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Opdracht
Warmtenetten bieden veel potentie voor stedelijk gebied. De aandacht bij de warmtetransitie gaat
vaak vooral uit naar grote collectieve oplossingen in stedelijke gebied, waar bewoners in wijkgerichte
aanpakken (collectief) worden ontzorgd en begeleid. Voor het platteland (met dorpskernen en veel
buitengebied) zijn minder en andere opties voor duurzame warmte beschikbaar dan voor stedelijk
gebied. Voor collectieve systemen (HT warmtenetten) is de bebouwingsdichtheid niet hoog genoeg.
HT warmtenetten zijn zowel technisch als economisch lastig te realiseren in kleine kernen.
Betekent het bovenstaande dat voor bewoners van het Twentse platteland de overgang naar een
aardgasvrije gebouwde omgeving, later zal plaatsvinden dan in de stedelijke omgeving en
individueler (minder collectief) van karakter zal zijn? Of zijn er ook voor dorpskernen toch collectieve
aanpakken denkbaar? Kunnen we in de RES komen tot regionale afspraken over het gebruik van
beschikbare bronnen, zodat warmte-opties voor het platteland (zoals groen gas en biomassa) ook
juist dáár kunnen worden ingezet (aanbod en vraag dicht bij elkaar)? En wat betekenen de warmteopties voor het platteland voor de financiële en maatschappelijke haalbaarheid?
In de verkenningsfase heeft de werkgroep gewerkt aan de volgende onderwerpen:
• De afbakening van het plattelandsgebied (t.o.v. het regionaal stedelijk warmtenet)
• Kwantificatie van het aantal huishoudens op het platteland t.o.v. totaal van Twente
en het (huidig en toekomstig) warmtegebruik
• Inventarisatie van het energiebesparingspotentieel, de beschikbare warmte-opties
en een overzicht van de bekende warmteprojecten
• Kostenverdeling van verschillende opties (maatschappelijke versus kosten voor
individuele woningeigenaren)
• Technische en marktontwikkeling (innovatie en voorbeelden elders) van
‘plattelandsoplossingen’
• Een verkenning van maatschappelijke discussies en draagvlak
• Verkenning hoe projecten met laag financieel rendement gerealiseerd zouden
kunnen worden (bijvoorbeeld door de inzet van de opbrengst van projecten
duurzame opwek op het platteland
• Een afwegingskader en voorstel voor mogelijke (regionale) afspraken over de
verdeling van warmte-opties
Bestuurlijke opdracht:
•
Geef Inzicht in de warmtevraag (nu en toekomstig), de alternatieve warmteopties en de specifieke issues die spelen op het
platteland (inclusief de dorpskernen) van Twente
•
Biedt een bouwsteen / aanbeveling voor de RES over 'verdeling van warmte-opties (o.a. biomassa-biogas) voor het
platteland

Voor een aantal van de verkenningsvragen was de werkgroep afhankelijk van de uitwerking van de
andere Warmte – werkgroepen. Via het overleg in de thematafel Warmte is daarom tijdens de
verkenningsfase steeds naar afstemming en het delen van informatie met de andere werkgroepen
gezocht. Achteraf is de verzamelde en beschikbare informatie voor de werkgroep ‘Alternatieven
Warmte Platteland’ samengevoegd in dit document. De informatie en de uitkomst van de discussies
uit de Werkgroep Platteland zijn ingebracht bij de Thematafel Warmte om zo tot een samenhangend
regionaal verhaal voor Warmte te komen.
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Afbakening en raakvlakken met andere werkgroepen Thematafel Warmte:
werkgroep Biomassa en biogas: beschikbaarheid bronnen, afweging en verdelingsvoorstel biomassa en biogas
werkgroep Aquathermie en geothermie: beschikbaarheid bronnen
werkgroep Regionaal warmtenet : afbakening stedelijk gebied - platteland, inventarisatie restwarmtebronnen

Werkwijze van de werkgroep
De werkgroep heeft de bouwsteen in de periode juni tot eind november 2019 samengesteld. De werkgroep is 7 keer bij elkaar gekomen in
wisselende samenstelling. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van data van de Provincie Overijssel en externe ondersteuning van Sweco.
Met de bestuurlijke opdrachtgever is tussentijds vooral via mail gecommuniceerd over het verloop van de werkzaamheden. In de vier
plenaire regionale werkconferenties van de RES zijn tussenresultaten getoetst bij alle geïnteresseerde regionale partners.
Dit bouwsteen-document is gebaseerd op de door de werkgroep verzamelde informatie, de verslagen van de bijeenkomsten en de
samenvattende memo’s die zijn besproken in de werkgroep. Dit document vormt de uitgeschreven versie van al die informatie.

1. Afbakening en kenmerken van het ‘plattelandsgebied’ Twente
Het deelgebied Platteland vormt als het ware de ‘contramal’ van het stedelijk gebied in Twente en
bestaat op hoofdlijnen uit het grondoppervlak van 9 plattelandsgemeenten: Dinkelland,
Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand,
Wierden. Voor deze gemeenten lijkt een aansluiting op het Regionaal Stedelijk Warmtenet niet de
eerst logische oplossing. Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal zijn de gemeenten waar
een aansluiting op het Regionale warmtenet in eerste instantie is voorzien. Haaksbergen en Wierden
zouden misschien in latere fasen kunnen worden aangesloten, zeker is dat echter niet. 1 De 9
gemeenten vallen daarmee onder de “Plattelandsgemeenten”. Ook in de stedelijke gebieden liggen
echter dorpskernen en buitengebied, waarvoor aansluiting op het regionaal stedelijk warmtenet
minder waarschijnlijk is.2

Bron: Sweco

De 261.326 inwoners van het plattelandsgebied Twente vormen 42% van het totaal aantal inwoners;
de 106.889 woningen zijn 39 % van het totaal aantal woningen in Twente. De verhouding koopversus huurwoningen is 71 – 29%. 33% van de woningen heeft een geldig energielabel, met een grote

1 Haaksbergen en Wierden zijn daarom vooralsnog meegenomen in het plattelandsgebied.
2 Het regionaal warmtenet kan waarschijnlijk zo’n 100.000 woningequivalenten ‘bedienen’ (39 % van
de Twentse woningen).
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spreiding tussen label E en A. Het gebied kenmerkt zich door relatief veel grondoppervlak (1171,69
km2) met een lagere bevolkings- en woningdichtheid dan het stedelijke gebied. Voor Twente als
geheel is er een prognose van een lichte daling van het aantal inwoners met ongeveer 0,65% (CBS
gegevens bevolkingsgroei, 2017). In de meeste plattelandsgemeenten wordt lichte krimp verwacht.
Drie plattelandsgemeenten hebben mogelijk een beperkte groei. De verspreid liggende dorpskernen
en buurtschappen variëren van enkele tientallen tot duizenden woningen. In het buitengebied liggen
verspreide woningen en boerenerven.

Bron: Sweco

76 % van de woningen is van vóór 1995. Relatief zijn er meer koopwoningen en is de variatie in
woningen groter (meer vrijstaand en 2^1 kap) dan in het stedelijk gebied. Ook zijn er relatief meer
grotere woningen (gemiddeld m3 inhoud; gemiddeld woonoppervlak p.p.) en is er minder gestapelde
bouw. Er is relatief minder industrie en meer landbouw (waarvan beperkt glastuinbouw) dan in het
stedelijk gebied. Andere vraagstukken die spelen op het platteland zijn bijvoorbeeld benoemd in de
IBP opgave Vitaal Platteland. Er zijn minder en kleinere nieuwbouwprojecten dan in het stedelijk
gebied van Twente. In de dorpskernen en daarbuiten zijn rijks- en gemeentelijke monumenten (o.a.
boerderijen)

Resultaat:
Het plattelandsgebied Twente is grofweg afgebakend tot 9 gemeenten met daarin 39% van de
woningen.
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2. Huidige en toekomstige warmtevraag gebouwde omgeving
Situatie in Twente - warmtevraag
Voor dit onderwerp is gebruik gemaakt van de meest recente versies van de gemeentelijke RESFactsheets en infographics (RES Twente, juli 2019), die zijn samengevoegd in de Factsheet Warmte
voor de Twentse plattelandsgemeenten (P9) (Jaap de Boer, 25 juli 2019) en het overzicht van Sweco
(november 2019). Het huidige aardgasverbruik van woningen en andere sectoren in de Twentse
plattelandsgemeenten is weergegeven in onderstaande figuur:

Aardgas is op dit moment de dominante bron (geen bestaande warmtenetten; enkele woningen
individueel aardgasvrij). Het gemiddelde gasverbruik in Twente is met 1.468 m3/jr (2017) iets hoger
dan het landelijke gemiddelde. Het gasverbruik van woningen in Twente vertoont een dalende trend.
Als deze trend doorzet dan is richting 2030 nog een extra besparing te verwachten tot 30 %. Bij
vergaande inspanning zou het besparingspotentieel wellicht nog hoger kunnen zijn (Pioneering).
De gegevens voor de bevolkingsgroei tussen 2018 en 2035 (prognose) van het CBS
(https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/sterke-groei-in-steden-en-randgemeenten-verwacht )
geven een (lichte) daling aan voor heel Twente, waarbij de plattelandsgemeenten gemiddeld licht
krimpen en de steden gemiddeld licht groeien:
- Heel Twente: -0,65%
- Plattelandsgemeenten: -2,64%
- Regionaal warmtenet: 0,76%
In de atlas Twente zijn de gegevens van Primos opgenomen:
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Bron: https://www.regiotwente.nl/werken-aan/economie/atlas-twente
Deze data en de bevolkingsprognose leidt tot de volgende overzichten voor de huidige en
toekomstige warmtevraag in 2030 voor Twente:

Op basis van de huidige situatie en aannames van de ontwikkeling van de bevolking en het
energieverbruik, is een prognose te maken voor de situatie in 2030. Hierbij zijn de volgende
aannames gebruikt:
- De prognose bevolkingsgroei 2035 van het CBS
- 30% aardgasbesparing in de woningen
- 25% aardgasbesparing in gebouwen (utiliteit)
- 25% aardgasbesparing in de industrie

Resultaat:
In het plattelandsgebied zit 36% van het totale aardgasverbruik in Twente. Het aardgasgebruik in
de gebouwde omgeving vertoont een dalende trend.

3. Alternatieve (potentiële) warmtebronnen Platteland
De gegevens over de beschikbaarheid van potentiële warmtebronnen zijn verzameld in de
verschillende werkgroepen van de thematafel warmte. Daarnaast zijn de kansen voor een regionaal
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warmte- en biogasnetwerk in beeld gebracht. In de volgende figuur zijn deze netwerken
weergegeven en tevens de restwarmtebronnen van de industrie en de RWZI’s. Wierden en
Haaksbergen staan hierin opgenomen als mogelijke gemeentes voor het regionale warmtenet. Het
besluit hiertoe is echter nog niet genomen.

Het platteland is een bron van duurzame biomassa en biogas, terwijl in het stedelijk gebied de
meeste potentiële restwarmtebronnen van industrie aanwezig zijn. Op het platteland zijn er kansen
voor geothermie, aquathermie en kleine lokale restwarmtebronnen. Dat er kansen zijn betekent niet
dat er kansen in overvloed zijn. Geen van de bronnen biedt voldoende potentieel om alle woningen
in Twente te verduurzamen. In de plattelandsgemeenten en het buitengebied zijn minder
mogelijkheden voor duurzame warmte. Een warmtenet is vaak niet mogelijk door de lage
bebouwingsdichtheid en de afwezigheid van restwarmte. Dit betekent dat er voornamelijk elektrisch
verwarmen met warmtepompen en duurzaam gas als alternatief overblijft. Duurzaam gas (biogas) is
beperkt beschikbaar en kent ook haar vraag in industrie en mobiliteit. Bij extra inzet op de productie
van duurzaam gas speelt daarnaast de vraag van de locatie (centrale of decentrale productie) en de
afzet. In het buitengebied waar woningen ver uit elkaar staan kan houtige biomassa een belangrijke
aanvulling zijn op de duurzame alternatieven. De inzet van houtachtige biomassa komt momenteel
echter steeds verder ter discussie te staan.
Diepe geothermie (HT bron) lijkt meer potentieel te hebben dan verwacht. Dit vraagt om nader
inzicht in mogelijkheden van de winning. Hoewel minder dan in het westen van Nederland, kan het
op termijn mogelijk toch significant bijdragen in de warmte transitie. Zowel voor de grotere kernen in
het buitengebied als voor het regionaal warmtenet. De gevolgen (risico’s) van de winning lijken
beperkt of beheersbaar. De kosten zijn echter hoog en de boringen hebben een hoog financieel
risico. Ondiepe bodemenergie (met open en gesloten systemen) en aquathermie (LT bronnen)
bieden op meerdere plaatsen kansen als warmtebron voor kleinere warmtenetten in bebouwd
gebied. Hiermee kan een deel van de warmtevraag op platteland worden voorzien (de grotere
dorpskernen). Bodemenergie is vanwege grondwaterbescherming niet overal toegestaan.
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Het plattelandsgebied biedt verder ook kansen voor zonnewarmte met zonneboiler en/of PVT
panelen (op staldaken en beschikbare ruimte) in combinatie met (ondergrondse) seizoenbuffer.
Resultaat:
Voor de plattelandsgemeenten is het regionaal warmtenet niet mogelijk, daar zijn de afstanden te
groot voor. In de grotere dorpskernen kunnen kleinere lokale warmtenetten ontstaan, gevoed door
lokale restwarmtebronnen, aquathermie, houtige biomassa of op termijn zelfs geothermie. Voor
grote delen van het gebied is dit echter geen optie. Voor die woningen zijn de opties beperkt:
houtpellet kachels (worden niet meer gesubsidieerd), duurzaam gas (is beperkt beschikbaar) en
elektrisch met warmtepompen is nog vaak duur. Om ook in deze gebieden de energietransitie
betaalbaar en gedragen te houden, zullen we regie moeten voeren op warmtebronnen, de productie
stimuleren en bij het rijk de uitdagingen moeten aankaarten.

4. Keuze(modellen) voor warmteopties
De gebruikte analysemodellen warmte-opties
CE Delft heeft het CEGOIA model ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat in de totale keten
de goedkoopste warmtetechniek is. Het CEGOIA model berekent op buurtniveau de kosten van
duurzame beschikbare warmteproductie over de gehele keten (productie, distributie, besparing en
consumptie). Het goedkoopste duurzame alternatief wordt vervolgens door het model geselecteerd
en weergegeven op een kaart. In 2015 is met dit model de warmtesituatie in Overijssel
doorgerekend, met een indicatie van de goedkoopste duurzame warmte-opties voor de buurten in
alle 25 gemeenten van Overijssel.3

Beeld van het CEGOIA model in Overijssel

3 Warmtekaart Overijssel, Kaart en toelichting. CE Delft 2015
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De afbeelding geeft weer wat de hernieuwbare warmtetechnieken zijn met de laagste ketenkosten
op buurtniveau, in combinatie met besparingsmaatregelen.
De optie van elektrische warmtepompen voor woningen en wko voor utiliteit is voor het
grootste aantal woningen de optie met laagste totale kosten. Restwarmtelevering en buurten
volledig op elektrische warmtepompen volgen op respectabele afstand.
- In laagstedelijke gebieden, waar de ondergrond geschikt is voor wko, heeft een combinatie
van wko voor utiliteit en warmtepompen voor woningen de voorkeur. In niet-stedelijke
gebieden heeft de optie de elektrische warmtepomp voor alle gebouwen de laagste kosten.
- Groen gas is enkel interessant voor de oudbouw (hoog)stedelijke gebieden, waar de kosten
voor isolatie en infrastructuur hoger zijn door bijvoorbeeld de monumentale gebouwen.
Het CEGOIA model is gebruikt als input voor de Sprintsessies Warmte in Overijssel in 2019. Enexis heeft
berekeningen laten uitvoeren aan de hand van het CEGOIA model. Voor het grootste deel van de
plattelandsgemeenten geeft het CEGOIA model aan dat de warmtetransitie voor de meeste gebouwen
met een warmtepomp de voordeligste techniek is, gevolgd door hybride warmtepomp en CV-ketels
(houtige biomassa).
-

Leidraad
Voor gemeenten is vanaf oktober 2019 een Leidraad beschikbaar gesteld voor de Transitievisie
Warmte. De Leidraad bestaat uit een Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse. In de
Startanalyse is het analysemodel Vesta MAIS gebruikt. De 5 onderscheiden Strategieën zijn:
S1: individuele elektrische warmtepomp;
S2: warmtenet met MT en HT bron;
S3: warmtenet met LT bron;
S4 hernieuwbaar gas met hybride WP;
S5: hernieuwbaar gas met HR ketel.
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Beeld van de Startanalyse van de Leidraad voor Twente
Beide modellen geven op details net een iets ander beeld van de warmte-opties. Voor het overgrote
deel van Twentse Platteland is Strategie 1 (individuele elektrische warmtepompen) de strategie met
de laagste nationale kosten.
Actie: Cogas en Enexis maken een vergelijking en maken de verschillen inzichtelijk.

De lokale Warmtetransitievisies
De Warmtetransitievisies van de gemeenten leveren ook input voor de Regionale Structuur Warmte
en omgekeerd. Voor lokale keuzes van warmte-opties is een meer specifieke analyse van buurten en
wijken, en (koppel)kansen op lokaal niveau nodig. De eerste stap daarvoor kan in de Sprintsessie
Warmte worden gedaan. De gemeenten in Twente zijn daarmee begonnen, met het aanbod van de
provincie. Definitieve keuzes die voortkomen uit de uitvoeringsplannen op wijkniveau worden
meegenomen in vervolgversies van de RES 1.0. Dit is een proces dat elkaar onderling kan
beïnvloeden en dat zich ontwikkelt aan de hand van voortschrijdend inzicht.
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Bron: https://vng.nl/artikelen/overzicht-energietransitie-in-de-gebouwde-omgeving
Energiebesparen moet altijd de eerste stap in het verduurzamen van de warmtevraag zijn. Optimale
isolatie van woningen en gebouwen is essentieel. Ventilatie en koeling (mechanische of natuurlijke
ventilatie, zonnewering, groen dak en bomen) verdienen daarbij ook aandacht.
Het eerste beeld voor de lokale routekaarten uit de Sprintsessies Warmte
De Sprintsessies zijn door het programma Nieuwe Energie Overijssel aan alle gemeenten in Overijssel
aangeboden. Uit de Sprintsessies van de 4 NOT gemeenten en de 4 west-Twentse gemeenten4, zijn
de volgende mogelijkheden en kansen voor alternatieven voor het plattelandsgebied in beeld:
• Isoleren
• Kansen voor enkele kleinere lokale warmtenetten (o.b.v. lokale bronnen restwarmte,
biomassa, WKO of aquathermie), die nog vervolgonderzoek vergen:
In het NOT gebied: Denekamp, Ootmarsum ring, Deurningen, Losser-Oost, Oldenzaal (oudere
wijken west), (oudere) delen Harbrinkhoek, Tubbergen, Albergen en Geesteren.
In het gebied van de 4 west Twentse gemeenten: kern Vriezenveen, ?? Westerhaar
(Kruidenwijk en oale bouw), Vroomshoop-zuid, bedrijventerrein Weitzelpoort, Nijverdal –
Kruidenwijk-zuid?, Haarle, Daarlerveen?, Wierden-West?, Wierden- en Enter-centrum.5
• Voor grote delen van het buitengebied en wijken zijn all-electric warmtepompen of hybride
warmtepompen in combinatie met duurzaam gas de belangrijkste optie. De vraag naar
elektriciteit zal toenemen door verwarming met (hybride) warmtepompen, zonnewarmte
(zonnecollectoren of zon PVT).
In de (plattelands)gemeenten zijn de volgende Wijkuitvoeringsplannen in beeld:
Almelo (2019: Nieuwstraatkwartier);
Borne (?);
Dinkelland (2019: Weerselo, Tilligte);
Enschede (2019: Twekkelerveld, 2020: De Posten, Tubantia) ;
Haaksbergen (?);
Hellendoorn (?);
Hengelo (2019: Nijverheid);
Hof van Twente (?);

De sprintsessie voor Haaksbergen, Hof van Twente en Borne is gehouden op 20 en 21 november
2019.
5 Rijssen-Holten kiest in de routekaart voorlopig voor all-electric en lange termijn optie groengas en
waterstof.
4

-11-

Losser (2019: Losser-West, Beuningen);
Oldenzaal (2019: De Thij);
Rijssen-Holten (2019: Wijk van de Toekomst);
Tubbergen (2019: Manderveen, Harbrinkhoek);
Twenterand (2020: Vriezenveen centrum, ? Westerhaar);
Wierden (2019: Plan Oost)

Kern Haarle – Haarle Energieneutraal

NoM woningen Nijverdal
Keuzemodel woningen voor individuele / blokgebonden of collectieve warmteopties:
Pioneering heeft voor 6 (landelijke) gemeenten in West Overijssel een keuzemodel ontwikkeld in het
project Energieneutraal Verbouwen: een standaard aanpak om woningen, die niet seriematig
gebouwd zijn, energieneutraal te maken. Particulieren werd een standaard aanpak voor het
verduurzamen van vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen geboden. Op basis van de bestaande en
de te realiseren isolatiegraad van de woning kan men in een eenvoudig schema langs de te maken
keuzes lopen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de relevante mogelijkheden op het gebied van toe te
passen isolatiemaatregelen, warmteproductie, warmteafgifte en ventilatie. Ook wordt een duidelijke
structuur en overzicht aangebracht in de veelheid van opties’.
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Schema Mogelijkheden voor verduurzamen warmtevraag woningen, Pioneering
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Vergelijkbare keuzemodellen zijn gebruikt in de Sprintsessies Warmte.

Bron: Sprintsessies warmte , Tauw, Buro Loo, DWA
De overheid heeft zich als doel gesteld om in 2030 ongeveer 21% van de woningen van het aardgas
af te halen. Voor de Plattelandsgemeenten betekent dit dat ongeveer 22.000 woningen aardgasvrij
gemaakt moeten worden. Het voorgaande laat zien welke opties er op hoofdlijnen zijn voor de
plattelandsgemeenten. Opties om deze woningen aardgasvrij te maken zijn te verdelen in collectieve
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oplossingen en oplossingen per woning, Als op basis van de huidige gegevens gekeken wordt naar de
haalbaarheid van deze opties dan zijn ze als volgt te rangschikken (Sweco):
-

-

Collectieve opties (in volgorde van haalbaarheid):
o Warmte/koudeopslag in aquifer
o Restwarmte van een RWZI of oppervlakte water
o Restwarmte van de industrie
o Biogas
o Geothermie
Opties per woning (in volgorde van haalbaarheid):
o Lucht warmtepomp
o Warmte/koudeopslag in bodem
o Hybride warmtepomp (elektriciteit en duurzaam gas)
o Hout pellet-ketel

De verwachting is dat collectieve oplossingen per gemeente sterk zullen verschillen. Niet overal is
warmte/koudeopslag in aquifers mogelijk en niet in alle plattelandsgemeenten is restwarmte van de
industrie aanwezig of een RWZI. Daarnaast zullen er gemeenten zijn waar initiatieven zijn m.b.t.
biogas of waar in de toekomst geothermie een optie kan zijn.

5. Kostenverdeling van verschillende opties (maatschappelijke versus kosten voor
individuele woningeigenaren)
•

Informatie Pioneering
Routekaart Aedes met 4 scenario’s:
http://www.pioneering.nl/SiteFiles/1/files/presentatie_Routekaart_Aedes_WoON_180418.pdf

•

RVO - Voorbeeldwoningen 2011. Deze brochure bevat veel kentallen per bouwjarengroep. De
groepen zijn samengesteld op basis van het Bouwbesluit van destijds.
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/4.%20Brochure%20Voorbeeldwoningen%202011%20
bestaande%20bouw.pdf

•

Onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie naar de financieringsopgave en de
betaalbaarheid van de warmtetransitie voor woningeigenaren in de verschillende buurten (De
financiële gevolgen van de warmtetransitie: een onderzoek naar de investeringsuitdaging,
effecten op energiebetaalbaarheid en het potentieel van (nieuwe) financieringsvormen)
https://www.ecorys.com/sites/default/files/2019-06/20190220%20%20De%20financiele%20gevolgen%20van%20de%20warmtetransitie%20-%20Eindrapport.pdf
en
https://milieudefensie.nl/actueel/20190327-de-financiele-gevolgen-van-de-warmtetransitie.pdf
Ecorys heeft voor alle buurten van Nederland uitgezocht (o.b.v. het VESTA+ model) welke
alternatieven voor aardgas het meest aantrekkelijk zijn vanuit een technisch-economisch perspectief,
rekening houdend met de beleidsmaatregelen en doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Vervolgens
is uitgezocht wat de kosten zijn van de warmtetransitie. Een deel van de kosten kan terugverdiend
worden door een lagere energierekening, en een deel niet. Als derde stap is bekeken of de
warmtetransitie door woningeigenaren gefinancierd kan worden uit de overwaarde van de
woningen. Er is ook gekeken naar de financiële instrumenten die ontwikkeld zouden moeten worden
om woningeigenaren te helpen de warmtetransitie te financieren. Tenslotte is bezien wat de impact
is van de warmtetransitie op de betaalbaarheid van de energierekening voor huishoudens. Daarbij is
specifiek gekeken naar het aantal huishoudens dat energie-armoede kent.
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In dit rapport wordt een aantal uitspraken gedaan specifiek over het landelijk gebied:
- “Gemiddelde investeringskosten warmtetransitie zijn hoger in dunbevolkte buurten” p. 23
- “Aantal woningen met energielabelsprong het grootst in stedelijke gebieden. “ p.32
- “Ook toont de figuur dat de meerkosten in steden gemiddeld lager zijn dan de meerkosten in
het landelijk gebied.” p. 44
- “In het landelijk gebied zijn technische verduurzamingsopties vaak duurder (aansluiting op
warmtenet is vaak geen optie), is minder gestapelde bouw en zijn woningen voor wie
investeren in verduurzamen duurder is ondanks hun hoge verbruik (denk aan boerderijen).”
p.44
- “De kaart (totale ‘inkomenstekort’72 in 2030) laat zien dat energie-armoede niet specifiek
een stedelijk of een landelijk probleem is.” p.48
- “Het tegengaan van toename in energie-armoede is niet alleen een uitdaging voor de grote
steden.” P. 49
• De concept Warmtevisie NOT geeft voor acht aangewezen gebieden een beeld van de
maatschappelijke kosten van de technieken en de kosten voor bewoners (indicatieve
bandbreedte).
• Marktontwikkeling: Uit onderzoek naar de prijsdalingen van diverse duurzame technieken blijkt
dat de dalingen die de komende tien jaar kunnen worden verwacht er als volgt uitzien (zie ook
onderstaande grafiek welke de verwachte prijsontwikkelingen samenvat) Bron: Reader
netproblematiek Prof. Dr. Ir. Gerard de Leede JADS – Tilburg University):

- 10% per jaar voor opslag van energie in batterijen
- 8% per jaar voor energie uit zonPV
- 6% per jaar voor waterstof elektrolyse en brandstofcellen
- 3% per jaar voor windenergie op land (n.b. wind op zee zal sneller dalen)
- < 3% voor geothermie, warmtenetten en warmtepompen

6. Ontwikkelingen – Voorbeelden elders en Innovatie
De ontwikkeling van projecten van Zonnewarmte (in combinatie met een grote collectieve opslag
als seizoensberging voor warmte, in bijvoorbeeld een HoCoSto of Ecovat) kan een kansrijke nieuwe
ontwikkeling zijn, juist voor het platteland waar ruimte aanwezig is. Voorbeeld is de Proeftuin Nagele
(innovatief seizoensopslagsystemen van warmte op de schaal van ca. 50 woningen).
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Figuur: voorbeeld zonthermieproject in de Proeftuin Nagele
Combineren verduurzamingsmaatregelen (opwek elektriciteit en warmte) bij boerenbedrijven
Rapport Smart Farmer Grid II/ ECO2000: “Slim energiegebruik door boeren kan voor henzelf en voor
Nederland veel verschil maken”
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/smart-farmer-grid-20
https://www.enexisgroep.nl/media/2451/smart-farmer-grid-20.pdf
https://landwerk.nl/tijdschrift/verschenen/tijdschrift-landwerk-november-2019/
https://issuu.com/landwerk/docs/landwerk_2019-nummer_4_energiefabrieken
Aandachtspunten bij de huidige (en toekomstige) Energie infrastructuur op het platteland
Kaart (warmte)-infrastructuur (door Enexis en Cogas)
Relatief ‘dun’ elektriciteitsnetwerk. Gasnetwerk. Bij gebruik van warmtepompen neemt het
elektriciteitsgebruik (fors) toe.

7. Vragen en discussiepunten
In de werkgroep zijn de volgende vragen (maatschappelijke) discussiepunten aan de orde geweest:
• Wat is een mogelijke verdeling van de op dit moment reëel beschikbare bronnen? Hoeveel
biomassa is bijvoorbeeld beschikbaar voor de gebouwde omgeving in het plattelandsgebied van
Twente? Uitgangspunt voor de verdeling zou kunnen zijn: “lokale bronnen zoveel mogelijk lokaal
gebruiken” (aanbod en vraag dicht bij elkaar).
• Is het wenselijk en mogelijk de beschikbaarheid van biomassa op het platteland te vergroten,
bijvoorbeeld door aanplant van houtwallen in Twente? Kan regionale inzet van houtsnippers uit
regulier bosbeheer door SBB een optie zijn?
• Wat is nodig voor aanpassing van de netwerkcapaciteit bij elektrificering van de warmtevraag op
het platteland?6 En kan de bestaande gasinfrastructuur slim gebruikt worden?
• Er bestaan zorgen over de ervaren geluidsoverlast bij luchtwarmtepompen.
• Er is een maatschappelijke discussie over het gebruik van biomassa en daarnaast over
gezondheidsklachten/ luchtkwaliteit ten aanzien van fijnstof bij gebruik van houtige biomassa in
(hout)pelletkachels (in dorpskernen en het buitengebied)
• Wat kunnen we leren van de pilots wijkaanpak op het platteland? Zoals de proeftuinen in Garyp
en Nagele? Moeten er in Twente ook pilots komen om daar regionaal van te leren?
• Er zijn vragen over de kostprijs, de duurzaamheid en leveringszekerheid van de
restwarmtebronnen voor lokale warmtenetten.
6 Zie bijvoorbeeld ook het rapport Smart Farmer Grid II
-17-

•

•

•

•

Wat betekenen de individuele warmte-opties voor de volgorde van de aanpak in de
Warmtevisies? Worden de maatwerkoplossingen voor het plattelandsgebied verder in de in tijd
gefaseerd zodat er tijd is voor innovatieve oplossingen en betere betaalbaarheid?
Er zijn zorgen over de betaalbaarheid: zijn de warmteopties voor het plattelandsgebied duurder
voor individulele huishoudens? En zijn de beschikbare financiële instrumenten voldoende voor
de gevraagde ’maatwerkoplossingen’? Kunnen de lokale overheden hun inwoners dan wel
voldoende bieden in de warmtetransitie?
Zolang de warmtetransitie vrijwillig is, bepaalt bij individuele (maatwerk)oplossingen uiteindelijk
de gebouweigenaar het moment. Inwoners zijn vooralsnog afwachtend, zeker op het Twentse
platteland. Bij het achterblijven van de warmtetransitie op het platteland – als woningeigenaren
niet zelf initiatief nemen - is ‘energie armoede’ iets waar we rekening mee moeten houden,
zeker gezien de andere problemen die spelen op het platteland.
De omvang van de opgave (voor maatwerkoplossingen op het platteland)
ROm magazine maakte onlangs samen met Springco|Urban Analytics een analyse van het
gasverbruik op nationaal-, gemeentelijk- en buurtniveau. Conclusie was dat de grootste opgave
ligt bij de particuliere huiseigenaren, met name bij de vooroorlogse woningen en in gemeenten
met meer verspreide bebouwing.

Bron: ROm, december 2019
Conclusie:
De warmtetransitie op het platteland is een grotere uitdaging dan in het stedelijk gebied. Alle
bronnen zijn nodig en als lokale overheid hebben we weinig eigen middelen om gebouweigenaren te
ondersteunen. Hoe zorgen we ervoor dat de warmtetransitie op gang komt op het platteland?
Gemeenten zullen meer middelen en instrumenten moeten krijgen om gebouweigenaren te
ondersteunen. Komende periode zal hier een voorstel regionaal standpunt voor opgesteld worden.
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