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• Aanleiding
• Klimaatakkoord en klimaatwet
• CO2 –neutraal en volledige circulaire economie in 2050
• Huidige planningen(MJOP) zijn onvoldoende om ambitie te realiseren 

(versnelling!)
• Aanpak

• Routekaart CO2 neutraal
• Mandjes met woningen die dezelfde aanpak kunnen krijgen
• Hoe kunnen we verduurzamen
• Een van de mandjes is aansluiten op Warmtenetwerk
• samenwerking met Ennatuurlijk met doel ROK/SOK
• Samenwerking met gemeentes en overige stakeholders

• Proces
• Samenwerkingsstructuur
• 11 strategische onderwerpen
• Bewonersperspectieven en consequenties 
• Planning en vervolg AWLTT 2



• Regering zet in op een versnelling

• In 2030 49% minder CO2 uitstoot

• In 2050 CO2 neutraal 

• Energietransitie (van het aardgas af)

• Belasting aardgas �

• Belasting elektra   �

• Corporaties als startmotor

• Wijkgerichte benadering

Aanleiding
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CO2 routekaart

Aanpak
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Hoe kunnen we verduurzamen?

Trias energetica als uitgangspunt

1. Beperk het energieverbruik

(door te isoleren)

2. Zet duurzame energiebronnen in 

3. Gebruik resterende fossiele brandstoffen 

zo efficiënt en zo schoon mogelijk
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Beperken energieverbruik  

• Steeds betere en dikkere gevel isolatie

• Steeds betere en dikkere dakisolatie

• Van enkel glas naar dubbel glas naar HR++  

• Thermostaat lager / korter douchen / licht uit

• Kierdichtingen

• Aanpak (mechanische) ventilatie

Ervaringen:

☺ Bewezen toepasbaar

� Duur 

� Overlast bij aanpassing bestaande woningen

� Niemand wil comfort inleveren

Hoe kunnen we verduurzamen?
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Duurzame systemen: WKO

Hoe kunnen we verduurzamen?

☺☺☺☺ voordelen ���� nadelen

• Constant rendement

• Kan volledig gasloos

• Maximale isolatie 

schil (gevel en dak) vereist

• Hoge investeringen in 

installatie en schil

• Stelt eisen aan woongedrag
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Duurzame systemen: Lucht warmtepomp

Hoe kunnen we verduurzamen?

☺☺☺☺ voordelen ���� nadelen

• Lage aanschafprijs voor de 

installatie zelf

• Minder rendement bij koud weer

• Bijverwarming via andere 

installaties vaak wenselijk

• Vergaande isolerende maatregelen 

nodig 

• Totaal investering installatie + schil 

nog steeds hoog

• Opstelruimte

• Geluid in huis en tuin 

• Stelt eisen aan woongedrag
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Duurzame systemen Hybride systeem

Hoe kunnen we verduurzamen?

☺☺☺☺ voordelen ���� nadelen

• Betaalbare investering 

in installatie + schil.

• Minder vergaande 

isolerende maatregelen 

nodig.

• Werkt op bestaande 

installatie in de woning. 

• Nog steeds gas nodig

• Beperkte ervaringen 

met dit type systeem

• Geluid
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Duurzame systemen: Warmtenet

Hoe kunnen we verduurzamen?

☺☺☺☺ voordelen ���� nadelen

• HET NETWERK IS AL AANWEZIG

• Betaalbare investeringskosten in 

installatie en schil

• Minder vergaande isolerende 

maatregelen nodig

• Weinig opstelruimte nodig

• Veel ervaring, bewezen techniek

• Volledig gasloos

• extra investeringen nodig 

voor aanpassing en 

uitbreiding netwerk

• Investeringskosten worden 

hoger als er nog geen 

warmtenet is

• Afhankelijkheid van het 

netwerk

-- restwarmte elektriciteitscentrale

-- biomassa

-- restwarmte industrie

-- afvalverbranding

-- in de toekomst (decentrale) geothermie 10



Conclusie: kiezen voor het warmtenet als;

• er een warmtenet aanwezig is, of in de toekomst komt,
• de woning op betaalbare manier verduurzaamd kan worden, en volledig gasloos kan 

worden gemaakt
• de opstelruimte voor installaties niet ten koste gaat van gebruiksruimte voor de bewoner

> We kijken daarom als betaalbaar alternatief voor gas 
eerst of aansluiten op een warmtenet mogelijk is.  
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CO2 neutraal in 2050 Betaalbaarheid

of zoveel eerder als mogelijk….

betaalbaarheid voor de huurders 

i.r.t. gezonde business case 

Ennatuurlijk & impact warmtewet

2

Optimale dienstverlening

Borging van het comfort……
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Dit vraagt om een strategische samenwerking

Doelstellingen voor het warmtenet:

Proces:
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Samenwerking

AWLTTAWLTT
=

Betrokken partijen:
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Wat betekent dit voor de bewoners? 

was     � via      � wordt
• Verwijderen CV ketel, geisers / boilers 
• Vervangen door afleverset

verwarming en warm water
• Elektrificeren kookfunctie
• Verwijderen gasaansluiting > vast 

recht gasaansluiting vervalt
• Daarvoor in de plaats Vast Recht voor 

warmtenet 
• Verbeteren (op termijn)  isolatie van 

gevel en dak waardoor 
energieverbruik daalt. 
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Wat betekent dit voor de bewoners? 

• Nog veel onduidelijk, gezamenlijk belang om 
woonlasten in de gaten te houden

• Warmte tarief (nog) afhankelijk van 
gasprijsontwikkeling

• Gasprijsontwikkeling stijgend!
• Stijging belasting op energie zeker, maar 

hoeveel?

was     � via   � wordt
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Wat betekent dit voor de bewoners? 

Ervaring van bewoners in Tilburg: Bartokflats
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Vragen ?
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