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C10 - RESTWARMTE UIT INDUSTRIE / AVI / ELEKTRICITEITSCENTRALE, ETC. IN COMBINATIE MET
MOGELIJKE MAATREGELEN OP GEBOUWNIVEAU

a. Algemeen

Wat is het? In dit energieconcept wordt restwarmte gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Onder rest- en aftapwarmte wordt verstaan:
• restwarmte: warmte die vrijkomt/geloosd wordt op het moment dat het voor de betreffende partij (AVI, industrie, elektriciteitsproducent)

geen waarde meer heeft; en/of
• aftapwarmte: warmte die (bij)geproduceerd wordt in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale waarbij bewust de keuze wordt gemaakt om

minder elektriciteit te produceren (e-derving) en meer warmte te leveren als de netto milieuopbrengsten daarvan positief zijn.

Restwarmte die vrij komt bij industrie, Afvalverwerkingsinstallatie (AVI) of elektriciteitscentrale wordt gebruikt voor het verwarmen (en koelen)
van woningen. De temperatuur van water dat naar de huizen gaat is afhankelijk van de gekozen warmtebron en heeft een temperatuur van
ordegrootte 90 graden bij conventionele Hoge Temperatuur (HT) systemen of 45 graden bij moderne Lage Temperatuur (LT) systemen. Via een
warmtewisselaar in de woning kan de warmte ingezet worden voor ruimteverwarming en tapwater. Door middel van hulpwarmtevermogen (bijv.
gasketels) te plaatsen in de wijk wordt zowel een backup voorziening geregeld en kan er bij grote piekvraag (op de koudste dagen van het jaar)
worden bijgesprongen. Ook is het mogelijk om deze hulpketels nabij de warmtebron te plaatsen evenals het bufferen van het warme water.
Door middel van absorptiekoelmachines is het ook mogelijk koude te produceren met restwarmte.

i

Techniek • Warmte:
o Warmtewisselaar bij industrie
o Collectieve ringleiding
o Eventuele gasketels voor hulp/piekvraag
o Individuele warmtewisselaar
o Afgifte via hoog (of laag)temperatuur afgiftesysteem

• Koude:
o Warmtewisselaar bij industrie
o Collectieve absorptiekoelmachine
o Collectieve ringleiding
o Individuele warmtewisselaar
o Afgifte via hoog (of laag)temperatuur afgiftesysteem

• Warm tapwater:
o Warmtewisselaar bij industrie
o Collectieve ringleiding
o Eventuele gasketels voor hulp/piekvraag
o Individuele warmtewisselaar
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Bij welke schaalgrootte is het
toepasbaar?

Omdat het restwarmte concept op basis van individuele woningen erg duur is, wordt restwarmte alleen in collectieve systemen als bron
gebruikt. Inzet van restwarmte is toepasbaar vanaf een schaalgrootte van +/- 1000 woningen.

Door hogere aansluitbijdrage en economische waardering van comfort verantwoord in een stedelijke omgeving. Afhankelijk van
temperatuurniveaus en inkoopkosten van warmte ook op grotere afstand (regionaal) verantwoord.

Bij welke randvoorwaarden is het
toepasbaar?

Er dient restwarmte (koelwater) van naburige industrie, AVI of elektriciteitscentrale in de buurt beschikbaar te zijn of een mogelijkheid om deze
warmte af te tappen van een AVI/elektriciteitscentrale.

De warmtebron dient zowel op korte (elke uur van het jaar) als op lange termijn (geen plannen voor stopzetting/verhuizing) een betrouwbare
leverancier te zijn.

ii Doorlooptijd van de
energieconcepten

De doorlooptijd vanaf het keuzemoment voor toepassing tot en met de realisatie is sterk afhankelijk van het type warmtebron en kan een aantal
jaar in beslag nemen.

iii Ruimtelijke eigenschappen van
de energieconcepten, zowel
binnenshuis als buitenshuis

Alle componenten van het energieconcept hebben specifieke ruimtelijke eigenschappen. Voor de realisatie van een hybride warmtenet (een
systeem dat zowel in warmte als in koeling voorziet) dienen de volgende ruimtelijke reserveringen te worden gemaakt: reservering van ruimte
op het terrein van de industrie voor het uitkoppelen van de warmte, reservering van een tracé voor een hoofdwarmteleiding naar de woonwijk,
reservering voor een distributienet in de wijk zelf en een ruimtereservering voor de installatie in de woning zelf.

Er is een centrale technische ruimte nodig van waaruit de warmte wordt gedistribueerd en waar mogelijk ook gasketels worden geplaatst voor
nood- en pieksituaties. Het aanleggen van gas is alleen nodig voor de piekketels.

Alle woningen/gebouwen krijgen een warmtemeter om het verbruik te kunnen meten.

Bij een HT-net (restwarmte met watertemperatuur van circa 90 oC): Geen technische ruimte in woningen, eenvoud in woning.

Bij een LT-net (restwarmte met watertemperatuur van circa 45 oC):regeling en onderhoud installaties in woning.

iv Wat zijn de energie- en milieu-
prestaties ten opzichte van een
conventionele referentie met
gas?

De milieuprestatie is afhankelijk van de herkomst van de warmte. Maximaal kan een situatie met 100% duurzame warmte (alle warmtevraag
wordt geleverd uit restwarmte) worden bereikt. De EPL bedraagt dan ca. 8.0..
Bij tevens productie van duurzame elektriciteit is een EPL van 10.0 mogelijk.

v Voor- en nadelen en risico’s. Woningen zijn steeds beter geïsoleerd waardoor hun energievraag (met name in de winter) juist daalt. Hierdoor kan het lastiger worden om een
warmtenet exploitabel in te richten.

Tuinders, oorspronkelijk ook afnemers, maken juist minder gebruik van restwarmte omdat zij met behulp van een WKK (Warmte Kracht
Koppeling) zelf hun benodigde warmte kunnen opwekken. Daarbij komt dat er voor plantengroei een CO2-vraag is die door middel van WKK wel
gedekt wordt. Bij restwarmtelevering is nog een aparte CO2-leiding nodig.

Voordelen: De warmte kan, afhankelijk van het temperatuurniveau, ook gebruikt worden om met absorptiekoeling koude te leveren.
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Risico: Onderbreking of beëindiging van warmteproducerende activiteiten. Hoog energieverbruik, risico hoge energiekosten. Afhankelijk van
energieprijs, derving van kosten door elektriciteitsverlies bij 'uitkoppeling' van warmte. Dit risico kan ondervangen worden door meerdere
warmteleveranciers op het net aan te laten sluiten.

Kruisingen van de hoofdleiding met grote infrastructurele werken kunnen het project onhaalbaar maken.

vi Praktijkvoorbeelden In Nederland bestaan zo’n 30 traditionele stadsverwarmingsnetten waarvan 5 grote netten: Rotterdam, Almere, Utrecht, Amernet en Purmerend
en een aantal middelgrote en kleine netten met in totaal circa 250.000 aangesloten woningen.

Voorbeeld LT-systeem:
– Hybride LT-warmtenet Waalsprong Nijmegen

Voorbeeld HT-systeem
- Rotterdam, deelgemeente Hoogvliet: Vijfduizend woningen in herstructureringsgebied Hoogvliet aansluiten op restwarmte uit het Haven- en

Industrieel Complex van Rotterdam.
- DOMO Beilen waar zwembad gratis warmte krijgt. Gemeente heeft hier wel de leiding aangelegd.

b. Kosten

i Kwalitatieve inschatting van de
bandbreedte van de investerings-
en exploitatiekosten ten opzichte
van conventionele technieken

Bij toepassing van restwarmte is er een duidelijke verschuiving van variabele energiekosten naar vaste kapitaalkosten. Restwarmtebenutting is
over het algemeen kapitaalintensief. Het uitkoppelen van warmte is kostbaar. Het transport van restwarmte is kostbaarder dan gas; het
transportnet kan enkele miljoenen kosten. Dat is alleen economisch rendabel als er voldoende warm water geproduceerd en afgezet kan
worden.

De meerkosten aan de woning bestaat uit de BAK (Bijdrage aansluitkosten) en is afhankelijk van de dichtheid van de bouw en benodigde
warmtevraag. De BAK voor woningen bevindt zich over het algemeen tussen de € 3.000 en € 6.000. De meerkosten kunnen gedrukt worden
door gebruik te maken van een gelijkwaardigheidsverklaring, gevolg is een hogere energierekening voor de bewoners.

ii Regelingen en subsidie-
mogelijkheden

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE): iedereen die elektriciteit of gas gaat produceren op een duurzame manier kan gebruik maken
van de SDE. De regeling geeft particulieren, bedrijven en instellingen die investeren in duurzame energie een langjarige zekerheid. In de SDE
wordt het gebruik van warmte bevorderd bij de opwekking van duurzame elektriciteit door een toeslag op de subsidie voor de elektriciteit bij
nuttig gebruik van de vrijkomende warmte. De bonus geldt voor klimatiseren van gebouwen (dus niet alleen verwarmen maar ook koelen,
ontvochtigen en bevochtigen), verwarming van kassen, verwarming van industriële processen en industriële (absorptie)koeling. Als de warmte
aan een warmtenet wordt geleverd, moet aannemelijk worden gemaakt dat de afnemers de warmte voor deze doelen gebruiken.

De subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen ondersteunt de aanschaf van duurzame warmtetoepassingen die zonder
subsidie (nog) niet rendabel zijn: zonneboilers, warmtepompen en micro-wkk. De regeling is bedoeld voor particulieren en de non-profit
sectoren ondernemingen die investeren in bestaande woningen. De regeling Duurzame Warmte wil duurzame energietechnieken in bestaande
woningen stimuleren.
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Energie-investeringsaftrek (EIA): minder inkomsten- of vennootschapsbelasting voor ondernemers die investeren in energiebesparende
technieken en de toepassing van duurzame energie. De EIA is ook bedoeld voor bedrijfsmatige verhuurders, zoals woningcorporaties en
commerciële verhuurders.

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL): Deze regelingen zijn interessant voor bedrijven die
voldoende winst maken, zodat ze van de volledige aftrek gebruik kunnen maken.

Regeling industriële warmte benutting:
http://www.senternovem.nl/eos/financiele_steun/Industriele_warmtebenutting/index.asp
Alleen duurzame invoeiding in bestaande netten uit restwarmte uitwisseling tussen bedrijven.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS): Samenwerkingsprojecten, demonstratieprojecten, onderzoeksprojecten en nieuw energieonderzoek op het
gebied van duurzame energie zijn ondergebracht bij Energie Onderzoek Subsidies (EOS).
Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en
ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert.

Groenbeleggen: Groenregeling voor het aanleggen van warmtedistributienetten waarmee warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit
wordt gedistribueerd via een leidingnet. De warmte wordt ingezet voor het verwarmen van gebouwen of tuinbouwkassen. Bij stadsverwarming
zijn bijstookvoorzieningen nodig omdat door de afname van warmte in koude periodes de hoeveelheid restwarmte ontoereikend kan zijn. Onder
de groenregeling vallen:
− De warmtedistributie naar de afnemers
− De transportleiding van opwekkingspunt naar het distributiepunt
− Warmtebuffers
− Centrale bijstookvoorzieningen
− De distributie, opslag en bijverwarmingsfaciliteiten bij de afnemers vallen niet onder de Regeling groenprojecten.

iii Welke financierings-
mogelijkheden zijn er?

-

c. Sociaal

i Marketing eigenschappen Veel warmte die vrijkomt bij industriële processen verdwijnt momenteel in de lucht en het oppervlaktewater. Die warmte kan benut worden om
nabijgelegen woningen en gebouwen te verwarmen. De milieuwinst die hiermee kan worden behaald is groot. Zowel lokaal (NOx) als mondiaal
(CO2) kan er met het hergebruik van industriële (rest)warmte veel emissie worden vermeden. Daarnaast wordt veel aardgas uitgespaard
doordat gebruik ervan in CV-ketels wordt vermeden. Ook het imago van de industrie in de ogen van de burger wordt verbeterd door het inzetten
van restwarmte om woningen te verwarmen.



uit: Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

Agentschap NL Energie en Klimaat (juni 2010)

5

Overig Collectieve warmte versterkt de sociale samenhang van de 'gebonden' groep. Voor warmte 'van elders' kan tevens een gevoel van
'afhankelijkheid' ontstaan.

Bewoners klagen soms over hoge prijzen van warmte. In sommige gemeenten met 'bakstenen' (financieel-economische tegenvallende
opbrengsten) heerst er een negatief imago van collectieve warmte. Met de invoering van de warmtewet wordt de eindgebruiker via het NMDA
principe beschermd tegen hoge energieprijzen.

Koken zal doorgaans met electriciteit gebeuren en dat vraagt soms tot aanpassing van het gedrag.

Doorgaans heeft de afnemer niet de mogelijkheid om bij een andere energieleverancier het contract voor warmte 'onder te brengen'.

d. Juridisch

i Wat is het overheidsbeleid (wet-
en regelgeving) hieromtrent en
waar is lokaal beleid hierover te
vinden?

Landelijk beleid:
Nederland streeft naar 30 procent CO2-reductie en 20 procent duurzame energie in 2020.

Met het Werkprogramma ‘Warmte op stoom’ wil het kabinet de omslag naar een duurzame warmte- en koudehuishouding versnellen.
Dit programma biedt een overzicht en verdere uitwerking van de activiteiten met betrekking tot warmte en koude uit het Werkprogramma
Schoon en zuinig, het Energierapport en de Innovatieagenda Energie.

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid. Naast de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zijn
eisen gesteld met betrekking tot de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid. De EPC-eis is afhankelijk van de gebruiksfunctie.
De energieprestatie van een nieuw te realiseren woonfunctie en woongebouw moet worden bepaald volgens de NEN 5128.

De EPC kan echter vanuit haar huidige aard niet gebruikt worden als sturingsinstrument voor het definiëren van de passiefhuiskwaliteit, maar
kan voor de tender wel gebruikt worden om te toetsen of een project aan de gestelde CO2-reductie uitgangspunten voldoet.

Lokaal beleid:
Kan van toepassing zijn. Is per regio anders en derhalve niet verder gespecificeerd.

e. Proces

i Organisatorische eigenschappen Voor de beslissing om deze investering in een nieuw of uitbreiding van een bestaand net te kunnen doen is doorgaans een publiek-private
samenwerking en samenwerkingsovereenkomst nodig. Daarbij zal onderzoek nodig zijn en onderhandeling over de initiele kosten en
exploitatielasten en dienen de rechten en plichten van de afnemers (bv. overeengekomen prijs) te worden vastgelegd.

ii Hoe kan bij het gebieds-
ontwikkelingsproces het
energieconcept verder
ingestoken worden?

Via het bestemmingsplan kan de gemeente de gewenste ontwikkeling faciliteren. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld ruimte worden
gereserveerd in de boven en ondergrond voor leidingen.
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Wat zijn de aandachtspunten bij
het gebiedsontwikkelingsproces
om het energieconcept tot een
succes te maken?

Bij de ontwikkeling van een restwarmtenet zijn vele betrokken partijen: gemeente, provincie, projectontwikkelaars, woningcorporaties, industrie,
exploitant (nieuw energiebedrijf of bestaande energiebedrijven), groenfondsen, bewoners. Om de ontwikkeling tot een succes te maken dient er
vanaf het begin aandacht te zijn voor het proces en dient er overleg en afstemming te zijn m.b.t. wensen en randvoorwaarden zodat draagvlak
voor de eindoplossing wordt gecreëerd.

f. Bronnen

http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/DE-technieken/Warmtepomp_en_warmte_koude_opslag/Index.asp
http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/DE-technieken/Bio-energie_in_wijken/Index.asp
Afwegingskader Warmte, beta-versie 1.1, d.d. 10 februari 2010
http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2009/NOTITIE/SIS_7404B3.PDF
http://www.senternovem.nl/gemeenten/praktijkvoorbeelden/klimaat_op_de_kaart/rotterdam_deelgemeente_hoogvliet_restwarmte.asp
http://www.mvo.nl/Kernactiviteiten/Duurzaamheid/Biobrandstoffen/Nieuwsarchief/09042009WijzigingenSDE/tabid/719/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.senternovem.nl/groenbeleggen/projectcategorieen/duurzame_energie/warmtedistributie.asp
Conceptartikelen voor website AgentschapNL


