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Deze Transitievisie Warmte is vastgesteld op [datum] door de gemeenteraad. De visie is opgesteld door Over 
Morgen, in opdracht van de Gemeente Moerdijk en in samenwerking met bovenstaande partners. [Gemeente 
specifieke uitbreiding]. 
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Logo Over Morgen + Placeholder logo’s opdrachtgevers 
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BEGRIPPENLIJST  
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Warmtetransitie =  
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1. Inleiding  

Moerdijk staat voor een grote opgave. De meeste inwoners en bedrijven gebruiken aardgas voor verwarming, 
warm water en koken. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. We gaan daarom op zoek naar 
duurzame oplossingen voor het verwarmen van onze woningen en andere gebouwen.  

Landelijk is het doel uit het Klimaatakkoord om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar we 
hebben die tijd echt nodig. Nu is dus het moment om de aanpak voor deze grote verandering in Moerdijk te 
bepalen.  

In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte heeft. De 
Transitievisie Warmte geeft voor de gemeente Moerdijk als geheel en voor elke wijk de stappen hoe we 
uiteindelijk duurzaam en zonder aardgas kunnen wonen en werken. Per wijk worden het duurzame 
voorkeursalternatief en de logische tussenstappen duidelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de Regionale 
Energie Strategie en met landelijke thema’s zoals de beschikbaarheid van bijvoorbeeld waterstof. Tot slot 
komen ook de startgebieden of -wijken aan bod en op welke manier de gemeente de regie wil voeren over de 
warmtetransitie in Moerdijk. Dit is de uitvoeringsstrategie. 

De warmtetransitie verkeert nog in de startfase. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn er continu nieuwe 
ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de transitie in Moerdijk. Flexibiliteit in de uitvoering is dus 
belangrijk. Deze Transitievisie Warmte geeft focus en richting, maar is geen eindpunt en dient op basis van 
ontwikkelingen herijkt te worden. We zullen de Transitievisie Warmte in principe eens in de vijf jaar 
actualiseren. Op deze manier wijzen we telkens nieuwe wijken aan met kansrijke warmtealternatieven en 
nemen we de leerervaringen in de eerste wijken daarin mee. Zo blijven we nieuwe ontwikkelingen volgen en 
kunnen we tijdig bijsturen als blijkt dat het einddoel of de tussendoelen buiten beeld raken.  

1.1 Landelijke ambities 

In december 2015 heeft Nederland in Parijs ingestemd met een nieuw VN Klimaatakkoord. Het akkoord heeft 
als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om de afspraken van 
het Parijs Klimaatakkoord te realiseren is een forse inspanning op energiebesparing en het gebruik van 
duurzame alternatieve energiebronnen nodig. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat ze de 
uitstoot van broeikasgassen drastisch wil verminderen.  

Om deze ambities te halen heeft de Eerste Kamer op 28 mei 2019 de Klimaatwet vastgesteld. In deze wet zijn 
de doelen concreet vastgelegd om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% en in 2050 met 95% te 
reduceren ten opzichte van 1990. In het nationale Klimaatakkoord (2019) is daarnaast uitgewerkt hoe deze 
doelen behaald kunnen worden Als onderdeel van deze opgave is het streven geformuleerd dat nagenoeg 20 
procent van de woningen in 2030 aardgasvrij moet worden, om het tempo aan te huden zodat alle woningen 
2050 aardgasvrij kunnen zijn. De plaats van de Transitievisie Warmte in deze landelijke afspraken en plannen, 
is in figuur XX te zien.  

 

Figuur 1 Plannen en afspraken 

Plannen op drie niveaus 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in deze transitie. In lijn met het nationale Klimaatakkoord dat in 2019 
gepubliceerd is, zijn we bezig met plannen op drie niveaus.  
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 Regionaal wordt gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES) waarin we de aanwezige 
duurzame energiebronnen in de regio in kaart brengen. Daarin kijken we ook naar de beschikbaarheid 
van warmtebronnen en hoe deze in de regio verdeeld worden.  

 Deze Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft hoe we als gemeente onze warmtevraag op een 
aardgasvrije en duurzame manier gaan invullen, waarbij we de voorlopige resultaten uit de RES 
meenemen.  

 Voor de wijken die we in deze visie als ‘kansrijke aardgasvrije wijken’ selecteren, gaan we vervolgens 
op wijkniveau aan de slag gaan met een concreet wijkuitvoeringsplan (WUP).  

Inwoners en belanghebbenden worden bij alle plannen betrokken. Besluitvorming vindt plaats in de 
gemeenteraad. Figuur XX laat de samenhang tussen deze plannen zien.  

 

Figuur 2 Samenhang RES, Warmtevisie en wijkplan 

Landelijke ontwikkelingen aardgasvrije wijken 
De transitie zal op de meeste plekken wijk voor wijk worden aangepakt. Dit is een proces van uitproberen, 
leren en opschalen. Het Rijk ziet dat we versneld moeten gaan starten in de eerste wijken om dit proces in 
gang te zetten en heeft daarom de regeling “Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrij” in het leven geroepen 
waarbij ze 100 wijken waar concrete stappen naar aardgasvrij worden gezet ondersteuning biedt. In 2018 en 
2020 zijn de eerste 48 wijken bekend gemaakt. Komend jaar is er een nieuwe mogelijkheid om plannen voor 
wijken in te dienen, gericht op isolatie en hybride oplossingen.  

Voor bestaande bouw rekenen netbeheerders geen kosten meer als een woning van het aardgas wordt 
gehaald. Nieuwe woningen mogen niet meer op aardgas worden aangesloten. Ook wordt gewerkt aan een 
nieuwe Warmtewet die de ontwikkeling van warmtenetten moet stimuleren.  

Het is belangrijk dat landelijk een oplossing wordt gevonden voor de verdeling van de kosten van de 
warmtetransitie. Dit gaat over het deel van de kosten die liggen bij de verschillende stakeholders die een rol 
spelen in het realiseren van de overstap naar aardgasvrij. En met name moeten deze discussies zorgen ervoor 
zorgen dat de warmtetransitie betaalbaar blijft voor de inwoners van Moerdijk. Dit geldt voor huurders, 
particuliere eigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).   

1.2 Lokale ambities 
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Gemeente Moerdijk wil in 2050 aardgasvrij zijn [check ambitie / nader invullen]. Dit betekent ook dat er geen 
aardgas meer gebruikt wordt om woningen en utiliteitsgebouwen te verwarmen. Stap voor stap werkt de 
gemeente de komende 30 jaar naar deze aardgasvrije leefomgeving. Dit gaat niet van het een op het andere 
moment. Er zijn ook een heel aantal woningen die de komende jaren nog verwarmd worden met aardgas. 
Hiervoor biedt de Transitievisie Warmte handelingsperspectief. Deze woningen kunnen namelijk nu al door 
aanpassingen minder aardgas verbruiken en zich voorbereiden op het aardgasvrij verwarmen. Voor 
nieuwbouwwoningen is al wel de norm dat zij aardgasvrij moeten zijn.  

Koppeling met bestaand / verwacht gemeentelijk beleid 

Regionale ambities: RES (in ontwikkeling) 

Hulp bij financiering en verlagen van de kosten wordt later ingevuld.  

[ Kort benoemen van al bestaande aardgasvrij initiatieven en/of duurzaamheidsdoelstelling in Moerdijk]. 

1.3 Wie hebben er meegedacht? 

We willen dat de Transitievisie Warmte rekening houdt met de belangen van de inwoners en organisaties die 
betrokken zijn bij de overgang naar duurzaam wonen. We kunnen als gemeente de warmtetransitie ten slotte 
niet zelf realiseren. We werken samen met de belangrijkste partners die een rol spelen in de transitie. Zo 
kunnen we planningen op elkaar afstemmen, schaalgrootte behalen, leren van elkaar en de transitie 
versnellen. Uiteindelijk heeft de warmtetransitie impact op alle gebouweigenaren en inwoners. Daarom zijn ook 
zij betrokken bij de Transitievisie Warmte en worden ze nog intensiever betrokken bij de plannen voor hun wijk.  

Projectgroep 
De Transitievisie Warmte is opgesteld met input van een brede groep met betrokkenen, verenigd in een 
projectgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van netbeheerder Enexis, woningcorporatie Woonkwartier, Port 
of Moerdijk, Energiek Moerdijk, STEM en HV Fijn Wonen. Ook hebben medewerkers van de gemeente 
deelgenomen met kennis van de openbare ruimte en communicatie.  

Inwoners en ondernemers 
Inwoners en ondernemers uit de gemeente zijn tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte op 
verschillende momenten betrokken. In het najaar van 2020 hebben 333 mensen hun kijk op de warmtetransitie 
gegeven door middel van een digitale enquête. De uitkomsten hiervan zijn te vinden in een apart document 
[link]. Ook hebben we digitale informatie avonden gehouden waarin inwoners geïnformeerd zijn over hoe de 
Transitievisie Warmte opgesteld wordt en over de (voorlopige) resultaten. 

[Informatie meedenkgroep toevoegen na de bijeenkomsten] 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad is op XX meegenomen in het proces in de uitgangspunten en heeft op XX gereageerd op de 
tussenresultaten van de Transitievisie Warmte.  

1.4 Leeswijzer 

In deze Transitievisie Warmte behandelen we eerst in hoofdstuk 2 de gezamenlijke uitgangspunten waarop 
deze visie gebaseerd is. Dit zijn de leidende principes die centraal hebben gestaan tijdens het opstellen van 
deze visie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de transitie naar aardgasvrij toegelicht en gaan we in op de 
verschillende oplossingen voor het aardgasvrij maken van woningen en gebieden. In hoofdstuk 4 geven we 
een richting voor een aardgasvrij Moerdijk in 2050 en zoomen we in op de wijken waar we de komende jaren 
van start willen gaan met de warmtetransitie. Tot slot gaan we in hoofdstuk 5 in op de manier waarop we dit 
gaan organiseren en welke stappen we de komende tijd gaan zetten om te komen tot een programmatische 
aanpak van de warmtetransitie in Moerdijk. 
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2 Wat vinden we belangrijk: 
uitgangspunten  

De projectgroep heeft met inbreng van de bewonersenquête gezamenlijke uitgangspunten opgesteld. Dit zijn 
principes om de warmtetransitie in Moerdijk tot een succes te maken. Zo komen we tot warmteoplossingen die 
passen bij de woningen én bij de bewoners. Deze principes laten we duidelijk terugkomen in de Transitievisie 
Warmte. Op die manier wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en verwachtingen van bewoners 
en betrokken partijen.   

We nemen inwoners en relevante organisaties mee in het proces en de keuzes  
In Moerdijk luisteren we naar wat inwoners en relevante organisaties belangrijk vinden. Samen maken we de 
keuzes over hoe we uiteindelijk aardgasvrij gaan wonen en werken. Dit houdt in dat de gemeente transparant 
is over hoe de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen opgesteld worden en over welke keuzes 
gemaakt moeten worden. De inwoners worden stap voor stap geïnformeerd en geraadpleegd op een manier 
die iedereen kan begrijpen. De inwoners krijgen duidelijk uitleg over de warmtetransitie en er is ruimte voor 
vragen. Dit doen we online met bijvoorbeeld een website en met traditionele communicatie middelen, zoals 
huis-aan-huis bladen, brieven en enquêtes. 

De Transitievisie Warmte is richtinggevend, en legt nog niets vast. De gemeente draagt zorg voor een goede 
afstemming tussen relevante organisaties over de planning en invulling van de uitvoering. 

Financieel haalbaar 
Voor de inwoners van Moerdijk is financiële haalbaarheid zeer 
belangrijk. Dat betekent dat de warmtetransitie voor iedereen 
betaalbaar is. Bij de keuzes voor aardgasvrije oplossingen hebben de 
oplossingen met de laagst maatschappelijke kosten voorrang. Er 
wordt ook gekeken naar de logische tussenstappen tussen aardgas 
naar aardgasvrij. Dit kan bijvoorbeeld door te isoleren en/of hybride 
oplossingen.  

We sturen op natuurlijke momenten en zetten in op de kracht van de gemeente 
Koppelkansen zijn kansen om de warmtetransitie te combineren met bijvoorbeeld werkzaamheden die al 
aanwezig zijn of gewenst zijn. Er wordt rekening gehouden met de bestaande infrastructuur en er wordt 
gekeken naar mogelijke tussenstappen. De keuze voor de startwijken wordt onder andere bepaald door de 
koppelkansen. Koppelkansen zijn ook de woningen met hetzelfde bouwtype. Hierdoor is het makkelijker een 
grootschalige oplossing te realiseren. Bij de koppelkansen houden wij rekening met de uitvoerbaarheid van de 
plannen, dus of er genoeg personeel en materialen beschikbaar zijn.  

De warmtetransitie is ook een kans om de samenleving te versterken en de kracht van de gemeente in te 
zetten. Wijken met initiatieven en enthousiasme bij inwoners krijgen voorrang in de warmtetransitie. Inwoners 
en ondernemers worden goed begeleid en krijgen steun van de gemeente voor hun initiatieven. De gemeente 
bevordert de samenwerking tussen de initiatieven en zorgt voor kennisdeling.  

  

De warmteoplossingen zijn duurzaam en betrouwbaar 

De warmteoplossingen zijn betrouwbaar als het bewezen technologieën zijn. De impact op de leefomgeving en 
woning is bekend. De impact op het comfort in de woning is bekend en het heeft een bewezen businesscase. 
Dit betekent ook dat het comfort in de woningen niet achteruit gaat. De inwoners die pas later van het aardgas 

Met de laagste maatschappelijke 
kosten worden bedoeld: de 

kosten voor het aanpassen van 
de woningen, vervangen van 

infrastructuur en de ontwikkeling 
van duurzame energiebronnen. 
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af gaan, worden geïnformeerd over betrouwbaar handelingsperspectief. Dit zijn maatregelen die zij kunnen 
nemen zonder er later spijt van te krijgen, zoals isoleren.  

Ruimte voor innovatie 
Dit is geen dichtgetimmerd plan. De visie wordt minimaal om de vijf jaar herijkt. Dit betekent dat de stappen om 
van het aardgas niet vast liggen en de manier waarop ook niet. We willen voorkomen dat we onder tijdsdruk de 
iets tijdelijks doen. We willen overwogen keuzes maken en dit zorgt ook voor ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. Met de Transitievisie Warmte biedt de gemeente perspectief op de mogelijke 
warmteoplossingen en handelingsperspectief voor de komende jaren.  
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3 De warmtetransitie in Moerdijk 

In dit hoofdstuk gaan we in op de verandering naar een aardgasvrije gemeente. Er wordt eerst gekeken naar 
de opgave waar we als gemeente voor staan. Vervolgens gaat het hoofdstuk in op welke stappen nodig zijn om 
de transitie naar een aardgasvrije gemeente te doorlopen: wat moeten we doen om al onze gebouwen zonder 
aardgas van warmte en warm water te voorzien?  

3.1 De huidige situatie in Moerdijk 

In Moerdijk zijn ongeveer 16.500 woningen en 2.140 bedrijven (adressen waar kantoren, winkels, scholen, 
bedrijven, zorg e.d. gevestigd zijn). De bedrijven zijn veelal kleinschalig in de diverse plaatsen van Moerdijk, 
maar grootschalig op het industrieterrein.  

 

 
 

Tabel X Overzicht woningen en bedrijven 

 

De meeste woningen en vrijwel alle bedrijven in Moerdijk gebruiken aardgas voor hun verwarming en warm 
water. Verwarming is verreweg het grootste deel van het aardgasverbruik, circa 75%. Warm water voor douche 
en bad is circa 20% en koken het restant.  

Het bouwjaar geeft een eerste richting om te bepalen wat een goede route zou kunnen zijn naar uiteindelijk 
aardgasvrij wonen in Moerdijk. Voor nieuwe woningen is het makkelijker om over te stappen naar uiteindelijk 
aardgasvrij dan voor oudere woningen. Dit komt doordat woningen met steeds betere isolatie zijn gebouwd.   

Alleen in de afgelopen jaren zijn woningen aardgasvrij gebouwd Dit betekent dat vrijwel alle woningen en 
bedrijven in Moerdijk de overstap naar aardgasvrij moeten maken. 

De volgende paragraaf gaat nader in op isolatie en de alternatieven voor aardgas.  
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3.2 Naar aardgasvrij in twee stappen 

Om de stap naar aardgasvrij te maken, moeten we op zoek naar alternatieve oplossingen. Maar er is meer nodig 
om gebouwen duurzaam en comfortabel te verwarmen. We onderscheiden twee stappen, zoals figuur XX laat 
zien.  

1. Isoleren. Voor alle oplossingen geldt: wat je niet 
gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. In 
sommige gevallen zijn bepaalde maatregelen niet 
alleen wenselijk, maar noodzakelijk om woningen 
comfortabel zonder aardgas te kunnen 
verwarmen. In bijlage 2 staat meer over isoleren. 

2. Warmteoplossing. Er zijn drie infrastructuren die 
in een wijk kunnen liggen om de verwarming van 
woningen zonder aardgas mogelijk te maken: een 
warmtenet, een elektriciteitsnet en een 
aardgasvrij gasnet. Een hybride warmteoplossing 
is ook mogelijk: een warmtepomp in combinatie 
met een gasketel met duurzaam gas.  

 

Stap 1: isoleren en andere maatregelen in de woning 
Energiebesparende maatregelen beperken de warmtevraag in de woning en zijn essentieel in de 
energietransitie. Energiebesparing kan worden bereikt door een combinatie van de volgende maatregelen: 

· Isoleren van de vloer, muur, glas en/of het dak;  

· Kieren dichten;  

· Efficiënt ventileren 

Isolatie verbetert het wooncomfort, verlaagt de CO2-uitstoot en is voor veel woningen een voorwaarde om later 
de overstap naar een aardgasvrije warmteoplossing te kunnen maken. Met name omdat alternatieve 
warmteoplossingen vaak een lagere temperatuur hebben dan een CV-ketel levert. Bijvoorbeeld als een 
warmtepomp als alternatieve warmteoplossing in beeld is (all electric) of om oude of slecht geïsoleerde 
woningen op een warmtenet aan te sluiten.  

Daarnaast zullen alle huishoudens over moeten stappen op elektrisch koken. In sommige gevallen moet het 
bestaande afgiftesysteem, zoals de radiatoren vervangen worden door laag-temperatuur radiatoren of 
vloerverwarming. Tot slot kunnen betere isolatie en kierdichting ertoe leiden dat mechanische ventilatie 
noodzakelijk is voor een gezond binnenklimaat. 

 

Stap 2: alternatieve warmteoplossing 
Om een woning of bedrijf in Moerdijk uiteindelijk aardgasvrij te maken, is (minimaal) één van de volgende 
energie-infrastructuren in de wijk nodig als alternatieve oplossing:  
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 Warmtenetten: collectieve warmtevoorziening in de vorm van een middentemperatuur warmtenet 
(70°C) of lagetemperatuur warmtenet (circa 40°C), waarbij warm water aangevoerd wordt naar de 
woning.  

 Lokale bronnetten: lokale (kleinschalige) collectieve warmtevoorziening op basis van zeer lage 
temperatuur (water met een temperatuur van circa 15°C). In het gebouw is een warmtepomp nodig 
voor verwarming. Het aangevoerde water kan meestal ook gebruikt worden voor koeling.  

 All electric: verwarmen en koken met gebruik van alleen elektriciteit voor een individueel gebouw. Dit is 
meestal een warmtepomp, waarvan er 3 types zijn: lucht/water, zon PVT of bodem/water. In enkele 
gevallen zijn directe elektrische verwarming of infrarood panelen mogelijk. 

 Gasnet in combinatie met hybride oplossingen: een gasinfrastructuur gevoed met duurzaam gas, in 
combinatie met een elektrische warmtepomp. 

De meest geschikte infrastructuur en warmte-oplossing is afhankelijk van de eigenschappen van gebouw en 
gebied. Diverse factoren spelen hierbij een rol, zoals bouwjaar, gebouwtype, gebouwfunctie, 
bebouwingsdichtheid, eigendom, schaal en beschikbaarheid van warmtebronnen. In bijlage 3 worden deze 
warmteoplossingen verder toegelicht.  

Samenhang isolatie en duurzame warmteoplossing 
We maken onderscheid naar de volgende niveau’s van isolatie: 

 Onvoldoende isolatie: deze woningen zijn nog niet geschikt om de overstap naar aardgasvrij te maken. 
Deze woningen hebben meer dan 70C nodig in de winter. Als verdere isolatie onverhoopt niet mogelijk 
is, dan kan een woning alleen met een warmtenet op hoge temperatuur of met een ketel op duurzaam 
gas aardgasvrij worden. Warmtepompen (all-electric en hybride) zijn met de huidige techniek niet in te 
zetten, mogelijk in de toekomst wel.  

 Minimum isolatie: deze woningen kunnen op een middentemperatuur warmtenet (70C) worden 
aangesloten of met een hybride oplossing (duurzaam gas met warmtepomp) worden verwarmd. All-
electric is met de huidige techniek niet haalbaar, mogelijk in de toekomst wel. 

 Basis isolatie: deze woningen hebben in de winter maximaal 55C nodig bij radiatoren of maximaal 45C 
bij vloerverwarming voor voldoende comfort in de winter. Deze woningen kunnen all-electric worden. 
De meest efficiënte collectieve oplossingen zijn een lage temperatuur warmtenet of bronnet met een 
warmtepomp in de woning.  

In bijlage 2 worden deze isolatieniveau’s verder toegelicht.  

 

 

Duurzame elektriciteit, duurzaam gas, duurzame warmtebronnen 
 
Het is belangrijk dat niet alleen de woningen aardgasvrij zijn, maar ook de achterliggende systemen aardgasvrij 
zijn. Dit betekent dat warmte voor warmtenetten met duurzame bronnen wordt opgewekt. Elektriciteit voor 
hybride en all-electric warmtepompen wordt zonder aardgas gemaakt. Tot slot wordt het gasnet niet meer voor 
aardgas gebruikt, maar voor een duurzame vorm van gas. Dit kan groen gas zijn of waterstof. Het Europese en 
landelijke doel is dat dit uiterlijk in 2050 bereikt is.  

Korte toelichting landelijk groen gas en waterstof beleid (kabinetsbrieven).  
 Groen gas: beperkt beschikbaar voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, alleen een rol 

denkbaar in aanvulling op warmtenetten, elektrificatie en mogelijk waterstof.  
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 Waterstof heeft volgens de Kabinetsbrief Waterstof (30 maart 2020) de potentie om op langere termijn 
ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de verwarming van de gebouwde omgeving. TNO heeft 
recent in kaart gebracht op welke manier dit kan gebeuren. Conclusie van dit onderzoek is dat de 
potentie er is, maar dat er nog belangrijke vragen zijn rond toepasbaarheid, veiligheid, 
beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. De komende jaren wordt, onder andere in het 
nationaal waterstofprogramma, gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Doel is om de 
randvoorwaarden voor het veilig toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving op orde te krijgen. 
De verwachting op basis van de huidige plannen is evenwel dat er pas na 2030 significante volumes 
(groene) waterstof beschikbaar zullen zijn. Naar verwachting zullen de kosten van het produceren van 
groene waterstof op termijn sterk dalen, maar het is nog lastig te voorspellen tegen welke prijs 
waterstof daadwerkelijk beschikbaar komt, en of deze prijs ook voor de gebouwde omgeving tot een 
betaalbare optie leidt. Ook is nog moeilijk in te schatten wanneer welke volumes beschikbaar zijn. 
Isolatie en energiebesparing blijven wenselijk. Omdat de beschikbaarheid van groene waterstof naar 
verwachting nog beperkt zal zijn, zal waterstof in de gebouwde omgeving daarom in eerste instantie 
worden gebruikt voor gebouwen en wijken die moeilijk op andere wijze te verduurzamen zijn. Hierbij 
wordt ook meegenomen hoe waterstof andere opties zoals hybride warmtepompen en warmtenetten 
kan versterken (met name voor de piekvraag).1 

 

 

3.3 Utiliteit 

In Moerdijk zijn circa 2.000 bedrijven. Ook deze gebouwen moeten uiteindelijk aardgasvrij worden. Voor 
kantoren geldt aanvullend dat deze in 2023 energielabel C moeten hebben en in 2030 energielabel A. De 
stappen voor utiliteit zijn dezelfde als voor woningen: eerst isoleren om het gebouw transitiegereed te maken 
en daarna aardgasvrij. Er zijn wel een paar specifieke aandachtspunten.  

  Woning equivalent (1 weq = 130 m2) 

 
Aantal Kantoor Winkel Zorg Logies Onder-

wijs 
Bijeen-
komst 

Sport Overig Som 
scope 

Industrie Som 

Industrieterrein 141 325     108 
 

384 817 1.283 2.100 

Zevenbergen  662 212 185 87 4 133 89 137 143 990 14 1.004 

Klundert  383 29 76 38 7 42 49 52 47 340 6 346 

Fijnaart 143 37 25 92 - 33 30 39 28 284 - 284 

Willemsstad 133 12 25 6 6 15 73 8 11 156 - 156 

Standaardbuiten 68 2 4 16 2 13 27 5 6 75 1 76 

Overige plaatsen 237 11 8 3 4 33 55 23 87 224 1 225 

Buitengebied 261 47 88 3 61 10 65 26 159 459 171 630 

TOTAAL 2.028 675 411 245 84 279 496 290 865 3.345 1.476 4.821 

 

Om te voldoen aan energielabel C: De gebouwen met energielabel D of E zijn in de meeste gevallen nog 
eenvoudig te verbeteren naar energielabel C, bijvoorbeeld met zonnepanelen of LED-verlichting. Bij gebouwen 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof  
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met energielabel F of G is de opgave groter en moet vaak ingrijpend verbouwd worden. Denk daarbij aan het 
vervangen van beglazing en isolatie van de gebouwschil. Deze komen dan bovenop eenvoudigere 
maatregelen als zuinige verlichting en zonnepanelen. Energielabel A vereist aanzienlijke isolatie of een hybride 
warmtepomp, bronnet of warmtenet. 

De meeste bedrijven gebruiken alleen aardgas voor verwarming. Verbruik van warm water en koken is wel 
relevant bij zorggebouwen, horeca (in het bijzonder hotels) en sommige sportvoorzieningen (bijv. zwembad). 
Daarnaast is koeling voor bedrijven belangrijk, als veel mensen op een beperkt oppervlak bij elkaar komen en 
als er goed geïsoleerd is. Voorbeelden zijn kantoren, winkels, onderwijs en zorg. Dit betekent dat oplossingen 
die verwarming en koeling kunnen combineren (bronnet, all-electric en hybride) aantrekkelijk kunnen zijn als 
voorkeursalternatief.  

Veel utiliteit in Etten-Leur is kleinschalig (minder dan 250 m2). Voor deze utiliteit kunnen huishoudelijke 
oplossingen in beeld zijn. 

 

3.4 Regionale Structuur Warmte 

 

 

Concept RES/RSW 
Update volgt (in overleg met gemeente)  

hoofdpunten 

 2050: klimaat-neutrale warmtevoorziening 
 Circa 15-20% vraagreductie door isolatie 
 Regionale bronnen zijn mogelijk in beeld voor Moerdijk 
 Starten met aardgasvrij maken van woningen en bedrijven 

 

Getoond is een mogelijke warmtestructuur 
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Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
De regio West Brabant heeft samen met regio Hart van Brabant onderzoek laten doen naar de 
maatschappelijke kosten en baten van verschillende warmte-oplossingen. In dit onderzoek (Maatschappelijke 
Kosten/Batenanalyse, MKBA) zijn een aantal varianten doorgerekend. In elke variant lag de nadruk op een 
andere bron, bijvoorbeeld restwarmte uit een regionaal warmtenet, of op lokale warmtebronnen of op 
individuele all-electric oplossingen, aangevuld met extra energiebesparing.  

Volgens dit onderzoek is het meest gunstige scenario het gebruik van groen gas. Dit scenario is echter niet 
reëel. De andere oplossingen komen voor de regio als geheel vergelijkbaar uit, waarbij individuele systemen 
(all-electric / hybride) en regionale warmtenetten met een centrale warmtebron (Amer, Moerdijk, geothermie) 
mogelijk beter scoren dan kleinschalige netten op basis van lokale bronnen.  

Het onderzoek toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is, de afweging van kosten en baten zijn nog niet 
positief en het uitgangspunt blijft een woonlastenneutrale verduurzaming van de regionale warmtevoorziening. 
Zelfs in een regio waar de uitdaging relatief makkelijk is vanwege een bestaand warmtenet.  

 

Duurzame bronnen voor warmtenetten 
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Voorlopig beeld 
 Restwarmte industrieterrein (hoog temperatuur): Zevenbergen, Klundert, Noordhoek, (Fijnaart), 

Standaardbuiten, Moerdijk, (Zevenbergsche Hoek). Een dergelijk warmtenet kan mogelijk aangevuld 
worden met geothermie als bron. Plaatsen tussen haakjes zijn niet in het zoekgebied van concept RSW 
ingetekend. 

 Suikerunie: Standaardbuiten (hoog temperatuur) 

 Aquathermie (oppervlaktewater, in combinatie met WKO en warmtepompen op laag of midden 
temperatuur): Willemsstad, Zevenbergen, Klundert, Moerdijk. In Zevenbergen kan mogelijk ondiepe 
geothermie gekoppeld worden (tuinbouw project ten zuidoosten van Zevenbergen).  

 WKO: kleinschalige toepassing (typisch 200 tot 500 woning equivalent) alle kernen op laag of midden 
temperatuur in combinatie met warmtepompen  

 Zon-thermie in veld voor buitengebied en kleinere plaatsen met veld waar PV-panelen mogelijk zijn; 
vereist seizoensopslag; voorlopig is deze oplossing niet betaalbaar 
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4 Waar gaan we van start? 

In dit hoofdstuk kijken we naar de startkansen in de gemeente. Dit zijn de wijken die de komende jaren het 
beste in aanmerking komen om van het aardgas af te gaan. Eerst schetsen we een eindbeeld en formuleren 
we selectiecriteria. Samen met de projectgroep en inwoners stellen we de selectiecriteria op. Aan de hand van 
die selectiecriteria worden de startkansen gekozen.  

4.1 Criteria wijkfasering  

Selectiecriteria geven antwoord op de volgende vraag: Een wijk is kansrijk om te starten …:  

 

Waar de transitie het meest betaalbaar is 
We willen als gemeente toe naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Dit doen we door te kiezen voor 
efficiënte, bewezen en betrouwbare alternatieven die op termijn naar een duurzame manier van verwarmen 
leiden. Bij startwijken is er een goede beschikbaarheid van duurzame, betrouwbare en betaalbare 
warmtebronnen.  

Betaalbaarheid is een grote zorg van de inwoners van Moerdijk en is bepalend voor het draagvlak. Daarom 
moet de warmtetransitie betaalbaar zijn en beginnen we met de planvorming waar dit het meest betaalbaar is. 
Huur- en koopwoningen hebben dezelfde doelstellingen als het goed om verduurzaming. Daarom moet hier 
ook in betaalbaarheid geen groot verschil zitten.  

Waar veel besparing mogelijk is en waar kansrijke clusters zijn 
Woningen waar veel besparing mogelijk is, hebben voorrang als startwijk. We gaan niet als eerste alleen aan 
de slag met de woningen die het makkelijkst van het aardgas af te krijgen zijn. Deze woningen zijn vaak al 
‘aardgasvrij-ready’. Om ook slagen te maken de komende jaren, kijken wij naar woningen waar veel te 
besparen is. Dit zijn vaak de woningen waar nog veel geïsoleerd moet worden.  

We zoeken naar een passende oplossingen voor een wijk of buurt. Hierbij houden we rekening met de 
bestaande infrastructuur en kijken we ook naar mogelijke tussenstappen. Koppelkansen kunnen ervoor zorgen 
dat een wijk makkelijker te verduurzamen is. Koppelkansen zijn bijvoorbeeld wijken waar verduurzaming echt 
nodig is om het comfort te verbeteren en/of de kosten te verlagen, wijken waar een combinatie kan worden 
gemaakt met natuurlijke vervangingsmomenten of werkzaamheden en een wijk met kansrijke clusters.  

Wijken waar geen discussie over de uiteindelijk warmteoplossing mogelijk is, hebben voorrang. Dit zijn de 
wijken met onder andere veel woningen met hetzelfde bouwtype en wijken met geschakelde woningen. De 
impact is in deze wijken minder groot en het is makkelijker om deze woningen aardgasvrij te maken.   

Waar hoge mate van betrokkenheid van inwoners en organisaties.  
We grijpen de warmtetransitie aan als kans om de kracht van de gemeenschap te laten zien. In een wijk waar 
inwoners of organisaties stappen willen zetten om te isoleren en/of van het aardgas af te gaan en zich goed 
georganiseerd hebben, kan sneller stappen gezet worden. Dit sluit ook aan op de wens van de inwoners voor 
keuzevrijheid en eigen initiatief. Wijken die al goed georganiseerd zijn of waar al initiatieven zijn, krijgen 
voorrang in de prioritering.  

 

4.2 Routekaart voor duurzaam wonen in Moerdijk 

 

4.3 Kansrijke wijken om te starten 
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5 Handreiking tot uitvoering van de 
warmtetransitie 
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Bijlage 1: Kaarten 

Bouwperiode woningen en bedrijven [nader overleg hoe kaarten te presenteren] 

Voorkeursoptie per wijk (hoofdstuk 4) 

Starten met de planvorming (hoofdstuk 4 / 5) 

 

In Moerdijk zijn 3 clusters van woningen van voor 1920: Willemstad, Klundert en Zevenbergen. 

Daarnaast zijn er in het buitengebied en in de andere plaatsen ook woningen van voor 1920.  

In Moerdijk zijn veel woningen tussen 1950 en 1975 gebouwd. Deze zijn veelal geclusterd. Een flink 

deel is in bezit van Woonkwartier.  

Na 1975 zijn woningen in Moerdijk in kleine clusters verder bijgebouwd om de kern van woningen van 

voor 1975 heen.  

De gemeente Moerdijk is in een aantal CBS-wijken opgedeeld. Alleen Zevenbergen is opgesplitst in 

meerdere CBS-wijken. De andere plaatsen in de gemeente Moerdijk zijn dat niet.  

Er zijn twee relevante bedrijventerreinen in de gemeente Moerdijk: het grote industrieterrein tussen 

Klundert en Moerdijk en een bedrijventerrein bij Zevenbergen.  
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Bijlage 2 Isolatie  

We onderscheiden twee niveaus van isolatie in het model: het minimumniveau en het basisniveau.  

 

Minimum isolatieniveau  

Om de transitie mogelijk te maken, is het wenselijk dat alle woningen zo snel mogelijk het minimumniveau aan 
isolatie hebben bereikt. Op dit niveau kunnen woningen comfortabel verwarmd worden met een 
maximumtemperatuur van 70°C in plaats van de 80°C tot 90°C die nodig is voor het verwarmen van slecht 
geïsoleerde woningen. De woningen zijn dan dus 70°C-ready. 

Tabel 6 geeft ter indicatie per bouwjaar de isolatiemaatregelen die genomen moeten worden voor het 
minimumniveau. Bij alle maatregelen geldt dat maximaal mogelijk geïsoleerd moet worden zonder dat 
onderdelen van de woning geheel vervangen hoeven te worden. De daadwerkelijke isolatiewaarde die behaald 
kan worden is dus sterk situatieafhankelijk, omdat alle woningen anders zijn. Iedere huizenbezitter kan testen 
of hij op dit niveau zit door de bestaande gasketel op een maximumtemperatuur van 70°C in te (laten) stellen 
zonder (veel) in te hoeven leveren op gebied van comfort en warmte. In een aantal gevallen zullen er 
radiatoren vervangen of bijgeplaatst moeten worden.  

Alle woningen gebouwd na 1990 en een deel gebouwd tussen 1975 en 1990 zitten al vanaf het bouwjaar op dit 
minimumniveau. Alle woningen die daarvoor zijn gebouwd, kunnen door het nemen van deze maatregelen 
naar een gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming lager dan 80 kWh/m2. 

Minimum isolatieniveau Vloer Gevel Kozijnen en glas Dak 

Eengezinswoningen     

< 1920 

Kruipruimte isoleren 
indien aanwezig 

Geen spouw 
Minimaal HR 

glas 
Dak isoleren 

≥ 1920 – 1950 

Spouw 
Isoleren 

Minimaal dubbel 
glas 

Voldoet 

≥ 1950 - 1975 

≥ 1975 – 1990 

Voldoet Voldoet Voldoet ≥ 1990 - 2005 

≥ 2005 

Meergezinswoningen     

< 1920 

Kruipruimte isoleren 
indien aanwezig 

Geen spouw 
Minimaal HR 

glas 

Dak isoleren 

≥ 1920 – 1950 

Spouw 
isoleren 

Minimaal dubbel 
glas 

≥ 1950 - 1975 

≥ 1975 – 1990 
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Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet ≥ 1990 – 2005 

≥ 2005 

 

Tabel 6: Indicatie minimumniveau maatregelen per bouwjaar en woningtype. 

 

Basisisolatieniveau  

Als woningen het basisniveau bereikt hebben, zijn ze zowel geschikt om comfortabel te verwarmen met een 
maximumtemperatuur van 70°C, als met beperkte aanpassingen ook lager tot zelfs 40°C. Om verwarming met 
deze lagere temperatuur mogelijk te maken, moeten wel in de meeste gevallen de radiatoren vervangen 
worden door grotere laagtemperatuurradiatoren of vloerverwarming.  

Het is wenselijk dat een groot deel van de woningen in Nederland aan het einde van de warmtetransitie op dit niveau 
zit. Hierdoor zijn ze namelijk geschikt voor bijna alle alternatieve duurzame verwarmingstechnieken. Door isolatie 
naar basisisolatieniveau wordt de warmtevraag nog verder verlaagd en kunnen installaties (warmtepompen en 
warmtenetten) efficiënter functioneren. Tabel 7 geeft ter indicatie de maatregelen die horen bij het 
basisisolatieniveau. Bij alle isolatiemaatregelen geldt dat het advies is om maximaal te isoleren tot het niveau dat 
technisch mogelijk is, zonder dat onderdelen van de woning geheel vervangen hoeven te worden. 

 

Basis isolatieniveau Vloer Gevel Kozijnen en glas Dak 

Alle woningtypes     

< 1920 Kruipruimte isoleren 
als aanwezig 

Isolatie binnenzijde Minimaal HR glas Dak (na)isoleren 

≥ 1920 – 1950 

Spouw (na)isoleren Minimaal HR glas 

≥ 1950 – 1975 

≥ 1975 – 1990 

≥ 1990 - 2005 Voldoet Voldoet Minimaal HR glas Voldoet 

≥ 2005 

 

Tabel 7: Indicatie basisniveau maatregelen per bouwjaar. 

  

 

 

 

 


