
Transitievisie Warmte 
Gemeente Moerdijk
2e werkgroep bijeenkomst

Met verslag / inbeng deelnemers (in rood)



Agenda 2e werkgroep

10:00  Terugblik 1e werkgroep bijeenkomst

10:10 Input bewoners via enquête en 

bespreken TVW 0.1 (eerste concept)

10:40 Verdieping toepassing technieken 

en denklijn warmtetransitie voor Moerdijk

11:00 korte pauze

11:05 Huidige situatie, voorkeursopties per wijk

11:30 Startkansen

11:55 Afronding & doorkijk naar 3e werkgroep

12:00 Sluiting



Stapsgewijs naar een gedragen resultaat

Eerste opbrengst
• Opgave
• Huidige situatie
• Uitgangspunten voor transitie

Voorlopige visie
• Overzicht warmtebronnen en 

alternatieven per wijk
• Analyse maatschappelijke kosten
• Transitiestrategie / routekaart
• Starten met planvorming 2020-2030

Definitieve visie
• Voorlopige visie getoetst en bijgewerkt
• Uitvoeringsstrategie
• Storymap / Warmteatlas

College en Raad College en Raad
Vaststelling 

College en Raad

Brede basis Verdiepen
Breed toetsen en 

communiceren resultaten

Hier staan we nu



TVW 0.1

TERUGBLIK 1e WERKGROEP

MEEDENKGROEP

UITGANGSPUNTEN EN CRITERIA 
PRIORITERING

FEEDBACK TVW 0.1



Algemene principes voor de TVW

We nemen inwoners en relevante organisaties mee in het 
proces en de keuzes: bevorderen maximale keuzevrijheid

Het moet financieel haalbaar zijn

Sturen op natuurlijke momenten en de kracht van de 
gemeenschap

Duurzame en betrouwbare warmteoplossingen 

Ruimte voor innovatie

Concept. Opgesteld 
o.b.v. enquête en 
input werkgroep



Criteria voor startkansen

3. Hoge betrokkenheid van 
inwoners en organisaties

2. Waar veel besparing 
mogelijk is en waar kansrijke 
clusters zijn

1. Waar de transitie het meest 
betaalbaar is

We gaan kijken naar startkansen: gebieden of wijken waar we stappen richting 
aardgasvrij kunnen zetten (ook isolatie en hybride oplossingen). 
De prioritering doen we aan de hand van de volgende criteria:

Concept. Opgesteld 
o.b.v. enquête en 
input werkgroep



Feedback TVW 0.1

> Belangrijkste feedback nu: 

noem de twee belangrijkste punten

> De rest per mail: uiterlijk 29 januari

> Daarna TVW 0.5 maken met

> Input stakeholder werkgroep

> input meedenkgroep, raad



Feedback algemene principes
Ad: 

> Benadrukken dat mensen goed en vaak geïnformeerd moeten worden. 

Annemiek: 

> Bevorderen maximale keuzevrijheid is lastig. Wel keuzes mogelijk maken, maar 

niet te veel keuze. Het moet niet te moeilijk zijn om een keuze te maken. 

> Wat is betaalbaarheid? Hoe beoordeel je dat?

Pieter: 

> Mis in de principes dat we de warmtetransitie doen voor het verhogen van 

kwaliteit van de leefomgeving en de woning. 

> Laagst maatschappelijke kosten zijn niet per definitie de laagste kosten voor de 

huurder, bewoner of ondernemer. 

> Het lijkt zinvol om financieringsconstructies om varianten betaalbaar te maken 

vooral landelijk te ontwikkelen. 



Feedback algemene principes
Michel

> Als woningbouwcorporatie gaan we voor de ‘standaard kwaliteit’

> Bij betrekken bewoners: goed weten wat je wilt in relatie tot korte termijn individuele 

belangen

Jan: 

> Uitgangspunt ‘We sturen op … kracht van de gemeente’ mag wat scherper. 

Joep: 

> Er is meer mogelijk met 45 graden, daar kan je ook oudere huizen mee verwarmen 

en koelen (met ventilatie convectoren)

> Pagina 20: warmtetransitie kan in twee snelheden, woningen die al goed geisoleerd

zijn en woningen waar dat nog niet het geval is

Kleis: 

> Ik mis nog wat het gaat kosten. Betaalbaarheid moet bovenaan staan

> Burgers betrekken; 

> voorkom no-regret investeringen



Feedback algemene principes
Gert:

> Impact op bestaande infra en de toekomst mag beter worden benoemd. 

> Mist voorwaarde en aandachtspunten werkbare uitvoering, nodige personeel en 

materiaal is schaars. 

> Ook kijken naar financiële ondersteuning. Mogelijkheden om op basis van 

financiering om keuzes open te laten. 

Eric: 

> Het moet goed te begrijpen zijn om draagvlak te krijgen. Sommige termen 

verduidelijken / onderbouwen. 

> In de TVW staat nu dat niks vastgelegd wordt, maar dat is niet helemaal waar. 

Mag wel wat strakker in de visie staan.  



Analyse en denkrichting voor Moerdijk (1)

> Werkwijze

> Huidige situatie

> Klimaatakkoord

> Wel / niet warmtenet op basis 

van havenwarmte?



Hoe bepalen we wat mogelijk is in een buurt?

Data analyse & expertise 
- Denklijn warmtetransitie
- Startanalyse PBL
- Warmtetransitiemodel

Uitgangspunten
o.b.v. inbreng 
organisaties en 
meedenkgroep

Inbreng organisaties, meedenkgroep 
en inwoners van gemeente Moerdijk



> 16.486 woningen

> Bijna 80% in 5 kernen, bijna 80% ouder dan 1990

> 65% particulier, 25% sociale huur, 10% overig huur

> Zeer beperkt aantal woningen aardgasvrij

> 1.900 bedrijfsgebouwen buiten industrieterrein

> Voornamelijk (50%) in Zevenbergen, Klundert en 

Fijnaart, Dintelmond

> Veelal kleinschalig: gem. oppervlak: 180 m2

> 7 categorieën (2700 WEQ): Kantoren, zorg, 

onderwijs, bijeenkomst, sport, winkels, overig

> Haven- en industrieterrein: 140 bedrijven goed voor 

warmtevraag gelijk aan 2.100 woningen. Gemiddelde 

oppervlak is 2000 m2, m.n. industrie en kantoor. 
Industriële processen zijn niet in scope van de TVW.

Opgave gebouwde omgeving 
gemeente Moerdijk

Bron: PBL data Startanalyse

Vraag: wat zijn mogelijkheden 
bij gemeentelijk vastgoed?

Vraag: hoe kunnen we prioriteren bij utiliteit? 
Hoe industriegebied Moerdijk mee te nemen?



Doelstellingen NL Klimaatakkoord 

KEV = Klimaat en Energieverkenning (PBL en CBS) 
Alle getallen: directe CO2 emissies in Mton in of bij gebouwen (dus excl. grootschalig stadswarmte); temperatuur gecorrigeerd
Klimaatakkoord komt tot 47% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Bij 49-55% CO2 reductie zal mogelijk van gebouwde omgeving bijdrage gevraagd worden
Het klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten (pbl.nl), Klimaat- en Energieverkenning 2020 (cbs.nl)

1. 39% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 2015-2018

> Isolatie, warmtenetten, hybride warmtepompen

> Sturen op aardgasvrij in 2050, landelijk 20% in 2030

2. Van utiliteit wordt meer verwacht dan van woningen

3. Met voorgenomen landelijk beleid (KEV 2020) wordt

klimaatakkoord vooralsnog niet gehaald: 

klimaatakkoord moet nog verder uitgewerkt worden, 

o.a. wijkaanpak, streefwaarden isolatie en all-electric. 

Per gemeente bekijken wat realistisch is



Woningen <1950 verspreid, 3 hist. kernen
Woningen 1950-1975 paar grote wijken
Woningen 1975-2005: kleine buurten
5 grotere plaatsen, 6 kleinere plaatsen, buitengebied

Attero, Shell, BMC, 
andere bronnen

RWZI, 
oppervlaktewater

RWZI, 
oppervlaktewater

Suikerunie

oppervlaktewater

Oppervlaktewater?

Oppervlaktewater?

Breed toepasbare warmtebronnen: (ondiepe) geothermie(?), WKO



Legenda
Groen: warmtenet potentie, als:

(1) warmtebron en primair net beschikbaar, 
(2) hybride oplossing niet mogelijk i.v.m. isolatie

Rood: warmtenet en all-electric vergelijkbaar qua kosten, 
warmtenet meestal duurder dan hybride

Blauw: warmtenet duurder dan all-electric en hybride
Paars: bronnet (WKO) of all-electric (m.n. utiliteit)

Bevindingen voor gemeente Moerdijk
Warmtenetten met havenwarmte liggen niet voor de hand. 
Alleen met hoge regionale coördinatie en subsidiëring: 
1. Zevenbergen: max 5400 woningen en utiliteit
2. Zevenbergsche Hoek: 500 woningen
3. Fijnaart: 2200 woningen en utiliteit, ligt niet op logische 

route van industrieterrein naar Roosendaal
4. Willemstad (oude vesting): circa 400 woningen en utiliteit; 

goede isolatie, WKO en/of oppervlaktewater
5. Kleine warmtenetten met bijv. WKO denkbaar in 

bovenstaande plaatsen, Klundert en Dintelmond.

CBS wijken

Postcode-5

Gemeente Moerdijk: warmtenetten of 
individuele oplossingen per gebouw: wat 

ligt meer voor de hand?



Startanalyse PBL

Legenda
Groen: groen gas / hybride
paars: all-electric
Blauw: warmtenet op basis van 

lokale bron (laag temp.)

Warmtenetten?
• Wellicht o.b.v. lokale bronnen in 

Zevenbergen en Willemstad
• Niet in andere plaatsen

Groen gas (hybride) of all-electric?
• Groen gas overal goedkoopste 

maar beperkt in NL beschikbaar:
• Verdeelsleutel: vooral toepassing 

groen gas in buitengebied

Voor de individuele transitie (groen gas, hybride of all-electric) stellen we een 
genuanceerdere aanpak voor, die voor alle plaatsen dezelfde is.

Ook bij Startanalyse: Warmtenetten met havenwarmte liggen niet 
voor de hand. Alleen met hoge regionale coördinatie en subsidiëring. 



Reacties deelnemers

Jan:

> Is er al meer bekend over de impact op infrastructuur? 

> Verdiepend gesprek met Gert en Over Morgen 

> Het plaatje is logisch vanuit Moerdijk, maar regionaal wordt er anders naar 

gekeken. 

Pieter:

> Verschil met RES analyse voor warmte. 

> Verdiepend gesprek met Pieter en Over Morgen over TVW / RES afstemming



Analyse en denkrichting voor Moerdijk (2)

TRANSITIE ROUTE 

> Isolatie en alternatieven voor aardgas

> Route voor woningen

> Route voor utiliteit



Aardgasvrij in een notendop

Isoleren Duurzame 
warmteoplossing

Aardgasvrij wonen 
in uiterlijk 2050

Klaar voor de 
overstap

Huidige 
situatie

2020

Complexe opgave
Veel tijd nodig

We hebben een plan 
nodig: de Transitievisie 

Warmte

Focus op isolatie waar 
dat moet, aandacht 

voor duurzame 
warmteoplossing waar 

het kan



Stap 1: Isolatieniveaus voor goed comfort

Temperatuur Winter 
Temperatuur 
Lente / herfst

Matig / slecht >70°C >55°C

Minimum Max 70°C Zo veel mogelijk ≤55°C

Basis incl. radiatoren Max 55°C <55°C

Nieuwbouw Max 45°C ≤45°C

Benodigde temperatuur is bepalend voor afweging isolatie en warmte oplossing

Indicatief: gebruikswensen, aanwezigheid, woningtype en andere factoren kunnen tot hogere of lagere temperatuurbehoefte leiden. 
Bij beoordeling individuele woningen is temperatuurbehoefte in winter en bij hybride ook in de lente/herfst leidend.
Bij basisisolatie: ipv LT radiatoren kan ook vloerverwarming toegepast worden.

Indicatief: gebruikswensen, aanwezigheid, woningtype en andere factoren kunnen tot hogere of lagere temperatuurbehoefte leiden. 
Bij beoordeling individuele woningen is temperatuurbehoefte in winter en bij hybride ook in de lente/herfst leidend.
Bij basisisolatie: ipv LT radiatoren kan ook vloerverwarming toegepast worden.



Reacties deelnemers

Michel:

> Het plaatje is logisch vanuit Moerdijk, maar regionaal wordt er anders naar 

gekeken. 

> Verdiepend gesprek met Pieter en Over Morgen over TVW / RES afstemming

Joep:

> Als je alleen uit gaat van verwarming en geen koeling mee neemt, dan zou je met 

ventilatie convertoren in de basis al uit de voeten kunnen. Dit kan zeker een 

additionele fase zijn. 

> Investeringen in isolatie moet je in de lange termijn zien, want dat verdien je 

terug. Op korte termijn is het een hele grote investering.



Stap 2: duurzame oplossingen voor Moerdijk
Voorgestelde denklijn voor warmtetransitie

Hernieuwbaar gas / hybride
Oplossing per woning

Met gasketel en een warmtepomp

All electric
Oplossing per woning

met warmtepomp

Warmtenet
Wijk/buurt/flat oplossing

RES/RSW: grootschalige 
warmtebronnen denkbaar

Elektriciteitssysteem kan 
grootschalig all-electric niet aan

Waterstof / groen gas niet 
kosteneffectief beschikbaar voor 

volledige verduurzaming

1. Toetsen kansen warmtenet
2. Kleinschalige oplossingen / 

appartementen (WKO) 

All-electric als haalbaar 
(>1990 / >2005)

Waterstof / groen gas:
(1) piekvraag winter 

(2) waar geen alternatief is

Isolatie MET hetzij hybride oplossingen OF warmtenet: referentie aardgasvrij alternatief 



Samenhang: isolatie, aardgasvrije opties en koeling

Verwarming
techniek

Temperatuur 
winter All-electric Hybride

Duurzaam
gas (100%)

Warmtenet

Matig / slecht >70C   * HT

Minimum ≤70C    MT / HT

Basis incl. 
radiatoren

≤55C    MT / LT

Nieuwbouw ≤45C    LT

Indicatief; gebruikswensen, aanwezigheid, woningtype en andere factoren kunnen tot hogere of lagere temperatuurbehoefte leiden. 
Hybride = duurzaam gas + warmtepomp; Duurzaam gas (100%) als isolatie redelijkerwijs niet te verbeteren is naar minimum; 
Bij beoordeling individuele woningen is temperatuurbehoefte in winter en bij hybride ook in de lente/herfst leidend.
Bij basisisolatie: ipv LT radiatoren kan ook vloerverwarming toegepast worden. HT/MT/LT warmtenet = hoog (90C) /midden (70C) /laag (<55C) temperatuur warmtenet

Indicatief; gebruikswensen, aanwezigheid, woningtype en andere factoren kunnen tot hogere of lagere temperatuurbehoefte leiden. 
Hybride = duurzaam gas + warmtepomp; Duurzaam gas (100%) als isolatie redelijkerwijs niet te verbeteren is naar minimum; 
Bij beoordeling individuele woningen is temperatuurbehoefte in winter en bij hybride ook in de lente/herfst leidend.
Bij basisisolatie: ipv LT radiatoren kan ook vloerverwarming toegepast worden. HT/MT/LT warmtenet = hoog (90C) /midden (70C) /laag (<55C) temperatuur warmtenet

Koeling techniek, als gewenst door 
bewoners / gebruikers

geïntegreerd 
in wp

geïntegreerd 
in wp of airco

airco
airco of 

geïntegreerd (LT)



Reacties deelnemers

Joep:

> Als het collectief goedkoper is dan individuele oplossingen, lijkt het mij dat er 

geen twijfel bij de individuen is om voor een collectieve warmteoplossing te 

kiezen.



Stappen naar uiteindelijk aardgasvrij
individuele overstap naar aardgasvrij voor woningen*

Bouwjaar Transitieroute

<1950 Focus op isolatie, maatwerk i.v.m. grote diversiteit

1950 – 1975 Isolatie met gestandaardiseerde aanpak naar minimum niveau (max 70C)

1975 – 1995 Isolatie met gestandaardiseerde aanpak, daarna mogelijk hybride
Isolatie mogelijk al voldoende voor hybride: 70C winter, 55C lente/herfst

>1995 Hybride warmtepomp als tussenstap naar uiteindelijk all-electric
Check isolatie; all-electric mogelijk bij max 55C winter en LT radiatoren of vloerverw.

Individuele situatie 
en wensen leidend

Oog voor betaalbaarheid en 
natuurlijke momenten

Actualisatie 2025 met beter inzicht 
in waterstof en warmtepompen

Gem. 33% CO2

reductie in 2030

*: als een warmtenet of bronnet aan de orde is: isoleren naar temperatuurniveau van de warmtebron*: als een warmtenet of bronnet aan de orde is: isoleren naar temperatuurniveau van de warmtebron



Stappen naar uiteindelijk aardgasvrij
individuele overstap naar aardgasvrij voor utiliteit*

Bouwjaar Transitieroute

Isolatie utiliteit Uitgangspunt: isolatie waarbij max. 55C temperatuur nodig is in de winter
uitzondering: vooroorlogse kleine utiliteit: 70C (kantoren wel: energielabel A)

<500 m2 Overstap naar uiteindelijk aardgasvrij vergelijkbaar met woningen
kantoren aardgasvrij (label A); bij koudevraag voorkeur oplossing met warmtepomp

>500 m2 Vanwege koudevraag en schaalvoordeel: warmtepomp (all-electric) of WKO

Specifieke sectoren

Kantoren Energielabel A verplichting in 2030, label C in 2023

Maatschappelijk 
vastgoed

Routekaart maatschappelijk vastgoed gemeente

Zorg en hotels
Grote tapwatervraag (legionella-proof). Bij zorg en hotels: tapwater wellicht nog 
met aardgas. In andere sectoren: elektrisch (keuken boiler of warmtepomp).

Gem. 54% CO2

reductie in 2030

*: als een warmtenet of bronnet aan de orde is: isoleren naar temperatuurniveau van de warmtebron*: als een warmtenet of bronnet aan de orde is: isoleren naar temperatuurniveau van de warmtebron



• Algemene transitieroute en startkansen
• Zevenbergen
• Fijnaart
• Klundert
• Willemstad
• Standaardbuiten
• Overige plaatsen en buitengebied
• Haventerrein

VOORKEURSOPTIES EN STARTKANSEN 
VERDIEPING IN HET ALGEMEEN EN PER PLAATS



Overzicht startkansen

1. Isolatie in wijken met bouwjaar 1950 – 1975: 6.300 woningen

> Woningen <1950 zijn maatwerk: 1.800 woningen

2. Hybride oplossing voor wijken 1975 – heden

> Check isolatie en vereiste temperatuur: max 55C in lente/herfst en 70C in winter

> Wijken 1975 – 1990: verbetering naar basis isolatieniveau bij natuurlijk moment

> Evt. all-electric bij woningen vanaf 2005

3. Bronnet op basis van WKO voor utiliteit en appartementen: 

> Centrum Zevenbergen, bedrijventerreinen

> koppeling nieuwbouwgebieden met bestaand vastgoed?



Reacties deelnemers

Gert:

> Er moet verder onderzoek gedaan worden naar de mate van isolatie, 

stookgedrag, etc. 

Pieter:

> Je kunt bij verkennende onderzoeken in kansrijke gebieden kijken hoe goed 

woningen daadwerkelijk geïsoleerd zijn.



Jullie input is essentieel

1. Wat spreekt je aan? Wat kan anders / beter?

> Toepassing criteria voor prioritering

> Welke wijken / vastgoed zijn extra interessant?

> Welke vragen voor verdieping hebben jullie?

2. Waar zijn lokale initiatieven?

> Gemeentelijk beleid

> Organisaties en inwoners

> Woningbouwcorporatie en andere eigenaren

Criteria prioritering:
1. Betaalbaarheid
2. Veel besparing en clusters
3. Hoge betrokkenheid

Mogelijke verdieping:
1. Isolatie / hybride aanpak
2. Kleine collectieven, utiliteit
3. Gasnet / E-net
4. Vastgoedstrategie 

Woonkwartier



Warmtenet denkbaar

Bouwperiode

Ja
Nee

Nee

Misschien

ZEVEN-
BERGEN

Warmtevraag
woningen (PC6)

Corporatiebezit



Reacties deelnemers - Zevenbergen
Michel:
> Als corporatie worden wij vaak als startmotor gezien. Het plaatje op sheet 33 rechts onder 

zou andersom moeten, juist geen warmtenet in het centrum. Om het betaalbaar te houden 
voor de bewoners, moeten wij investeren. Zolang als het niet betaalbaar is, moet een 
warmtenet niet komen. 

> Verdiepend gesprek Michel en Over Morgen

Pieter: 

> Kan je uitleggen waarom in het centrum een warmtenet toch een aantrekkelijke optie is? 
[de startkans in Zevenbergen wordt gedragen door concentratie van utiliteit, waar 
woningen mogelijk op mee kunnen liften]

Joep: 

> Hebben jullie berekend wat een warmtenet per individuele woning kost ten opzichte van 
WKO of all-electric. Die betaalbaarheid is het aller belangrijkste. Hoe ligt dat dan? Ik ben 
benieuwd naar die berekeningen. 

> Antwoord: voor bestaande woningen zijn individuele oplossingen in het algemeen 
goedkoper. Bij utiliteit zijn een aantal opties mogelijk.  



Warmtevraag
woningen (PC6)

Startkans: isolatie en hybride
Startkans Isolatie, 
evt daarna hybride

Startkans hybride, 
check isolatie & temp.

Vooroorlogse bouw: 
maatwerk

Centrum en utiliteit: 
zie volgende pagina

ZEVEN-
BERGEN



Startkans: utiliteit en kleinschalig 
collectieve oplossingen

Warmtenet denkbaar

JaNee

Nee

Misschien
Bronnet

BronnetBronnet

ZEVEN-
BERGEN



KLUNDERT Corporatiebezit
Kleine collectieven (stippen)

Warmtevraag woningen per m2 (PC6)Utiliteit

Bouwperiode

• Warmtenet o.b.v. havenwarmte 
onwaarschijnlijk. Individuele 
transitie per gebouw voorzien. 

• Bij woningen <1975 over het 
algemeen: focus op isolatie, tenzij 
reeds gedaan. In enkele gevallen 
hybride wp denkbaar.

• Woningen >1975 kan mogelijk 
naar hybride. All-electric voorlopig 
niet haalbaar, ook niet voor 
woningen 1990 – 2005.

• Enkele (zeer) kleine appartement-
complexen: maatwerk aanpak

• Centrumgebied Klundert: kleine 
utiliteit in vooroorlogse panden: 
samenwerken en kennis delen 
voor individuele aanpak

• 10-tal grotere utiliteit noordzijde: 
individuele warmtepompen.



FIJNAART Corporatiebezit
Kleine collectieven (stippen)

Warmtevraag woningen per m2 (PC6)Utiliteit

Bouwperiode

• Warmtenet o.b.v. havenwarmte 
onwaarschijnlijk. Individuele 
transitie per gebouw voorzien. 

• Bij woningen <1975 over het 
algemeen: focus op isolatie, tenzij 
reeds gedaan. In enkele gevallen 
hybride wp denkbaar.

• Woningen >1975 kan mogelijk 
naar hybride, vanaf 2005 mogelijk 
naar hybride of all-electric.

• Cluster ong. 200 appartementen 
(Edvard Griegstraat) met kleine 
utilteit in Voorstraat: verkennen 
samenwerking



WILLEM-
STAD

Corporatie-
bezit

Kleine collectieven (stippen)

Utiliteit

Bouwperiode

• Er zijn drie duidelijk af te bakenen 
gebieden: Samenwerking per gebied.

• Vesting: grote diversiteit; isolatie voor 
aanzienlijk deel op orde ondanks 
ouderdom (woningen en utiliteit); modellen 
geven aan dat collectieve oplossing 
denkbaar is (WKO / oppervlaktewater); 
vanwege diversiteit zal dit complex zijn: in 
de praktijk alleen haalbaar bij zeer hoge 
betrokkenheid bewoners. Anders mix aan 
individuele oplossingen met focus op 
isolatie en hybride.

• Woningen <1990 (vnl. westelijk van 
Steenpad): focus op isoleren, op termijn 
wellicht hybride.

• Woningen >1990 (oostelijk van Steenpad): 
isolatie voldoet, individueel hybride of all-
electric mogelijk

Warmtevraag woningen per m2 (PC6)



STANDAAR-
BUITEN Corporatiebezit

Kleine collectieven (stippen)

Warmtevraag woningen 
per m2 (PC6)

Utiliteit

• Warmtenet o.b.v. havenwarmte 
onwaarschijnlijk. Individuele transitie per 
gebouw voorzien. 

• Bij woningen <1975 over het algemeen: 
focus op isolatie, tenzij reeds gedaan. In 
enkele gevallen hybride wp denkbaar.

• Woningen >1975 in meeste gevallen 
redelijk geïsoleerd (minimum niveau), kan 
mogelijk naar hybride, vanaf 2005 
mogelijk naar hybride of all-electric. 

• Rondom Markt: maatwerk isolatie en 
uiteindelijk overstap, m.n. bij 
vooroorlogse gebouwen.

Bouwperiode



KLEINERE 
PLAATSEN

• Voornamelijk woningen <1975, 
deels vooroorlogs, veelal hoog 
gasverbruik per m2.

• Afgezien van beperkte recente 
bouw (>1990): isoleren naar 
minimum niveau. Hybride in 
Moerdijk vooralsnog niet aan de 
orde.

• Havenwarmte denkbaar bij 
leiding tussen haven en Amer

• Gebouwen <1990: isoleren naar 
minimum niveau, mogelijk daarna 
hybride. 

• Woningen >1990 zijn naar 
verwachting goed geïsoleerd en 
laag gasverbruik per m2. Hybride 
en wellicht all-electric mogelijk. 

• Cluster utiliteit aan oostzijde.

Moerdijk

Zevenbergsche hoek

Helwijk
• Vrijwel geheel woningen 

1950-1975, grotendeels 
coöperatiebezit. Door na-
isolatie diversiteit in kwaliteit 
woningen

• Nader overleg met 
Woonkwartier. Aandacht voor 
leefbaarheid en particulieren.

Heijningen
Noordhoek
Langeweg

&
Buitengebied

• Voornamelijk vrijstaande 
woningen, vrijwel geheel in 
particulier eigendom 

• Samenwerken / kennis delen 
met buren, straat, plaats

• In het algemeen: isoleren 
naar minimum niveau, 
daarna hybride oplossing ter 
overweging. All-electric 
denkbaar bij bouwjaar >2005 
met vloerverwarming.



HAVEN-
TERREIN

• Typering: grote panden, vrijwel allemaal met 
industriefunctie en >1990. Beperkte 
gasverbruik per m2 voor ruimteverwarming. 
Grijze gebouwen hebben waarschijnlijk 
gasgebruik voor industrie doeleinden.

• Grote restwarmte bronnen, waaronder Shell, 
Attero en BMC. 

• Naar verwachting alleen kosteneffectief om 
deze bronnen voor warmtevraag op 
haventerrein uit te koppelen als warmte 
uitwisseling voor proceswarmte mogelijk is 
en/of warmte grootschalig in de regio wordt 
gebruikt. Voorkeurstechnieken zijn anders 
lucht/water warmtepompen en WKO.

• Haventerrein verdelen in clusters en 
transitiepad naar volledig aardgasvrij samen 
met gebruikers nader onderzoeken: individueel 
per gebouw of samenwerken. Paarse bollen 
geven aan dat hier mogelijk ruimteverwarming 
behoefte is equivalent aan 50-200 woningen. 



Reacties deelnemers
Joep:
> Er liggen al elektriciteitsleidingen op het haventerrein. Het onderzoeken daarvan 

is de moeite waard. Als je een lage temperatuur leiding hebt liggen, kan je het 
makkelijk opkrikken naar hoge temperatuur. 

Pieter: 

> Naar de uitvoeringsstrategie toe gaan we met gebiedscoördinatoren praten. 

> Met de gemeente wordt gekeken wanneer het een goed moment is om de 
gebiedscoördinatoren te betrekken.



Vervolg

Bijeenkomst Resultaat bijeenkomst Datum

1. Kick-off
(gezamenlijk)

Introductie en verwachtingen Transitievisie Warmte
TVW 0.1: uitgangspunten en afwegingskader

 Feedback via mail

19 nov 2020 
10:00-12:00

2. Data-analyse
Analyse voor eindbeeld en startkansen: 
resultaten analyses per buurt

21 jan 2021
9:00 – 11:30

3. Wijkselectie
Concept TVW 0.5
Verfijning wijkselectie en prioritering
Input voor uitvoeringsstrategie

24 mrt 2021

4. Uitvoeringsstrategie
Concept TVW 1.0
Uitvoeringsstrategie en samenwerking na TVW

5.Oplevering
Definitieve TVW + samenvatting
Presentatie eindproducten aan stuurgroep & bestuurders



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen



Klimaatakkoord: Plannen op drie niveaus voor de 
warmtetransitie

Regionale Energiestrategie 

Benoemt o.a. warmtebronnen 
op regionale schaal

Transitievisie Warmte
Gemeenteniveau: 
• kansrijk eindbeeld aardgasvrije 

gebouwde omgeving
• fasering per wijk/buurt 
• kader voor wijkuitvoerings-

plannen

Wijkuitvoeringsplan

Maakt de uitvoering 
voor wijken die als 
eerste in beeld zijn 
conform TVW concreet

Regio Gemeente Wijk

Om 5 jaar 
herijken



Stapsgewijs naar een gedragen resultaat

Eerste opbrengst
• Opgave
• Huidige situatie
• Uitgangspunten voor transitie

Voorlopige visie
• Overzicht warmtebronnen en 

alternatieven per wijk
• Analyse maatschappelijke kosten
• Transitiestrategie / routekaart
• Starten met planvorming 2020-2030

Definitieve visie
• Voorlopige visie getoetst en bijgewerkt
• Uitvoeringsstrategie
• Storymap / Warmteatlas

College en Raad College en Raad
Vaststelling 

College en Raad

Brede basis Verdiepen
Breed toetsen en 

communiceren resultaten



Procesplan: naar een gedragen eindresultaat

Brede basis Verdiepen
Breed toetsen en 

communiceren resultaten

TVW 0.5: voorlopige resultaten
TVW 1.0: definitieve resultaten

Verslag enquête: slide 12; verslag bewonersavond: slide 20



Samenstelling 
werkgroep
TVW Etten-Leur

Gemeentelijke 
werkgroep

Woning-
corporaties

Lokale partner: 
IKE

Energie-
coöperatie(s)Netbeheerder

Enexis

Gemeente

Partij Naam

Alwel Anke Struijs

IKE Reggy Heijens

Duursaam Etten-Leur Alfons van den Breekel

Energieloket Henny van de Straat

Enexis Gert Wagenvoort

Gemeente Etten-Leur Wilco Doldersum
Jac Beekers



RES Acties mbt warmte

1. Afspraken over instrumenten om 20% 

energiebesparing te realiseren

2. Ontwikkeling regionale bronnenstrategie

3. Ontwikkeling lokale netten strategie

4. MKBA voor regionaal warmtenet

Daarnaast stimulering van de warmtetransitie 

door het Rijk gevraagd: financiering en 

regelgeving

Volgen van ontwikkelingen

> Shell en/of Suikerunie restwarmte voor 

kassen in Nieuw Prinsenland

> Zevenbergen: verwarmen kassen met 
ondiepe geothermie

Volgende bronnen zijn in beeld voor TVWs
> Havengebied restwarmte (Attero, BMC, 

Shell, biomassa installaties, andere bronnen)

> RWZI Willemstad

> Aquathermie Roode Vaart (Zevenbergen) en 

Hollands Diep (Willemstad, Moerdijk)

> 2 industriële restwarmtebronnen Etten-Leur

> WKO en geothermie potentieel voor Moerdijk 

en Etten-Leur

Hoofdpunten Concept RES



BACKUP



Wat vinden inwoners belangrijk?
Resultaten vragenlijst door 122 inwoners ingevuld
> 89% is op de hoogte van de overstap naar aardgasvrij wonen,

17% weet ook wat dat voor de eigen situatie betekent

> 46% steun voor de overstap naar aardgasvrij wonen

> Betaalbaarheid, keuzevrijheid en comfort zijn de belangrijke criteria voor 

inwoners

> Inwoners zouden beginnen:

waar flinke stappen kunnen worden gezet met grote eigenaren,

waar de overstap het meest betaalbaar is en

waar veel aardgas kan worden bespaard



Stap 1: Isolatie

Mogelijke maatregelen:

> Isolatie: vloer, dak, spouwmuur, HR++ glas

> Als nodig: afgiftesysteem, ventilatie, koeling

> Elektrisch koken

Wat we gaan doen is buurten en/of typen woningen 
in kaart brengen waar isolatie een aandachtspunt is

Natuurlijke momenten, 
zoals verbouwing



Generieke isolatie maatregelen 
Eengezinswoningen 1950-1995 

Isolatiekansen direct toepasbaar:

> Gevelspouw isoleren

> Isoleren begane grondvloer kruipruimte

> Zoldervloer / dak isoleren tussen balken

Gelijktijdig met schilderbeurt / verbouwing:

> Enkel glas en oud dubbel glas vervangen;

> Kierdichting verbeteren

> Gevelpanelen isoleren

> Schuin dak binnenzijde isoleren



Stap 2 
Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen zijn er drie 

alternatieven voor aardgas

Hernieuwbaar gas / hybride
Oplossing per woning

Met gasketel en een warmtepomp

All electric
Oplossing per woning

met warmtepomp
Wat we nu kunnen doen:

de maatschappelijke kosten van 
verschillende mogelijkheden op 

buurtniveau met elkaar 
vergelijken op basis van huidige 

techniek en kennis

Warmtenet
Wijk/buurt/flat oplossing



Regionale 
Strategie 
Warmte
Getoond is een 
mogelijke
warmtestructuur

Regionale warmte-
bronnen in beeld voor 
gemeente Moerdijk, 
nader te beoordelen 
wat passend is

Circa 15-20% reductie 
warmtevraag door 
isolatie

2050: klimaat-neutrale 
warmtevoorziening



Hoe bepalen we per plaats of wijk of warmtenet 
of individuele transitie de voorkeur heeft?
Basis voor de berekening maatschappelijke kosten: Warmtetransitiemodel en Startanalyse

> Referentie kosten voor isolatie, all-electric en aansluiting warmtenet, inschatting op basis van 

bouwjaar en type bouw (vrijstaand, rijtjes, appartementen, utiliteit)

> Warmtenet kosten: schatting op basis van dichtheid woningen / utiliteit

> Maatschappelijke kosten bij all-electric (o.a. verzwaring e-net) ook meegenomen

Warmtebronnen: Rekenmodel Over Morgen kijkt onafhankelijk van warmtebronnen (er wordt een 

bron verondersteld, ook als dit niet reëel is). Startanalyse PBL kijkt naar huidige bronnen, niet naar 
potentiële bronnen (bronnen havengebied zijn in beeld). 

Drie mogelijke uitkomsten:

> Warmtenet is goedkoper dan all-electric, mogelijk wel duurder dan hybride

> Kosten zijn vergelijkbaar (verschil <10%)

> All-electric is goedkoper dan warmtenet, hybride naar verwachting ook goedkoper



Bouwperiode

Gasgebruik
woningen (PC6)

ZEVEN-
BERGEN

Leeftijd gasnet

Gebouwtype



Gasnet Enexis (selectie)

Nader te bespreken:

> Opgave vervanging / onderhoud <2040, o.a. Zevenbergen, Fijnaart, 

Klundert, Willemstad, Helweg, Moerdijk, Standaardbuiten. 

> Ook aandacht voor elektriciteitsnet (3 fase aansluiting)


