De meest gestelde vragen
over warmtelevering

Inleiding

W

armtelevering is in opmars. Novem wil dit proces zo goed mogelijk
begeleiden en waar nodig de markt van relevante informatie
voorzien. Welke knelpunten ondervinden gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties bij de invoering
van warmtelevering, en waar doen zich kennislacunes voor? Is er voldoende
inzicht in de kosten? Wordt in de planning op tijd rekening gehouden met de
aanleg van een warmtenet? En hoe zit het met de technische aspecten?
Deze en vele andere kwesties werden in het voorjaar van 1999 besproken met
een representatieve selectie uit bovengenoemde doelgroepen. De meest
gestelde vragen zijn gebundeld in deze uitgave.
Deze brochure is niet bedoeld als een uitputtend naslagwerk, maar als een
eerste oriëntatie op vraagpunten rondom het onderwerp warmtelevering.
Achterin de brochure vindt u verwijzingen naar informatiebronnen waarmee
u zich verder in de materie kunt verdiepen.
Wat is warmtelevering?
Warmtelevering is een milieuvriendelijk vorm van energielevering waarmee
een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. De warmte kan
worden betrokken van bijvoorbeeld restwarmte van een elektriciteitscentrale,
van de industrie of een afvalverbrandingsinstallatie, maar kan ook worden
opgewekt met behulp van duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld aardwarmte.
Andere termen voor warmtelevering die ook wel worden gebruikt, zijn
warmtedistributie en stadsverwarming. Met laatstgenoemde bedoelt men
meestal de voorloper van de moderne warmtelevering.

1

1 Het ‘niet meer dan anders’ principe
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Wat is het ‘niet meer dan anders’ principe?
De tarieven voor warmtelevering gaan uit van het ‘niet meer dan anders’
(nmda) principe. Dit komt er in het kort op neer dat een bewoner van een
woning die is aangesloten op een warmtenet voor zijn energievoorziening niet
meer betaalt, dan een bewoner van een identieke woning met een HR-ketel en
hetzelfde energiegebruik. Minder betalen voor warmtelevering mag volgens
het principe wel.
Op welke vergelijking is het 'niet meer dan anders' principe
gebaseerd?
Het nmda-principe ziet er schematisch als volgt uit:
warmte

gas

in het jaar van oplevering van de woning
(woningen uit hetzelfde bouwjaar):
eenmalige kosten warmtelevering = eenmalige kosten gaslevering
jaarlijks:
vaste kosten warmtelevering

= vaste kosten gaslevering

variabele kosten warmte
+ elektriciteit

= variabele kosten gas +
elektriciteit

Voor welke marktpar tijen geldt het nmda-principe?
Het ‘niet meer dan anders’ principe moet gezien worden als een garantie voor
de toekomstige bewoners. De bewoners zelf zijn gedurende het gehele planproces van een warmteleveringsproject niet in beeld en zijn ook geen partij bij
de onderhandelingen.
Door de afspraak tussen de partijen om het nmda-principe te hanteren worden
de belangen van de toekomstige bewoners gewaarborgd. Het nmda-principe is
geen verplichting, maar een afspraak. De partijen hebben daarbij de verantwoordelijkheid om het principe goed in te vullen, zodat de belangen van de
toekomstige bewoners ook daadwerkelijk gewaarborgd zijn. Novem kan bij de
invulling van het nmda-principe ondersteuning bieden.

2 Aansluitbijdrage en stichtingskosten

Waaruit bestaan de stichtingskosten?
De stichtingskosten van een woning zijn de totale eenmalige kosten in het jaar
van oplevering van de woning. Naast diverse andere posten, bestaan de
stichtingskosten voor een warmtewoning onder andere uit:
– de eenmalige investeringskosten voor een huisinstallatie warmtelevering
– de aansluitbijdrage warmtelevering
Wat houdt de aansluitbijdrage warmte in?
Voor elke energievoorziening die wordt aangelegd, of dat nu elektra, gas of
warmte is, geldt dat de tariefstructuur bestaat uit drie componenten:
a de aansluitbijdrage (eenmalige kosten bij aanleg)
b vastrecht (jaarlijkse vaste kosten)
c energieprijs (jaarlijkse variabele kosten)
Van oorsprong heeft de aansluitbijdrage betrekking op de kosten die gemaakt
worden om het huis aan te sluiten op een energie-voorziening. Dit geldt
globaal nog steeds voor gas en elektra.
Voor warmte is ooit gekozen voor een tariefstructuur die is afgeleid van die
van gas. De aansluitbijdrage warmte bestaat uit:
– de aansluitbijdrage aardgas (voor de betreffende locatie)
– de vermeden investeringskosten voor de standaard referentiesituatie voor cv
– de vermeden investeringskosten van vermeden EPN-maatregelen
In de beantwoording van de volgende vraag wordt de samenstelling van de
aansluitbijdrage warmte verder toegelicht.
De aansluitbijdrage is, net als bij de aansluitbijdrage gas en elektra, een deel
van de stichtingskosten van de woning. De eigenaar van de woning betaalt
dit via de koopsom van de woning. Een verhuurder zal deze kosten doorberekenen in de huur.
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investering huisinstalatie 4000,–

investering huisinstalatie 1500,–

aansluitbijdrage gas

aansluitbijdrage warmte 6000,–

1000,–

extra investeringskosten
EPN-maatregelen

2500,–
7500,–
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vastrecht gas

100,–

onderhoud cv

150,–

m3 gas

500,–

REB

150,–

Jan Gas

CV

7500,–

vastrecht warmte

250,–

GJ warmte

650,–

Wil Warmte

Situatie voor EPN = 1,0

De aansluitingsbijdrage warmte is aanzienlijk hoger dan die van
gas. Hoe komt dat?
De aansluitbijdrage warmte is afgeleid van de tariefstructuur van die voor gas
(zie voorgaande). Dat heeft onder meer te maken met (a) investeringen in de
huisinstallatie, (b) de gunstige score van warmtelevering in de Energieprestatienorm.
a De investeringen om een warmtenet te realiseren zijn veel hoger dan die
voor een gas- of elektriciteitsnet. Dat komt omdat er twee goed geïsoleerde
pijpen in de grond gelegd moeten worden, in plaats van slechts een enkele
gaspijp. De huisinstallatie voor warmte is daarentegen een stuk eenvoudiger
en goedkoper dan een CV-ketel. Eigenlijk staat de CV-ketel bij warmtelevering
dus goeddeels op straat, of beter: in de straat. De kosten van de CV-installatie
worden dus geïnvesteerd in de leidingen in de straat.
b Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een bepaalde EPN (Energieprestatienorm). Door de gunstiger waardering van warmtelevering in die
normering hoeft men bij warmtewoningen minder te investeren in energiebesparende maatregelen dan bij gasgestookte woningen (zie ook paragraaf 5).
De bewoner van een warmtewoning hoeft (t.o.v. de gassituatie) dus minder
te investeren in een huisinstallatie en in energiebesparende (EPN)maatregelen,
terwijl de kosten van het distributienet buiten zijn woning veel hoger zijn.
Volgens het nmda-principe wordt de totale eenmalige investering in warmte-

woningen (aansluitbijdrage warmte + investering huisinstallatie) gelijk
getrokken met die van gaswoningen (aansluitbijdrage gas + extra investeringen
EPN-maatregelen + investering huisinstallatie). De aansluitbijdrage warmte is
daarom hoger dan de aansluitbijdrage gas. Zie het voorbeeld van de woningen
van Jan Gas en Wil Warmte.
Hoe komt het dat de aansluitbijdrage per project sterk kan
variëren?
Bij projecten die nu starten ligt de aansluitbijdrage meestal rond ƒ 6000 (bij
een EPN van 1,0). Op basis van het nmda-principe bestaat de aansluitbijdrage
warmte onder andere uit de vermeden investeringskosten voor energiebesparende maatregelen. Waneer de energieprestatie van een warmtewoning
beter is, zullen de vermeden investeringen ten opzichte van een identieke
gaswoning hoger zijn. Hierdoor gaat de aansluitbijdrage warmte omhoog*.
Het nmda-principe, de aansluitkosten en de stichtingskosten zijn items die
veel vragen oproepen. Vragen die in deze brochure niet allemaal beantwoord
kunnen worden. De adviseurs warmtelevering van Novem kunnen u voorzien
van meer informatie (telefoonnummer achterin).

* Natuurlijk staat hier tegenover dat de energiekosten volgens het nmda-principe ook gelijk
getrokken worden met een gaswoning. Met andere woorden: er moet een kor ting op de
GJ-prijs tegenover staan.

5

3 Subsidies
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Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor warmtelevering?
Een warmtenet vraagt hoge investeringen. De terugverdientijd is daarom lang
en het risico voor de investeerders (voornamelijk energiebedrijven) is hoog.
Omdat warmtelevering een milieuvriendelijke energievoorziening is, heeft de
overheid een aantal subsidieregelingen voor warmtelevering ingesteld.
Warmtelevering wordt vooral indirect gesubsidieerd. Er zijn vier regelingen
van toepassing: de REB, VAMIL, EIA en NETTO.
Regulerende Energie Belasting (REB)
Conform het nmda-principe, wordt de prijs van warmte afgestemd op de
kleinverbruikersprijs van gas (inclusief de REB-heffing). In de warmteprijs
zit in wezen dus ook een REB-deel. Maar omdat op warmte geen REB wordt
geheven, hoeft de warmteleverancier dit deel niet af te dragen. Hierdoor
rendeert het warmteleveringsproject beter en heeft de warmteleverancier meer
inkomsten. Natuurlijk is deze vrij om de afnemers mee te laten profiteren van
dit voordeel in de vorm van een lagere warmteprijs. Het gaat immers om het
‘niet meer dan anders’ principe.
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)
Warmtenetten vallen niet onder de VAMIL, maar een belangrijk productiemiddel voor warmte wel: de warmtekrachtinstallatie. Warmtekrachtkoppeling
(WKK) en de warmtebuffer staan op de VAMIL-lijst. Dat betekent dat een
investeerder die vennootschapsbelasting moet afdragen, de mogelijkheid krijgt
om zelf te bepalen wanneer hij de investeringskosten voor deze
productiemiddelen afschrijft.
Energie Investeringsaftrek (EIA)
Ook de EIA hanteert een lijst met bedrijfsmiddelen waarop het warmtenet niet
voorkomt. EIA geldt wel voor enkele productiemiddelen, zoals de warmtekrachtinstallatie, de warmtebuffer en duurzame energie-investeringen. De
investeerder die vennootschapsbelasting moet afdragen krijgt de mogelijkheid
om minimaal 40 procent van de investeringskosten af te trekken van de fiscale
winst. Hierover betaalt hij dan geen vennootschapsbelasting.

Tenderregeling Nieuwe energieefficiënte transformatie-, trans missie- en opslagtechnieken
(NETTO)
Met warmteleveringsprojecten
wordt warmtevraag gekoppeld
aan warmteaanbod. Ook
onbenutte warmtestromen
kunnen op deze wijze nuttig
worden aangewend. De toepassing van warmtelevering
levert daarom een belangrijke bijdrage aan het zuinig gebruiken van
grondstoffen en energie en het beperken van de uitstoot van CO2.
Projecten die dit effectief verwezenlijken kunnen gebruik maken van tenderregelingen, zoals de reeds afgesloten regelingen NIRIS en het CO2-reductieplan. Tenderregelingen hebben een beperkte looptijd. In de regel worden
subsidies binnen een bepaalde tender toegewezen aan projecten met de
hoogste kosteneffectiviteit.
NETTO is een tenderregeling die bedrijven wil stimuleren primaire energie
met een zo hoog mogelijk rendement om te zetten, om in de energievraag te
voorzien. Het programma is vooral bestemd voor bedrijven die primaire
energie omzetten in bruikbare energie en/of deze distribueren. Er is subsidie
mogelijk voor demonstratie - en marktintroductieprojecten.
De warmteleveringsdeskundigen van Novem kunnen u voorzien van meer
informatie over actuele tenderregelingen.
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4 Waar warmtelevering
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Wat zijn de optimale randvoorwaarden voor aanleg van een
warmtenet?
Om te voorkomen dat warmtelevering niet of onvoldoende rendabel is op een
bepaalde locatie, is een Optimale Energie-Infrastructuur (OEI) studie zinnig.
Deze geeft duidelijkheid over welke energievorm, voor een bepaalde locatie en
voor de vastgelegde energiedoelstellingen, de geschiktste is. Novem kan het
OEI-proces begeleiden en subsidiëren.
Fysieke factoren
De rentabiliteit van warmtelevering wordt onder meer bepaald door enkele
fysieke factoren. Zo wordt warmte van de bron naar de te verwarmen huizen
getransporteerd. Ondanks het feit dat de leidingen tegenwoordig zeer goed
geïsoleerd zijn, is er altijd sprake van enig warmteverlies. Maar belangrijker
is wellicht dat de aanleg van de leidingen kostbaar is. Een van de randvoorwaarden voor een zo groot mogelijk rendement is dan ook dat de
warmtebron zo dicht mogelijk bij de te verwarmen gebouwen is gesitueerd.
Ook de bebouwingsdichtheid van een projectgebied speelt een belangrijke rol
in de rentabiliteit van warmteprojecten. Over het algemeen geldt dat hoe meer
woningen een project telt en hoe hoger de bebouwingsdichtheid is, des te
beter het rendement. Een stelregel is wel dat een warmteleveringsproject ten
minste 300 woningen telt en een bebouwingsdichtheid heeft van minimaal
30 woningen per hectare.
Een andere factor die een rol speelt is de Energieprestatienorm (zie ook
paragraaf 5). Dit is een norm voor de energiekwaliteit van nieuwbouwwoningen. Hoe strenger de norm, des te minder energie een woning zal
gebruiken. De vraag naar warmte, en dus de opbrengsten uit de verkoop van
warmte, zullen dus afnemen met een strengere norm.
Investeringskosten
Een andere factor die het rendement van een warmtenet bepaalt, betreft de
investeringskosten. Hoe lager deze zijn, des te hoger het rendement is.
Inpassing van warmtelevering in bestaande wijken is meestal veel kostbaarder

dan aanleg van een warmtenet in een nieuwbouwwijk. Er geldt een
uitzondering voor bestaande wijken waar de aanleg van het warmtenet
gecombineerd wordt met een wijkrenovatie en/of herinrichting. En in
sommige gevallen ligt er al een leiding met een grote capaciteit die geschikt
(te maken) is voor warmtelevering.
Omdat warmteleveringsprojecten hoge investeringen vergen, zullen de
jaarlijkse vaste en variabel kosten de inkomsten uit warmtelevering in de
beginjaren overtreffen. De rentabiliteit van het warmtenet, neemt toe door
investeringen voor productie en distributie niet te vroeg te doen. Dat kan met
een gefaseerde aanpak die aansluit bij de voortgang van de bouw. Wanneer er
nog weinig aansluitingen zijn, kunnen deze bijvoorbeeld aangesloten worden
op een beperkt secundair distributiesysteem met een mobiel ketelhuis.
Naarmate het project vordert en het aantal aansluitingen groeit worden
permanente hulpwarmteketels geplaatst, komt er een transportnet en vindt
de bouw van de warmtekrachtcentrale (of andere hoofdwarmtebron) plaats.
Warmteprijs
Verder is de prijs waarvoor warmte van het productiebedrijf wordt ingekocht
van belang voor het financieel welslagen van het warmteleveringsproject.
Hetzelfde geldt voor de verkoopprijs die aan de afnemers kan worden berekend.
Tot slot zijn de REB en subsidieregelingen (zie paragraaf 3) van invloed op de
rentabiliteit. Deze zorgen immers voor extra inkomsten.

5 EPC, EPN en EPL
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Hoe wordt warmtelevering gewaardeerd m.b.t. de EPC?
De EPC (Energieprestatie coëfficiënt) is de maat voor de gemiddelde energiekwaliteit van een gebouw. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger de woning.
De EPC wordt bepaald volgens de Energieprestatienorm (EPN), welke is
vastgelegd in het Bouwbesluit.
D E E N E R G I E P R E S TAT I E C O Ë F F I C I Ë N T E P C

= energiegebruik voor:
ver warming
+ warmtapwater
+ verlichting
+ ventilatoren
– opbrengst PV-cellen
(te berekenen volgens NEN 5128)

totale energiegebruik
EPC =
norm energiegebruik
= 330 x Ag + 65 x Averlies

verliesopper vlakte, is veelal
gelijk aan de opper vlakte van
de woningschil die grenst aan
buiten + 0,7 x de opper vlakte
van de begane grondvloer
gebruiksopper vlakte

De EPC is op 1 januari 2000 aangescherpt van 1,2 naar 1,0. Met gangbare
woninggebonden maatregelen, zoals gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en HR+ of HR++ beglazing, is deze EPC haalbaar.
Door de combinatie met warmtelevering is zelfs een EPC van 0,8 mogelijk.
Dat heeft vooral te maken met het feit dat er minder fossiele brandstof
gebruikt wordt. Een warmtekrachtinstallatie gebruikt, voor het opwekken van
warmte, minder brandstof dan aparte CV-installaties. Wanneer afval- of restwarmte wordt benut of warmte uit de bodem of het oppervlaktewater is dit
natuurlijk zeker het geval.

Welke invloed heeft de Energieprestatienorm op warmtelevering?
Een strengere Energieprestatienorm (EPN) betekent energiezuiniger
gebouwen en dus een afnemende vraag naar energie. Een strengere EPN
bemoeilijkt een rendabele exploitatie van warmtelevering (minder vraag naar
warmte), maar maakt deze zeker niet onmogelijk. Deze redenering geldt
overigens ook voor een gasnet: ook de vraag naar gas daalt door een strengere
EPN.
Bij de berekening van de energieprestatie telt ook het rendement van de
warmteopwekking mee. Een aansluiting op het warmtenet wordt daarom in de
EPN gewaardeerd met het hoogst mogelijke forfaitaire rendement van 100%
bij warmtelevering door gasmotoren of 110% bij gebruik van restwarmte of
warmte van een moderne elektriciteitscentrale (STEG). Voor een HR-ketel is
dat 90%. Dat betekent dat de bouwer van een woning met warmteaansluiting
minder additionele maatregelen hoeft te treffen dan de bouwer van een
woning met een CV-ketel.
Welke invloed heeft de Energieprestatienorm voor een Locatie op
warmtelevering?
EPL staat voor Energieprestatienorm voor een Locatie. De EPL kent een schaal
van 0 tot 10. Hoe hoger de EPL, hoe lager het energieverbruik voor de locatie.
De EPL is een instrument voor gemeenten om hun energiebeleid voor een
wijk te toetsen. Tot voor kort hadden energiebedrijven per regio een monopolie. Provincies of gemeenten verleenden een concessie. Maar dat gebeurde
nooit om het type energievoorziening te beïnvloeden om bijvoorbeeld de
gunstigste oplossing voor het milieu te bewerkstellingen. Gemeenten kunnen
met de EPL in de hand hun invloed gaan aanwenden om andere energievoorzieningen, zoals warmtelevering, een plaats te geven. De energievisie
kan bijvoorbeeld als randvoorwaarde gelden voor de aanleg van een nieuwe
energie-infrastructuur.
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6 Planning voorbereidende fase
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Hoe kan in het bouwplan in een vroeg stadium rekening worden
gehouden met warmtelevering?
Warmtelevering heeft een aantal specifieke ruimtelijke kenmerken die vragen
om een vroegtijdige inpassing in bouwplannen.
Het is belangrijk dat een gemeente in een vroeg stadium discussieert én
besluit over het energiebeleid en de daarin te behalen doelen (EPC, EPL).
Warmtelevering kan vervolgens als een van de oplossingsmogelijkheden
voor een nieuwbouwwijk in de besluitvorming over de Optimale EnergieInfrastructuur (OEI) een plaats krijgen.
Of warmtelevering geschikt is voor de betreffende locatie, is afhankelijk van
diverse factoren (zie paragraaf 4). Als blijkt dat warmtelevering, in het kader
van het vastgestelde energiebeleid, de beste optie is, is het zaak om als
gemeente hierover zo vroeg mogelijk besluiten te nemen.
In de praktijk blijkt dat als de keuze voor warmtelevering pas valt tijdens het
opstellen van het bouwplan (of later), de inpassing ervan veel problemen
oplevert.
Lever t warmtelevering bouwver traging op?
Nee, warmtelevering leidt niet tot bouwvertraging, mits de planning goed is
en ook wordt nagekomen door alle partijen. Dat geldt echter voor iedere
bouwactiviteit.
Houd in de planning wel rekening met enkele bijzonderheden die voor
warmtelevering gelden:
• Het is uit kostenoverwegingen slim om de aanleg van het warmtenet vlakbij
de eerste woningen van een project te beginnen. De voorinvestering is dan
minder groot. Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijk ketelhuis neer te zetten
in de betreffende wijk.
• Combineer bij voorkeur het leggen van verschillende leidingen. Stem goed
af wie wanneer welke leiding legt, zodat de straat maar een keer open hoeft.
De gemeente heeft hierin een regisserende rol.

Detail van plankaar t © Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

Wanneer moet welke par tij bij de voorbereidingen worden
betrokken?
Als een gemeente heeft besloten over haar energiebeleid en de keuze heeft
gemaakt voor warmtelevering, is het tijd om potentiële warmteleveranciers te
benaderen en offerte te laten doen. Daarbij is het goed te weten dat warmte
door iedereen geleverd mag worden: niet alleen energiebedrijven zijn partij,
maar ook grote installateurs of projectontwikkelaars. Het is raadzaam om bij
de keuze van de warmteleverancier advies te vragen van een extern expert,
zoals Novem.
Wanneer overeenkomsten over levering en inspanningen van de partijen zijn
vastgelegd, kan de gemeente gaan aanbesteden. Als al een projectontwikkelaar
bij het project betrokken is omdat deze de warmteleverancier is, kunnen
detailafspraken worden gemaakt.
Wanneer energievergunningen en bouwvergunningen worden verleend, wordt
het tijd de toekomstige bewoners te gaan inlichten over de diverse aspecten
van warmtelevering.

7 Technische kenmerken
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Is een warmteleveringssysteem flexibel?
De herkomst van warmte voor warmtelevering kan heel verschillend zijn.
Dat komt omdat het net zelf (de leidingen in de grond) en de huisinstallatie
universeel zijn. De warmtebron staat hier in principe los van. Daarom kunnen
verschillende typen warmtebronnen worden gebruikt: restwarmte van een
elektriciteitscentrale, industrie of afvalverbrandingsinstallatie, een WKKinstallatie, zonne-energie, biomassa of aardwarmte.
Door het warmtenet in te richten op gebruik van lage temperatuur warmte en
de huisinstallaties hiervoor geschikt te maken is het systeem optimaal flexibel.
Bij zo'n warmtenet kan men immers alle soorten warmtebronnen inzetten.
Het warmtenet kan dus van een andere warmtebron worden voorzien op het
moment dat de bestaande warmtebron is afgeschreven. Op het moment van
realisatie kan de warmteleverancier bovendien de nieuwste techniek benutten.
Hoe lang gaat een warmte-installatie mee?
Een huisinstallatie voor warmte gaat ongeveer 15 jaar mee. Dat is net zo lang
als een CV-ketel. De infrastructuur (leidingen, warmtebron) heeft een levensduur van 30 tot 50 jaar. Maar in praktijk gaat de infrastructuur veel langer
mee, omdat steeds gedeelten ervan vervangen kunnen worden.
Vraagt warmtelevering veel onderhoud?
Nee, een warmtenet vraagt weinig onderhoud. Wat betreft de huisinstallatie
zijn de eigenaren van woningen zelf verantwoordelijk voor de thermostaatknoppen op de radiatoren. Voor het overige is het onderhoud de verantwoordelijkheid van het energiebedrijf.
Hoe betrouwbaar is warmtelevering?
Een warmte-installatie zit technisch eenvoudig in elkaar. Het kent in
vergelijking tot een CV-ketel weinig elektronische en mechanische onderdelen.
De kans op storingen is dan ook kleiner dan bij een CV-ketel.
Is de warmte-installatie goed regelbaar?
De regeling van binneninstallaties kan worden uitgevoerd met thermostaatknoppen op de radiatoren of met een kamerthermostaat. De gebruiker krijgt

hiermee het gebruikscomfort dat vergelijkbaar is met dat van een eigen
CV-ketel.
Hoeveel ruimte neemt een
warmte-installatie
binnenshuis in beslag?
Een huisinstallatie voor warmte
past onderin de meterkast en
neemt dus weinig ruimte in beslag,
minder zelfs dan een CV-ketel.
Hoe wordt het
warmteverbruik gemeten?
Het warmteverbruik wordt
gemeten met warmtemeters in de
meterkast. Voor woningen met
uitsluitend ruimteverwarming (en
centrale tapwaterbereiding) zijn
meters geschikt met een meetcapaciteit van 0,6 m3/h.
In woningen waarin warm tapwater wordt opgewarmd met een warmtewisselaar, kunnen meters met een capaciteit van 1,0 m3/h worden gebruikt.
Steeds vaker zet men akoestische meters in. Deze functioneren beter en zijn
betrouwbaarder.
Wat zit er in de kruipruimte?
Uit energieoverwegingen worden veel nieuwe woningen tegenwoordig zonder
kruipruimte gebouwd. Warmteleidingen komen dan ook vaak binnen bij de
voordeur en lopen vanaf daar de woning in. Is er wel sprake van een kruipruimte, dan lopen de warmteleidingen hier vaak doorheen.
Soms is er sprake van een apart warm tapwaternet. Het tapwater wordt dan
centraal opgewarmd tot 60oC in een onderstation en via een apart leidingnet
naar de woningen getransporteerd.

15

8 Liberalisering energiemarkt
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Welke gevolgen van de vrije energiemarkt zijn nu al te voorzien?
In de vrije markt blijft het nmda-principe toepasbaar. Door de liberalisering zal
dat op basis van de gasprijs in de vrije markt zijn.
Het is in een vrije markt van belang dat er een 'waakhond' is die de belangen
van alle partijen, in het bijzonder die van de afnemers, bewaakt. Goede
contractafspraken tussen afnemers en aanbieders zijn een must. Een
gemeente of projectontwikkelaar kan hierin een belangrijke rol spelen. Zeker
als het gaat om nieuwbouw omdat daar nog geen bewoners bekend zijn.
De liberalisering van de energiemarkt, betekent dat er voor gas en elektriciteit
volgens de wet een vrije markt komt. Dat geldt vooralsnog niet voor warmte:
de warmteklant blijft in principe dus gebonden aan een bepaalde warmteleverancier.
Uit de memories van toelichting bij de nieuwe Elektriciteitswet, respectievelijk
de ontwerp-Gaswet, blijkt echter dat het de bedoeling is dat warmtevoorziening zo veel mogelijk aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen inzake gas en
elektriciteit.
Daardoor kunnen er een aantal interessante situaties ontstaan. Zo is het
mogelijk dat er 'eilandbedrijven' ontstaan: leveranciers van warmte en
elektriciteit voor een beperkte groep afnemers. Dat kan bijvoorbeeld een
woonwijk zijn. Het 'eilandbedrijf' functioneert onafhankelijk van openbare
nutsvoorzieningen. Dat betekent ook dat geen elektriciteit teruggeleverd hoeft
te worden aan het net. Die elektriciteit kan dus verkocht worden aan de
afnemers tegen geldende netprijzen. En die zullen hoger liggen dan de
terugleverprijs.
Verder kunnen er constructies ontstaan waarbij de afnemers van warmte
participeren in het warmteleveringsbedrijf via de aansluitbijdrage. De afnemer
kan op termijn delen in de winst. In dergelijke situaties zal de hoge warmte
aansluitbijdrage minder snel een struikelblok vormen voor de potentiële
warmteafnemer.

Tot slot volgt uit de nieuwe Elektriciteitswet dat gemeenten de EPL als
instrument kunnen gebruiken bij besluiten over de energievoorziening en
de bijbehorende infrastructuur van grote bouwlocaties. Dat kan ten gunste
werken van alternatieve energievoorzieningen, zoals warmtelevering (zie
paragraaf 5).
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9 Communicatie met bewoners
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Hoe communiceer ik met (toekomstige) bewoners over
warmtelevering?
Warmteleveringsprojecten kennen, net als vele andere grote projecten, globaal
drie fasen: de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de toepassingsfase.
Het is verstandig om toekomstige bewoners tijdig in te lichten over plannen
voor warmtelevering. In de praktijk betekent dat: gedurende de voorbereidingsfase of in het begin van de uitvoeringsfase. Het juiste moment verschilt per
project en kan het beste door de afdeling voorlichting van de betrokken
gemeente worden bepaald.
Ook de warmteleverancier heeft een voorlichtingstaak. Over het algemeen
zullen toekomstige bewoners namelijk nauwelijks weten wat warmtelevering
is. De tariefopbouw van warmtelevering is bovendien ingewikkeld. Dat vraagt
om een zo persoonlijk mogelijke benadering. Een mailing aan toekomstige
bewoners volstaat dus niet.
Voorlichtingsbijeenkomsten en/of spreekuren zijn noodzakelijk. Vooral de
informatie over de kosten en tariefopbouw moeten vanaf het begin eenduidig
en glashelder zijn. In praktijk blijkt dit item veel vragen op te roepen.
Tot slot is het goed rekening te houden met het feit dat de toekomstige
bewoners elektrisch moeten gaan koken. Dat leidt tot vragen waarop de
voorlichting moet inspelen.
Als het project gereed is en de mensen hun woningen hebben betrokken is het
van belang dat de warmteleverancier de ervaringen van de gebruikers
inventariseert. Deze zijn immers een goede les voor een volgend project.
Evaluatieformulieren, een spreekuur voor vragen, informatie bij de eerste
nota’s zijn voorbeelden van goede voorlichtingsinstrumenten.
Wat zijn de voor- en nadelen van warmtelevering voor de
eindgebruiker?
De bewoner van een warmtewoning zal in het dagelijks leven nauwelijks het
verschil merken met een CV-woning. De enige echte uitzondering daarop is
het elektrisch koken. Warmtewoningen hebben immers geen gasleiding.
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Een van de voordelen van warmtelevering is ruimtebesparing: op zolder staat
geen CV-ketel. Een ander praktisch voordeel is het geringe onderhoud van een
warmteinstallatie. Warmtelevering is bovendien betrouwbaar: er is 24 uur per
dag warmte beschikbaar en een merkbaar voordeel is de directe beschikbaarheid van warm water. De energievoorziening is verder veilig, want er is geen
gasleiding, geen open vuur en geen rookgasafvoer nodig. Het warmtegebruik
is met een eigen energiemeter goed te volgen, warmte is niet duurder dan
verwarmen met gas en de temperatuur is goed te regelen zodat de woning
altijd comfortabel verwarmd is.
Wat zijn de ervaringen van eindgebruikers?
Uit onderzoek in opdracht van Novem en EnergieNed (R&M, Research and
Marketing, 1999) blijkt dat bijna tweederde (62%) van de warmtegebruikers
voor warmtelevering zou kiezen op het moment dat ze opnieuw de keuze
zouden moeten maken tussen gas en warmte. De belangrijkste voordelen die
men noemt zijn het gemak (geen onderhoud, praktisch storingsvrij), het
comfort (altijd warmte beschikbaar, woning snel op temperatuur, temperatuur
goed te regelen) en de afwezigheid van een ketel (ruimtebesparing).

Meer informatie
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