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Bestuurlijke opgave
Stelling: zonder aardgas is warmte een lokale / regionale bestuurlijke opgave

Regionale Structuur Warmte 
(onderdeel vd RES) concept 

RES

Regionale Structuur Warmte 
(onderdeel vd RES) 1.0

Regionale Structuur Warmte 
(onderdeel vd RES) X.0
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Warmteoplossingen
De keuzes op hoofdlijnen, maar wie maakt die keuze…?

4 categorieën:
Collectieve warmte (HT/LT)
Hybride systemen (E + G)
Elektrisch (meerdere varianten)
Duurzaam gas
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Individuele keuzen:

• Verspreid in tijd en plaats
• Gas behouden, elektra uitbreiden
• Kans op gespikkelde oplossingen
• Kans op ‘gasplakkers’ zonder 

afsluitmogelijkheid
• Noodzaak vaststellen einddatum 

aardgaslevering



Vermogensvraag in Nederland
Uitdaging: verschuiving van gasvraag naar elektriciteit

Toelichting:

1 m3 aardgas is ca 10 kWh

Woning:
Gemiddeld 1500 m3/jaar 
komt overeen met 15.000 
kWh/jr elektriciteit
(is nu gemiddeld 2.500 kWh)

dus:

Energie voor woningwarmte 
is ca 6 keer groter dan 
elektriciteitsvraag.

4



Het elektriciteitsnet in vogelvlucht...
De impact van kleinverbruikers werkt door op het gehele netwerk
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Warmtekeuzen en het elektriciteitsnet ...
Effect van warmteroutes op distributie van gas en elektriciteit
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Waarom is tijdigheid zo belangrijk?
Werken aan het net kost tijd en ruimte

Aandachtspunten:

• Hoe lager de capaciteit, hoe groter de aantallen (MSR >> HS);

• 70% van realisatietijd is plannen en vergunnen;

• Hoe eerder we weten wat nodig is, hoe beter we die kunnen realiseren;

• Ondergrondse infrastructuur kost ook ruimte in combinatie met overige infra 
(telecom, water, riool, warmte);

• Kosten van infra worden veelal doorberekend per aansluiting of transporttarief;
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Energie is ook ruimte:
De harde praktijk….

8 MSR’s voor 3600 woningen
+ 1 MSR voor bedrijven

13 MSR’s voor 3600 woningen
+ 1 MSR voor bedrijven

HT-warmte + EV & PV midden-scenario
§ Momenteel (okt 2018) zijn er 8 MSR-locaties in de wijk, 

voor met name woningen.
§ Er blijven 8 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding 

van woningen met daarnaast 1 voor bedrijven(       ), totaal 
9 MSR-locaties.

§ Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

MT-warmte + EV & PV midden-scenario
§ 13 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding van 

woningen met MT warmte met midden-scenario EV & PV 
met daarnaast 1 voor bedrijven (       ), totaal 14.

§ Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

§ 5 MSR-locaties dienen toegevoegd te worden voor 
additioneel vermogen voor elektrische tapwaterverwarming 
in de woningen t.a.v. scenario HT-warmte.

LT-warmte + EV & PV midden-scenario
§ 19 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding van 

woningen met MT warmte met midden-scenario EV & PV 
met daarnaast 1 voor bedrijven (       ), totaal 20.

§ Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

§ 6 MSR-locaties dienen toegevoegd te worden voor 
additioneel vermogen voor elektrische ruimteverwarming 
in de woningen t.a.v. scenario MT-warmte.

19 MSR’s voor 3600 woningen
+ 1 MSR voor bedrijven
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• De warmtetransitie is een belangrijke en niet te 
onderschatten bestuurlijke opgave;

• Warmtekeuzen kunnen grote impact hebben op de 
infrastructuur, met name elektriciteit;

• Infrastructuur doet een beroep op schaarse ruimte, zowel 
boven als onder de grond;

• De warmtetransitie is daarom verbonden met andere 
beleidsopgaven (ruimte, economie, wonen, 
bereikbaarheid, infra)

Warmtetransitie en netimpact
Boodschap van uw netbeheerder
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