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Ziet ù in dit web van begrippen nog wat bedoeld wordt?
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Wat kunnen wij als bewoner aan dergelijke “grote woorden” en 
complexe begrippen nog bijdragen?

Wat kunt u in elk geval doen?

Als we het op onze woningen betrekken, dan moeten we in dit woud 
van termen, begrippen, visies en beleid, op zoek naar wat robuust is. 
Als je wilt investeren in je woning en leefomgeving, dan wil je niet dat 
later blijkt dat het overbodig was.

We gaan op zoek naar “geen-spijt maatregelen”.  
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Klimaatbeleid is gericht op het 
terugdringen van de CO-2 uitstoot 
en daarmee de 
temperatuurstijging (mitigatie) en 
op het aanpassen aan de 
gevolgen van klimaatverandering 
(adaptatie).
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De energietransitie is de overgang 
van fossiele brandstoffen naar 
schone bronnen, ook voor warmte.

De warmtetransitie: is de route om 
“van het aardgas af te komen”
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Regionale Energie Strategie (RES)
30 regio’s in Nederland; de RES wordt elke paar jaar vernieuwd

Hoofddoelen zijn onder andere

Besparen van energie in het algemeen, het opwekken van schone energie en het kiezen van schone 
warmtebronnen. Alle regio’s tezamen moeten de landelijke opgave afdekken. Eerste doel: in 2030  25% 
minder CO-2 uitstoot dan in 2015 en minimaal één wijk geheel van het aardgas afgesloten.

In elke regio hebben de gemeenten overlegd over hoe ze de opgave voor CO-2 reductie en duurzame energie 
samen kunnen uitvoeren. Dat dwingt tot het in kaart brengen van wat er is en mogelijk is en voedt de 
technische analyse voor de warmtevisie. 

Mede op basis van de technische analyse heeft elke gemeente een transitievisie warmte (TVW) opgesteld, 
ook Mook en Middelaar. 

Om die te realiseren moet er veel gebeuren. Het is een grote opgave, maar niet onmogelijk. 

Bijvoorbeeld, voor de op te wekken schone energie moet onze netbeheerder Enexis in de orde van 
150miljoen Euro investeren in het elektriciteitsnetwerk.  
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Welke opties zijn er, in theorie en in de praktijk 
om van het aardgas als warmtebron af te 

komen?

Vaak worden randvoorwaarden benoemd, bijvoorbeeld “haalbaar” 
en “betaalbaar”.
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Warmtesystemen, in relatie tot beschikbare bronnen en T
“T” is de temperatuur van het warmte afgiftesysteem

Collectief systeem

Hoge Temperatuur 
warmtenet

Industriële restwarmte

Biomassa
Diepe Geothermie

Lage temperatuur warmtenet

Collectieve warmtepomp met
•Restwarmte bedrijven

•Aquathermie
•Riothermie

•WKO met bodemwarmte
•Retournet hoge temperatuur 
warmtenet

Individueel systeem

Hernieuwbaar gas

Biogas
Waterstofgas

All Electric

Individuele warmtepomp met 
bodem of luchtwarmte

Infraroodpanelen
Zonneboiler 

Hybride oplossingen

90 graden C

70 graden C

35 graden C

Laag

Isolatie-
opgave

Hoog
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Een warmtenet: de straat moet open, goed geïsoleerde leidingen, hoe 
groter de schaal, hoe rendabeler. 
Welnu: de rendabele schaalgrootte wordt steeds kleiner…..
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Transitievisie Warmte (TVW)
Elke gemeente heeft een TVW opgesteld. De gemeente heeft de regie over de transitie 
van aardgas naar andere warmtebronnen. TVW wordt elke twee jaar aangepast.

De gemeente moet 8 jaar van te voren laten weten wanneer de levering van gas wordt 
beëindigd.
Aanpak: deze wordt veelal “wijkgericht”. 

In de eerste, vorige fase is per wijk geanalyseerd wat volgens algemeen beschikbare 
informatie de gemiddelde isolatie en het gemiddelde verbruik is voor alle woningen. 

Vervolgens moet een eerste wijk gekozen worden die per 2030 van het aardgas zal 
worden afgesloten. In onze gemeente moet die keuze nog gemaakt worden. 
De transitievisie warmte van Mook en Middelaar vindt u op:

https://www.mookenmiddelaar.nl/waarom-een-transitievisie-warmte-0?origin=/transitievisie-warmte
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Voorbeeld van zo’n wijkanalyse voor Mook en Middelaar: het blijkt dat onze wijken meestal maar matig geïsoleerd 
zijn (stand: circa 2018)

Zie bijvoorbeeld pagina 38 van: 
https://www.mookenmiddelaar.nl/waarom-een-transitievisie-warmte-
0?origin=/transitievisie-warmte
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Voorbeeld van zo’n wijkanalyse voor Mook en Middelaar: het blijkt dat onze wijken meestal maar matig geïsoleerd zijn (stand: 
circa 2018)
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Bij de uitkomsten van de technische analyse voor onze 
gemeente: de praktijk (1)

Voorlopige uitkomsten

Geen HT-bron (hoge temperatuur bron) 
beschikbaar, nu niet, voorlopig niet.
De woningen zijn gemiddeld matig geïsoleerd, 
nog niet gereed voor een lage temperatuur bron.
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Bij de uitkomsten van de technische analyse voor onze gemeente: de 
praktijk (2)

Voorlopig is er in onze regio nog geen HT (hoge temperatuur) systeem beschikbaar. 
Hetzelfde geldt voor groen gas of waterstof, beschikbaar via het huidige aardgas 
distributie systeem 
Dit kan veranderen. 

Als hier uiteindelijk een warmtenet op grote of kleine schaal kan worden ingezet, dan zal 
dat waarschijnlijk een lage of zeer lage temperatuur-net worden. Dat klinkt “ver weg”, 
maar zou wel eens de best haalbare en betaalbare oplossing kunnen worden.
Een goedkope bron als aardgas is voorlopig niet in zicht, integendeel. 

Voor alle opties, ook voor HT, geldt dat minder energie gebruiken altijd zinvol en meestal 
noodzakelijk is. 
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De kans is groot dat het op afzienbare termijn, 
voorlopig een lage temperatuur warmtebron 

wordt.

In sommige gevallen collectief-op-kleine-schaal, 
andere individueel.

Dat gaat veel stroom vereisen, bij een lagere 
warmtevraag dan nu. 
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Maar….. als uw woning nog te veel warmte verliest, dan krijgt u het met een lage 
temperatuur verwarming niet comfortabel en het wordt veel te duur

Aandeel warmteverliezen per schil element van gemiddelde woning.
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Wat is robuust bij de warmtetransitie? (1)

Bij een lage temperatuur warmtesysteem hoort een lage vraag naar 
warmte. De wat oudere woningen moeten daarop voorbereid worden. 

Wat is robuust, wat kunt u sowieso doen zonder daar later spijt van te 
krijgen als de definitieve warmtebron bekend wordt? Of als u later met 
uw buren, straat of wijk samen een voor u haalbare en betaalbare 
oplossing wenst ? 
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Wat is robuust bij de warmtetransitie? (2)

Zowel bij individuele als bij collectieve oplossingen, bij alle opties geldt 
voorlopig:

• isoleren, isoleren, isoleren
• verder besparen
• nog meer besparen ….

Dit zijn “geen-spijt maatregelen”.
En het verlaagt je energierekening voor welke bron dan ook. 
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