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B5 – WKO (WARMTE-/KOUDE-OPSLAG), COLLECTIEVE WARMTEPOMPEN, COLLECTIEF WARMTE/KOUDE NETWERK, (Z)LTV

a. Algemeen

Wat is het? Warmte Koude Opslag (WKO) in brede zin, is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.
De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen. Dit leidt tot een aanzienlijke
energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot.

Ondergrondse opslag van koude en/of warmte vindt plaats in de bodem in watervoerende zandlagen, aquifers genaamd. Het grondwater wordt
gebruikt voor koeling en/of verwarming afhankelijk van de gewenste toepassing. Voor het oppompen en injecteren van grondwater worden
bronnen geslagen en in de aquifers worden filters aangelegd. In de zomerperiode, wanneer koeling is gewenst, wordt grondwater uit de koude
bron opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het gebouw opgenomen. Vervolgens wordt het opgewarmde grondwater in de
warme bron geïnjecteerd. In de winter, wanneer verwarming is gewenst, verloopt het proces in omgekeerde richting. Uit de warme bron wordt
grondwater opgepompt dat via de warmtewisselaar warmte afstaat aan het gebouw. Het afgekoelde grondwater wordt daarna in de koude bron
geïnfiltreerd. Voor koeling en verwarming kunnen deels dezelfde installaties worden toegepast. De koelmachine in de zomer kan worden ingezet
als warmtepomp voor verdere opwarming van het systeemwater in de winter. Er is een collectieve warmtepomp op collectieve grondwaterbron
voor alle aangesloten gebouwen.

i

Techniek • Warmte:
o Collectief open bronnen systeem
o óf gesloten bronnen systeem
o Collectieve warmtewisselaar
o Collectieve warmtepomp
o óf warmtepomp + HR-ketel voor pieklast
o Collectieve ringleiding
o Individuele warmtewisselaar
o Afgifte via laagtemperatuur afgiftesysteem

• Koude:
o Collectief open bronnen systeem
o óf gesloten bronnen systeem
o Collectieve warmtewisselaar
o Collectieve warmtepomp
o Collectieve ringleiding
o Individuele warmtewisselaar
o Afgifte via laagtemperatuur afgiftesysteem
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• Warm tapwater:
o Collectieve warmtepomp
o óf warmtepomp + HR-ketel voor pieklast
o Collectieve ringleiding
o Individuele warmtewisselaar

Bij welke schaalgrootte is het
toepasbaar?

Vooral geschikt voor relatief grote maar compacte wijk, met zowel warmte- als koudevraag.

Bij welke randvoorwaarden is het
toepasbaar?

De toepasbaarheid van Warmte Koude Opslag is afhankelijk van een aantal factoren: de bodemgeschiktheid, de aanwezigheid van
waterwinning, archeologische waarden, verontreinigingen en de aanwezigheid van andere WKO-systemen (systemen die te dicht bij elkaar
liggen kunnen elkaar negatief beïnvloeden).

Het installeren van een WKO-systeem vereist in vrijwel alle gevallen het boren van één of meer bronnen tot maximaal enkele honderden meters
diepte. Hierbij worden veelal meerdere watervoerende pakketten en scheidende lagen doorboord. In kwaliteitsboringen worden de boorgaten ter
hoogte van scheidende lagen afgedicht om te voorkomen dat kortsluitstromingen ontstaan tussen waterlagen met een soms sterk verschillende
kwaliteit.

De toepassing van warmtepompen stelt eisen aan de afwerking en kwaliteit van de woning, gebaseerd op het treffen van de maatregelen aan de
schil (isolatie, luchtdichtheid), met een comfortabel binnenklimaat en een ZLTV verwarmingssysteem.

Er zijn geen beperkingen opgelegd vanuit de provincie.

ii Doorlooptijd van de
energieconcepten

Doorlooptijd van het WKO systeem is twee tot drie jaar.

iii Ruimtelijke eigenschappen van de
energieconcepten, zowel
binnenshuis als buitenshuis

Er zijn drie soorten WKO bron-systemen:

Een monobron is een systeem waarbij een onttrekkingsfilter en een infiltratiefilter boven elkaar in een bron worden geplaatst. Omdat maar een
bron nodig is, zijn de kosten van een monobronsysteem ongeveer de helft lager dan van een doubletsysteem. Monobronnen kunnen alleen
toegepast worden bij kleinere brondebieten, tot maximaal 30 a 50 m3/uur.

Het doublet systeem is het meest voorkomende energieopslagsysteem voor de glastuinbouw.

Het recirculatiesysteem (vaste onttrekking- en infiltratiebron) maakt gebruik van een vaste onttrekkingsbron en een vaste infiltratiebron.
De temperatuur van het opgepompte water heeft altijd de temperatuur van het natuurlijke grondwater (circa 11 tot 13 °C). In de zomer wordt er
warm water in de infiltratiebron gepompt, in de winter koud water. Dit systeem is wat goedkoper, maar heeft ook een lager rendement.

Er is een collectieve warmtepomp voor alle aangesloten gebouwen. Er zijn elektrische en gasgestookte warmtepompen.
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De warmte pomp kan optimaal functioneren bij een goede zorgvuldig aangebrachte isolatie en kierafdichting. Het vermijden van koudebruggen
voorkomt piekvragen in warmte en koude. Hierdoor wordt het systeem ook niet te groot.

Centrale technische ruimte nodig voor plaatsing warmtepompen en ketels.
Vier tot zes distributieleidingen nodig van technische ruimte naar de aangesloten woningen/gebouwen voor het transport van ruimteverwarming,
tapwater en koude.
Lage temperatuur verwarming verplicht
Alle woningen/gebouwen krijgen een warmtemeter om het verbruik te kunnen meten.

Voor de warme en koude bron(nen) dient voldoende ruimte te worden gereserveerd in het plangebied.
Voor de distributieleidingen dient voldoende ruimte te worden gereserveerd in het plangebied.
Voor collectieve warmtepomp is compacte bouw vereist

Er hoeft geen gasleiding te worden aangelegd, tenzij piekketels noodzakelijk zijn.

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

Indien warmte en koude uit het gebouw of via andere bronnen aan de bodem wordt toegevoegd, kan een hoog rendement worden gehaald, met
een besparing aan primaire energie van zo’n 50%.

Het is mogelijk om een EPL vanaf ca. 7 te halen. Bij verduurzaming van de elektriciteitsopwekking zal de milieuprestatie van (voornamelijk)
elektrische concepten in de toekomst verbeteren.

v Praktijkvoorbeelden met
waargenomen voor- en nadelen
en risico’s.

Collectieve warmte/koudeopslagconcepten in projecten met vooral woningen, lopen het risico in onbalans te raken. De warmtevraag is
gemiddeld toch groter dan de koudevraag. Een goede mix met bedrijven en kantoren kan deze onbalans voorkomen.

Uit Lessons Learned komt het beeld naar voren dat warmtepompen als een aantrekkelijke optie worden gezien in een streven naar een lagere
EPC, maar tevens als een optie die nog niet betrouwbaar zonder meer kan worden toegepast. Vooral de relatie tussen installatiekwaliteit en
bouwkwaliteit wordt als problematisch gezien, oplosbaar door een meer geïntegreerde en procesmatige aanpak vanaf het eerste ontwerp van de
bouw.

Het blijkt vaak dat de opbrengst van warmtepompsystemen tegenvallen, waar in de ontwerpfase regelmatig te optimistische aannamen worden
gedaan. Dit heeft veelal te maken met het over dimensioneren van installaties waar eerder te groot vermogen wordt geplaatst dan klein en
optimaal. Veel toeslagen in de ontwerpberekeningen, vanaf de berekening van de verwarmingsbehoefte van de woning tot de prestaties van het
verwarmingssysteem, zijn daar debet aan.

Voordeel: Extra is de mogelijkheid om een zeer efficiënte vorm van ruimtekoeling te realiseren. En gecombineerde bodemwatersanering en
WKO.
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Risico’s: Ongeschiktheid bodem, geen toestemming tot boren, Aanwezigheid van bodemverontreiniging, reservering voor o.a.
drinkwatervoorziening, Bij gefaseerde bouw: onzekerheid over realisatie bouwplannen na investering in energiesysteem., In zeldzame gevallen
kan er een situatie "zonder warmte" ontstaan.

b. Kosten

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

Investeringen in een collectief net liggen hoger dan in een traditioneel gasnet, De exploitatiekosten kunnen jaarlijks ongeveer 10 -25% lager
uitvallen. De terugverdientijd ligt tussen de vijf en tien jaar.

De investering is relatief hoog en zal door een hogere aansluitbijdrage in combinatie met een duidelijk contract over het eigendom van de
individuele warmtepomp, het serviceniveau en de verkrijging van subsidies als financieel haalbaar worden beoordeeld

De gasrekening wordt verlaagd doordat de warmtepomp een deel van de warmtelevering van de ketel overneemt. Tegelijkertijd wordt een
hogere elektriciteitsrekening betaald omdat de warmtepomp zorgt voor extra elektriciteitsverbruik. Of deze som resulteert in een verlaging van de
energierekening hangt af van twee belangrijke factoren:
- De COP van de warmtepomp en dus ook van de ∆T versus de efficiency van de referentieketel.
- De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs.
Bij een ongunstige verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijs kan met een warmtepomp de energierekening hoger uitvallen. Zo zal een
warmtepomp met een COP van 3 bij de gemiddelde energieprijzen voor de periode 2010-2030 conform het GE-scenario (ECN) tot een hogere
energierekening leiden. Daarbij komt dan ook nog dat woningen met warmtepompen een hogere aansluitwaarde hebben op capaciteit en vanaf
2009 hierop worden doorberekend.

Het is nog onbekend in hoeverre de nieuwe Warmtewet een belemmering zal vormen voor het doorbelasten van kosten aan de eindgebruikers.
Momenteel lopen studies naar de effecten van deze wet op reeds gerealiseerde projecten en nieuwe projecten. De uitkomsten hiervan zullen
naar verwachting in het voorjaar/zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

ii Regelingen en subsidie-
mogelijkheden

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.

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. Onder de EIA vallen zonnecollectoren (250101), open wko-systemen (251201), gesloten wko-systemen (251202),
warmtepompen (go: 211101, incl. verwarmingsnet met max € 200/kW). Losse wp in woningen zijn uitgezonderd. Warmtepompboilers (211102),
warmtepomp (ind: 221103, geen max). Er is geen verschil tussen elektrisch aangedreven wp, gasgestookte absorbtiewp en absorbtiewp op
restwarmte. Geen adsorptiewarmtepomp. Tot december 2010 is de EIA ook van toepassing voor de zakelijke verhuurders, waaronder
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woningcorporaties voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande huurwoningen

Unieke Kansen Programma (UKP) ‘Verduurzaming Warmte en Koude’: UK warmte/koude projecten zijn investeringsprojecten, waarbij het gaat
om voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, of nieuwe of vernieuwende niet-technologische aspecten. Naast innovatie moeten de
projecten een bijdrage leveren aan de energietransitie. Aanvragers moeten zich altijd organiseren in een samenwerkingsverband om in
aanmerking te komen voor de subsidie. De subsidie voor UK warmte/koude projecten bedraagt maximaal 40 procent van de extra
investeringskosten van het project. MKB-ondernemingen die deel nemen (en dus de eigen projectkosten betalen) krijgen 10 procent extra
subsidie over hun aandeel in de voor subsidie in aanmerking komende kosten.

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.

NB: UKP, EOS en WBSO stimuleren dus onderzoeken die vóór de marktintroductie liggen.

Groenbeleggen: kopers van woningen kunnen gebruik maken van een hypotheek met een lager rentetarief (de groenhypotheek) voor duurzame
woningbouw. Daarnaast vallen zonnecollector, open en gesloten wko-systemen, warmtepompen (water-water en brijn-water), epc<65% epc uit
Bouwbesluit onder de regeling. Hiervoor kan een laagrentende lening worden verkregen bij een Groenfonds.

iii Welke financieringsmogelijkheden
zijn er?

Voor de financiering bestaan diverse oplossingen: De energievoorziening kan worden uitbesteed aan een energiedienst (outsourcing).
Een gemeente kan ook samen met een private partij een lokaal energiebedrijf opzetten en zo de financiering organiseren als exploitatie van het
systeem. Provincies kunnen garant staan voor het lenen van vreemd vermogen.
Voor de Groenregeling geldt, dat het voordeel bestaat uit een lagere rente op geleend vreemd vermogen. Bij financiering uit eigen middelen kan
de regeling dus niet worden gebruikt.

De EIA, MIA en VAMIL berusten op de (fiscale) winst die ondernemingen maken in het kader van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Is er
in enig jaar geen of te weinig winst, dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale regels van voorwaartse en achterwaartse
verliescompensatie (Carry forward en Carry back). Wordt er langdurig geen fiscale winst gemaakt, dan kan gedacht worden aan operational
lease. Het voordeel valt dan bij de leasemaatschappij (bank) die dit voordeel via lagere leasetermijnen kan doorgeven aan de gebruiker.

c. Sociaal

i Marketing-eigenschappen De groei van Warmte Koude Opslag in Nederland van meer dan 10% per jaar houdt gelijke tred met de rest van Europa maar wijkt wel af.
Door onze bijzondere bodem met veel geschikte grondwaterlagen en door bewuste stimulering in het verleden, ligt in Nederland de nadruk op
grote, open systemen met grote vermogens. Hierdoor scoort Nederland internationaal redelijk goed qua vermogen (300 MW in 2007), ondanks



uit: Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

Agentschap NL Energie en Klimaat (juni 2010)

6

het relatief geringe aantal systemen. Bovendien is Nederland koploper in know-how bij open systemen van bodemenergie. Door de grote nadruk
op open systemen blijft Nederland qua gesloten systemen achter ten opzichte van andere Europese landen. In ons land bestaan forse
verschillen in de toepassing van Warmte Koude Opslag. We onderscheiden de volgende sectoren: utiliteitsbouw, glastuinbouw, woningbouw en
industrie.

In de utiliteitsbouw worden vooral veel open systemen toegepast. Deze zijn een bewezen techniek die in ongeveer de helft van de markt al
standaard wordt toegepast. De voornaamste reden is het economische voordeel van deze systemen, met name ten opzichte van conventionele
koelmachines die relatief veel energie gebruiken. De extra investering is hierdoor in principe al binnen enkele jaren terug te verdienen, al komen
kosten en baten nog niet altijd bij dezelfde partij terecht. Ook de aangescherpte EPC-norm en de inmiddels grote bekendheid met dit systeem
hebben hierop in toenemende mate effect.

Overig Het systeem is minder van invloed op het sociale leven als het type gebouwde omgeving. Collectieve warmtelevering komt vaker voor in sociale
huisvesting.

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.

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

d. Juridisch

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

Voor open systemen gelden provinciaal beleid en handhaving op grond van de Waterwet. Het gaat bij deze techniek immers om onttrekkingen
van grondwater en de invloed daarvan op het grondwatersysteem Op dit moment gelden voor open systemen twee belangrijke vergunningen.
De eerste is een onttrekkingsvergunning om grondwater te mogen gebruiken op grond van de Waterwet (voorheen Grondwaterwet). De tweede
is een lozingsvergunning om bij aanleg en onderhoud van de bronnen spuiwater te mogen lozen op het oppervlaktewater of op het riool op grond
van het Lozingenbesluit. Daarnaast wordt soms een aanlegvergunning vereist op grond van het bestemmingsplan. Daarnaast geldt binnen
inrichtingen de Wet milieubeheer als kader.

Randvoorwaarden aan systemen worden vooral gegeven in de provinciale milieuverordening. In waterwingebieden en boringsvrije zones
verbiedt deze het gebruik van WKO. In grondwaterbeschermingsgebieden rondom drinkwaterwinningen geldt meestal een verbod met de
mogelijkheid op ontheffing. Ook gemeenten kunnen sturen op het gebruik van de ondergrond met structuurvisies en bestemmingsplannen, maar
dit is een nieuwe tak van ruimtelijke ordening en kent nog slechts een beperkte invulling. Vergunningsplichtig in het kader van de grondwaterwet
(ca. 6 maanden proceduretijd)

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

Doorgaans heeft de afnemer niet de mogelijkheid om bij een andere energieleverancier het contract voor warmte 'onder te brengen'.
Vastleggen van de rechten en plichten van de afnemers (bv. overeengekomen prijs).

e. Proces

i Organisatorische eigenschappen In het Besluit MER 1994 (gewijzigd 2006) is de onttrekking/infiltratie van grondwater MER-plichtig als 3 miljoen kubieke meter water wordt
onttrokken of geïnfiltreerd (zie bijlage C, sectie 15.1). De MER-beoordelingsplicht geldt indien meer dan 1,5 miljoen kubieke meter water wordt
onttrokken dan wel geïnfiltreerd (zie bijlage D, sectie 15.2).
N.b.: Voor het bepalen van de drempel dient het aantal kubieke meters te onttrekken grondwater per jaar te worden berekend. Daarbij maakt het
niet uit of het water, of een gedeelte daarvan, later weer wordt geïnjecteerd.

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 initiële kosten en
exploitatielasten. Aanbesteding voor het aanleggen van het WKO-systeem door de gemeente of derde partij. Beheer/organisatievorm voor
realisatie en beheer van bronnen, warmtepomp(en) en warmtenet is vereist. Noodzaak van instructies over LTV aan bewoners

Hoe kan bij het gebieds-
ontwikkelingsproces het energie-
concept verder ingestoken
worden?

WKO wordt al jaren op brede schaal wordt toegepast, zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw. Hierbij wordt langzamerhand meer en meer
duidelijk hoe bepaalde technische zaken het beste aangepakt kunnen worden. Door het grootschalig gebruik van WKO wordt het bewaken van
de bodemkwaliteit steeds belangrijker. Belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op een kwalitatief hoogwaardig systeem dat de bodem niet
beschadigt en dat het beloofde rendement levert.

In de woningbouw is er in principe ruimte voor verdere groei van zowel open als gesloten systemen. Deze markt is duidelijk anders dan de
hierboven genoemde sectoren, omdat bij woningen traditioneel geen koudevraag bestaat en de warmtevraag leidend is. De spelers op deze
markt zijn minder bekend met Warmte Koude Opslag en de consument vraagt er (nog) niet om, omdat de economische voordelen vaak niet bij
hen terechtkomen. Daarom worden de meeste huizen nog steeds gebouwd met een conventioneel hoogcalorisch warmte afgiftesysteem en een
CV-ketel. Warmte Koude Opslag kan op dergelijke systemen niet aansluiten.

ii

Wat zijn de aandachtspunten bij
het gebiedsontwikkelingsproces
om het energieconcept tot een
succes te maken?

Aandacht voor onderlinge verhouding tussen in elkaars nabijheid aangelegde systemen.
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f. Bronnen

http://www.senternovem.nl/mmfiles/25_warmte_koude_opslag_tcm24-232650.pdf
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/ondergrond/wko/index.asp
http://www.senternovem.nl/new/technieken/warmtepompen.asp
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Statusrapportage%20warmtepompen%20in%20Nederland%20in%202008_tcm24-292088.pdf
Unieke Kansen Programma Warmte en Koude Handleiding
Van energieambitie naar succesvolle praktijk in de duurzame stedelijke vernieuwing 12 gidsprojecten uit de twaalf provincies, SenterNovem 2009
Afwegingskader Warmte, beta-versie 1.1, d.d. 10 februari 2010


