daaruit nog niet beschikbaar zijn is met de 
Veiligheidsregio Utrecht afgesproken om de mogelijkheid om de ketel buiten de woning te plaatsen mee 
te nemen in het onderzoek. Een dergelijke oplossing wordt ook gekozen indien er in (oudere) woningen 
geen ruimte is voor een cv-ketel. Dit is bijvoorbeeld het geval in oude flats. In Figuur 4 is een voorbeeld 
van een dergelijke kast te zien. Met de gegevens van Renoparts worden de additionele kosten op € 100, 
- tot € 125, - per jaar per woning geschat.  

Het standpunt van de VRU luidt29: 

De Veiligheidsregio Utrecht heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de alternatieve 
energiedragers in het kader van de energietransitie. Specifiek voor waterstof als energiedrager deelt de 
VRU het standpunt van het Kiwa dat nader veiligheidsonderzoek noodzakelijk is. In het kader van uw 
onderzoek adviseer ik u de veiligheidsrisico’s van het gebruik van waterstof zowel binnen als buiten de 
woning mee te nemen en af te wegen ten opzichte van een all-electric alternatief voor het 
Schilderskwartier. 

 

 
29 Dit is verwoord in een email van de VRU aan de gemeente, dd.23-7-2019. Zie ook Bijlage B 
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Figuur 4. CV-kast op het balkon (bron: Renoparts)  

2.3 Waterstofopslag 
Opslag van waterstof wordt niet meegenomen in deze verkenning. 

 

2.4 Scenario’s 
 
Er worden voor de wijk vier toekomstsituaties beschreven. Deze worden vergeleken met de huidige 
situatie. In totaal worden dus vijf scenario’s beschreven: 

Scenario 1. Conventioneel aardgas en elektriciteit. De netwerken blijven dezelfde5. 

Scenario 2. Conventioneel aardgas maar met groene stroom. De netwerken blijven dezelfde5. 

Scenario 3. All electric, met groene stroom. Hier moet het elektriciteitsnetwerk worden verzwaard en het 
gasnet worden verwijderd. 

Scenario 4. Waterstof (in plaats van aardgas) en groene stroom. De netwerken blijven dezelfde5. 

Scenario 5. Hybride warmtepomp met waterstof gestookt en groene stroom. Hier moet het 
elektriciteitsnetwerk worden verzwaard. 

In alle vier toekomstscenario’s wordt ervan uitgegaan dat er op elk dak van elke woning 10 
zonnepanelen zijn aangebracht. De groene stroom die hiermee wordt geproduceerd vermindert de 
elektriciteit die moet worden ingekocht30. Als er meer wordt geproduceerd dan verbruikt dan wordt 
aangenomen dat er minder grijze stroom geproduceerd wordt. Deze vermindering wordt toegerekend 
aan de maatregelen in het Schilderskwartier.  

  

 
30 Dit kan zowel van de landelijke elektriciteitsproductie als van lokaal opgewekt door in eigen beheer genomen windturbines of zonneparken. 
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2.4.1 Conventioneel aardgas en elektriciteit (scenario 1) 
 

 
Figuur 5. Energievoorziening voor de huidige situatie. 
 

In Figuur 5 wordt de huidige situatie gegeven. De elektriciteitsvraag wordt gedekt met elektriciteit dat 
door het hoogspanningsnet van Tennet en het distributienet van Stedin wordt aangevoerd en is 
opgewekt in kolen- en gascentrales en voor een beperkt gedeelte door wind en zon. Warmwater en 
verwarming worden gevoed uit een combiketel waarin aardgas wordt verbrand dat door het hogedruknet 
van Gasunie en het gasdistributienet van Stedin wordt aangevoerd. Er wordt op aardgas gekookt. 

2.4.2 Conventioneel met groene stroom (scenario 2) 
Als variatie in de huidige situatie wordt geen grijze stroom ingezet maar lokaal opgewekte groene 
stroom. 

Dit is weergegeven in Figuur 6. 

 

Figuur 6. Conventionele situatie maar met lokaal opgewekte groene stroom. 
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2.4.3 All Electric met groene stroom (scenario 3) 
In Figuur 7  is weergegeven hoe de situatie is als verwarming en warmwater door een elektrische 
warmtepomp worden verzorgd. Er wordt een isolatie toegepast (zie Tabel F) om de elektriciteitsvraag en 
de warmtepomp klein te houden. Het elektriciteitsnet wordt verzwaard en het gasnet verwijderd. 

 

Figuur 7. All electric situatie met lokaal opgewekte groene stroom (zie Bijlage E).  

2.4.4 Waterstof in plaats van aardgas (scenario 4) 
In dit scenario wordt de cv-ketel vervangen door een ketel die waterstof verbruikt. Deze ketels zijn al 
beschikbaar maar nog niet op de markt. De keus is nog beperkt.  

Zoals aangegeven in Bijlage A is de vlam onzichtbaar en er wordt in dit scenario daarom verondersteld 
dat er elektrisch wordt gekookt. De volledige configuratie is weergegeven in Figuur 8.  

Het elektriciteits- en gasnet blijven gelijk5. 

 
Figuur 8. Situatie waarin de CV-ketel door waterstof wordt gevoed.  
 

Naast de mogelijkheid om te investeren in lokaal geproduceerde groene waterstof, bestaat ook de 
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CO2-uitstoot (zie Tabel H). 
Dit geeft drie subscenario’s: 4 groen, 4 blauw en 4 grijs. 

 

2.4.5 Hybride warmtepomp met waterstof (scenario 5) 
In deze situatie wordt de basislast van de warmtevraag gedekt door een kleine elektrische warmtepomp 
en het warmwater en de piekverwarming verzorgd door een waterstof cv-ketel. Er wordt elektrisch 
gekookt. Deze situatie is weergegeven in Figuur 9. 

Het elektriciteitsnet wordt verzwaard en het gasnet blijft gelijk5. 

Ook hier zijn 3 subscenario’s: 5 groen, 5 blauw en 5 grijs. 

 

 

 
Figuur 9. Situatie met een hybride warmtepomp. 
 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen 
Er worden voor het invullen van de energietransitie nieuwe technologieën en apparaten ontwikkeld. 
Verwacht mag worden dat deze in de loop van de tijd goedkoper zullen worden. Dit is het effect van 
verdere innovaties en grootschalige productie.  

In deze verkenning wordt gerekend met de volgende ontwikkelingen in 203031: 

1. De elektrolyser verbetert sterk: 

a. De prijs daalt van € 1000,-/kW naar € 350,-/kW (Dit wordt ook zo benoemd in het 
Energie-akkoord) 

b. De efficiency verbetert van 65% naar 75% 

c. De levensduur van elektrolyse-stack (het hart van het apparaat) stijgt van 40.000 naar 
80.000 uur. 

 
31 Voor de bronnen zie Bijlage C. 
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2. Verlaging van de prijs van de warmtepomp: 30% minder in 2030 

3. Verhoging van de SCOP32 van de lucht-waterwarmtepomp van 4 naar 5 

4. Verhoging van de SCOP van de hybride warmtepomp van 5 naar 6 

5. Verlaging van de prijs van de waterstofketel: 30% minder in 2030 

6. Verlaging van de prijs van groene stroom van 5 ct/kWh naar 3,5 ct/kWh 

7. Verlaging van de prijs van zonnepanelen met 15% 

De aangekondigde stijging van de aardgasprijs is hier niet meegenomen omdat dat een 
belastingmaatregel is (en dus buiten de maatschappelijke kosten valt). In de schatting van de 
energierekening (zie Tabel I) is dit echter wel meegenomen. 
  

 
32 Zie Bijlage E 
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3 RESULTATEN 
De berekeningen zijn uitgevoerd met een groot aantal invoergegevens. Een groot aantal zijn al in dit 
rapport opgenomen, met name in tabellen. In bijlage B zijn ze samengevoegd. De prijs van waterstof en 
van een elektrische warmtepomp (afhankelijk van de capaciteit) worden nader besproken in Bijlage D en 
Bijlage E. 

3.1 Methode van berekening van de kosten 
Voor de verduurzaming van de energievoorziening zijn aanzienlijke investeringen nodig. Het is op dit 
moment niet te voorzien hoe de transitie bekostigd zal gaan worden, welke belastingen verlaagd of 
verhoogd zullen worden en welke subsidies beschikbaar komen. De vergelijking die in dit hoofdstuk 
wordt gemaakt is gebaseerd op maatschappelijke kosten. Hoe deze in de toekomst over de verschillende 
partijen verdeeld gaan worden is nu nog niet bekend.  

De maatschappelijke kosten bestaan uit vier posten: 

1. Energiekosten. Dit zijn de kosten van een Nm3 aardgas, een kWh elektriciteit of een kg 
waterstof33. 

2. Onderhouds- en bedrijfsvoeringkosten van de netwerken3435 en de apparatuur.  
3. Afschrijvingen. Deze worden bepaald door de aanschafprijs van een toestel, netwerkcomponent, 

isolatiemaatregel etc., en de levensduur (afschrijvingstermijn). 
4. Vergoeding voor de inzet van kapitaal. De toezichthouder ACM heeft deze voor de 

netwerkbedrijven voor de komende jaren (gemiddeld) vastgesteld op 3,48%. Voor privé-
investeringen van de bewoner wordt gerekend met 2%36. 

3.2 Resultaten voor een rijtjeshuis uit de periode ’65- ’85 
Zoals in Figuur 2 te zien is zijn, rijtjeshuizen gebouwd in de periode tussen 1965 en 1985, de grootste 
groep woningen in het Schilderskwartier. Een dergelijke woning verbruikt nu ongeveer 2.200 Nm3/jaar 
aardgas en 3400 kWh elektriciteit (zie Tabel C en Tabel D). De berekeningen zijn uitgevoerd voor de 
verwachte situatie in 2030. 

Zoals beschreven in 2.4.1 t/m 2.4.5 zijn er 5 scenario’s berekend: 

Scenario 1. Conventioneel aardgas en elektriciteit.  

Scenario 2. Conventioneel aardgas maar met groene stroom. 

Scenario 3. All electric, met groene stroom.  

Scenario 4. Waterstof in plaats van aardgas en groene stroom. 

Scenario 5. Hybride warmtepomp met waterstof gestookt en groene stroom.  

 

Daarnaast zijn de volgende variabelen mogelijk: 

 
33 In feite zijn deze kosten ook opgebouwd uit investeringen, onderhouds- en bedrijfsvoeringkosten etc. 
34 De netwerkkosten zijn in Nederland gereguleerd. Deze regulering wordt uitgevoerd door de toezichthouder ACM. Op grond daarvan betaalt 

iedere op het netwerk aangeslotene een vergelijkbaar tarief, dat onafhankelijk is van de plaats in, de leeftijd van of de grootte van het 
netwerk. Een (eventuele) plaatselijke vervanging heeft dus geen financiële gevolgen. 

35 Voor de all-electric optie zijn de kosten inclusief de verwijderingskosten van het gasnet. 
36 Dit is gebaseerd op de rentes van de Energiebespaarleningen. De rentepercentages zijn afhankelijk van de grootte van het bedrag en variëren 

van 1,4 tot 2,1% Vaak zijn ze ook fiscaal aftrekbaar.   
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1. Welke isolatiemaatregelen zijn genomen: vloer, gevels, dak en/of ramen. 

2. De productiemethode van waterstof: groen, blauw of grijs 

3. De plaats van de waterstofketel: buiten in een kast of binnen 

In Figuur 10 zijn de uitkomsten gepresenteerd voor de uitgangspunten in 2030 (zie 2.5), waarbij er 
vloerisolatie en gevelisolatie is toegepast. De waterstof wordt gemaakt uit duurzame elektriciteit (groene 
waterstof). De waterstofketel is binnen opgehangen op de plaats van de oude aardgasketel. 

 

Figuur 10. Totale maatschappelijke kosten van de 5 scenario’s voor een rijtjeshuis (’65-’85) 
over een periode van 30 jaar. 
 
Voor scenario 1 zijn de totale kosten € 34.400, - voor de periode van 30 jaar. De belangrijkste posten 
daarin zijn het aardgas, de elektriciteit en de netwerkkosten voor beide energiedragers. Daarnaast zijn 
er de kosten voor de toepassingen (cv-ketel en gasfornuis), isolatie en de overige netwerkkosten 
(Tennet, Gasunie en administratie).  

De uitstoot van CO2 is 3,6 ton per jaar/woning. 

Voor scenario 2 wordt groene stroom ingezet in plaats van grijze stroom en aardgas. Er zijn 10 
zonnepanelen op het dak gelegd. De elektriciteit is nu een kleinere kostenpost omdat de zonnepanelen 
groene stroom produceren. Er wordt vanuit gegaan dat Woerden alle groene stroom zelf levert en er zijn 
dus geen kosten voor Tennet37. De totale kosten zijn € 35.500, - voor de periode van 30 jaar. 

De uitstoot van CO2 is 2,9 ton per jaar. 

 
37 Omdat er geen opslag in de verkenning is meegenomen is het probleem van de energie voorziening in windloze nachten niet zeker. 
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De all electric situatie (scenario 3) draagt geen kosten meer voor aardgas of het aardgasnetwerk, 
m.u.v. de verwijderingskosten van het aardgasnetwerk. Een belangrijke nieuwe post zijn de kosten van 
de warmtepomp en de lage temperatuur radiatoren. Het totaal is € 37.300, -. Er is geen CO2-uitstoot. 

De inzet van groene waterstof in plaats van aardgas (scenario 4) geeft een aanzienlijke kostenstijging 
ten opzichte van all electric. Per kWh is waterstof dan ook bijna 60% duurder. Hoewel de elektrische 
warmtepomp een aanzienlijke investering vereist, moet er voor de inzet van waterstof nog wel een 
distributienet gebruikt worden en moet een waterstof-ketel worden aangeschaft. Het totaal is  
€ 54.600, -. Er is geen CO2-uitstoot. Het vervangen van het aardgasnet zorgt niet voor extra kosten 
omdat deze nu ook al in de netwerkkosten zijn opgenomen. 

De combinatie van een kleine elektrische warmtepomp voor de basislast voor verwarming en stoken op 
waterstof in een ketel voor warmwater en de piekvraag in de winter (scenario 5), geeft iets lagere 
kosten. Hoewel er extra apparatuur nodig is (een ketel en een warmtepomp) weegt de reductie van 
waterstof daar tegenop. Het totaal is € 52.800, - voor de periode van 30 jaar. Er is geen CO2-uitstoot. 

In Tabel H zijn de CO2-emissies voor de 5 scenario’s weergegeven 

Scenario Omschrijving Elektriciteits-
verbruik 

(kWh/jaar) 

Gas-
verbruik 

(kWh/jaar) 

Waterstof-
verbruik 

(kWh/jaar) 

Kosten 

(€/ 

30 jaar) 

CO2-uitstoot 

Ton/jaar/woning 

1 Scenario 1 (geen 
groene stroom)  

3400 21.535  36.600 3,6 

2 Scenario 2 
(groene strooom) 

3400 21.535  37.700 2,9 

3 All electric 5211   37.350 0 

4 Groene waterstof 
ipv aardgas en 
stroom  

1230  14.411 54.550 0 

5 Hybride 
warmtepomp met 
waterstof 

2842  4.738 52.750 0 

Tabel H. Overzicht van de CO2-uitstoot voor de 5 scenario’s. 
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3.2.1 Isolatie 
Als er meer isolatie wordt toegepast dan verlaagt dat het verbruik van gas, stroom of waterstof. Het is 
echter de vraag in hoeverre dat opweegt tegen de extra kosten. Voor de rijtjeshuizen uit ’65 – ’85 is in 
Figuur 11 uitgewerkt wat de invloed is van verdere maatregelen. Daarin is voor ieder van de 5 scenario’s 
de invloed van meer isolatie op de totale kosten berekend. 

Voor de eerste twee scenario’s wordt geen isolatie toegepast. In scenario 3 (all electric) blijkt dat het 
toepassen van vloer en gevelisolatie de optimale keuze is. 

Zoals te verwachten was, omdat de inzet van groene waterstof duur is, heeft het in het vierde scenario 
zin om ook de ramen en het dak verder te isoleren, maar het verschil is klein. 

Voor de hybride oplossing leidt verdere isolatie tot hogere kosten. Dat komt omdat er zowel een ketel als 
een warmtepomp nodig zijn en dat bij het kleiner worden van ketels en warmtepompen de 
aanschafkosten niet sterk dalen. 

  

Figuur 11. De invloed op de totale kosten door verdere isolatie voor 2030. 

 

3.2.2 Energierekening en investeringen 
De huidige energierekening die een bewoner moet betalen bestaat uit veel verschillende posten, welke 
op veel verschillende manieren zijn opgebouwd.  

Er moet betaald worden voor:  

1. De kubieke meters gas en het aantal kWh’s voor elektriciteit. Dit is momenteel rond 40% van de 
rekening. Deze zijn gedeeltelijk “vast” en gedeeltelijk “variabel”. Op de rekening vallen deze 
onder het kopje “Leveringskosten”.  
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2. De kosten van de netwerken. Dat zijn er vier: 
a. Hoogspanningsnet van Tennet 
b. Distributienet voor elektriciteit van Stedin 
c. Hogedruk gasnet van Gasunie 
d. Gasdistributienet van Stedin 

Op de rekening vallen deze onder het kopje “Netbeheerkosten”. 

3. Energiebelasting, deze wordt verlaagd door de post “Vermindering energiebelasting”. 
4. Bijdrage voor duurzame energie. Deze vallen onder het kopje “ODE” of “Opslag Duurzame 

Energie”. 
5. BTW (21%) 

Op de volgende bladzijde (Tabel I) is een inschatting gemaakt van de huidige (scenario 1) en de 
toekomstige energierekening van een rijtjeshuis uit de periode ’65-’8538. Natuurlijk is dit niet exact te 
bepalen omdat het beleid, mogelijke subsidies en de methode van doorrekening van kosten nog 
onbekend zijn. De scenario’s 3, 4 en 5 zijn gebaseerd op een isolatie van de vloer en de gevel zoals is 
aangegeven in 3.2.1. 

 

 
38 Zonder inflatie correctie  
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 Huidige situatie 
(geen extra isolatie) 

(Scenario 1) 2019 

All electric  
(optimaal geïsoleerd+  

10 zonnepanelen) 
(Scenario 3) 2030 

Waterstof 
(optimaal geïsoleerd +  

10 zonnepanelen) 
(Scenario 4) 2030 

Hybride warmtepomp  
(optimaal geïsoleerd+  

10 zonnepanlen) 
(Scenario 5) 2030 

Energierekening             
Elektriciteit Verbruik Tarief Bedrag Verbruik Tarief Bedrag Verbruik Tarief Bedrag Verbruik Tarief Bedrag 

 kWh €/kWh € kWh €/kWh € kWh €/kWh € kWh €/kWh € 
Leveringskosten 3400 0,17753 604 5211 0,084 439 1230 0,084 104 2842 0,084 240 
Waarvan prijs elektriciteit  0,06 204  0,035 182  0,035 43  0,035 99 
Waarvan Energiebelasting  0,099 335  0,049 257  0,049 61  0,049 140 
Waarvan ODE  0,019 64          

             
Vastrecht levering   60   60   60   60 
Netwerkkosten   207   310   207   310 
Belastingvermindering   -258          
Totaal Elektriciteit   612   809   370   506 
Gas/Waterstof Verbruik Tarief Bedrag    Verbruik Tarief Bedrag Verbruik Tarief Bedrag 

 Nm3/jaar €/Nm3 €    Nm3/jaar €/Nm3 € Nm3/jaar €/Nm3 € 
Leveringskosten   2.204  0,55 1202    4066 0,25 1031 1337 0,25 339 
Waarvan prijs gas  0,20      0,20   0,20  
Waarvan Energiebelasting  0,29      0,05   0,05  
Waarvan ODE  0,05           

             
Vastrecht levering   60      60   60 
Netwerkkosten   165      165   165 
Totaal Gas   1427      1256   903 
BTW 21%  428   170   341   246 
Totaal per jaar   2467   979    1967   1419 
Totaal per maand   206   82   164   118 
Tabel I. Schatting van de huidige en toekomstige energierekening voor een rijtjeswoning uit ’65 – ’85. Voor uitgangspunten zie Tabel J
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1 De energiebelasting per energie-eenheid is in 2030 gehalveerd (voor duurzame energie) 

2 De opslag duurzame energie (ODE) is verdwenen 

3 Voor een zwaarder net voor all electric en de hybride warmtepomp worden de netwerkkosten 
50% meer 

4 De belastingvermindering bestaat niet meer in 2030 

5 Het vastrecht voor levering blijft gelijk 

6 Er wordt vanuit gegaan dat de verwijderingskosten van het gasnetwerk niet op de 
energierekening terechtkomen 

7 De BTW blijft 21% 

Tabel J. Uitgangspunten voor de schatting van de huidige en toekomstige energierekening. 
Zie Tabel I. 
 

Daarnaast maakt een huiseigenaar kosten die direct aan de woning gekoppeld zijn zoals een cv-ketel, 
een fornuis (elektrisch of gas), aanpassingen in de meterkast, isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Een 
overzicht hiervan is gegeven in Tabel K 

 

 
 

Gas + 
Stroom 

 
(Scenario 1) 

€ 

Gas + 
Groene 
stroom            

(Scenario 2) 
€ 

All Electric 
 
 

(Scenario 3) 
€ 

Waterstof + 
groene stroom 

 
(Scenario 4) 

€ 

Hybride 
waterstof 

warmtepomp 
(Scenario 5) 

€ 
Elektrisch koken - - 700 700 700 
CV ketel op waterstof - - - 1.300 1.300 
Warmtepomp - - 4.350  3.400 
LT-radiatoren - - 3.100  3.100 
Isolatie (vloer + gevel) - - 1.700  1.700  1.700  
10 zonnepanelen - 3.825 3.825 3.825 3.825 
Totaal - 3.825 13.625 7.525 14.025 
Eventueel: CV-kast - -  2.530 2.530 
Tabel K. Overzicht van investeringen voor ieder van de scenario’s.  
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3.2.3 Kosten en CO2-uitstoot van andere vormen van waterstof  
In plaats van groene waterstof kan ook grijze of blauwe worden ingezet. In Figuur 12 zijn de totale 
kosten voor waterstof in plaats van aardgas en de hybride oplossing weergegeven, en de bijbehorende 
CO2-uitstoot. Voor groene waterstof is de CO2-uitstoot nihil.  

 

 
Figuur 12. De totale kosten per woning over 30 jaar voor de inzet van waterstof in plaats van 
aardgas (scenario 4) en voor de hybride oplossing in 2030 (scenario 5) 
 

 
Figuur 13. De CO2-uitstoot van de alternatieven met grijze, blauwe en groene waterstof 
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3.3 Totale energievraag van het Schilderskwartier per scenario 
De hoeveelheid duurzame energie die nodig is om het gehele Schilderskwartier van duurzame energie te 
voorzien kan worden berekend door de vraag van alle woningen bij elkaar op te tellen. De vraag vanuit 
de scholen, het winkelcentrum, de sporthal en het kantoor zijn slechts gedeeltelijk bekend. Geschat 
wordt dat dit in totaal 20% extra betekent. Er wordt gerekend met de situatie dat de woningen optimaal, 
d.w.z. er zijn twee isolatiemaatregelen uitgevoerd. 

 
De resultaten staan in Tabel L. 
 
 

Beschrijving 

Vraag   
 Huizen 

(900) Utiliteiten Totaal 
Zonnepanelen 
op woningen 

Nog in te 
vullen 

Scenario GWh/jaar GWh/jaar GWh/jaar GWh/jaar GWh/jaar 
2 Groene stroom 3,1 0,6 3,7 2,4 1,2 
3 All electric 6,8 1,4 8,2 2,4 5,8 
4 Waterstof ipv aardgas 18,9 3,8 22,7 2,4 20,2 
5 Hybride warmtepomp 10,3 2,1 12,3 2,4 9,9 

Tabel L. Totalen van het Schilderskwartier. Onder de utiliteiten worden het winkelcentrum, 
het kantoor, de sporthal en de school bedoeld. 
 

De hoeveelheid energie die nog ontbreekt na het plaatsen van zonnepanelen op de woningen, kan zowel 
met een zonneweide als met windturbines worden ingevuld. Als rekenvoorbeeld van een windturbine is 
een type N131 van Nordex genomen. Deze heeft een vermogen van 3,9 MW. Dit is het type dat onlangs 
gekozen is voor een windpark in Drenthe39. Uitgangspunt is een capaciteitsfactor van 0,3, d.w.z. dat de 
turbine 2600 vollasturen levert. 

Uit Tabel M is af te lezen hoeveel hectare zonneweide nog nodig is bij de installatie van geen, 1 of 2 
windturbines, en hoeveel energie er over blijft om extern te verkopen.  

Scenario    Geen windturbine 1 windturbine 2 windturbines 
Nog in te 
vullen Zonne-weide 

Extern te 
verkopen 

Zonne- 
weide 

Extern te 
verkopen 

Zonne- 
weide 

Extern te 
verkopen 

GWh/jaar ha GWh/jaar ha GWh/jaar ha GWh/jaar 
2 Groene 

stroom 1,2 0,9 0,0 0,0 9,0 0,0 19,3 
3 All electric 5,8 4,2 0,0 0,0 4,5 0,0 14,7 
4 Waterstof ipv 

aardgas 20,2 14,8 0,0 7,3 0,0 0,0 0,2 
5 Hybride 

warmtepomp 9,9 7,2 0,0 0,0 0,4 0,0 10,6 
Tabel M. Invulling van de behoefte aan groene energie door windturbines en zonnepanalen. 
 
  

 
39 https://www.drentsemondenoostermoer.nl/stille-nordex-is-voorkeursturbine/ 

https://www.drentsemondenoostermoer.nl/stille-nordex-is-voorkeursturbine/
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4 BEANTWOORDING VRAGEN GEMEENTE EN KLANKBORDGROEP 
 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de economie van de inzet van waterstof als 
koolstofvrije energiedrager voor het Schilderskwartier in Woerden. 

Concluderend kunnen de vragen die door de gemeente zijn opgesteld als volgt worden beantwoord: 

V Is het technisch, juridisch en economisch haalbaar om de wijk Schilderskwartier-West te 
verwarmen met lokaal geproduceerde groene waterstof, waarbij het gasnet wordt 
gebruikt voor levering aan de woningen?  

A De inzet van waterstof is technisch haalbaar. Het gasnet is geschikt omdat het niet door 
waterstof wordt aangetast en de capaciteit is voldoende. Dit laatste is zeker het geval als 
de vraag wordt beperkt door het toepassen van isolatie.  
Wel is het zo dat er vooral in het Westelijk deel van het Schilderskwartier een vervanging 
voor 2030 moet plaatsvinden. Dit leidt echter niet tot hogere kosten omdat ook nu al 
voor het gebruik betaald moet worden. 
Juridisch is er geen belemmering maar regulatorisch en normatief moeten er nog zaken 
worden geregeld. De toezichthouder ACM stelt zich op het standpunt dat een afnemer 
van gas of elektriciteit zelf een keuze mag maken voor een elektrische warmtepomp of 
een waterstofketel. Dit zou echter kunnen betekenen dat het elektriciteitsnet verzwaard 
moet worden en een eventueel waterstofnet onderbelast wordt. Ook is nu de situatie dat 
de kosten van het net worden gedragen door de aanwezige klanten van de 
netwerkbedrijven. Als dit niet wordt gewijzigd dan betekent dat de overgebleven 
gebruikers van het gasnet alle, nog niet afgeschreven kosten moeten dragen.  

Deze problematiek is echter nog nieuw en zal zeker in de sector besproken worden. 
Normatief moet er nog veel geregeld worden. Zo mag er nu slechts 0,5% waterstof in 
het aardgas zitten. Er is echter bij NEN (het Nederlands normalisatie-instituut) een 
platform ingesteld voor de industrie en de gebouwde omgeving die alle normen op dit 
gebied tegen het licht houden. 

Waterstof is op basis van de maatschappelijke kosten die in deze studie onderzocht zijn 
economisch nog niet haalbaar, zelfs niet in 2030.  

De economische haalbaarheid zal echter sterk worden bepaald door landelijke en 
internationale ontwikkelingen. Daarbij valt te denken aan technologische ontwikkelingen, 
het gebruik van subsidies en (verhogen of verlagen van) belastingen. Ook zal de 
noodzaak om duurzame energie op te slaan en in de toekomst over grotere afstanden te 
verplaatsen waterstof een voordeel bieden. 

V a. Wat is daarvoor nodig: Hoe wordt de groene waterstof geproduceerd? 

A Er zijn drie vormen van waterstof:  

- groen, opgewekt uit groene stroom,  

- grijs, gemaakt uit aardgas zonder CO2-afvang, en  
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- blauw, gemaakt uit aardgas maar met CO2-afvang.  

Bij grijze waterstof ontstaat veel CO2 (meer dan de inzet van aardgas) die echter 
grotendeels afgevangen kan worden waarmee de footprint sterk gereduceerd wordt 
(blauwe waterstof). De omzetting van groene stroom uit zon en wind in waterstof is het 
zogenaamde elektrolyse-proces. Wereldwijd wordt er sterk ingezet om deze technologie 
te verbeteren. Momenteel zijn er installaties die één of enkele megawatt kunnen 
produceren. Er zijn plannen voor 50 tot 100 MW en studies naar 1 tot honderden 
gigawatt. 

V b. Wat is daarvoor nodig: wat is de ruimtelijke impact in de omgeving en in de 
woning zelf, bij de inzet van waterstof? 

A Indien gekozen wordt voor de inzet van groene waterstof in plaats van aardgas dan is 
voor het Schilderskwartier ongeveer 23 GWh/jaar nodig (zie Tabel L). Dit kan gedeeltelijk 
worden ingevuld door op de woningen zonnepanelen te plaatsen (indien op elke woning 
10 panelen worden gelegd dan levert dat 2,4 GWh/jaar op. Het overige kan worden 
ingevuld met zonnepanelen op een zonneweide. Dit is ongeveer 15 ha. Het kan ook 
worden ingevuld met een combinatie van windturbines (die vrijwel geen ruimtebeslag 
hebben) en zonnepanelen of alleen turbines. Indien gekozen wordt voor een stand-alone 
opwekking van duurzame energie dan zal waterstof moeten worden opgeslagen40. In de 
berekeningen is uitgegaan van een locatie voor de windturbines en/of de zonneweide die 
drie kilometer van het Schilderkwartier afligt. De electrolyzer past in een zeecontainer. 

In de woningen kan de aardgas cv-ketel één-op-één worden vervangen door een 
waterstof cv-ketel zodra deze commercieel beschikbaar zijn. Vooralsnog is uitgegaan van 
elektrisch koken in plaats van een gasfornuis. Op verzoek van de veiligheidsregio Utrecht 
is een buitenkast voor de waterstofketel meegenomen. Of dit noodzakelijk is, is nog 
afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek dat in binnen en buitenland wordt gedaan. 

V c. Wat zijn de integrale kosten bij de inzet van waterstof, en hoe zijn deze kosten 
verdeeld over de verschillende actoren, bewoners, netbeheerder, woningcorporatie en 
gemeente?  

A In deze studie zijn de maatschappelijke kosten berekend. Welke partij welke kosten zal 
dragen is nog niet duidelijk en is afhankelijk van regulering, subsidies, belastingen etc. 

Deze kosten bedragen voor de meest voorkomende woning in het Schilderskwartier  
€ 54.550. – over een periode van 30 jaar voor scenario 4 en € 52.750,- voor scenario 5.. 
Dat is omgerekend minder dan de huidige jaarrekening maar die bestaat voor een groot 
deel uit belastingen. Bovendien zitten er in dit bedrag de kosten die de bewoner zelf 
moet maken voor de apparatuur. Zie Tabel H.  

Een overzicht van de verwachte kosten en investeringen staan in Tabel I en Tabel K  

V d. Schaal: Is de overstap naar waterstof kostentechnisch haalbaar voor het 
Schilderskwartier? Is de wijk te klein? Vanaf hoeveel woningen is het rendabel? 

A Deze vraag is op dit moment nog niet te beantwoorden. Het is sterk afhankelijk van het 
nog te bepalen landelijk beleid. Belangrijke factoren zijn opslag (centrale opslag is vele 

 
40 In verband met leveringszekerheid is een aansluiting met Tennet (via Stedin) echter sterk aan te raden. 
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malen goedkoper dan lokale opslag), leveringszekerheid (welke onderdelen van de 
waterstofproductie moeten dubbel uitgevoerd worden of kan de waterstof van elders 
worden aangevoerd?) en de kostenreductie door massaproductie.  
Een beslissing over het gebruik van waterstof kan het beste nog een aantal jaren worden 
uitgesteld. In die tijd wordt duidelijk welke regulatorische en andere regels, zoals 
normalisatie, aangepast zullen worden, welke veiligheidseisen gesteld worden, hoe de 
kostenontwikkelingen zijn en welke financiële instrumenten door de overheid worden 
gehanteerd. 

De keuze voor waterstof kan niet individueel worden bepaald. De hele wijk moet worden 
omgezet. Dat zal goed voorbereid moeten worden en in samenspraak met Stedin. De 
netbeheerders zetten op dit moment pilots op om ervaring op te doen met de levering 
van waterstof. Investeren in isolatie heeft in alle gevallen een gunstig effect. Door 
daarmee te starten kunnen de investeringen worden gespreid. 

V e. Wat is de onrendabele top bij de overstap naar waterstof? Wat zijn de 
onzekerheden hierin en hoe beïnvloeden die de onrendabele top?  

A Ten opzichte van de huidige situatie (aardgas en elektriciteit) zijn alle duurzame 
alternatieven maar met name die met waterstof (scenario’s 4 en 5) duurder. De extra 
maatschappelijke kosten voor een bewoner zijn over een periode van 30 jaar € 16.000, - 
tot € 18.000, - duurder t.o.v. de huidige situatie, en € 15.000, - tot € 17.000,- ten 
opzichte van zowel het groene stroom scenario (2) als de all electric optie (scenario 3).   

Er zijn echter nog vele onzekerheden, zoals de mogelijkheden van subsidie, 
belastingmaatregelen en de noodzaak en kosten van opslag. Daarnaast is onduidelijk of 
de verwachte kostenreducties voor de nieuwe technologieën gehaald zullen worden. 

V f. Wat betekent de overstap naar waterstof voor de energierekening van bewoners, 
vergeleken met de huidige situatie (doorgaan met aardgas)?  

A Zie hiervoor Tabel I waarin een inschatting is gemaakt van de huidige en toekomstige 
energierekening. Onder het voorbehoud dat er een aantal aannames met betrekking tot 
de toekomstige doorrekeningen worden gebruikt, die nog onbekend zijn, wordt geschat  
dat de “all electric” variant (scenario 3) € 979,-/jaar, de “waterstof in plaats van 
aardgas” variant (scenario 4) € 1967,-/jaar en de “hybride waterstof” variant (scenario 
5) € 1419,-/jaar gaat kosten. De huidige energierekening wordt berekend op € 2467,-  

Er staan echter voor de toekomstige scenario’s wel investeringen die de eigenaar moet 
doen: 

- “all electric” variant (scenario 3)`     € 13.625,-       

- “waterstof in plaats van aardgas” variant (scenario 4):  € 7525,- 

- “hybride waterstof” variant (scenario 5): € 14.025,- 

V g. Welke maatregelen moeten bewoners nemen om tot kostenoptimalisatie te 
komen (welke mate van isolatie, hybride warmtepomp?) Welke maatregelen zijn daarbij 
‘no regret’ en zijn ook nodig voor de route all electric?  
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A Isolatie van met name de vloer en de gevels voor de rijtjeshuizen van ’65 – ’85 is altijd 
een verbetering. Zie hiervoor Figuur 11. Als een nieuw kooktoestel gekozen moet worden 
dan is elektrisch koken een zekerder keuze dan koken op gas.  

V h. Welke eventuele risico’s zijn er bij het toepassen van waterstof? Zijn er 
gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s, geluidsoverlast, …? 

A Waterstof is een brandbaar gas en kan net als aardgas brand en explosies veroorzaken. 
Waterstof is niet giftig en ook in een chemische reactie met andere stoffen is geen 
gezondheidsrisico bekend. Wel is het zo dat het, anders dan aardgas, geen giftig 
koolmonoxide kan vormen bij slecht onderhoud.  

De veiligheidsrisico’s van waterstof worden intensief bestudeerd en geëvalueerd. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld voor het grootschalige project in het Noorden van Engeland maar 
ook in Nederland door de netwerkbedrijven en de onderzoeksinstellingen (KIWA, 
TNO/ECN en DNV GL). De geluidsproductie van een electrolyzer is beperkt en deze staat 
ook naar verwachting buiten de wijk. Zie ook vraag k en de beschouwing van de 
Veiligheidsregio Utrecht (Bijlage B). 

V i. Wat is de betekenis van de lokaal op te wekken duurzame energie voor het 
produceren van waterstof in vergelijking met all-electric? 

A Voor de inzet van groene waterstof is voor de hele wijk (naast de inzet van de 
zonnepanelen op de woningen) 20,2 GWh/jaar nodig en voor all electric 5,8 GWh/jaar 
(zie Tabel L) 

V j. Tijd: Hoe ziet de planning van de juridische en technische realisatie tot uiterlijk 
2030 in grote lijnen uit? Is de omschakeling naar waterstof haalbaar vóór 2030? Zo niet, 
wanneer is het dan waarschijnlijk wel haalbaar?  

A Er wordt naar gestreefd om een aantal pilots uit te voeren voordat waterstof grootschalig 
wordt ingezet. De belangrijkste stappen voor een pilot zijn het beschikbaar maken van 
waterstof (eigen productie of aanvoer met een tube trailer), het aanpassen en testen van 
het gasnet en het segment voor segment omzetten van de huizen op waterstof: 
vervangen van de cv-ketel, afpersen van de binnenleidingen en het aansluiten op 
waterstof. 

V k. Veiligheid: Welke veiligheidsaspecten spelen er bij de inzet van waterstof?  

A Net als bij aardgas moet vrije uitstroom van waterstof worden voorkomen en afzien van 
koken op waterstof is daarbij een pré.  

Ook aan waterstof zal een geurstof (odorant) worden toegevoegd om het te kunnen 
herkennen als er toch ergens een lek is. Bij omzetten van aardgas naar waterstof is 
voorgeschreven dat de binnen-installatie op lekdichtheid wordt gecontroleerd.  

Zie ook de overweging bij de beantwoording op vraag h en de overweging van de VRU 
(Bijlage B). 

Daarnaast heeft waterstof een aantal voordelen. Het diffundeert snel weg en is 
gemakkelijk te detecteren en de mogelijkheid van sensoren wordt daarom kansrijk 
geacht. Zie ook 2.4.4 
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BIJLAGE A 

Waterstof voor verwarming 
Hoewel Nederland geheel gewend is aan aardgas en het al sinds het begin van de jaren zestig wordt 
gedistribueerd is het niet de eerste gassoort dat naar de woningen werd gedistribueerd. Voor de 
introductie van aardgas werd in zo’n 75% van de huizen al gekookt op stadsgas41 wat voor 60% uit 
waterstof bestond. Op de kaart in Figuur 14 is al te zien dat een deel van Nederland al aardgas 
gebruikte, maar grote delen waren nog afhankelijk van stadsgas. Dit werd gemaakt in zogenaamde 
gasfabrieken waarbij steenkool werd verhit om de gasvormige bestanddelen vluchtig te maken.  

De (her)introductie van waterstof is echter niet vanzelfsprekend. Hoewel er al waterstofketels bestaan, 
wordt door fabrikanten nog hard gewerkt om deze compacter en goedkoper te maken. Ook voor koken 
op waterstof moeten nog toestellen worden ontwikkeld.  

Waterstof is veel lichter dan aardgas, ontbrandt sneller en verspreidt zich gemakkelijker. Een 
waterstofvlam is niet (erg goed) zichtbaar (zie Figuur 15) en dat maakt koken op waterstof gevaarlijker 
en lastiger42. Net als aardgas is waterstof van nature reukloos en er zal dus ook aan waterstof een 
geurstof (odorant) moeten worden toegevoegd.  

Woerden is niet de eerste gemeente die denkt aan de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving. In 
Nederland worden ook in andere woonwijken initiatieven ontwikkeld waarbij het verwarmen met 
waterstof in de praktijk wordt getest. De bekendste zijn Hoogeveen en Stad aan het Haringvliet (daar is 
nu één woning van waterstof voorzien) terwijl in Rozenburg al een aantal appartementen op waterstof 
zijn aangesloten. 

 
41 De verwarming werd vooral gedaan door kolen te stoken. 
42 Er wordt getracht een illuminant (kleurstof) aan waterstof toe te voegen of de brander te laten gloeien. 
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Figuur 14. Kaart van gasdistributie in 1962. De rood omcirkelde gastypen bevatten 60% 
waterstof (Bron: Het Gas. Orgaan van de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland). 

 

 
Figuur 15. Laboratoriumopstelling van een waterstofvlam. De vlam is niet te zien op de foto 
(het lijkt of de brander uit staat) maar op de warmtedetector is deze duidelijk te zien. 
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Ook in het buitenland worden plannen gemaakt. Het meest aansprekend is het gebied in het Noorden 
van Engeland waar 3,7 miljoen huizen en 40.000 bedrijven van aardgas op waterstof omgezet zullen 
worden voor 203543 (zie Figuur 16). 

  

Figuur 16. Schema van de introductie van waterstof44 in het Noorden van Engeland. 

Drie kleuren waterstof 
Grijs 

Er wordt door de industrie al veel waterstof gebruikt. Wereldwijd gaat dat om 115 miljoen ton per jaar 
en in Nederland om 0,8 miljoen ton. Het wordt vooral gebruikt in raffinaderijen en om kunstmest te 
maken. Het proces om deze waterstof te produceren gebruikt aardgas of kolen als grondstof (in 
combinatie met stoom) en er komt dan ook veel koolstofdioxide vrij45. Deze waterstof wordt vanwege de 
emissies als “grijs” bestempeld. Vrijwel de gehele waterstofproductie is “grijs”. 

De huidige Nederlandse productie is vooral bestemd voor  

1. raffinaderijen om zware olie om te zetten naar lichtere brandstoffen zoals benzine 
2. ammoniak productie voor de kunstmest industrie. 

Om deze hoeveelheid uit offshore wind te maken is 10 tot 12 gigawatt aan windparken nodig46.    

  

 
43 Zie de website: https://www.h21.green/ 
44 Vooralsnog betreft dit “blauwe” waterstof. 
45 Per kg waterstof komt ongeveer 10 kg CO2 vrij. 
46 Nu is het vermogen van windturbines in het Nederlandse deel 1 GW. In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat in 2030 11 GW aan 

offshore wind beschikbaar is. 

https://www.h21.green/
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Blauw 

Het koolstofdioxide die met de waterstof in het hiervoor genoemde proces wordt geproduceerd kan vrij 
gemakkelijk worden afgevangen. Als deze CO2 ondergronds wordt opgeslagen (Carbon Capture and 
Storage: CCS) dan vermindert de uitstoot met 85%47 Deze waterstof wordt daarom “blauw” genoemd. 

Groen 

Waterstof kan ook geproduceerd worden uit elektriciteit. Bij dit elektrolyse-proces wordt gelijkstroom 
door water geleid en splitsen de moleculen in zuurstof en waterstof. Als de elektriciteit die voor de 
elektrolyse wordt ingezet, groen wordt geproduceerd (uit wind en zon) dan komt er geheel geen CO2 
vrij. Deze waterstof is “groen”.  

 

Figuur 17. Voorbeeld van een elektrolyser (bron: Hydrogenics) 
  

 
47 Dit is het rendement in zowel het primaire proces vermindert met de uitstoot voor de bouw en bedrijfsvoering van de afvang en opslag.  
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BIJLAGE B 
 

Overweging van de veiligheidsregio Utrecht 
 

Bij elke alternatieve energiedrager die ingezet kan worden voor een toekomstige warmtevoorziening 
van een bebouwde omgeving spelen in meer of mindere mate veiligheidsvraagstukken. Voor waterstof 
mag gesteld worden dat er inmiddels ruime ervaring is opgedaan met het industrieel gebruik hiervan, 
maar dat er tot op heden nog geen grootschalige ervaring is opgedaan met de productie, distributie en 
het gebruik t.b.v. de warmtevoorziening van woningen. Wel worden er steeds meer initiatieven 
genomen om meer inzicht te krijgen in deze toepassing. In Rotterdam en Amsterdam zijn pilots gestart 
waarbij waterstof ingezet wordt voor de warmtevoorziening bij twee appartement-gebouwen. 
 
Vorig jaar heeft Kiwa in opdracht van de netbeheerders het onderzoek “Toekomstbestendige 
gasdistributienetten” uitgevoerd. In het onderzoek is o.a. nader ingegaan op de specifieke 
veiligheidsaspecten die spelen bij de distributie en het gebruik (binnenhuis) van waterstof. Naast de 
algemene veiligheidsrisico’s die standaard behoren bij de brandbare gassen, speelt er bij waterstof nog 
een aantal extra gevaarsaspecten t.o.v. aardgas: 

• Waterstof heeft een lagere ontstekingsenergie (15 x lager als aardgas); 
• Waterstof heeft een ruimere explosiegrens (4 volume% tot 74 volume%); 
• Waterstof permeëert 5x gemakkelijker door een kunststofleiding; 
• Waterstoflekkage uit verbindingen in leidingsystemen is groter;      
• Waterstof is (net als aardgas) reukloos zonder geurtoevoeging. 

 
M.b.t. de veiligheidsaspecten concludeert het Kiwa dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
 
Standpunt VRU: 
 
De Veiligheidsregio Utrecht heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de alternatieve 
energiedragers in het kader van de energietransitie. Specifiek voor waterstof als energiedrager deelt de 
VRU het standpunt van het Kiwa dat nader veiligheidsonderzoek noodzakelijk is. In het kader van uw 
onderzoek adviseer ik u de veiligheidsrisico’s van het gebruik van waterstof zowel binnen als buiten de 
woning mee te nemen en af te wegen ten opzichte van een all-electric alternatief voor het 
Schilderskwartier. 
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BIJLAGE C 
 

Uitgangspunten, gegevens en bronnen 
Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
Woningen Aantallen Rijtjeswoningen '45 - '65 22 -  [1] 

  Vrijstaande woningen '65 - '85 26 -  [1] 
      
  Rijtjeswoningen '65 - '85 646 -  [1] 
  Appartementen '65 - '85 129 -  [1] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 26 -  [1] 
  Appartementen na 2000 51 -  [1] 

Warmteverliezen Vloeroppervlak Rijtjeswoningen '45 - '65 47 m2 [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 101 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 52 m2 [2] 
  Appartementen '65 - '85 0 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 56 m2 [2] 
  Appartementen na 2000 0 m2 [2] 
 Dakoppervlak Rijtjeswoningen '45 - '65 57,3 m2 [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 120,7 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 65,5 m2 [2] 
  Appartementen '65 - '85 0 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 56,1 m2 [2] 
  Appartementen na 2000 0 m2 [2] 
 Geveloppervlak Rijtjeswoningen '45 - '65 42,3 m2 [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 164,7 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 (muur) 11 m2 [3] 



 

 
 

39 
 

Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
  Rijtjeswoningen '65 - '86 (hout) 9 m3 [3] 
  Appartementen '65 - '85 21,2 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 49,9 m2 [2] 
  Appartementen na 2000 24,7 m2 [2] 
 Raamoppervlak Rijtjeswoningen '45 - '65 21,4 m2 [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 35,3 m2 [3] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 33 m2 [3] 
  Appartementen '65 - '85 21,3 m2 [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 21,8 m2 [2] 
  Appartementen na 2000 15,8 m2 [2] 
 U-waarde vloer Rijtjeswoningen '45 - '65 1,72 W/m2K [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 2,33 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 2,33 W/m2K [2] 
  Appartementen '65 - '85 0 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 0,36 W/m2K [2] 
  Appartementen na 2000 0 W/m2K [2] 
 U-waarde dak Rijtjeswoningen '45 - '65 57,3 W/m2K [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 120,7 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 65,5 W/m2K [2] 
  Appartementen '65 - '85 0 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 56,1 W/m2K [2] 
  Appartementen na 2000 0 W/m2K [2] 
 U-waarde gevel Rijtjeswoningen '45 - '65 1,61 W/m2K [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 1,45 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 (muur) 1,45 W/m2K [3] 
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Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
  Rijtjeswoningen '65 - '86 (hout) 0,6 W/m2K [3] 
  Appartementen '65 - '85 1,45 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 0,36 W/m2K [2] 
  Appartementen na 2000 0,36 W/m2K [2] 
 U-waarde ramen Rijtjeswoningen '45 - '65 3,6 W/m2K [2] 
  Vrijstaande woningen '65 - '85 3,3 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '65 - '85 3,3 W/m2K [2] 
  Appartementen '65 - '85 3,65 W/m2K [2] 
  Rijtjeswoningen '85 - '00 2,15 W/m2K [2] 
  Appartementen na 2000 2,13 W/m2K [2] 

Isolatie U-waarde Dakisolatie 0,36 W/m2K [4] 
  Spouwmuurisolatie 0,36 W/m2K [4] 
  Vloerisolatie 0,36 W/m2K [4] 
  HR-glas 1,8 W/m2K [4] 
 Prijs Dakisolatie   60,- €/m2 [4] 
  Spouwmuurisolatie   19,- €/m3 [4] 
  Vloerisolatie 32,50 €/m4 [4] 
  HR-glas 165,- €/m5 [4] 

Warmteverliezen Overig Graaduren 7443 h/jaar [5] 
  Binnentemperatuur 16,5 ⁰C [2] 
  Buitentemperatuur 9 ⁰C [2] 
  Rendement HR-ketel 107 % [2] 
  Correctie nachtverlaging 96 % [6] 
  Calorische onderwaarde aardgas 31,65 MJ/Nm3 [7] 

Overig verbruik Elektriciteit Overig verbruik 3400 kWh/jaar [3] 
 Koken Aardgas 65 Nm3/jaar [8] 
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Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
  Elektriciteit 530 kWh/jaar [9] 
 Warmtapwater Aardgas 375 Nm3/jaar [8] 
  Elektriciteit 3664 kWh/jaar [8] 

Capaciteit Verwarming  Laagste buitentemperatuur -20 ⁰C [5] 
Kosten Aardgas  2 ct/kWh [12] 

 Waterstof Grijs 1,28 €/kg [10] 
  Opslag CO2 0,235 tot 0,57 €/kg [10] 
  Transport tube trailers 0,25 tot 0,30  €/kg [11] 
 Elektriciteit Gemiddeld 4 ct/kWh [12] 
  Groen wind op land 2019 5 ct/kWh [13] 
  Groen wind op land 2030 3,5 ct/kWh [13] 
 Electrolyser Investering 2019 1000 €/kW [12] 
  Investering 2030 350 €/kW [14] 
  Efficiency 2019 65 % [15] 
  Efficiency 2030 75 % [15] 
  Levensduur stack 2019 40000 uur [15] 
  Levensduur stack 2030 80000 uur [15] 
  Vollasturen (40%) 3504 uur [12] 
  Jaarlijkse kosten 1 % [15] 
 Waterstofleiding Lengte 3 km [12] 
  Prijs 500 €/m [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,25 % [12] 
 Warmtepomp Prijs 2019 (Zie Figuur 20) Capaciteit afhankelijk   € [16], [17] 
  Prijsverlaging 2030 30 % [12] 
  Levensduur 25 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 3 % [12] 
  Installatie 1500 € [12] 
  SCOP warmte 2019 4 - [12] 
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Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
  SCOP warmte 2030 5 - [12] 
  SCOP warmwater 2 - [12] 
 Waterstofketel Prijs 2019 1500 € [15] 
  Prijs 2030 1100 € [12] 
  Levensduur 15 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 5 % [12] 
  Installatie 2019 300 € [15] 
  Installatie 2030 200 € [15] 
 Zonnepanelen Prijs 10 panelen 2019 4500 € [12] 
  Prijs 10 panelen 2030 3825 € [12] 
  Levensduur 25 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 1 % [12] 
  Opbrengst 270 kWh/jaar/# [12] 
 LT radiatoren Prijs 225 €/kW [12],[22] 
  Installatie  80 €/# [12] 
 Elektrisch fornuis Prijs 700 € [12] 
  Levensduur 25 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,1 % [12] 
 Gasfornuis Prijs 500 € [12] 
  Levensduur 25 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,1 % [12] 
 Gas CV ketel Prijs 1100 € [12] 
  Levensduur 15 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 5 % [12] 
 Buitenkast Prijs 1530 € [21] 
  Installatie 1000 € [21] 
  Levensduur 30 jaar [21] 
  Jaarlijkse kosten 0,5 % [21] 

Elektriciteitsnet Middenspanning Lengte per woning 9 m  [12] 
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Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
  Prijs conventioneel 100 €/# [12] 
  Prijs all electric 140 €/# [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 0,1 % [12] 
 Laagspanning Lengte per woning 12 m  [12] 
  Prijs conventioneel 50 €/# [12] 
  Prijs all electric 70 €/# [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 0,1 % [12] 
 Transformator Woningen per stuk 200 - [12] 
  Prijs conventioneel 7500 €/# [12] 
  Prijs all electric 10000 €/# [12] 
  Levensduur 30 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 1 % [12] 
 Aansluiting Prijs conventioneel 750 €/# [12] 
  Prijs all electric 1000 €/# [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,2 % [12] 
 Meter Prijs 120 €/# [12] 
  Levensduur 30 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,15 % [12] 

Gasnet Middendruk Lengte per woning 2 m  [12] 
  Prijs 150 €/# [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 0,25 % [12] 
 Lagedruk Lengte per woning 8 m  [12] 
  Prijs 80 €/# [12] 
  Levensduur 50 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 0,25 % [12] 
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Onderwerp Onderdeel Omschrijving Waarde Eenheid Bron 
 Regelstation Woningen per stuk 200 - [12] 
  Prijs 17500 €/# [12] 
  Levensduur 30 jaar [12] 
  jaarlijkse kosten 1,5 % [12] 
 Aansluiting Prijs 1000 €/# [12] 
  Levensduur 30 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,25 % [12] 
 Meter Prijs 120 €/# [12] 
  Levensduur 30 jaar [12] 
  Jaarlijkse kosten 0,3 % [12] 

CO2 Elektriciteit 2019  0,413 kg/kWh [18] 
 Elektriciteit 2030  0,2 kg/kWh [14],[18] 
 Grijze waterstof  10 kg CO2/kg 

H2 

[12] 

 Blauwe waterstof  1 kg CO2/kg 
H2 

[12] 

Overig Verwijderen gasnet  500 €/woning [19] 
 WACC  3,48 % [20] 
 Rentekosten  2 % [3] 
 Gasunie net  15 €/jaar [12] 
 Tennet net  30 €/jaar [12] 
 Administratie gas  25 €/jaar [12] 
 Administratie Elektriciteit 40 €/jaar [12] 
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BIJLAGE D 
 

Prijs van waterstof 
De prijs van grijze waterstof wordt door de IEA geschat op € 1,28 per kg48. Als de CO2 wordt afgevangen 
en opgeslagen komt daar 0,235 tot 0,57 €/kg bij voor blauwe waterstof. Voor de aanvoer van waterstof 
over de weg met tube trailers wordt de prijs nog verhoogd met 0,25 tot 0,30 €/kg. 

Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame (lokaal opgewekte) elektriciteit. 

De prijzen van elektriciteit uit zon en wind dalen gestaag. Dit is te zien in Figuur 18. 

 

  

Figuur 18. Daling van de kosten voor onshore en offshore wind en zonneweides. LCOE= 
Levelized Cost of Energy 
 

De kosten van elektrolysers dalen ook49. In het energieakkoord wordt zelfs gesproken van een daling 
met 65% in 2030 en daarnaast nemen de efficiency (van 65% naar 75%) en de levensduur (van 40.000 
naar 80.000 uur) toe50.  

Op basis hiervan kan berekend worden dat de kostprijs van groene waterstof nu € 5,10 per kg zal zijn en 
in 2030 € 2,24 per kg51. Een belangrijk deel hierin is ook de ontwikkeling van de kostprijs van 
elektriciteit. Verwacht wordt (zie Figuur 18) dat deze zal dalen van 5 naar 3,5 €ct/kWh.  

  

 
48 Techno-economic evaluation of SMR based standalone (Merchant) hydrogen plant with CCS, IEAGHG technical report February 2017 
49 Dit geldt met name voor de PEM technologie. 
50 Bron: Hydrogenics 
51 De elektrolyser volgt hierbij het aanbod van elektriciteit uit wind en zon (d.w.z. 40% vollasturen). 
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Samenvattend geeft dit de volgende resultaten voor de verschillende vormen (kleuren) van waterstof: 

Omschrijving Kostprijs 
€/kg 

Kostprijs 
€ct/kWh 

CO2-bijdrage 
Kg CO2/Kg H2 

CO2-bijdrage 
gr CO2/kWh 

Grijze waterstof 1,56 3,9 10 250 

Blauwe waterstof 1,96 4,9 1 25 

Groene waterstof52 (2019) 5,10 12,9 0 0 

Groene waterstof53 (2030) 2,24 5,6 0 0 

Aardgas  2,0  190 
Tabel N. Waterstofprijzen en CO2-emissies 
  

 
52 Gebaseerd op een prijs voor groene stroom van 5 €ct/kWh. Dit is in lijn met de verwachting van onshore wind. 
53 Gebaseerd op een prijs voor groene stroom van 3,5 €ct/kWh. 



 

 
 

48 
 

BIJLAGE E 

Prijs en prestatie van een elektrische warmtepomp 
Een warmtepomp zet de warmte van de grond of de buitenlucht op een energiezuinige manier om in 
warm water voor sanitair of centrale verwarming. Dit werkt efficiënter naarmate de grond- of 
luchttemperatuur hoger is en het warme water koeler. Een lucht-water-warmtepomp werkt daarom 
minder goed in de winter, en er wordt gebruik voor gemaakt van lage temperatuur-verwarming in de 
woning.  

De werking van de warmtepomp wordt uitgedrukt in de verhouding tussen nuttige warmte (die uit de 
buitenlucht, of de grond is onttrokken) en de energie (elektriciteit) die nodig is om de warmtepomp te 
laten werken. Deze verhouding wordt de Coefficient of Performance (COP) genoemd. Om een eerlijke 
vergelijking te kunnen maken wordt met een gemiddelde COP over het jaar gerekend. Dit is de 
zogenaamde Seasonal Coefficient of Performance (SCOP). 

Er zijn ruwweg drie soorten warmtepompen beschikbaar: 

1. De lucht/water-warmtepomp. Deze bestaat uit een binnen- en een buitengedeelte (zie Figuur 
19). Het buitengedeelte kan aan de muur bevestigd worden of vrijstaand op de grond worden 
geplaatst. In de berekeningen wordt de SCOP voor verwarming op 4 gesteld en voor 
warmtapwater op 254. Deze wordt gebruikt in scenario 3. 

 

Figuur 19. Voorbeeld van een lucht-water warmtepomp met binnen- en buitengedeelte: 
de Vaillant AroTHERM 

2. De grondwarmtepomp. Deze onttrekt de warmte aan de bodem en er moet dus een 
warmtewisselaar (veelal een verticale of horizontale buis) die moet worden ingegraven of 
geboord. Het plaatsen van deze bron maakt dit type warmtepomp duurder. De SCOP is hoger 
(ongeveer 1 punt). Dit type wordt niet verder gebruikt in deze verkenning in verband met een 
verhoogde kans op paalrot als er met bodemlussen door de kleilaag wordt geboord. 

3. De hybride warmtepomp.  Dit is een combinatie van een kleine (lucht-)warmtepomp met een cv-
ketel. De warmtepomp verzorgt de basislast van verwarming. De ketel verzorgt de productie van 
warmtapwater en de piekvraag aan verwarming op extra koude dagen. De SCOP voor 
verwarming is 5. Deze wordt gebruikt in scenario 5. 

 
54 DE SCOP van warmtapwater is lager omdat de temperatuur daarvan hoger moet zijn (60⁰C in plaats van 35 tot 45⁰C voor verwarming) 
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De benodigde kosten van een luchtwarmtepomp zijn afhankelijk van de capaciteit. Als er meer isolatie 
wordt toegepast kan volstaan worden met een kleinere warmtepomp. In Figuur 20 zijn de gegevens van 
prijzen en capaciteiten weergegeven voor drie verschillende fabrikanten. De serie van de firma Bosch 
zijn duidelijk hoger in prijs. In de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het verband dat is 
weergegeven door de stippellijn. De benodigde capaciteit wordt bepaald in samenhang met Tabel G.  

De resultaten staan in Tabel O. Daarin zijn voor oplopende effectiviteit van de isolatie-maatregelen (die 
per woningtype kunnen verschillen) de berekende capaciteit van de warmtepomp voor verwarming en de 
lage temperatuur radiatoren weergegeven, en de bijbehorende prijzen (voor de warmtepompen is 
onderscheid gemaakt tussen 2019 en de verwachting voor 2030).  

 

Figuur 20. Verband tussen prijs en capaciteit voor 3 verschillende merken 
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Rijtjeswoning   Vrijstaande woning  
’45-‘65  ’65-‘85 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 kW € € €   kW € € € 
Geen 13,8 10550 7350 4300  Geen 30,6 15700 11000 8300 
gevel 11,4 9800 6850 3800  vloer 21,9 13050 9100 6350 

+ vloer 8,6 8950 6250 3150  + gevel 14,0 10600 7400 4600 
+ dak 5,7 8050 5650 2500  + ramen 11,7 9900 6900 4050 

+ ramen 4,0 7500 5250 2100  + dak 8,9 9000 6300 3450 
           

Rijtjeswoning   Appartement  
’65-‘85  ’65-‘85 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 kW € € €   kW € € € 
Geen 13,6 10450 7350 4250  Geen 4,8 7750 5450 2250 
vloer 9,1 9100 6350 3250  gevel 3,7 7450 5200 2050 

+ gevel 8,5 8900 6250 3100  + ramen 2,0 6900 4850 1650 
+ ramen 6,3 8250 5750 2600  -     

+ dak 4,8 7750 5450 2250  -     
           

Rijtjeswoning  Appartement 
’85-‘00  Na 2000 

Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 Isolatie-
maatregel 

Benodigde 
capaciteit 

Prijs 
2019 

Prijs 
2030 

Prijs LT 
radiatoren 

 kW € € €   kW € € € 
Geen 4,6 7700 5400 2250  Geen 1,9 6850 4800 1600 

ramen 4,3 7600 5300 2150  ramen 1,6 6800 4750 1550 
Tabel O. Resultaten voor de berekeningen van de capaciteit en de prijs van een warmtepomp (voor 2019 en 2030) en lage 
temperatuur radiatoren voor verschillende opeenvolgende isolatie-maatregelen. De prijzen zijn inclusief installatie. De prijzen zijn op 
€ 50,- afgerond. 
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ABOUT DNV GL 
Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations 
to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical 
assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and 
energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. 
Operating in more than 100 countries, our 16,000 professionals are dedicated to helping our customers 
make the world safer, smarter and greener. 
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versie 24 februari 2021 

Toelichting samenhang beleidsdossiers energietransitie 
In deze toelichting worden de belangrijkste processen binnen de energietransitie van spoor 2 kort toegelicht. De planning die is weergegeven in de 
samenhang beleidsdossiers energietransitie is indicatief. Het gaat om complexe processen met grote belangen, waardoor de planning in de loop van de tijd 
kan veranderen. De tijdlijn wordt bij toekomstige raadsvoorstellen over de energietransitie aangepast aan de nieuwste inzichten.  
 
Rijk | Klimaatakkoord  
Nationaal is in het coalitieakkoord de ambitie geformuleerd om de CO2 emissie in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel 
naar het doel van 95% CO2 reductie in 2050 uit de klimaatwet. De klimaatwet is in mei 2019 aangenomen door de eerste kamer. Het kabinet heeft bedrijven 
en (overheids)organisaties gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoe de CO2 emissie in 2030 met 49% verlaagd kan worden. Het klimaatakkoord 
bevat dus nationale afspraken die de partijen ook zelf willen nakomen. In juni 2019 heeft het Kabinet het nationaal klimaatakkoord gepresenteerd. In 
november 2019 heeft de bijzondere ALV van de VNG ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door de VNG.  
 
Regionaal | RES-U16  
In het nationaal Klimaatakkoord staat dat het behalen van de doelstellingen voor warmte in de gebouwde omgeving en voor het opwekken van duurzame 
elektriciteit (grootschalige zonne-energie en windenergie, handreiking RES 1.1 d.d. oktober 2019) een gezamenlijke taak is van rijk, provincie, waterschappen 
en gemeenten. Gemeenten, provincies en waterschappen organiseren zich in een Regionale Energiestrategie (RES) om hier invulling aan te geven. Voor 
gemeenten is er een belangrijke rol weggelegd. De raad heeft en houdt zeggenschap tijdens de vorming en totstandkoming van de RES. Op 19 februari is 
tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021. 
Bestuurders willen de tijd nemen om tot consensus te komen, om de participatie goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren. 
 
Lokaal | Afwegingskader grootschalige duurzame energie  
Het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de gemeente Woerden heeft een grote impact op de omgeving en dus is participatie van 
belanghebbenden onontbeerlijk bij het maken van keuzes. De startnotitie grootschalige energieopwekking en het raadsvoorstel participatieproces duurzame 
energie beschrijven de wijze waarop de samenleving betrokken wordt, de kaders waarbinnen de samenleving kan meepraten en welke rol de raad heeft.  
Het afwegingskader wordt opgesteld op basis van de inbreng van belanghebbenden, van ruimtelijke experts, van technische eisen (wet- en regelgeving en 
ruimte op het netwerk) en experts op gebied van lokale participatie/zeggenschap, gezondheid (GGD), veiligheid (VRU) en milieu (ODRU). In het 
afwegingskader worden de voorwaarden vastgelegd waaronder grootschalige duurzame energie mogelijk is binnen de gemeente Woerden en hoeveel 
duurzame energie in 2030 opgewekt wordt. Aan het eind van het proces wordt het afwegingskader vastgesteld door de raad, waarbij nog inspraak mogelijk is. 
Het afwegingskader wordt na goedkeuring door de raad ook ingebracht in de Regionale Energiestrategie.  
 
Lokaal | Gemeentelijke Warmtevisie  
In de regionale energiestrategie worden afspraken gemaakt over mogelijk gebruik van grootschalige warmtebronnen in de regio. De Warmtevisie Woerden is 
een transitieplan voor de gemeente dat zal beschrijven hoe Woerden de overgang naar CO2 neutrale warmtevoorziening in gebouwde omgeving wil 
vormgeven. Het is een visie op de opgave in de gemeente en gaat in op kansen, prioriteiten, afwegingen en criteria die gezamenlijk belangrijk gevonden 
worden. Het geeft inzicht in de volgorde en het tempo van de wijkaanpakken. De startnotitie warmtevisie Woerden en het raadsbesluit over de uitgangspunten 
voor het participatieproces, bepalen  het proces waarmee samen met de samenleving en de gemeenteraad een warmtevisie wordt geformuleerd. De raad 
heeft het kader haalbaar en betaalbaar voor de uitwerking van de warmtevisie meegegeven. De warmtevisie is na goedkeuring door de raad de basis voor 
verdere uitwerkingen van warmteplannen waarin per wijk, buurt of gebied zal worden beschreven hoe de gebouwde omgeving kan overstappen op duurzame 
warmte.  
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