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Voorwoord
Heel Nederland dient uiterlijk in 2050 van het aardgas af te zijn, zo heeft het kabinet besloten. Dat doen we
omdat we goed voor onze omgeving willen zorgen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen een gezonde
toekomst tegemoet gaan. Door te stoppen met aardgas kunnen we veel CO2-uitstoot voorkomen. Hierdoor
helpen we verdere opwarming van onze aarde tegen te gaan.

In Veldhoven betekent dit dat er zo'n 18.000 gebouwen in krap 30 jaar tijd aangepakt worden. Dit gebeurt door te
isoleren, over te stappen op duurzame warmtebronnen en -installaties en door gasfornuizen te vervangen door
elektrische kookplaten. Deze warmtetransitie gaat iedereen merken in zijn of haar woning. De warmtetransitie is
daarmee niet alleen een technische maar ook een maatschappelijke opgave. In Veldhoven kiezen we daarom voor een
aanpak die gericht is op het helpen van onze inwoners om duurzame stappen te zetten. Samen stippelen we onze
routes uit, leren we, experimenteren we en vieren we de kleine en grote stappen.
Ik ben trots op deze eerste Transitievisie Warmte. De visie is het product van grondig onderzoek en nauwe
samenwerking met partners en vertegenwoordigers van inwoners. In deze visie beschrijven we hoe we in Veldhoven de
komende jaren van start gaan met de warmtetransitie. In 2030 gebruiken we al 2570 minder aardgas voor het
verwarmen van onze gebouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken. Hoe de transitie naar 2050 er
precies uit zal zien is nog onzeker. Beetje bij beetje geven we dit vorm in projecten en wijkuitvoeringsplannen. De
Transitievisie Warmte actualiseren we bovendien elke vijf jaar met nieuwe inzichten en ervaringen. Onzekerheden zijn
onderdeel van de transitie, die zullen we stap voor stap ontrafelen, want wachten is geen optie.
Een opgave als deze vraagt om een stevige regierol vanuit de gemeente, een planmatige aanpak en flinke investeringen.
Als wethouder duurzaamheid maak ik mij hier graag sterk voor. Want de warmtetransitie levert ons ook veel op:
gezonde en comfortabele woningen, vitale en sociale wijken, vele nieuwe banen en samenwerkingen en een
toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen. We werken hiermee direct en indirect aan meerdere duurzame
ontwikkelingsdoelen die de gemeente in 2017 heeft ondertekend: doel 3 "goede gezondheid en welzijn", doel 7
"betaalbare en duurzame energie", doel 11 "duurzame steden en gemeenschappen", doel 12 "verantwoorde
consumptie en productie", doel 13 "klimaatactie" en doel 17 "partnerschap om doelstellingen te bereiken".
Deze eerste Transitievisie Warmte helpt ons op weg en geeft ons richting. En we zijn al
begonnen! In pilots leren we samen met inwoners hoe we de route naar aardgasvrij
doelmatig, stapsgewijs en samen kunnen doorlopen. Ook zien we steeds meer bewoners
die al gestart zijn met isoleren, bijvoorbeeld bij een verbouwing of met een verhuizing.
Een geweldige eerste stap. Wat we besparen, hoeven we tenslotte ook niet op te wekken.
Ik krijg energie van deze beweging! Doet u mee?
Jeroen Rooijakkers
Wethouder duurzaamheid
GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN
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Onze route naar een aardgasvrij
Veldhoven
Elke grote verandering begint met een eerste stap. Dat geldt ook voor de warmtetransitie in Veldhoven. We
staan nu aan het begin. In de komende 30 jaar gaan we alle gebouwen in onze gemeente op een andere
manier verwarmen en zullen we niet langer op aardgas koken. In deze visie geven we aan hoe we aan de slag
gaan, het tempo waarin we dit doen en waar we gaan beginnen. Wat is onze ambitie als gemeente? Welke
technieken kunnen we nu gebruiken en welke in de toekomst? Wat is onze rol? Met wie werken we samen en
welke groepen in de samenleving hebben mogelijk extra hulp nodig of kunnen een extra stap zetten? Dit zijn
allemaal keuzes en vragen die in deze Transitievisie Warmte aan bod komen. De belangrijkste aspecten uit de
Transitievisie Warmte kunt u hieronder teruglezen.

Doelstelling

warmtetransitie streven we naar een maximale CO2-

Voor 2030 stellen we ons als doel dat de gebouwen in

uitstootvermindering om onze bijdrage te leveren aan

onze gemeente 250/ minder aardgas gebruiken ten

nationale klimaatdoelen.

opzichte van 2019. In 2050 zullen we helemaal geen
aardgas meer gebruiken. We stellen deze doelen omdat

Aandachtspunten

we door het verminderen van ons aardgasverbruik ook

We hebben speciaal aandacht voor het eerlijk verdelen

onze CO2-uitstoot verminderen; met ongeveer 67/0 in

van lusten en de lasten en vinden het belangrijk dat

2030 en 27/ in 2050. Op deze manier dragen wij als

iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Als

gemeente ons steentje bij om verdere

gemeente willen we niets opleggen, maar juist flexibiliteit

Klimaatverandering tegen te gaan.

en keuzevrijheid bieden zodat iedereen op een voor
hem of haar geschikt moment aan de slag kan. De

Uitgangspunten

oplossingen die we kiezen moeten ook op langere

Het behalen van de doelstelling staat voorop, maar is

termijn goede oplossingen zijn. Tot slot zoeken we naar

niet het enige wat wij belangrijk vinden. De

slimme verbindingen (integraliteit) tussen de

warmtetransitie kan alleen een succes worden als deze

warmtetransitie en andere opgaven. Denk bijvoorbeeld

betaalbaar is, als er voldoende draagvlak is, de

aan het verbeteren van het comfort van een woning of

(technische) oplossingen uitvoerbaar zijn én als we

het vergroenen van wijken. Zo benaderen we de

inwoners, bedrijven en gebouweigenaren een duidelijk

warmtetransitie niet als een lastige opgave, maar als een

handelingsperspectief kunnen bieden: alle partijen

kans om onze samenleving en omgeving te verbeteren.

moeten weten waar ze aan toe zijn. Met de

(SIM
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Tijdskader

We maken in deze Transitievisie Warmte
onderscheid tussen voor en na 2030, zoals dit ook
in het Klimaatakkoord gebeurt. Dit tijdskader is
belangrijk. We richten ons in eerste instantie op
2030. Dit is de stip op de horizon, maar niet het
eindpunt. Als we de komende jaren deze visie
vernieuwen zullen we telkens verder in de
toekomst kijken en bijsturen op basis van wat we
op dat moment hebben geleerd en bereikt. We
doen dit tot we uiteindelijk in 2050 geen aardgas
meer hoeven te gebruiken.

Technieken
Tot 2030 gebruiken we technieken die hier en nu
beschikbaar en betaalbaar zijn. Voor Veldhoven
betekent dit, dat we zoveel mogelijk gaan isoleren
en inzetten op het gebruik van warmtepompen.
Voor sommige gebouwen kan een
warmtepompoplossing een gebouw volledig
aardgasvrij maken (all-electric) en voor andere
gebouwen zal dit eerst nog in combinatie met een
áīíľïïi

cv-ketel op aardgas zijn (hybride). Voor een
(grootschalig) warmtenet hebben we tot 2030
geen beschikbare warmtebronnen en zien we ook
weinig mogelijkheden om deze beschikbaar te
maken. Na 2030 hopen we dat dit, bijvoorbeeld
met geothermie, wel tot de mogelijkheden
behoort. De periode tot 2030 gebruiken we om
de mogelijkheden van warmtenetten te

2 paden: gemeentebreed en gebiedsgericht

onderzoeken.

Door stap-voor-stap aan de slag te gaan is er veel keuzevrijheid
en hoeft niet alles vandaag of morgen. Maar we willen

Stap-voor-stap

tegelijkertijd ook niet te lang wachten. Om die reden

Er gaan tot aan 2030 in principe geen wijken

bewandelen we in onze aanpak twee verschillende paden. In

volledig van het aardgas. Dit is ook niet nodig om

de eerste plaats gaan we gemeentebreed aan de slag met

onze doelen te halen. In plaats daarvan gaan we

projecten en activiteiten waar heel Veldhoven aan mee kan

stap-voor-stap aan de slag met woningen en

doen. We richten ons met name op woningeigenaren. We

andere gebouwen (utiliteiten). We zetten bewoners

organiseren campagnes die de bewustwording vergroten, gaan

en gebouweigenaren aan om stappen te nemen

actief informeren en zorgen ervoor dat een ieder die stappen

als zij daar klaar voor zijn. Als gemeente

wil zetten weet wat hij/zij kan doen en geholpen wordt als dit

ondersteunen en helpen we in het maken van

nodig is.

passende keuzes.
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In de buurten D'Ekker, De Polders en 't Look gaan we

helpende hand te bieden. Ook zijn er inwoners en die

gebiedsgericht te werk. Dit zijn onze focusbuurten. Hier

een extra stap willen en kunnen doen. Deze 'koplopers

zetten we (pilot)projecten op, betrekken we onze

willen we belonen en als ambassadeurs betrekken.

partners en bepalen we samen met bewoners via een

Bedrijven zien we ook als een aparte groep. Om deze

wijkuitvoeringsplan welke stappen we het best op welk

ook stapsgewijs te verduurzamen zoeken we actief

moment kunnen zetten. Dit reikt verder dan het isoleren

regionale samenwerking op.

van woningen of het installeren van warmtepompen. We
kijken ook integraal, bijvoorbeeld naar het verbeteren

Gemeente als regisseur

van het (binnen)leefklimaat, energiebesparing of het

Onze ambitie en uitgangspunten vragen om een

installeren van zonnepanelen. Onze insteek is dat we

proactieve houding. We kiezen daarom duidelijk voor

van de projecten in deze buurten veel leren zodat we

een regierol. We sturen op basis van het behalen van de

deze lessen ook in andere wijken kunnen

doelstelling. We gaan projecten opzetten en stimuleren

toepassen. Naast de focusbuurten zullen we ook

initiatieven van andere partijen en inwoners. Samen met

verduurzamingsinitiatieven ondersteunen in andere

onze partners ontwikkelen we nieuwe ideeën en

wijken, maar zijn we hier minder proactief.

organiseren we het werk dat voor ons ligt. We werken
onze plannen verder uit in een uitvoeringsagenda

Doelgroepgericht

Gebouwde Omgeving 2022-2025. Hier komen de

We realiseren ons dat er bepaalde groepen zijn in onze

projecten die voortvloeien uit deze Transitievisie Warmte

samenleving die niet zo makkelijk mee kunnen doen met

samen met projecten die we willen opzetten om

de warmtetransitie en dat andere groepen juist extra

elektriciteit te besparen en meer duurzame elektriciteit

stappen kunnen zetten. Hiervoor kijken we binnen de

op te wekken. Zo bereiden we ons goed voor op de

gemeentebrede maar ook vooral de gebiedsgerichte

uitdagingen die we tegen zullen komen op weg naar een

aanpak wat elke groep nodig heeft. Denk hierbij aan

aardgasvrij Veldhoven.

ouderen of inwoners met een kleine beurs. Voor hen
gaan we doelgroepgericht te werk om een passende
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De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de gemeentebrede en gebiedsgerichte aanpak in combinatie met de
technische mogelijkheden die we in Veldhoven hebben. De gele vlekken op de kaart zijn de gebieden waar kansen zijn
voor een volledig elektrische oplossing. Voor de groene gebieden is een hybride warmtepomp de meeste voor de hand
liggende keuze. In alle buurten Veldhoven kunnen we aan de slag met Isolatie. Dit is een belangrijk onderdeel van de
gemeentebrede aanpak. De percentages in elke buurt geven aan welk deel van de warmtevraag bespaart kan worden
door de gebouwen in die buurt te isoleren naar energielabel B. Gezamenlijk kunnen we in heel Veldhoven 240Zo van ons
aardgasverbruik besparen.
Voor onze focusbuurten De Polders, 't Look en D'Ekker staat in de beschrijving samengevat welke mogelijkheden er zijn
en wat we willen gaan doen. Hoofdstuk 5 geeft een verdere toelichting op de technische mogelijkheden van deze kaart
en hoofdstuk 6 beschrijft onze aanpak in meer detail.

Ons doel: 2507o aardgasreductie in 2030

Gemeentebreed:
In de hele gemeente richten we ons op
woningeigenaren. We gaan met hen stapvoor-stap aan de slag om gebouwen te
isoleren en over te stappen op
warmtepompen. We organiseren
verduurzamingscampagnes, zorgen voor
objectieve informatie en stimuleren en
organiseren initiatieven.
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De Polders: overstappen op volledig
elektrische oplossingen

DJEkkê

De meeste woningen in de polders zijn
gebouwd tussen 1990 en 2010. 500Zo van
de gebouwen is daardoor al geschikt voor
een elektrische warmtepomp oplossing.
Samen met de buurt maken we plannen
om aardgasvrij te kunnen wonen.

5/

't Look: Isoleren en hybride warmtepompen

D'Ekker: Collectief & doelgroep gericht

In 't Look, een buurt uit de jaren '70-'80, gaan we aan de slag met
hybride warmtepompen in combinatie met isolatie. We zoeken
samenwerking met woningcorporatie 'thuis die recent al heeft
gerenoveerd. We zijn begonnen met de pilot Slim energie
besparen en gaan de komende jaren meerdere (pilot) projecten
op starten. Samen met inwoners en onze partners ontwikkelen
we succesvolle aanpakken. Deze kunnen later ook van
toepassing zijn op buurten zoals Cobbeek en Centrum en
Zonderwijk

De meeste gebouwen in D'Ekker zijn gebouwd tussen 1950 en
1970. We zien hier goede mogelijkheden om te isoleren en voor
warmtepompen. Sommige gebouwen zouden zelfs al volledig
van het aardgas af kunnen. We willen hier voornamelijk collectief
aan de slag met extra aandacht voor inwoners met een smalle
beurs. We sluiten aan bij de vele initiatieven die al aanwezig zijn
in de buurt. Hierdoor verbinden we kansen en zorgen we voor
betere gebouwen en een fijnere buurt om in te leven
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1. Inleiding
Het is niet de eerste keer dat wij als Nederland op een andere manier onze gebouwen gaan verwarmen, gaan
koken en van warm water voorzien. In de jaren '60 van de vorige eeuw zijn we overgestapt van kolen op
aardgas. Er werden duizenden kilometers leiding aangelegd en miljoenen apparaten vervangen. Techneuten
kwamen uit het buitenland om ons te helpen en er werden meer dan 80.000 contracten afgesloten met
grondeigenaren, zodat de aardgasleidingen konden worden aangelegd. In 10 jaar tijd werd Nederland een
aardgasland. Deze transitie ging niet vanzelf, maar stap voor stap. Eerst werd er bijvoorbeeld alleen gekookt
op aardgas en gemeenten en inwoners stapten niet allemaal tegelijkertijd over. Ook waren de Nederlanders
niet altijd positief over al deze veranderingen. Maar met een actieve rol van de Rijksoverheid, grote
campagnes en de voordelen van aardgas ten opzichte van de alternatieven is het uiteindelijk in een relatief
korte tijd gelukt.

1.1 Waarom deze visie?
Eén van de belangrijkste redenen voor de

In 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord tot stand

aardgastransitie in de jaren '60 was de vondst van grote

gekomen. Hierin worden de afspraken van het

hoeveelheden aardgas onder de Nederlandse bodem.

Internationaal Klimaatakkoord van Parijs (2015)

Aardgas zorgde ervoor dat er voor veel Nederlanders

naar landelijk niveau vertaald. In het Klimaatakkoord

een betrouwbare, relatief schone en goedkope

heeft Nederland zich als doel gesteld om in 2030 de

energievoorziening werkelijkheid werd. Bijna iedereen

CÜ2-uitstoot met 490Zo te beperken ten opzichte van

ging erop vooruit. Toentertijd was er nog niet veel

1990, oftewel: we moeten onze CÜ2-uitstoot met bijna

bekend over de negatieve effecten van het verbranden

de helft verminderen. De doelstelling is vertaald naar

van aardgas en andere fossiele brandstoffen en waren

verschillende sectoren; zo is er een aparte doelstelling

het vooral pragmatische en economische overwegingen

voor de industrie, voor de opwek van duurzame

die Nederland ertoe deden besluiten om over te

elektriciteit en voor de gebouwde omgeving (alle

schakelen. Vandaag de dag weten we dat het

gebouwen in Nederland).

verbranden van aardgas (en andere fossiele
brandstoffen) zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen

De gebouwde omgeving dient in 2030 3,4 megaton CO2

die op hun beurt een grote bijdrage leveren aan

minder uit te stoten. Hiervoor is als tussendoel gesteld

klimaatverandering. Ook raken onze eigen

dat in 2030 landelijk 20% van alle gebouwen aardgasvrij

aardgasvoorraden op termijn op en worden we in steeds

zal zijn. De Rijksoverheid heeft elke gemeente gevraagd

grotere mate afhankelijk van de import van aardgas uit

om aan de hand van dit landelijk streven een visie te

andere landen. Ook zien we dat de energieprijzen in de

ontwikkelen waarin ze aangeeft op welk moment, in

loop der tijd steeds verder stijgen waardoor de

welke wijk en buurt en met welke technieken gebouwen

betaalbaarheid van ons energiesysteem onderdruk komt

aardgasvrij gemaakt kunnen worden. De antwoorden op

te staan. Dit zijn belangrijke redenen waarom de

deze vragen worden vastgelegd in een Transitievisie

Rijksoverheid heeft besloten dat we richting 2050

Warmte. Deze Transitievisie Warmte geeft een visie op

aardgasvrij moeten worden.

de warmtetransitie en is de eerste stap richting een
toekomst zonder aardgas in de gebouwde omgeving.
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1.2 Hoe deze Transitievisie Warmte tot stand is gekomen
Als gemeente hebben we dus de opdracht gekregen van het Rijk om de Transitievisie Warmte op te stellen. We zien dit
als een grote en belangrijke opgave en zijn daarom in oktober 2020 begonnen met een uitgebreid proces. Dit proces is
opgedeeld in vier fasen, zie figuur 1.1. Na afloop van elke fase zijn het college van burgemeester en wethouders én de
gemeenteraad geïnformeerd.

Analyse
jan-mrt 2021

Fase 3:
Keuzes maken
apr-sep 2021

Fase 4:
Verankeren
sep-dec 2021

Hoe vertalen we de
landelijke opgave
naar Veldhoven?

Welke
warmtebronnen
zijn er beschikbaar?

Welke afwegingen
en keuzes kunnen
we maken?

Hoe komen we van
een visie tot
uitvoering?

Wie betrekken we
bij de Transitievisie
Warmte en op
welke manier?

Welke oplossing is
er voor welk
gebouw?

Hoe denken onze
partners, inwoners
en experts
hierover?

Wie en wat hebben
we hiervoor nodig?

Figuur 1.1: Overzicht van het proces waarmee deze Transitievisie Warmte tot stand is gekomen.

In elke fase stonden verschillende vragen centraal. De

Enexis, een vertegenwoordiging van de gemeenteraad

antwoorden op deze vragen zijn de bouwblokken van

en onze collega's binnen de gemeente. Hierbij is

deze Transitievisie Warmte. Zo hebben we in fase 1 de

gekozen voor een brede samenspraak, waarbij o.a. een

voorlopige uitgangspunten bepaald en al nagedacht

bewonersavond is georganiseerd en vele workshops zijn

over de regierol die we als gemeente op ons willen

gehouden. Zo zijn de denkrichtingen steeds verder

nemen.

verfijnd en kon uiteindelijk één focus worden gekozen
die de basis vormt voor deze Transitievisie Warmte.

Fase 2 stond in het teken van het onderzoek naar de
technische mogelijkheden door het in kaart brengen van

De 4e fase was gericht op verdere concretisering van

beschikbare alternatieve warmtebronnen en een analyse

onze visie en het uitwerken van onze aanpak. De

van onze gebouwen. Op basis van deze onderzoeken

gemeenteraad stelt de Transitievisie vast en middels een

hebben we onze uitgangspunten en aandachtspunten

uitvoeringsagenda gebouwde omgeving bepalen we hoe

vastgesteld en weten we wat de technische

we in 2022 van start gaan, waar, met wie en wat we

mogelijkheden zijn om het gebruik van aardgas in onze

hiervoor nodig hebben.

gemeente ter verminderen.
In de derde fase hebben we de technische
mogelijkheden verder verkend en getoetst met
inwoners, maatschappelijke organisaties,
woningcorporaties, Veldhoven Duurzaam, netbeheerder
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1.3 Leeswijzer
We hebben ervoor gekozen om de hoofdtekst van onze
Transitievisie Warmte zo toegankelijk mogelijk te maken
zonder afbreuk te doen aan de inhoud van dit complexe
onderwerp. Hierbij hebben we ons telkens afgevraagd
welke technische informatie nodig is om de visie en
achterliggende redenen te begrijpen, zonder te ver in
detail te treden. Om ook de beter ingevoerde lezer of de
lezer die extra verdieping zoekt tegemoet te komen
geeft bijlage 1 een technische onderbouwing van de
verschillende onderdelen van deze Transitievisie
Warmte.
In de tekst zijn getallen in superscript opgenomen. Deze
getallen vindt u per hoofdstuk terug in bijlage 1
(technische onderbouwing). De nummering start per
hoofdstuk weer bij 1. Op deze manier zijn ook de
gebruikte bronnen weergegeven.
Onze Transitievisie Warmte is opgebouwd uit zeven
hoofdstukken. Hoofdstukken 1 (Inleiding) en 2 (De
warmtetransitie in perspectief) introduceren het
onderwerp en de brede context waarin de
warmtetransitie plaatsvindt. Ze onderbouwen de
noodzaak en beschrijven hoe we tot deze Transitievisie
Warmte zijn gekomen. Hoofdstuk 3 (in gesprek over de
warmtetransitie) beschrijft de inzichten die we hebben
opgehaald en de uitgangspunten en aandachtspunten
die leidend zijn in de warmtetransitie. Hoofdstuk 4
(opgave en doelstelling) kwantificeert en verduidelijkt de
opgave waar we als gemeente voor staan en
onderbouwt de doelstelling die we kiezen. Hoofdstuk 5

(technische mogelijkheden) beschrijft onze technische
analyse die inzicht geeft in wat er wel of niet mogelijk is.
De combinatie van wat beschreven staat in de
hoofdstukken 3, 4 en 5 resulteert in de manier waarop
we de warmtetransitie willen starten. Dit staat
beschreven in Hoofdstuk 6 (van start met de
warmtetransitie). Tot slot beschrijven we in Hoofdstuk 7
(van visie naar uitvoering) wat onze vervolgstappen zijn
en wat we nodig denken te hebben.
Bijlage 2 is een begrippenlijst waarin de meest
voorkomende begrippen staan uitgelegd. De begrippen
die u in de begrippenlijst terug vindt zijn op het moment
dat ze voor het eerste geïntroduceerd worden cursief
weergegeven in de tekst.
Bijlage 3 geeft een uitgebreid overzicht van de
verschillende warmtestrategieën van het Expertise
Centrum Warmte waarna bijlage 4 vervolgens een
uitsplitsing geeft van de nationale kosten (alle kosten voor
de maatschappij) per buurt. Tot slot beschrijft bijlage 5
de variabelen die gebruikt zijn als onderdeel van de
technische analyse middels de Transitietool Aardgasvrij
en zijn alle hoge resolutiekaarten opgenomen in Bijlage
6.
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2. De warmtetransitie in perspectief
Als gemeente kunnen we datgene dat we doen niet los zien van onze omgeving, zowel regionaal, nationaal als
internationaal. Op verschillende niveaus en voor verschillende onderwerpen er is al beleid gemaakt. In dit
hoofdstuk beschrijven we dit bredere perspectief en beantwoorden we de vraag wat dit betekent voor
inwoners van Veldhoven.

2.1 Waar gaat deze Transitievisie
De gebouwde omgeving bestaat uit woningen en

Warmte over?

utiliteiten (kantoren, maatschappelijk vastgoed, etc.).

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat elke gemeente in

Deze vallen beide binnen de scope van de

Nederland uiterlijk eind 2021 een visie en strategie moet

Transitievisie Warmte. Verder ligt de focus op

vastleggen voor de warmtetransitie tot 2030 met een

vermindering van het aardgasverbruik voor

doorkijk naar 2050. In Veldhoven leggen wij dit vast in deze

verwarming, warm tapwater en koken. De

Transitievisie Warmte.

Uitvoeringsagenda zorgt voor een concrete vertaling
van de Transitievisie Warmte in programma's,

Deze visie vernieuwen we elke vijf jaar, waarbij het

projecten en activiteiten waarmee we aan de slag

tijdskader steeds vijf jaar opschuift. Oftewel: in 2026 komt

gaan.

er een vernieuwde Transitievisie Warmte met de strategie
tot 2035. Dit gaat door, totdat het einddoel van 2050

2.2 Relatie tot ander beleid

gehaald is: een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving.

(Inter)nationaal beleid
Wat betreft de invulling van de Transitievisie Warmte heeft

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft het

elke gemeente nog de nodige keuzevrijheid. De landelijke

startschot gegeven voor ambitieuzere

doelstelling om 200Zo van de gebouwen aardgasvrij te maken

klimaatdoelstellingen wereldwijd. Dit akkoord is

in 2030 is hierbij een richting. Het einddoel van 2050, de

inmiddels door 197 landen ondertekend. Nederland

lokale situatie én ambities van de gemeente zelf zijn

heeft de internationale doelstellingen vertaald naar

bepalend voor de exacte invulling. Ook is het belangrijk om

het Nationaal Klimaatakkoord uit 2019. Dit akkoord

de warmtetransitie in een bredere context te plaatsen,

vormt de basis voor veel nieuwe wetgeving op het

waarbij ook de opwek van hernieuwbare elektriciteit,

gebied van de energie en klimaat. In deze paragraaf

ruimtelijke- en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

worden beleidskaders beschreven die relevant zijn

worden meegenomen.

voor deze Transitievisie Warmte.

2
Start warmtetransitie

Vaststellen
Transitievisie
Warmte en
uitvoerings
agenda

Actualiseren
Transitievisie
Warmte en
uitvoerings-

i 2021/22

t

2026

CO2reductie en 1,5
miljoen
gebouwen
aardgasvrij
490/0

2030

Uitvoering warmtetransitie, aan de hand van:
-

Uitvoeringsagenda
Wijkuitvoeringsplannen
Programma's, projecten en activiteiten

Figuur 2.1: Overzicht belangrijke mijlpalen Transitievisie Warmte op basis van het Klimaatakkoord.

950/0 CO2reductie en
alle gebouwen
aardgasvrij
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Regionale Energiestrategie (RES) en Regionale Structuur Warmte (RSW)
Om de klimaatdoelen op het gebied van de energietransitie concreet invulling te geven, is Nederland opgedeeld in 30
regio's. In die regio's werken de lokale overheden - gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van
Regionale Energiestrategieën (RES). Veldhoven is onderdeel van de RES Metropoolregio Eindhoven (MRE). De Regionale
Structuur Warmte (RSW) is onderdeel van de RES en brengt de regionale warmtebehoefte en bovenlokaleAregionale
warmtebronnen in kaart. De RES en de RSW worden voor het eerst opgeleverd in 2021 en vervolgens elke twee jaar
vernieuwd. Door de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met de RES en RSW, nu én in de toekomst, worden
desinvesteringen vermeden en maatschappelijke kosten laag gehouden

Omgevingswet en omgevingsvisie
Per 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet
ingevoerd. Dit is een harmonisering vanuit het

EU-regelgeving

huidige omgevingsrecht, waarbij maar liefst 26
wetten worden samengevoegd tot één wet. Het
doel is een samenhangende aanpak van de totale
fysieke leefomgeving. Hierbij worden de twee

Omgevings
visie

werelden van duurzaamheid en ruimtelijke
ordening aan elkaar gekoppeld. De

Plannen en programma's

energietransitie is één van de eerste grote
opgaven voor de Omgevingswet, zowel op het
gebied van duurzame opwek van elektriciteit als in

Programma aanpak

Toezicht en handhaving
Omgevingsvergunning
Algemene regels
Projectbesluit

Omgevingswaarden
Instructieregels

de warmtetransitie.
In het kader van de nieuwe Omgevingswet zullen
zowel het Rijk, de provincies als de gemeenten
uiterlijk in 2022 een Omgevingsvisie opleveren. De
Omgevingsvisie van Veldhoven is eind 2021
vastgesteld, vlak voor deze Transitievisie Warmte.
De Omgevingsvisie wordt nu vertaald naar

Figuur 2.2: Samenhang tussen de Regionale Energiestrategie (RES), de

Programma's en Omgevingsplannen, die juridisch

Transitievisie Warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP)2.

bindend zijn en de huidige bestemmingsplannen
vervangen.
De Transitievisie Warmte, uitvoeringsagenda
gebouwde omgeving en wijkuitvoeringsplannen
zijn een onderdeel van dit traject. Het is daarom
belangrijk om steeds de samenhang tussen de
warmtetransitie en het beleid volgens de nieuwe
Omgevingswet goed te bewaken1.

'Het geeft mij een goed gevoel om
te denken aan de toekomst en
toekomst gericht te handelen in de
keuzes die ik maak'
Inwoner van Veldhoven
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Duurzame ontwikkelingsdoelen
Veldhoven is één van de 105 geregistreerde Global Goals gemeentes in Nederland. Dit zijn gemeentes die zich actief
inzetten voor het behalen van de zogenaamde 'Sustainable Development Goals' (duurzame ontwikkelingsdoelen), die
zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. Veldhoven heeft hierin drie thematische focusgebieden gekozen:
1.

Milieu en duurzaamheid

2.

Armoedebestrijding en de gevolgen daarvan

3.

Smart City

De Transitievisie Warmte is het sterkste gelinkt aan milieu en duurzaamheid, maar er bestaat ook een relatie met de
andere focusgebieden: het omlaag brengen van de energierekening draagt bijvoorbeeld bij aan armoedebestrijding.
Slimmer met energie omgaan door digitalisering is een onderdeel van Smart City.
Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen door de Verenigde Naties vastgesteld, waarvan er zes een directe of indirecte
relatie hebben met de Transitievisie Warmte. Deze worden in de figuur 2.3 verder toegelicht.
DUURZAME STEGEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

De Transitievisie Warmte in de bredere
context van Duurzaamheid en Energie

fiiis

De Transitievisie Warmte, inclusief
uitvoeringsagenda, staat niet op zichzelf. Het
maakt onderdeel uit van een bredere
verduurzamingsopgave waar we als gemeente
voor aan de lat staan. Globaal is deze
duurzaamheidsopgave te vatten in vijf thema's:
Energie, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, Circulaire

Betaalbaarheid is een
belangrijk uitgangspunt
voor onze
warmtetransitie (zie
Hoofdstuk 4)
Energiearmoede willen
we zoveel mogelijk
voorkomen

economie en (Leef)milieu (zie figuur 2.4 op de

Met de warmtetransitie
verduurzamen we onze
omgeving niet alleen
tecnniscn. Ook
versterken we de
sociale cohesie in
wijken en buurten (bijv.
door
participatietrajecten en
vorming van
coöperaties)

volgende pagina). Deze thema's hebben op
hoofdlijnen een plaats gekregen in de
Omgevingsvisie van Veldhoven die eind 2021
door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2022

3

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

EN PRODUCTIE

Met de doelen en
ambities uit deze visie
zetten we stappen naar
95yo minder CO2uitstoot in 2050, om
opwarming van de
aarde te beperken. In
de uitvoering werken
we aan
klimaatbewustzijn bij
bedrijven, inwoners en
maatschappelijke
organisaties en komen
samen in actie.

TE BEREIKEN

werken we de thema's verder uit om te komen
tot een programmatische aanpak voor
duurzaamheid. Hiervoor werken we in 2022
onder meer aan een duurzaamheidsagenda
voor de komende jaren.

Door technische
aanpassingen voor de
warmtetransitie maken
we gebouwen niet
alleen energiezuiniger,
maar ook
comfortabeler en
gezonder.

De warmtetransitie
vraagt naast technische
aanpassingen om
bewustzijn en
duurzame(re) keuzes
van gebruikers. Door
bijvoorbeeld in te
zetten op besparing,
isolatie en
zonnepanelen kunnen
we slim en
verantwoord onze
energiebehoefte
vervullen.

Om de doelen uit deze
visie te realiseren,
zullen we nieuwe
samenwerkingen
aangaan met
bijvoorbeeld
netbeheerders,
wooncorporaties,
installateurs én
natuurlijk de inwoners.
Ook kunnen inwoners
zichzelf organiseren in
collectieven of
coöperaties.

Figuur 2.3: Duurzame ontwikkelingsdoelen die betrekking hebben op de Transitievisie
Warmte
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Deze Transitievisie Warmte valt binnen het thema

Het geheel van beleidsplannen dat we in dit kader

Energie (figuur 2.4). Binnen dit thema maken we

opstellen noemen we ook wel de Veldhovense

onderscheid tussen de werkvelden 'Gebouwde

Energiestrategie (VES).

omgeving', 'Transport' en 'Industrie'. Voor het werkveld
'Gebouwde omgeving' zijn op regionaal niveau kaders

Deze Transitievisie Warmte is een lokale uitwerking van

uitgezet in de Regionale Energiestrategie op het gebied

het thema 'Duurzame Warmte' en 'Besparen' (figuur 2.4).

van 'Duurzame Warmte, 'Besparen' en 'Duurzame

Het deel besparen in de Transitievisie Warmte betreft

opwek'. Hoe we in Veldhoven aan deze opgaven werken,

het omlaag brengen van de vraag naar warmte en

leggen we de komende jaren vast in eigen lokaal beleid.

aardgas door isolatie. In het Beleidskader voor

De Transitievisie Warmte is hiervan een eerste

hernieuwbare elektriciteit is naast 'Duurzame Opwek'

beleidsstuk. In 2022 volgt het beleidskader voor

ook aandacht voor het thema 'Besparing'. Hier betreft

hernieuwbare elektriciteitsopwekking en

besparen het omlaag brengen van de elektriciteitsvraag.

elektriciteitsbesparing en het afwegingskader voor
duurzame elektriciteitsopwekking in het buitengebied.

Op weg naar een Duurzaam Veldhoven

I
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Figuur 2.4: Transitievisie Warmte in de bredere context van duurzaamheid en energie binnen de gemeente Veldhoven.
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Wat betekent dit voor inwoners van Veldhoven?
Een belangrijke taak van overheden is het maken en

Veldhoven Duurzaam is er voor de

uitvoeren van beleid. Hiermee worden oplossingen voor de

inwoners!

uitdagingen van nu en later vastgelegd. Het uiteindelijk doel
van energie- en klimaatbeleid is om ervoor te zorgen dat wij

De afgelopen jaren zijn de energieprijzen

en de generaties na ons op een duurzame manier kunnen

steeds verder gestegen. Hierdoor worden veel

leven.

inwoners van Veldhoven zich extra bewust van
hun energieverbruik en willen graag energie

Dit vraagt om snelle verandering van ons energiesysteem;

besparen, maar hoe? En waar te beginnen?

van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven.

Veldhoven Duurzaam is er trots op dat ze

Deze energietransitie raakt ons allemaal en vraagt om

vrijwilligers als energieadviseurs hebben die

nieuwe technologische toepassingen. Bijvoorbeeld, zonne

inwoners een onafhankelijk energieadvies

en windenergie, elektrische auto's, het isoleren van onze

kunnen geven over hun huis en welke

gebouwen en andere manieren van verwarmen. Ook zullen
we ons gedrag moeten aanpassen door bijvoorbeeld

maatregelen het meeste energie besparen.

zuiniger en slimmer met energie om te gaan en duurzame

Inwoners kunnen binnenlopen voor een

producten te kopen. Het vraagt ook nieuwe

informatief gesprek in het informatiecentrum.

samenwerkingen en een open houding van alle partijen die

In een gesprek wordt besproken welke vragen

hierbij betrokken zijn. De energietransitie doen we samen.

er zijn en welke hulp aangeboden kan worden.
Op de website zijn de locatie en openingstijden

Deze verandering gaat gepaard met onzekerheid en veel

van het informatiecentrum te vinden. Deze

vragen. Gaan de energieprijzen verder stijgen? Is het

bevat ook veel nuttige informatie en is de

verstandig om mijn oudere cv-ketel te vervangen door een

mogelijkheid om adviesaanvragen in te dienen.

hybride warmtepomp? Hoe doe ik dit en waar kan ik

Samen met de gemeente is Veldhoven

terecht? Wat kosten aanpassingen aan mijn woning? Wat

Duurzaam ook betrokken bij diverse projecten.

leveren ze op? Hoe financier ik dit?

Een voorbeeld is een project in Heikant-Oost
Als gemeente helpen we onze inwoners met het

waar 54 soortgelijke huizen staan en waarvan

beantwoorden van deze en alle andere vragen. Voor de

2 huizen zijn doorgemeten en bekeken. Hierbij

warmtetransitie schetsen we met deze Transitievisie

werd duidelijk dat de energie bij deze huizen

Warmte een duidelijk perspectief. De komende tijd worden

letterlijk het dak uitvliegt omdat de

de antwoorden steeds concreter en werken we samen met

dakconstructie zonder kierdichting op het huis

welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, bedrijven en

is gezet. Wijkbewoners hebben de handen

onze inwoners aan de beste duurzame en betaalbare

ineengeslagen om samen aan de slag te gaan

oplossingen.

met woningverduurzaming.
Veldhoven Duurzaam geeft ook webinars over
allerlei onderwerpen. Dat en nog veel meer

7 Ik vind het belangrijk om de
leefbaarheid op aarde in de
toekomst te behouden'

informatie is te vinden op

Inwoner van Veldhoven
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3. In gesprek over de warmtetransitie
Wat vinden wij als gemeente belangrijk in de warmtetransitie? Hoe sluiten onze plannen aan bij de behoeften
van onze inwoners? Hoe gaan we om met doelgroepen zoals ouderen of mensen met een smalle beurs? Aan
welke uitgangspunten houden we ons als we vanaf 2022 aan de slag gaan?
Deze en vele andere vragen laten zien dat de warmtetransitie net zo goed een sociaal en maatschappelijke vraagstuk is
als een technisch vraagstuk. Als we vanuit de technische bril kijken zien we wat er mogelijk is met warmtebronnen en
gebouwen. Maar als we vanuit een sociaal maatschappelijke bril kijken geeft dat een beeld van wat wenselijk is en wat er
nodig is om samen met bewoners stappen te zetten. Hoe vertaalt deze behoefte zich naar benodigde kennis,
organisatie en financiën?
De sociaal-maatschappelijke afwegingen hebben wij als gemeente niet zelf gemaakt. We hebben met verschillende
groepen samengewerkt om uiteindelijk tot keuzes te komen over wat we belangrijk vinden in de warmtetransitie. Elke
groep is op verschillende momenten betrokken, passend bij de rol en invloed van de betreffende groep in de
warmtetransitie:
^

De samenleving: ruim 800 bewoners hebben aangegeven hoe zij staan tegenover de transitie naar aardgasvrij
wonen aan de hand van online peilingen. Ook hebben bijna 100 inwoners deelgenomen aan een
inwonersbijeenkomst over de warmtetransitie op 30 juni 2020 en heeft een aantal inwoners meegedacht in onze
klankbordgroep. Ze hebben ideeën en wensen aangedragen die terug komen in onze uitgangspunten en
aandachtspunten en de manier waarop we met de warmtetransitie willen starten.

^

De klankbordgroep: met daarin een vertegenwoordiging van maatschappelijke partners (Veldhoven Duurzaam,
Cordaad, SWOVE, IVN, woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van inwoners) heeft ons geholpen met het
maken van sociaal-maatschappelijke afwegingen en zijn onze link naar de gehele samenleving.

^

Technische partners: zoals Netbeheerder Enexis en de woningbouwcorporaties hebben ons voorzien van de
benodigde data en geholpen met het toetsen op haalbaarheid van onze plannen.

^

De raadswerkgroep energietransitie: bestaande uit één vertegenwoordiger van elke fractie heeft middels vier
bijeenkomsten een actieve bijdrage geleverd aan de opgave, oplossingsrichtingen, onze aanpak en
uitgangspunten en aandachtspunten.

^

De ambtelijke werkgroep: bestaande uit medewerkers van de gemeente uit verschillende domeinen zoals het
sociaal- en ruimtelijk domein, communicatie en wonen. Zij hebben ons geholpen om verschillende opgaven te
verbinden.

"De gemeente stimuleert en faciliteert Uiteindelijk gaan inwoners zelf over
wat ze wel en niet met hun woning doen'
Inwoner van Veldhoven

♦♦♦4

Veldhoven

3

3.1 In gesprek met inwoners
Peilingen: Inwoners over de transitie naar aardgasvrij
In de periode van maart t/m juni 2021 hebben we vijf peilingen van een aantal vragen uitgezet onder inwoners om op te
halen hoe het thema warmtetransitie leeft. De resultaten geven een beeld van hoe inwoners aankijken tegen de
overstap naar aardgasvrij wonen. Hoe denken zij erover om straks geen aardgas meer te gebruiken? Wat zien inwoners
als kansen? Welke zorgen leven er? En wat hebben ze nodig om stappen te kunnen zetten?
De eerste twee peilingen waren met ca. 400 respondenten het meest populair. Deze gingen over de algehele opgave
van de warmtetransitie en over de maatregelen die inwoners nu al nemen of van plan zijn te nemen. In onderstaande
afbeelding delen we de belangrijkste resultaten van de peilingen.

Veldhoven

Inwoners over de overstap naar aardgasvrij wonen

Resultaten van 5 peilingen
Maart tot en met juni 202
Meer dan 800 dee nemers

'Zorgen voor een comfortabele

Zo staan inwoners tegenover de
overstap naar aardgasvrij wonen:

ş

woning

Veel en moeilijk uitzoekwerk

Bijdragen aan een beter klimaat

"Hoge investeringskosten"

Besparen op maandelijkse

Angst voor spijtmaatregeien"

energiekosten'
Niet overtuigd van noodzaak

Enthousiast

Terughoudend

Neutraal

Huis wordt meer waard

warmtetransitie

Van het aardgas at wordt straks

Gedoe in huis

verplicht

Deze maatregelen willen inwoners
de komende járen nemen

iviiľïriLĽ

Zonnepanelen

Inwoners willen betrokken worden:

Isoleren
Warmtepomp
Elektrisch

-roken

a

m

3007o 2507o 2307o 22®7o

Direct vanaf het begin,

Vanaf het moment dat er

ook wanneer er nog geen
concrete plannen voor de
wijk of buurt zijn.

een concreet plan

Dit hebben inwoners nodig
om aan de slag te gaan:
Advies op maat
Duidelijkheid over kosten
Vrijheid en flexibiliteit in de keuze
voor warmteleverancier
Stap-voor-stap aanpassingen
Vertrouwen in oplossingen en
technieken

Samen op weg naar een

i
geen mening
Weet niet

bij plannen
over aardgasvrij wonen
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Zodra meedenken
mógelijk is voor de
buurt of wijk

Zo willen inwoners betrokken worden:

Brief aan

DUURZAAM VELDHOVEN

voor de buurt of wijk ligt

Nieuwsbrief per

veldhovens

Persoonlijk

e-mail

Weekblad

gesprek
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Wat is er met de input gebeurd?
De resultaten van de peilingen zijn gebruikt om de
uitgangspunten en aandachtspunten voor de
Veldhovense warmtetransitie op te stellen. Ook
hebben de inzichten uit de peilingen richting gegeven
aan de stapsgewijze en inwonersgerichte aanpak en
komen ze terug in onze uitvoeringsagenda.
Naast deze inhoudelijke vertaling in de Transitievisie
Warmte hebben we de resultaten ook benut voor
verdere participatie en communicatie. Aan de hand
van de inzichten uit de peilingen hebben we hierin zo
veel mogelijk aansluiting gezocht bij de leefwereld
van bewoners met bijbehorende vragen, zorgen en
behoeften over wonen zonder aardgas. De open
reacties op de peilingen gaven ons een goed beeld
van de vragen die bij inwoners leven over de
warmtetransitie. De veelgestelde vragen (en
antwoorden) hebben we een plaats gegeven op onze
website: www.veldhoven.nl/wonen-zonder-aardgas

3.2 In gesprek met onze partners
Onze partners bestaan, naast onze inwoners, uit de
woningcorporaties Woonbedrijf, Wooninc. en 'thuis, de
vereniging Veldhoven Duurzaam en de welzijnsorganisaties
SWOVE en Cordaad. Als onderdeel van het proces om te
komen tot deze Transitievisie Warmte vormden zij, samen
met de lokale IVN vereniging en enkele inwoners onze

Verder in gesprek over de warmtetransitie

klankbordgroep. Met de klankbordgroep hebben we

Op 30 juni 2021 vond een goedbezochte

gesprekken gevoerd over de uitkomsten van onze

inwonersavond plaats. De avond bestond uit een

technische analyse, onze doelstelling en ambitie, onze

presentatie over de warmtetransitie en de

aanpak maar ook over de rol van de gemeente en de rol

Transitievisie Warmte. Ook deelde Veldhoven

die zij kunnen vervullen. Daarnaast hebben we ook

Duurzaam voorbeelden over wat er nu al mogelijk

individueel gesprekken gevoerd over activiteiten die zij nu al

is voor het verduurzamen woningen. Vervolgens zijn

ondernemen en de projecten die we de komende jaren

we in gesprek gegaan aan de hand van vragen van

gezamenlijk kunnen doen.

inwoners. Als gemeente hebben we tijdens deze
avond geleerd dat er veel vragen zijn over de

Netbeheerder Enexis is geen onderdeel van onze

technische mogelijkheden, de kosten van de

klankbordgroep. We hebben Enexis in aparte gesprekken

warmtetransitie en manieren om aan de slag te gaan.

op de hoogte gehouden van onze plannen en hebben

Bij de uitvoering van de warmtetransitie krijgen onze

gezamenlijk gekeken naar werkzaamheden die zij mogelijk

inwoners een belangrijke stem. Dit doen we door

nog in de gemeente uit gaan voeren om het aardgasnet te

meerdere consultatiebijeenkomsten te organiseren

vervangen of het elektriciteitsnet te verzwaren. Uit deze

om inwoners mee te laten denken over de

gesprekken kwam dat er geen vervangingsplannen zijn voor

activiteiten en projecten die we de komende jaren

het aardgasnet waar we rekeningen met moeten houden

gaan uitvoeren. Daarnaast zullen inwoners ook actief

maar dat het elektriciteitsnet wel verzwaard zal moeten

betrokken worden bij de wijk-

worden wanneer in een groot deel van de huizen een

/buurtuitvoeringsplannen die gemaakt gaan worden.

warmtepomp geïnstalleerd wordt. We blijven de komende
periode afstemmen met Enexis om te zorgen dat de
uitvoering van deze Transitievisie Warmte haalbaar is.
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Veel animo voor energie-cadeaubonnen
Maar liefst 2.225 ledlampen, 772 artikelen zoals deurdrangers, tochtband voor deuren, ramen
en brievenbussen en isolatiefolie voor radiatoren en 152 elektrische oplossingen zoals stand-by
killers en schakelklokken. Dat was het resultaat van de energiebesparingsactie voor
woningeigenaren die we eind 2020 deden.
In totaal hadden we via een landelijke subsidie 1.350 cadeaubonnen van 50 euro voor
energiebesparende producten. Een groot succes: binnen drie weken van de actie waren alle bonnen
afgenomen en verzilverd. Dankzij de actie hebben vele Veldhovenaren dus weer een stapje gezet in het
verduurzamen van hun eigen woning. Deze actie leverde ongeveer 200 ton aan CO2-besparing op.
Wethouder Jeroen Rooijakkers kijkt er met trots op terug: "De grote belangstelling voor de
cadeaubonnen was geweldig. Kleine energiebesparende maatregelen zijn een goede eerste stap bij het
verduurzamen van de woning. En alle inwoners die meededen, droegen samen bij aan de ambitie van
de gemeente Veldhoven om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor een leefbare en duurzame
gemeente in de toekomst."
Actie voor huurders
In de herfst van 2021 deden we een vergelijkbare actie, maar dan voor huurders. Zij konden een bon
van 65 euro aanvragen. Ook dat was niet aan dovemans oren gericht: binnen enkele dagen waren alle
1.450 bonnen aangevraagd.
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3.3 Gemeentebestuur en ambtelijke
organisatie
Onze collega's binnen de gemeente, het college van
Burgemeester en Wethouders (B&W) en een
vertegenwoordiging van de gemeenteraad hebben
meegedacht over de richting en de inhoud van deze
Transitievisie Warmte. Een afgevaardigde van elke partij in
de gemeenteraad heeft als deelnemer van de
raadswerkgroep op vier verschillende momenten input
gegeven. Het college van B&W hebben we met in totaal vijf
bijeenkomsten geïnformeerd en geraadpleegd. Voor

3

Online Energieloket voor
Veldhoven
Inwoners kunnen gratis hun vragen stellen over
energiezuinig wonen. Het verduurzamen van
de woning zorgt voor tal van vragen en
uitzoekwerk. Wat is er in mijn woning allemaal
mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vind
ik een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren
van duurzame maatregelen? Hiervoor opende
de gemeente Veldhoven in 2021 een digitaal
Energieloket, in samenwerking met het
Regionaal Energieloket.

ambtenaren van de gemeente hebben we een
informatiebijeenkomst en verschillende workshops
georganiseerd. Alle gesprekken en werksessies zijn
belangrijk geweest in het formuleren van de doelstelling,
uitgangspunten en stap-voor-stap aanpak. Ook heeft de
input gezorgd voor verbinding en samenhang van de
Transitievisie Warmte met andere opgaven in onze
gemeente.

Het Energieloket helpt inwoners om antwoord
te krijgen op dit soort vragen. En voorziet ze
gratis van objectieve en transparante
informatie. Het Energieloket bestaat uit een
online kennisbank en een klantcontactcentrum
voor vragen per telefoon en e-mail. Inwoners
kunnen er ook terecht voor een gratis HuisScan
en het vrijblijvend opvragen van offertes bij
installateurs. Zo kunnen inwoners genieten van
een duurzame woning met meer wooncomfort
en lagere energielasten.
Het online Energieloket voor Veldhoven:
www.regionaalenergieloket.nl/Veldhoven.
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3.4 Uitgangspunten en aandachtspunten
We hechten veel waarde aan onze uitgangspunten omdat ze tot stand zijn gekomen door een zorgvuldig proces maar
vooral omdat ze leidend zijn in de keuzes die we de komende jaren maken. Onderstaande uitgangspunten bepalen
welke technieken we gebruiken, hoe we samenwerken, welke projecten we wel of niet starten en, niet onbelangrijk, waar
we geld aan uitgeven en waar aan niet. De uitgangspunten bepalen daarmee onze focus.

Uitgangspunten voor de warmtetransitie in Velhoven:
1.

2.

Betaalbaarheid: De warmtetransitie moet voor

Handelingsperspectief: De warmtetransitie moet

zowel onze inwoners en ondernemers, de

inwoners, gebouweigenaren, ondernemers en bij

maatschappij en de gemeente betaalbaar zijn. De

de uitvoering betrokken partijen een duidelijk

kosten en opbrengsten (niet alleen economische)

handelingsperspectief bieden. Partijen moeten

moeten in balans zijn;

weten waar ze aan toe zijn en zich hier

Uitvoerbaarheid: De warmtetransitie moet

(stapsgewijs) op kunnen voorbereiden;

technisch, ruimtelijk en praktisch uitvoerbaar zijn.

3.

4.

5.

Zo groot mogelijke bijdrage aan de CO2-reductie:

Rekening houdend met andere ruimtelijke

Met de warmtetransitie streven we ernaar om

ontwikkelingen en innovaties in de toekomst;

onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk om omlaag te

Draagvlak: Er moet voldoende bereidheid en

brengen zodat we onze bijdrage leveren aan de

acceptatie zijn onder inwoners, gebouweigenaren,

landelijke klimaatdoelstellingen.

ondernemers en de maatschappij om
maatregelen en veranderingen aan te gaan die
nodig zijn voor de warmtetransitie;

Aandachtspunten:
Aanvullend op onze uitgangspunten hebben we ook een aantal aandachtspunten. Waar we de uitgangpunten als een
voorwaarde zien om de warmtetransitie te doen slagen dragen onze aandachtspunten bij aan snelheid en de kwaliteit
van de warmtetransitie. De aandachtspunten zorgen ervoor dat we aan de uitgangspunten kunnen voldoen. Zo zal het
draagvlak voor de warmtetransitie bijvoorbeeld groter zijn als iedereen mee kan doen en we de lusten en lasten eerlijk
verdelen. We hebben in de warmtetransitie extra aandacht voor:
1.

Een eerlijke verdeling van lusten en lasten; voor

4.

woningeigenaar, overheid, bedrijfsleven,
samenleving;
2.

3.

De keuzevrijheid en flexibiliteit; van inwoners om
hun eigen route en tempo te bepalen;

5.

Een integrale benadering; waarbij we op

De mate waarin iedereen mee kan doen; ook

projectniveau en in buurten verbinding zoeken

bijvoorbeeld inwoners met een minder grote

tussen de warmtetransitie en andere opgaven.

beurs en ouderen;

Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, het

Houdbaarheid van oplossingen en ingeslagen

verbeteren van de leefomgeving in de buurt of

richting; we willen niet over een aantal jaar spijt

armoedebestrijding.

hebben van de keuzes die we vandaag maken;
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4. Opgave en doelstelling
We kiezen een doelstelling die recht doet aan onze uitgangspunten en waarmee aan onze opgave kunnen
voldoen. De eerste stip op de horizon is om in 2030 ons aardgasverbruik in de gemeente met 250Zo te
verminderen. Vervolgens is onze ambitie om in 2050 nagenoeg aardgasvrij te zijn. Om te begrijpen wat dit
betekent en waarom deze doelstelling is gekozen, is het goed om eerst in meer detail naar de opgave te
kijken.

4.1 Opgave CO2-uitstoot verminderen
De opgave in deze Transitievisie Warmte is een direct gevolg van de afspraken uit het Nationaal Kli maatakkoord. Dit
akkoord is erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen en dan met name CO2 te verminderen met 49Zo in 2030 en
met 900Zo of in 2050 ten opzichte van het basisjaar 19901.
Voor Veldhoven betekent dit dat we in de komende 30 jaar (nagenoeg) moeten stoppen met het verbruik van fossiele
brandstoffen en we volledig omschakelen naar duurzame energie. Voor onze gemeente is deze opgave extra groot
omdat onze CO2-uitstoot de afgelopen 20 jaar nagenoeg is verdubbeld (zie figuur 3.1) . Dit is voornamelijk het gevolg
van de groei van het aantal inwoners en gebouwen en de groei van (economische) activiteit binnen onze gemeente.

C02-emissies (kT C02) in 1990 en 2017
350
'

5

300
129

250
200
Į5Q

10
41

51
31
43
1990

U Landbouw
m Industrie

60

■ Transport

53

■ Gebouwen

79

■ Woningen

2017

Figuur 3.1: Ontwikkeling CO2-uitstoot gemeente Veldhoven 1990-2017. De totale CO2-uitstoot is in deze periode nagenoeg verdubbeld2.

'Bij elke aanpassing nemen we het klimaat mee: bij het opknappen van de
zolder hebben we bijvoorbeeld meteen het dak geïsoleerd"
Inwoner van Veldhoven
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In 2019 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze gemeente 271.000 ton3. Hiervan is 2970 afkomstig van het gebruik van
aardgas4. De overige 717 is het resultaat van het gebruik van elektriciteit en voertuigbrandstoffen (zie afbeelding 3.2)
Het aardgas dat wordt gebruikt in de totale gebouwde omgeving (woningen en utiliteiten) zorgt voor 247 van de totale
CO2-uitstoot en het aardgas dat we gebruiken voor alleen onze woningen zorgt voor 187 van de totale CO2-uitstoot5.
De gebouwde omgeving draagt met alleen al het verbruik van aardgas voor bijna een kwart bij aan de totale CO2-uistoot
van onze gemeente. Het is dus van groot belang dat we het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving verminderen.

Totale CO2-uitstoot 2019
48yo
Elektriciteit

290/0
Aardgas

230/0
Brandstoffen

80/

20/

Gebouwde omgeving

Overig

75/

25/

Woningen

Utiliteit

Figuur 3.2: CO2-uitstoot gemeente Veldhoven 2019 uitgesplitst per energiedrager.

4.2 Opgave gebouwde omgeving
Aardgas wordt in gebouwde omgeving gebruikt om mee te koken, voor warm tapwater en voor het grootste gedeelte
om gebouwen te verwarmen. In totaal bedraagt onze behoefte aan warmte (de warmtevraag) in 2019 1.065 Terajoule
(TJ)1. Hiervan wordt momenteel 4,37 hernieuwbaar opgewekt en wordt de overige 95,77 ingevuld met aardgas7.
Het verminderen van de vraag naar aardgas kan door enerzijds de warmtevraag te verminderen en anderzijds door
over te gaan op alternatieve duurzame warmtebronnen. Afhankelijk van welk alternatief we kiezen, zal de CO2-uitstoot in
meer of mindere mate afnemen. Vermindering van de warmtevraag levert 1007 CO2 besparing op. Maar een cv-ketel
vervangen door een elektrische of hybride warmtepomp (duurzame warmtebron) zorgt maar voor een gedeeltelijke
vermindering van de CO2-uitstoot. Dat komt omdat hiervoor meer elektriciteit nodig is die vaak nog wordt opgewekt met
fossiele brandstoffen. Om deze reden werken we in Veldhoven en in de regio ook aan plannen voor de opwek van
hernieuwbare elektriciteit.
Het verminderen van de CO2-uitstoot door het verduurzamen van de warmtevraag is dus aardig complex. Als gemeente
hechten we waarde aan een duidelijke doelstelling op basis waarvan we de voortgang van de warmtetransitie kunnen
monitoren en kunnen bijsturen. Om deze reden kiezen we ervoor om onze doelstelling te formuleren als een
vermindering van het aardgasverbruik. Dit heeft een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg.
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4.3 Doelstelling: 2507o minder

Wist je dat?

aardgasverbruik in de gebouwde
omgeving in 2030
Onze doelstelling is om voor 2030 het aardgasverbruik in
de gebouwde omgeving met 25Zo te verminderen ten
opzichte van 20198. Dit betekent dat we in 2030 in de
gemeente Veldhoven 359 TJ per jaar minder aardgas
verbruiken9. We sluiten hierbij aan bij de landelijke ambitie
om in 2030 20Zo van de gebouwen volledig van het aardgas
af te halen.
Woningen met energielabel C of beter11

Het verschil tussen de landelijke ambitie en onze
doelstelling is dat het binnen onze insteek niet gaat om het
volledig aardgasvrij maken van een select aantal gebouwen,

227

maar dat we met een groter aantal gebouwen kleinere

1.821

stappen gaan nemen. Hierdoor hebben we meer
keuzevrijheid, kunnen we verstandige keuzes maken en
kunnen er meer mensen deelnemen aan de
warmtetransitie9.

16.384
858

Een directe vertaling van de landelijk ambitie zou een
doelstelling betekenen van 200Zo aardgasreductie. We kiezen
voor een hogere ambitie om de volgende redenen:
1.

De urgentie om onze CO2-uitstoot terug te dringen;

2.

In de landelijk ambitie is naast het afkoppelen van 20Z

Woningen (Donker) vs. Utiliteiten (Licht). Blauw:
Warmtevraag [TJ/jr]. Groen: Aantal panden12

Huur
6.372

van de gebouwen van het aardgas rekening gehouden
Koop
13.541

met een autonome besparing;
3.

Als gemeente hebben we voldoende technische
potentie (zie hoofdstuk 5);
Eigendoms-verdelmg13

We zijn dus ambitieus, maar ook realistisch omdat we deze
doelstelling goed kunnen onderbouwen. We zijn ervan
overtuigd dat we samen met de inwoners van Veldhoven,
onze partners en bedrijven met goed uitgedachte plannen
deze doelstelling kunnen realiseren. Als we dit doen dan
verminderen we onze CO2-uitstoot in 2030 met 6,7Z en in
2050 met ongeveer 27Z10.

Gemiddelde gasvraag [m3fjr] per gebouw per
buurt14
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5. Technische mogelijkheden
In dit hoofdstuk beschrijven we welke technische mogelijkheden we hebben om invulling te geven aan de
opgave en de doelstelling. Allereerst geven we een beknopt overzicht van de technische mogelijkheden (5.1).
Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden voor isolatie (5.2) omdat dit in veel gevallen de eerste
noodzakelijk stap is voor warmtepomp oplossingen. In paragraaf 5.3. presenteren we de resultaten van ons
onderzoek naar warmtebronnen in Veldhoven. Paragraaf 5.4 beschrijft de resultaten van onze analyse van de
gebouwde omgeving. Tot slot combineren we alle inzichten die we hebben verkregen tot conclusies over de
technische mogelijkheden in paragraaf 5.5.

5.1 Beschikbare technische oplossingen
Het Expertisecentrum Warmte (ECW) is in Nederland het kennisinstituut voor de warmtetransitie. Het ECW heeft vier
'hoofdstrategieën' geformuleerd voor alternatieve warmteoplossingen. Onder elke hoofdstrategie vallen nog een flink
aantal sub-oplossingen. In bijlage 3 staat een uitgebreide omschrijving van de mogelijke technieken. Zoals figuur 5.1
illustreert, onderscheiden de voorkeursstrategieën van het ECW zich op basis van twee variabelen:
^

Is er dichte bebouwing of staan gebouwen ver uit elkaar?

^

Is het gebouw goed geïsoleerd, en daarmee geschikt voor lage temperatuurverwarming?

Figuur 5.1 laat zien dat goed geïsoleerde gebouwen in aanmerking komen voor een lagere temperatuuroplossing en
minder goed geïsoleerde gebouwen een hoge temperatuuroplossing nodig hebben. Gebouwen die dicht bij elkaar
gebouwd zijn (maar ook hoogbouw) komen eerder in aanmerking voor een warmtenet (collectieve oplossingen) en
woningen die verder uit elkaar liggen daar is een warmtepomp (individuele oplossing) meer voor geschikt.
De oplossingen van het ECW zijn technieken

Warmtevraag

die beschikbaar zijn of binnen de komende

Laag

^---------------------------------------------- ^

Hoog

jaren beschikbaar kunnen worden gemaakt. Dit
zijn bewezen technieken voor alternatieve

Hoog

warmteoplossingen die marktrijp zijn en op

LT
warmtenet

grote schaal ingezet kunnen worden. Gelukkig
vinden er momenteel veel innovaties plaats in
de warmte- en de energietransitie. Deze
innovaties zullen we in de toekomst ook nodig
hebben om in 2050 geen aardgas meer te

taû
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hoeven gebruiken. We houden deze innovaties
nauwlettend in de gaten. Op het moment dat

MT/HT
warmtenet

Laag

n
g
(0
Q.
21.
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er nieuwe technieken beschikbaar komen
zullen we deze waar mogelijk inzetten in de
warmtetransitie. Tabel 5.2. beschrijft de

Hoog

Laag

Kwaliteit isolatie

strategieën in meer detail.
Figuur 5.1: Vier hoofdstrategieën van het Expertise Centrum Warmte
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Beknopt overzicht ECW strategieën
Strategie

Voordelen

Nadelen

Aandachtspunten

1. Elektrische warmtepomp

^
•
•

•

^

Direct van het gas af
Hoge energiebesparing
Kan naast verwarmen
ook koelen

•

Hoge investering
eindgebruiker
Ruimte nodig voor
buffervat

^

^

2 en 3: LT of MT/HT
warmtenet*

•
•

^
•

Direct van het gas af
Weinig aanpassingen in
de woning; ontzorging
van de bewoner
Hoge CO2 besparing
Energierekening daalt
niet per definitie

•

^

Hoge initiële
investering voor de
gemeente
Weinig keuzevrijheid
voor inwoners

^

•
•
•

4: Hybride warmtepomp
met cv-ketel

^

^
^

Minst ingrijpende
oplossing qua kosten
en ingreep in de
woning
Kan individueel en op
natuurlijke momenten
Energierekening daalt

•

•

Energiebesparing
lager dan bij andere
oplossingen
Blijvende
afhankelijkheid van
(aard)gas

^

Zeer goede isolatie nodig
(niet altijd haalbaar)
Netcapaciteit moet
mogelijk aangepast
worden
Interferentie in geval van
aardwarmtepompen

Aanwezigheid
warmtebron nu en in de
toekomst
Alleen rendabel bij hoge
bebouwingsdichtheid
Hoge participatiegraad
noodzakelijk
Grote rol voor de
gemeente
Zekere mate van isolatie
is wel noodzakelijk

Tabel 5.2: Overzicht de warmtestrategieën van het ECW met voordelen, nadelen en aandachtspunten.
*) LT, MT, HT staat voor lage, midden of hoge temperatuur. Dit gaat om de temperatuur van het water dat de woning binnen komt in het geval van
een warmtenet. Een 'ouderwetse' cv-ketel warmt water op tot 75-90 0C. Dit kan gezien worden als HT-verwarming. Om een gebouw of woning warm
te krijgen met een lagere temperatuur, moet deze beter geïsoleerd zijn.
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ventileren

5

Ook zijn er steeds meer plannen vanuit de Europese en
landelijke politiek om belasting op aardgas te verhogen.
Isoleren levert dan ook gelijk een financiële besparing

Isolatie is niet één van de strategieën van het Expertise

op. De potentie om te isoleren is in onze gemeente

Centrum Warmte omdat het geen alternatieve

zeker aanwezig. Een indicatie van hoe goed een gebouw

warmtetechniek is. Maar isolatie is wel een belangrijke

geïsoleerd is wordt gegeven door het energielabel. Een

voorwaarde om op lagere temperaturen te kunnen

gebouw met een energielabel A is beter geïsoleerd dan

verwarmen. Bovendien is de meest efficiënte manier om

een energielabel D. Op basis van gegevens van het

aardgas te besparen en CO2-uitstoot voorkomen. Met

Expertise Centrum Warmten en het CBS hebben we een

isolatie brengen we de hoeveel warmte die nodig is

inschatting kunnen maken van de isolatiepotentie in

terug. Door woningen beter te isoleren blijft warmte

onze gemeente. Als we alle gebouwen isoleren naar

langer in de woning en hoeft de verwarming minder

energielabel B dan verminderen we de warmtevraag en

hard te werken. Het gaat dan vooral om het isoleren van

het aardgasverbruik met 240Zo. Hiermee bereiken we dus

de gebouwschil; de vloeren, muren, daken en beglazing.

nagenoeg ons doel voor 2030. Als we alle gebouwen

Maar ook kleinere maatregelen, zoals kierdichting en het

naar een energielabel D zouden isoleren dan besparen

beter afstellen van de cv-ketel, kunnen al een hele

we hiermee 100Zo van ons aardgasverbruik1.

besparing opleveren. Bovendien wordt het comfort van
de woning verbeterd en stijgt deze in waarde.

Met isoleren kunnen we goede stappen zetten richting
ons doel, onze gebouwen voorbereiden op een

Isoleren is dus altijd een goed idee, welke warmte-

alternatieve warmtebron en het wooncomfort van onze

installatie er uiteindelijk ook wordt toegepast. Bovendien

gebouwen vergroten.

werken veel duurzame installaties, zoals de elektrische
warmtepomp, op een lagere temperatuur dan de
huidige cv-ketel. Hierdoor duurt het langer om een
ruimte op te warmen en is het extra belangrijk dat die
warmte vervolgens niet te snel ontsnapt. Het is dus een
goede voorbereiding op de toekomst.

W1ÉH
Natuurlijk hangt er wel een prijskaartje aan isoleren. Hoe
hoog die is, hangt af van de specifieke kenmerken van
een woning. Sommige woningen zijn makkelijk na te
isoleren, omdat ze bijvoorbeeld een lege spouwmuur
hebben. Bij andere woningen is dit moeilijker en kost het
om die reden meer geld. Toch is het de moeite waard
om de mogelijkheden te onderzoeken, zeker omdat de
aardgasprijs de afgelopen jaren veel gestegen is en deze
trend zich naar verwachting door zal zetten.

"Door goed te isoleren heb je minder verlies van warmte en dus lagere kosten
en meer wooncomfort"
Inwoner van Veldhoven
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Het verhaal van George Kok, woonachtig in Heikant

George Kok woont al bijna 30 jaar in Heikant. Sinds hij in 2017 met pensioen ging, deed hij de
nodige klusjes in en aan zijn huis. Maar toen er echt groot onderhoud nodig was, vroeg hij zich af:
“Wat moet ik nu met mijn huis gaan doen?” Geïnspireerd door berichten over de energietransitie
besloot hij meerdere vliegen in één klap te slaan. “Dit was het moment om het huis beter,
duurzamer en toekomstbestendig te maken.”
George volgde verschillende webinars van Veldhoven Duurzaam. “Die gingen over onderwerpen
waar ik interesse in had. Denk aan het afstellen van de verwarming en het dichten van kieren en
gaten. Zo ben ik er een beetje ingerold. En zelf dingen gaan doen en uitzoeken in mijn huis.”
Meten
Meten is weten benadrukt George. Daarom kocht hij een infraroodmeter om temperaturen te
meten. Die gegevens gebruikte hij bijvoorbeeld om de verwarming beter af te stellen. George:
“Toen kwam ook heel duidelijk naar voren: wat gebeurt er met het klimaat als ik alles dichtzet in
de winter? Daar heb ik een CO2-meter voor gekocht. En dat heeft me heel erg aan het denken
gezet. Je kunt je niet voorstellen hoe snel het CO2-gehalte in een afgesloten ruimte naar boven
gaat. Het is ongelofelijk hoe snel het klimaat verslechtert in een woning.”
Veel vragen
Hoe verder hij kwam, hoe meer vragen hij kreeg. “Wat is nu echt belangrijk? Wat moet ik doen? Ik
liep vast en heb Veldhoven Duurzaam benaderd om mij hier meer over te vertellen. Wat is voor
mijn woning het beste en in welke volgorde. Dat heeft echt geholpen.”
Leer je huis kennen
Met de adviezen van Veldhoven Duurzaam kan George zijn huis niet alleen duurzamer, maar ook
comfortabeler en gezonder maken. Wat is zijn advies voor andere Veldhovenaren? “Leer je huis
beter kennen. En schakel Veldhoven Duurzaam in als je vastloopt of advies nodig hebt.”
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Om te bepalen welke technische mogelijkheden er zijn in

Opslag). We spreken over WKO tot een diepte van 500

onze gemeente hebben we twee uitgebreide technische

meter en geothermie als we warmte onttrekken die

onderzoeken uitgevoerd: een warmtebronnen

dieper in de bodem aanwezig is. Bodemwarmte is

inventarisatie en een analyse van onze gebouwen.

geschikt om een warmtenet te voeden. De bronnen zijn

Gezamenlijk geven deze onderzoeken inzicht in de

ingedeeld naar LT en HT bronnen. Deze afkortingen

technische mogelijkheden voor het besparen van

staan voor Lage-Temperatuur en Hoge- Temperatuur en

energie en de overstap naar alternatieve

geven aan of in potentie deze bron warmte op alleen

warmtebronnen voor aardgas. Ze laten zien voor welke

een lage- of ook een hoge-temperatuur kan leveren. Op

gebouw welke alternatieve warmteoplossing het meest

beide bronnen kan een warmtenet worden aangesloten.

geschikt is. We hebben met deze analyses een

Voor een LT bron geldt dat woningen of zeer goed

verdieping gemaakt op de informatie die we als

geïsoleerd moeten zijn, of dat de temperatuur eerst

gemeente van de Rijksoverheid hebben gekregen vanuit

moet worden verhoogd, bijvoorbeeld met een

het Expertise Centrum Warmte.

warmtepomp.

5.3 Warmtebronnen
Voor de gehele gemeente is de potentie van mogelijke
warmtebronnen in kaart gebracht. Hiervoor hebben we
informatie uit verschillende open databronnen zoals de
Warmteatlas, het warmtebronnenregister, CBS,
ThermoGIS en Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (stowa) gecombineerd en aangevuld met
onze eigen data2. Zo hebben we bijvoorbeeld onze
biomassastromen in kaart gebracht en verdiepend
onderzoek gedaan naar restwarmte van bedrijven. De
resultaten van ons warmtebronnen onderzoek staan in
tabel 5.3 op de volgende pagina. Het potentieel van de
warmtebron is een inschatting van de hoeveelheid
warmte die per bron mogelijk beschikbaar is. Dat deze
warmte aanwezig is, betekent niet automatisch dat het
technisch mogelijk is om deze warmte volledig te
benutten. Daarnaast moet het gebruik van een
warmtebron ook financieel en juridisch haalbaar zijn.
Bovendien is het niet altijd wenselijk om de warmte van
een bepaalde bron te benutten. Elke warmtebron heeft
dus zijn voor- en nadelen.

Resultaten warmtebronnen onderzoek
Tabel 5.3 op de volgende pagina laat zien dat er in
theorie voldoende potentie aanwezig is om de huidige
warmtevraag (groene balk) in te vullen. Dit komt vooral
doordat er veel warmte beschikbaar is in de bodem
(Geothermie en bodem - WKO, ofwel Warmte-Koude

o c
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Totale warmtevraag
Aquathermie (LT)
Bodem - WKO (LT)
Biogas (HT)

|

Biomassa HT)

|

Bodem - Geothermie(HT)

u Scenario min.

Restwarmte bedrijven (HT)

|

M Scenario max.

Zonnecollectoren (HT)

|

■ Vraag

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Warmte inhoud [TJ]
Tabel 5.3: potentie duurzame warmtebronnen

Bodem - WKO:

Aquathermie:

Bij WKO zien we in tabel 5.3 een groot verschil tussen

Hiervoor gelden dezelfde nadelen als Bodem - WKO.

het minimum en het maximum scenario. Dit heeft

Ook dit is een bron die mogelijk in de toekomst potentie

ermee te maken dat er twee typen WKO systemen zijn:

heeft, maar niet voor 2030.

een gesloten en een open systeem. Bij het minimum
scenario kijken we alleen naar een gesloten systeem;

Geothermie:

ook wel bodemlus genoemd. Hierbij is er geen direct

Met geothermie halen we warmte uit diepere

contact met het grondwater. Bij het maximum scenario

bodemlagen. Er lijkt veel potentie te zijn voor

is ook de potentie van een open systeem opgenomen,

geothermie in Veldhoven. Op dit moment lopen er

waarbij er wel contact is met het grondwater. Hoewel de

verschillende onderzoeken om de potentie van

theoretische potentie erg groot is, is het in praktijk voor

geothermie beter te begrijpen. Het is een techniek die

2030 geen haalbare grootschalige oplossing: De warmte

momenteel in Nederland nog niet op grote schaal wordt

die uit de bodem komt met een WKO systeem is van een

toegepast en een grote investering vraagt. Bovendien is

lage temperatuur (ca 12 0C). Om hier gebouwen mee te

bij het doen van de investering niet zeker of de

kunnen verwarmen moet deze warmte worden

ingeschatte potentie van een geothermie bron ook

opgewaardeerd. Vaak gebeurt dit in combinatie met een

werkelijk haalbaar is. Om deze redenen zien wij

warmtepomp. Dit kost veel elektrische energie en

geothermie niet als een mogelijke warmtebron voor

bovendien zijn de kosten per aansluiting hoog. In

2030. Wel houden we als gemeente de ontwikkeling

verhouding tot andere warmtenetsystemen is het op dit

nauwlettend in de gaten voor latere fasen in de

moment een minder geschikte collectieve techniek,

warmtetransitie.

maar mogelijk komt hier in de toekomst verandering in.

Met technieken om warmte uit de bodem te halen

Wel kan WKO op individueel gebouwniveau met een

bestaat het risico dat hier spanning optreed met de

bodemlus in combinatie met een warmtepomp een

drinkwatervoorziening. Dit is afhankelijk van de techniek,

interessante oplossing zijn.

de diepte en de schaal. Dit is een aandachtspunt in de
toepassing van deze technieken.
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Restwarmte bedrijven:
Waterstof

Een andere interessante warmtebron voor de
warmtetransitie is restwarmte van bedrijven. Dit is warmte

Waterstof is niet opgenomen in het overzicht

die bedrijven 'over hebben' en die vrij komt bij

van potentiële warmtebronnen. Technisch

productieprocessen. Deze restwarmte wordt vaak ingezet

gezien is waterstof geen energiebron maar

in combinatie met een warmtenet. Hierbij wordt de warmte
van bedrijven via buizen met warm water naar andere

een energiedrager. Om waterstof te kunnen
maken is bijvoorbeeld aardgas of elektriciteit

gebouwen getransporteerd waar het dan gebruikt kan

nodig. Als we waterstof maken van

worden. Hiervoor is echter weinig potentie in onze

hernieuwbare elektriciteit spreken we van

gemeente. Ook buiten de gemeentegrenzen is er niet veel

groene waterstof. Groene waterstof is

potentie om restwarmte in te zetten voor de

duurzaam en kan in theorie worden ingezet

warmtetransitie in Veldhoven.

om gebouwen te verwarmen. Echter is
productie en transport van groene waterstof

Biomassa en groengas

op dit moment nog niet op grote schaal

Door biomassa te verbranden, ontstaat hoge temperatuur

mogelijk. Ook is de efficiëntie van het proces

warmte voor een warmtenet. Dit kan eventueel worden

nog (te) laag.

gecombineerd met het opwekken van elektriciteit. Er is veel
discussie over de mate waarin biomassa duurzaam is.
Alleen lokale biomassa uit snoeiafval en ander houtachtig

De verwachting is dat dit tot 2030 niet zal

afval wordt daarom beschouwd als duurzame biomassa. De

veranderen. Op het moment dat dit wel

potentie hiervan is zeer beperkt. Lokaal groengas kan

verandert, zal waterstof in eerste instantie

worden gewonnen uit de vergisting van mest, GFT-afval,

gebruikt worden door de industrie. Pas als er

rioolslib en andere vloeibare reststromen. Met nieuwe

daarna voldoende groene waterstof

technieken kan ook groengas uit vaste reststromen zoals

beschikbaar is, kan dit mogelijk ook worden

gras gewonnen worden. Dit gas wordt gevoed in het

ingezet in de gebouwde omgeving. Hiervoor

gasnetwerk en in de woning verbrand. Als stedelijk

is het van belang dat het huidige gasnet nog

gemeente hebben we nauwelijks reststromen voor

beschikbaar is. Het zou dan vooral een

groengas en zouden we dit moeten importeren.

oplossing kunnen zijn voor gebouwen waar
geen ander alternatief voor is. De

Conclusie warmtebronnenanalyse

ontwikkelingen rondom waterstof spelen

De beperkte potentie van restwarmte en ook biomassa

vooral op (inter)nationaal niveau. In nieuwe

hebben impact op de mogelijkheden voor een warmtenet

versies van onze Transitievisie Warmte

als alternatieve warmteoplossingen omdat beide

bekijken we opnieuw of waterstof ingezet kan

warmtebronnen goed gebruikt kunnen worden voor het

worden als onderdeel van de warmtetransitie

'voeden' van een warmtenet op de gewenste hoge

in onze gemeente.

temperatuur. De potentie van bodemwarmte zowel
geothermie als WKO biedt mogelijkheden voor na 2030. Er
zijn momenteel in onze regio en ook onze gemeente
onderzoeken gaande naar geothermie en ook bieden
nieuwe innovaties mogelijke kansen met WKO. We houden
deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

39
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5.4 Analyse van de gebouwen
Transitietool Aardgasvrij

Resultaten analyse van de gebouwen tot 2030

Welke strategie de meeste potentie heeft voor welke

Het warmtebronnen onderzoek leert ons dat het niet

gebouwen in Veldhoven is berekend met de

realistisch is om richting 2030 deze warmtenetten te

Transitietool Aardgasvrij. Met behulp van zeven

kunnen voeden met duurzame warmte omdat er geen

variabelen wordt voor elk gebouw de beste technische

geschikte bronnen aanwezig zijn. Om deze reden

oplossing berekend. Variabelen zijn onder andere

hebben we besloten om op de korte termijn geen

bouwjaar, warmtedichtheid, type eigenaar en

warmtenet aan te leggen in Veldhoven. We willen

energielabel. Zie bijlage 5 voor verdere toelichting op de

daarentegen wel de mogelijkheden verder onderzoeken.

variabelen. De analyse heeft geleid tot een beeld van

Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om een duurzame

mogelijke oplossingen in onze gemeente. Hierbij is een

warmtebron te bouwen en wellicht blijkt geothermie een

ondergrens gehanteerd; voor sommige gebouwen is

oplossing. Gelukkig is een deel van de gebouwen waar

(nog) geen van de strategieën realistisch. Dat betekent

een warmtenet een oplossing voor is, ook geschikt voor

niet dat het technisch onmogelijk is met deze gebouwen

een hybride- en elektrische warmtepomp oplossingen.

aan de slag te gaan, maar wel dat de Nationale kosten

Onderstaande tabel 5.4 geeft de potentie voor deze

(te) hoog zouden oplopen of dat er grote aanpassingen

oplossingen weer.

nodig zijn aan het gebouw.
In totaal is voor 530 van de gebouwen dus een
De analyse geeft een indicatie welke oplossing in welke

alternatieve warmteoplossing beschikbaar. Dit betekent

straat/buurt/wijk technisch gezien het beste past, maar

dat er veel mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan.

is zeker niet bedoeld als bindend advies. Wel kan met

Hierdoor hebben we meer te kiezen en kunnen we

behulp van de resultaten een inschatting gemaakt

slimme keuzes maken. Het betekent ook dat vanuit een

worden waar verzwaring van het elektriciteitsnet in de

technisch perspectief onze doelstelling haalbaar is.

toekomst nodig zal zijn. Ook kan hiermee bepaald

Panden

worden of en zo ja waar collectieve warmtenetten de

Gemeente totaal

meeste kans van slagen hebben en helpt deze aanpak
om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de diverse

18.087

Elektrische warmtepomp

3.739

Hybride warmtepomp

5.823

oplossingen per buurt. Tot slot geeft de analyse inzicht

Totaal

Percentage
210
3270
530

in de opgave doordat deze aangeeft bij hoeveel
gebouwen een oplossing als voorkeursoplossing naar
voren komt en de potentie die er is.

Tabel 5.4: Aantallen panden per oplossing, indien geen gebruik
wordt gemaakt van warmtenetten. Voor deze panden is dit de
voorkeursoplossing. Dit betekent niet dat er geen andere oplossingen
mogelijk zijn. Ook kunnen er in de praktijk redenen zijn om voor een
andere oplossing te kiezen.

Opmerking: In bijlage 1 technische onderbouwing zijn

3

scenario's opgenomen die laten zien hoeveel warmtepompen
er aangesloten moeten worden om onze doelstelling te
behalen.
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Elektrische warmtepomp
Hybride warmtepomp
Panden

Figuur 5.5: Potentie voor warmteoplossingen op basis van de Transitietool Aardgasvrij. Op de kaart zijn de meest voor de hand liggende oplossingen per
gebouw aangegeven. Voor gele panden heeft een volledige elektrische warmteoplossing de voorkeur. Deze gebouwen kunnen aardgasvrij worden
gemaakt. Voor groene gebouwen is de hybride warmtepomp de voorkeursoplossing. Bij deze gebouwen zal voorlopig nog gebruikt gemaakt worden van
aardgas omdat er onvoldoende groen gas beschikbaar is.. Zie bijlage 6 voor hoge resolutie potentiekaarten.

Op de kaart (figuur 5.3) is duidelijk te zien dat de nieuwere wijken geschikter zijn voor het plaatsen van een elektrische
warmtepomp en in de wijken met oudere woningen de hybride warmtepomp als meer waarschijnlijke optie naar voren
komt. Een deel van de huizen krijgt geen kleur. Deze lijken in eerste instantie minder geschikt voor een warmtepomp. In
veel gevallen heeft dit te maken met een lage isolatiegraad in combinatie met een hoge bebouwingsdichtheid. Dit wil
niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Isoleren is altijd een goede manier om een woning energiezuiniger te
maken. Bovendien kan een meer gedetailleerde analyse op woningniveau nieuwe inzichten geven.

Wat betekent deze kaart wel en wat niet
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de analyseresultaten en de daadwerkelijke warmteoplossing die per
gebouw gekozen wordt. De gemeente is geen eigenaar van de woningen en kan niet zomaar inwoners dwingen de
oplossing te kiezen die uit deze analyse volgt. Welke oplossing een eigenaar kiest, is bovendien ook afhankelijk van
factoren die niet in een rekenmodel te vangen zijn. Bijvoorbeeld persoonlijke voorkeur en onderhoudsstaat van het
gebouw. De kaart geeft een inschatting van de meeste geschikte oplossing per gebouw, maar is zeker niet bedoeld als
bindend advies voor de betreffende eigenaars. Wel kan met deze kaart bijvoorbeeld een inschatting gemaakt worden
waar verzwaring van het elektriciteitsnet in de toekomst nodig zal zijn.
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Inzicht: Veel dezelfde typen gebouwen

Resultaten analyse van de gebouwen na 2030

Onze gebouw analyse leverde nog een

Na 2030 zijn er mogelijk wel kansen voor een warmtenet
omdat bestaande technieken verder ontwikkelen en
warmtebronnen zoals geothermie beschikbaar zouden kunnen
komen. Daarom hebben we ook de gebouwen analyse

interessant inzicht op. Veel wijken in
Veldhoven kennen veel soortgelijke

uitgevoerd voor alle ECW strategieën. Het totaaloverzicht van
de uitkomsten van de analyse is weergegeven in tabel 5.6 en
figuur 5.7 Hierin zien we dat in voor 8Zo van de gebouwen een

woningen. Dat wil zeggen dat in die wijken
veel woningen vergelijkbaar zijn in onder

warmtenet oplossing een voorkeur heeft (lage + hoge
andere bouwtype, leeftijd en energielabel.

temperatuur).
Echter blijkt ook uit deze totaalanalyse dat voor de meeste
gebouwen (32Zo) de hybride warmtepomp de

Veel soortgelijke woningen betekent dat

voorkeursoplossing is. We zien de hybride warmtepomp een

een aanpak naar aardgasvrij voor één

belangrijke (tussen)oplossing. Deze kan in tegenstelling tot de
elektrische warmtepomp op hoge temperaturen verwarmen
en is daarmee geschikt voor gebouwen die minder goed

woning vaak relatief eenvoudig gekopieerd
kan worden bij andere woningen in de

geïsoleerd zijn. Een hybride warmtepomp levert gemiddeld
straat, buurt of wijk. Dit is een groot

een aardgasbesparing op van ongeveer 500Zo per gebouw4.
Hiermee kunnen we dus al belangrijke stappen zetten richting
onze doelstelling voor 2030.

voordeel in de uitvoering van de
warmtetransitie. Buren kunnen

Ook de elektrische warmtepomp heeft een grote potentie
(17Z). Gezamenlijk is er voor 8.942 (49Z) van de gebouwen in
Veldhoven een alternatieve warmteoplossing mogelijk met een
warmtepomp. Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat bij
een elektrische warmtepomp gebouwen volledig van het
aardgas af zijn, maar dat dit bij een hybride warmtepomp

bijvoorbeeld samenwerken bij het opvragen
van offertes en het inkopen van materialen
en installaties. Ook kan er een standaard
aanpak ontwikkeld worden voor een

alleen het geval is als er hernieuwbare gassen, zoals biogas,
woningtype dat veel voorkomt.

gebruikt worden.
Panden
18.087

Percentage

3.147

17Z

Middem/Hoge temperatuur
warmtenet

738

4Z

Lage temperatuur warmtenet

710

4Z

5.795

32Z

Gemeente totaal
Elektrische warmtepomp

Hybride warmtepomp
Totaal

'Ik wil zelf de keus kunnen
maken hoe ik mijn huis
aardgasvrij maak'
Inwoner van Veldhoven

60Z

Tabel 5.6: Aantallen panden per oplossing voor alle ECW strategieën. Deze tabel
laat een inschatting zien van de meest logische strategie op basis van
technische, maatschappelijke en economische aspecten. Dat wil niet zeggen dat
andere oplossingen niet mogelijk zijn. Het is ook zeker geen bindend advies.

42
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Figuur 5.7: Potentie voor warmteoplossingen op basis van de Transitietool Aardgasvrij. Op de kaart zijn de meest voor de hand liggende oplossingen per
gebouw aangegeven. Voor gele panden heeft een volledige elektrische warmteoplossing de voorkeur. Deze gebouwen kunnen aardgasvrij worden
gemaakt. Voor groene gebouwen is de hybride warmtepomp de voorkeursoplossing. Bij deze gebouwen zal voorlopig nog gebruikt gemaakt worden van
aardgas omdat er onvoldoende groen gas beschikbaar is. De rode en blauwe gebouwen zijn in potentie het meest geschikt voor een warmtenet
oplossing. Echter, door het gebrek aan een beschikbare warmtebron zullen deze gebouwen niet voor 2030 op een warmtenet kunnen worden
aangesloten. Zie bijlage 6 voor hoge resolutie potentiekaarten.

Op de kaart (figuur 5.7) zijn in het rood (hoge temperatuur) en blauw (lage-temperatuur) de mogelijkheden voor
warmtenetten aangegeven. We zien hier voornamelijk potentie in 't Look, Zonderwijk en ďEkker. Ook in het centrum
heeft mogelijk in de toekomst potentie voor een warmtenet.

Wat betekent deze kaart wel en wat niet
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de analyseresultaten en de daadwerkelijke warmteoplossing die per
gebouw gekozen wordt. De gemeente is geen eigenaar van de woningen en kan niet zomaar inwoners dwingen de
oplossing te kiezen die uit deze analyse volgt. Welke oplossing een eigenaar kiest, is bovendien ook afhankelijk van
factoren die niet in een rekenmodel te vangen zijn. Bijvoorbeeld persoonlijke voorkeur en onderhoudsstaat van het
gebouw. De kaart geeft daarom een voorspelling welke oplossing in welke wijk kan ontstaan, maar is zeker niet
bedoeld als bindend advies voor de betreffende eigenaars. Wel kan met deze kaart bijvoorbeeld een inschatting
gemaakt worden waar verzwaring van het elektriciteitsnet in de toekomst nodig zal zijn.
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5.5 Conclusies technische potentie tot
2030

Eigen informatiecentrum voor
Veldhoven Duurzaam

De belangrijkste conclusie van de combineerde inzichten

In de zomer van 2021 openden de vrijwilligers van
Veldhoven Duurzaam hun eigen informatiecentrum in de
City Passage. Iedere zaterdagmiddag kunnen inwoners
er binnenlopen als ze thuis energie willen besparen. De
vrijwilligers informeren ze dan graag over
zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, ventilatie en
nog veel meer. Vrijblijvend én laagdrempelig.

van de warmtebronnen inventarisatie en de gebouwanalyse
z1h:

We kunnen onze doelstelling van 25Zo
aardgasreductie in 2030 halen met de hier en nu
beschikbare technieken isolatie, hybride
warmtepompen en volledige elektrische
oplossingen;

2.

Met isolatie naar energielabel D kunnen we ons
aardgasverbruik met 10Zo verminderen en naar
energielabel B met 24Zo:

3.

Voor 530Zo van de gebouwen is het technisch
mogelijk om over te stappen naar een individuele
alternatieve warmtebron in combinatie met isolatie.
21Z van de gebouwen zou technisch zelfs al van het
aardgas af kunnen.

4.

Tot 2030 zien we geen mogelijkheden voor een
warmtenet oplossing omdat we geen bron
beschikbaar hebben of beschikbaar kunnen maken.
Wanneer dit na 2030 wel het geval is, is een
warmnetoplossing voor 8Z van de gebouwen de
voorkeursoplossing.

5.

De potentie voor isolatie en individuele oplossingen
eventueel aangevuld met de mogelijkheden van een
warmtenet (na 2030) maakt dat er
keuzemogelijkheden zijn. We hoeven niet alle
technische mogelijkheden volledige te benutten om
onze doelstelling te halen en kunnen daardoor
slimme keuzes maken.

6.

Dit betekent dat onze stap-voor-stap aanpak (zie
hoofdstuk 6) vanuit een technisch perspectief
haalbaar en realistisch is. Inwoners en gebouw
eigenaren kunnen op voor hen gepaste momenten
stappen zetten en er hoeven geen wijken voor 2030
volledig van het aardgas af.

De gemeente zorgde voor de ruimte en (samen met
ASML) voor het meubilair. De vrijwilligers hebben de
ruimte opgeknapt en geschikt gemaakt als
informatiecentrum. Wethouder Vivianne van Wieren
toonde zich er blij mee: “Dit informatiecentrum is een
mooie toevoeging aan het Citycentrum en belangrijk
voor onze inwoners. De energietransitie is een grote
opgave. Met hulp van Veldhoven Duurzaam kan iedereen
meedoen.” Ton Knaapen, de voorzitter van Veldhoven
Duurzaam, is trots op het informatiecentrum. “We
verwachten zo veel meer Veldhovenaren te bereiken.
Hen helpen we graag, met informatie en advies op maat.
Zo wordt Veldhoven steeds duurzamer.”
Meer informatie: www.veldhovenduurzaam.nl
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6. Van start met de warmtetransitie
Er zijn vele verschillende manieren om van start te gaan met de warmtetransitie. In de voorgaande hoofdstukken
hebben we door veel partijen te betrekken en goed te luisteren, onze uitgangspunten en aandachtspunten
geformuleerd. Hiermee bepalen we wat we belangrijk vinden. De opgave en doelstelling vertellen ons wat ons te
doen staat. De technische analyse geeft inzicht in wat er technische mogelijk is. Gezamenlijk is dit het kader van
waaruit we onze aanpak voor de warmtetransitie hebben gekozen. Het geheel van keuzes over hoe we van start
gaan met de warmtetransitie is schematisch weergegeven in onderstaand figuur 6.1. In dit hoofdstuk gaan we hier
uitgebreid op in. Onze rol als gemeente hierin en de wijze waarop we willen samenwerken met partners komt ook
aan bod.
Wat ons te doen staat

Wat we belangrijk vinden

Wat er technische mogelijk is
1 Technische mogelijkheden

Opgave & Doelstelling

Uitgangspunten & Aandachtspunten
V Betaalbaar;
V Uitvoerbaar;
V Voldoende draagvlak;

V 250Zo minder aardgasverbruik in 2030;

V Isoleren in de hele gemeente;

V Aardgasvrij in 2050.

V Veel potentie voor hybride
warmtepompen;

V Duidelijk handelingsperspectief;

V Mogelijkheden voor volledig

V Zo groot mogelijke bijdrage aan de CO2-reductie;

elektrische oplossingen;

V Een eerlijke verdeling van lusten en lasten;

V Voldoende potentie voor het behalen

V Iedereen kan meedoen;

van de doelstelling;

V Houdbaarheid van oplossingen en ingeslagen

V Individuele oplossingen met

richting;

mogelijkheden tot collectief

V Keuzevrijheid en flexibiliteit;

organiseren.

V Een integrale benadering.

______ ^________________

Onze aanpak voor de warmtetransitie
We zetten onze doelstelling centraal. We gaan aan de slag met isoleren, hybride warmtepompen en volledig elektrische oplossingen.
Dit doen we stap-voor-stap op geschikte momenten. We hebben extra aandacht voor bepaalde buurten en doelgroepen. We zijn
proactief en brengen partijen bij elkaar. Door onze inwoners te helpen en te ontzorgen maken we de warmtetransitie toegankelijk
voor iedereen.

Gemeentebrede aanpak
Gebiedsgerichte aanpak
Doelgroep focus
Z í

1

*

\

Gericht op alle particuliere
woningeigenaren;
Veel gebouwen kleine
stappen;
Bewustwording creëren;
Objectieve informatie
verstrekken;
Natuurlijke momenten
benutten;
Individueel, flexibel en
keuzevrijheid;

|

f

I

i

1

1

1
1

I

1
1

y

i

\

-

Ontzorgen en helpen van
minima en ouderen;
Extra stimulering voor
koplopers;
Aparte aanpak voor bedrijven
middels regionale
samenwerking
Samenwerking met onze
partners

|

í

I

I

1
1
1

l

1
1

**

y

l

'

Focusbuurten D'Ekker, 't Look
en de Polders
Samen uitvoeringsplannen
maken
Collectieve projecten opzetten
Pilot projecten en dan
opschalen
Integraal slimmen combinaties
zoeken

\

Figuur 6.1: Relatie tussen de verschillende aspecten van de Transitievisie Warmte en de aanpak voor de warmtetransitie.
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6.1 Van start met de warmtetransitie
We kiezen voor een stap-voor-stap aanpak waarbij ons doel centraal staat en we extra aandacht geven aan bepaalde
groepen in de samenleving. Onze aanpak is het resultaat van een aantal afwegingen en keuzes. Onderstaande figuur
6.2. vat de belangrijkste elementen samen.

Focus op 25yo aardgasreductie
Onze doelstelling staat centraal maar is niet allesbepalend, omdat we ook andere aspecten van de warmtetransitie
belangrijk vinden. Als we alleen op het verminderen van ons aardgasverbruik zouden richten, zou onze aanpak
gebaseerd zijn op een selectie van gebouwen die hier het meest aan bijdragen en zou onze rol als gemeente meer
dwingend en sturend zijn. Vanuit dit perspectief zijn bijvoorbeeld kosten en draagvlak van ondergeschikt belang. Dit
willen we bewust niet. Maar we willen ook voorkomen dat we vertragen door teveel aspecten mee te nemen. We
focussen dus op onze doelstelling en geven richting met onze uitgangspunten en aandachtspunten. Het voordeel van
deze keuze is, dat we hiermee gericht te werk kunnen gaan en samen met inwoners, bedrijven en onze partners naar
een duidelijk doel toe werken. We kunnen dit goed monitoren en, op projectniveau, verschillende kansen en
uitdagingen aan elkaar verbinden. Deze ruimte is er en die willen we benutten.

Stap-voor-stap
Met stap-voor-stap bedoelen we, dat we met meerdere kleine stappen toewerken naar ons doel. We kiezen er dus niet
voor om voor 2030 buurten volledig van het aardgas te halen. Voorbeelden van kleine stappen vinden we terug in de
klantreis (zie pagina 63) voor woningeigenaren. We willen woningeigenaren eerst bewustmaken van de warmtetransitie
en ze informeren over welke stappen ze kunnen nemen. Vervolgens helpen we ze op weg om maatregelen te treffen.
We vragen dus niemand om van de ene op de andere dag hun woning volledig aardgasvrij te maken. Het is belangrijk
dat inwoners en gebouweigenaren eerst aan de slag gaan met betere isolatie. Ook dit gaat in stappen; bijvoorbeeld
eerste spouwmuur, dan de vloer en dan het dak. Tegelijkertijd komt betere ventilatie en kierdichting in beeld.

Onze aanpak voor de warmtetransitie
We zetten onze doelstelling centraal. We gaan aan de slag met isoleren, hybride warmtepompen en volledig elektrische
oplossingen. Dit doen we stap-voor-stap op geschikte momenten. We hebben extra aandacht voor bepaalde buurten en
doelgroepen. We zijn proactief en brengen partijen bij elkaar. Door onze inwoners te helpen en te ontzorgen maken we de
warmtetransitie toegankelijk voor iedereen.

Gemeentebrede aanpak

Gebiedsgerichte aanpak

Doelgroep focus

.
1

1

*
*
*
*

Gericht op alle particuliere
woningeigenaren;
Veel gebouwen kleine
stappen;
Bewustwording creëren;
Objectieve informatie
verstrekken;
Natuurlijke momenten
benutten;
Individueel, flexibel en
keuzevrijheid;

z

\
1
1

1
1

1
1

1
1
J

1

J

]
1

1

ļ
1

V

.

Ontzorgen en helpen van
minima en ouderen;
Extra stimulering voor
koplopers;
Aparte aanpak voor bedrijven
middels regionale
samenwerking
Samenwerking met onze
partners

Figuur 6.2: Overzicht van onze aanpak voor de warmtetransitie

\
1
1

1
1

1
1

I
I1
I
1

1

1

1

1

""N

z"

V

.

\
Focusbuurten D'Ekker, 't Look
en de Polders
Samen wijkuitvoeringsplannen
maken
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Pilot projecten en dan
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zoeken
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Op deze manier zijn onze gebouwen voorbereid op een

Op het moment dat wij dit als gemeente mét onze

alternatieve warmteoplossing. Bij goed geïsoleerde

partners goed ondersteunen, dan kunnen we dit samen

woningen kan dit mogelijk al een stap naar een volledig

doen. Hier hoort bij, dat we de juiste randvoorwaarden

elektrische warmtepomp zijn; bij andere woningen kan

scheppen, zoals betaalbare oplossingen, ontzorging en

de hybride warmtepomp een tussenstap bieden.

objectieve informatievoorziening. Door mensen niet te
dwingen, maar juist te helpen, zal de stapsgewijze

De stap-voor-stap aanpak heeft als voordeel dat

aanpak op termijn meer opleveren.

gebouweigenaren op voor hen geschikte momenten
stappen kunnen zetten richting een gebouw zonder

Stap-voor-stap is ook van toepassing op de projecten die

aardgas. Er is dus keuzevrijheid en flexibiliteit. Op deze

wij als gemeente gaan starten. We kiezen ervoor om met

manier kunnen ook natuurlijk momenten worden benut,

pilot projecten te beginnen. Denk hierbij bijvoorbeeld

zoals een vervanging van de cv-ketel, een verbouwing of

aan een project voor hybride warmtepompen, een

een verhuizing. Dit biedt als voordeel, dat de kosten van

campagne voor isolatie, of een integrale aanpak voor

de aanpassing lager kunnen zijn, maar ook dat eventuele

een bepaald type woning.

overlast minder is. Als gemeente willen we deze
natuurlijk momenten benutten en inwoners begeleiden

Deze pilotprojecten gaan we de komende jaren

om juist dan maatregelen te treffen.

opzetten, uitvoeren en evalueren. Hieruit leren we wat
succesvol is en wat er nodig is om grotere stappen te

Is de stap-voor-stap aanpak niet te vrijblijvend? Worden

zetten. We geven onszelf de ruimte om bij te sturen als

er op deze manier wel voldoende stappen gezet om het

dit nodig is. Zo zetten we onze middelen zorgvuldig in en

doel te halen of blijft het tempo te laag? We

voorkomen we, dat we keuzes maken waar we later spijt

onderkennen dat dit een uitkomst kan zijn met deze

van krijgen. Op basis van dit leerproces willen we de

aanpak. Daarom richten we ons in de uitvoering van de

projecten richting 2030 opschalen naar andere

warmtetransitie op projecten en activiteiten die

woningen en buurten.

gebouweigenaren stimuleren en helpen om deze
stappen te zetten. Ons argument hier is, dat er
voldoende mensen aan de slag willen en we ook
voldoende potentie hebben.

Handige tips van een energiecoach
Om klimaatverandering te vertragen, moeten we met z'n allen in actie komen. En vooral ook samen! Daarom zijn
sinds het najaar van 2021 vijf energiecoaches actief in Veldhoven.
Deze opgeleide vrijwilligers adviseren mede-Veldhovenaren hoe ze thuis energie kunnen besparen. Dat gaat niet
om grote maatregelen, maar juist om kleine, simpele acties die ook huurders toe kunnen passen. Samen nemen
ze het energieverbruik en de woning door. Daarna krijgen de bewoners een advies op maat en kunnen ze aan de
slag. Voor het milieu én voor hun portemonnee!
In dit project werken we samen met woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. Samen willen we ons extra
richten op mensen met een smalle beurs, die kwetsbaar zijn bij stijgende energieprijzen.
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Verbinding met andere opgaven

Door de mogelijkheden voor individuele oplossingen zijn

De warmtetransitie staat niet op zichzelf en heeft

we niet gebonden aan een buurt of wijk om in te starten.

raakvlakken met een groot aantal andere opgaven. Dit

Het nadeel hiervan is, zoals bijvoorbeeld bij een

biedt kansen die we graag willen benutten. Als

warmtenet wel het geval is, dat er niet in één keer een

huiseigenaren bijvoorbeeld aan de slag gaan met het

hele grote groep gebouwen een duurzame

isoleren van woningen, kunnen deze woningen

warmteoplossing krijgt, maar dat elk gebouw apart in

tegelijkertijd beter geventileerd worden. Ook moet

zijn/haar eigen tempo zal moeten overstappen. Daar

mogelijk de straat open om het elektriciteitsnet te

tegenover staat het voordeel dat we bij bijna elke

verzwaren of om (mogelijk na 2030) een warmtenet aan

gebouw iets kunnen doen dat bijdraagt aan de

te leggen. Als dit gebeurt, kunnen er bijvoorbeeld extra

warmtetransitie. We willen echter wel een bepaalde

laadpunten voor elektrische auto's worden aangelegd of

focus aanbrengen. Daarom onderscheiden we in onze

meer groen worden aangeplant. Een ander voorbeeld is

aanpak daarom twee verschillende sporen:

een collectieve actie, zoals de inkoop van
isolatiemateriaal. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met
elkaar in contact komen en we de warmtetransitie

1.

De gemeentebrede aanpak

2.

De gebiedsgerichte aanpak

verbinden met andere wensen die inwoners hebben

Gemeentebrede aanpak

voor hun buurt.

Met de gemeentebrede aanpak willen we met name
grote groepen woningeigenaren bereiken. We hebben

Het integraal aanpakken van de warmtetransitie biedt

als doel om hen te laten weten waar ze aan toe zijn, wat

dus mogelijkheden zoals het vergroten van het draagvlak

er mogelijk is en waar ze terecht kunnen als ze aan de

en het benutten van meerdere kansen in één keer. Aan

slag willen; we geven ze handelingsperspectief. In de

de andere kant kan een integrale aanpak er toe leiden

beginfase van de warmtetransitie zullen we ons vooral

dat de opgave te complex wordt en dat dit ten koste van

richting op informeren en het vergroten van de

de doelstelling gaat. Om deze reden kiezen we ervoor

bewustwording. Hiervoor kunnen we als gemeente

om de mogelijkheden voor een verbinding met andere

bijvoorbeeld informatiecampagnes opzetten, of

opgaven steeds op buurt- en projectniveau te bekijken

inwonersavonden organiseren. Daarnaast is het van

en niet als een hard uitgangspunt te benoemen. Dit

groot belang dat we objectieve, betrouwbare informatie

krijgt een belangrijke plaats in onze uitvoeringsplannen.

delen bijvoorbeeld via een persoonlijk advies van de
experts van Veldhoven Duurzaam of het Energieloket.

6.2 Waar gaan we beginnen?

Ook de betaalbaarheid van de warmtetransitie komt

We weten dat we op veel plekken kunnen beginnen met

duidelijk terug in de gemeentebrede aanpak. Mocht het

warmtepompen en isolatie. Dit zijn individuele

nodig zijn dan kunnen subsidieregelingen of leningen tot

maatregelen, gebonden aan één gebouw die in de

de mogelijkheden behoren. Wat we precies gaan doen

praktijk maatwerk vragen. Elke inwoner is anders en elk

en met welke partners wordt verder uitgewerkt in de

huis is anders. Voor deze reden staat het helpen en

uitvoeringsagenda gebouwde omgeving.

ontzorgen van onze inwoners centraal. Dit doen we door
het werk door dit gezamenlijk te organiseren met
bijvoorbeeld collectieve inkoopacties of door aanpakken
te ontwikkelen voor woningen die op elkaar lijken

♦♦♦4
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Gebiedsgericht: Focusbuurten De Polders, 't Look

Ook willen we graag dat onze partners, de

en D'Ekker

woningcorporaties en maatschappelijke organisaties
met ons in de buurt aan de slag gaan. Denk hierbij

Met de gebiedsgerichte aanpak kiezen we drie

aan het gezamenlijk aan de slag gaan met koop- en

focusbuurten: de Polders, 't Look en d'Ekker. In deze drie

huurwoningen en het betrekken van verschillende

buurten gaan we de komende jaren actief en gericht aan de

groepen bij de projecten.

slag. We gaan samen met partners pilotprojecten opzetten
We starten met deze drie focusbuurten, maar

om inwoners te helpen en te ontzorgen in hun

uiteindelijk zullen ook alle andere buurten een

verduurzamingsreis.

gebiedsgerichte aanpak krijgen, gebruik makend van
de leerervaring die we hebben opgedaan.

We willen in deze wijken samen met bewoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties aan de slag. Te beginnen
met het maken van een buuitVwijkuitvoenngsplan. Daarin
maken we samen een plan om op buurtniveau aan de slag
te gaan met de warmtetransitie en bepalen welke
verbindende opgaven we daarin meenemen. In de
gebiedsgerichte aanpak willen we ook nadrukkelijk kijken

IDeiKolbers,

wat er collectief mogelijk is. Dat de voorkeurstechnieken
(elektrische-, en hybridewarmtepomp en isolatie)
individueel van aard zijn betekent niet dat iedereen het zelf
moet doen. Gezamenlijk met de buurt stappen zetten is
leuker, makkelijker en ook nog eens goedkoper. Deze

‘ÖQĉSCS

collectiviteit willen we aanwakkeren en stimuleren. Dit geldt
ook voor (inwoners)initiatieven buiten onze focusbuurten.

ĒHIMÏSľ

Als deze ontstaan zullen we ook hier helpen en
ondersteunen.

Hoe hebben we onze focusbuurten gekozen?

De Polders is bijvoorbeeld redelijk representatief voor

Ons startpunt was, dat de buurten in potentie een

de Kelen; beide buurten hebben veel potentie voor

goede bijdrage moeten kunnen leveren aan onze

een all-electric oplossing, het inkomen is gemiddeld

doelstelling. Er bleven 11 buurten over die hieraan

hoger en de woningen zijn relatief jong. Tot slot

voldeden. Voor deze buurten hebben we een

hebben we gekeken naar bestaande projecten en

verdiepende analyse gedaan waarin we hebben

initiatieven. Zo is woningcorporatie 'thuis al

gekeken naar eigenschappen van de buurt, zoals de

begonnen in 't Look en zijn we hier als gemeente ook

financiële mogelijkheden van inwoners, wat de

al bezig met de pilot Thuis energie besparen doe je

verdeling is qua leeftijd en het type gebouwen. Ook

zo.

hebben we een inschatting gemaakt van de sociale
cohesie, zodat de kans groter is dat collectieve

In het kort: Deze drie buurten zijn representatief

projecten van de grond komen.

genoeg voor andere buurten, maar ook verschillend
genoeg om met verschillende typen projecten te

In deze afweging was het ook belangrijk dat een buurt

kunnen beginnen. In De Polders met all-electric

'representatief' was voor andere buurten in

oplossingen, in d'Ekker met doelgroepen en in 't Look

Veldhoven.

met hybride warmtepompen.
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6.3 Extra aandacht voor bepaalde

Koplopers: Ambassadeurs voor de

groepen

warmtetransitie

Binnen de gemeentebrede en gebiedsgerichte aanpak

We willen mensen die stappen zetten en vooroplopen

willen we ons ook richten op bepaalde groepen. De

belonen, door ze een centrale plek te geven in de

manier waar op we dit doen verschilt per groep. Op dit

warmtetransitie en hun verhalen te vertellen. We gaan

moment onderscheiden we vier groepen, maar het zou

ook op zoek naar andere manieren waarop we dit

goed kunnen zijn dat daar tijdens de uitvoering van deze

kunnen doen. Het moet lonen om stappen te zetten,

Transitievisie Warmte nog andere groepen aan

zowel op financieel gebied als op andere gebieden zoals

toevoegen, of bestaande groepen verder onderverdelen.

wooncomfort en gezondheid. We zien voor koplopers in

De groepen zijn geselecteerd op basis van onze

de buurten ook een belangrijke rol weggelegd als we in

uitgangspunten en aandachtspunten. Met een

de buurt aan de slag gaan. Bijvoorbeeld in het

doelgroep focus zorgen we ervoor, dat we datgene wat

openstellen van hun woning als voorbeeld of via straat-

we belangrijk vinden ook in de praktijk kunnen brengen.

of buurtinitiatieven om hun buren te helpen met het
nemen van maatregelen.

Minima: Bestrijding van energiearmoede
Er leven volgens recent onderzoek van TNO ruim een
half miljoen huishoudens in Nederland in
energiearmoede1. Volgens TNO hebben deze
huishoudens "hoge energiekosten, meestal een huis dat
niet goed is geïsoleerd en een laag inkomen. In
energiearme huishoudens zetten mensen bijvoorbeeld
de verwarming niet aan omdat ze willen bezuinigen, of

'Veldhoven Duurzaam is er voor
de inwoners van Veldhoven om
hen te helpen met onafhankelijke
adviezen hun huis te
verduurzamen en zo bij te dragen
aan de energietransitie ."

ze warmen hun eten liever niet op omdat ze het aardgas
te duur vinden"2
De verwachting is, dat de komende jaren de prijzen voor
aardgas en elektriciteit verder en verder zullen stijgen.
Minima die nu al een relatief groot deel van hun
inkomen uitgeven aan energie, zullen hierdoor harder
getroffen worden. Door nu te investeren in de
energietransitie, kan de energierekening zeker op de
termijn betaalbaar blijven.
In Veldhoven gaan we deze groep helpen en zorgen we
dat ze mee kunnen doen in de warmtetransitie. We zien
de warmtetransitie als een kans om energiearmoede
tegen te gaan en de woon- en leefsituatie te verbeteren.
Dit doen we door samen met onze partners deze groep
beter in beeld te krijgen en gericht aan de slag te gaan.

Veldhoven Duurzaam
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Ouderen: Een duurzame maar ook levensloopbestendige woning
De bevolking vergrijst. We blijven langer thuis wonen en zijn gelukkig ook langer gezond en vitaal. De groep ouderen is
een brede groep en het is voorbarig om veel aannames te doen over in welke mate en op welke manier bepaalde
ouderen wel of niet mee kunnen doen in de warmtetransitie. Dit hangt van iemands persoonlijke situatie af. Waar de
ene persoon misschien al zo goed als van het aardgas af is, neemt de andere persoon een afwachtende houding aan.
Wel zien we een aantal thema's binnen de groep ouderen, waardoor wij hen specifiek willen benaderen. Eén van deze
thema's is levensloopbestendigheid. De warmtetransitie biedt een mooie kans om, als woningen verbouwd worden,
langer thuis wonen mogelijk te maken. Denk aan een slaapkamer of douche op de begane grond. Deze kunnen
tegelijkertijd energiezuiniger worden gemaakt of worden uitgerust met een warmtepomp. Ook qua benadering
verwachten we dat het loont om ouderen anders te betrekken bij de warmtetransitie, bijvoorbeeld meer fysiek en
minder digitaal.

Bedrijven: Gebiedsgericht en regionaal stappen zetten
Een groot aantal, veelal grotere, bedrijven hebben vanuit de Rijksoverheid als doelstelling gekregen om met
energiebesparing aan de slag te gaan. In onze gemeente hebben we een aantal grote bedrijventerreinen, zoals de Run
en Habraken. Daarbuiten vallen ook kleinere bedrijven en bijvoorbeeld winkels in de groep bedrijven. Op verschillende
locaties en bij diverse ondernemersverenigingen worden al eerste stappen gezet. Deze energie willen we benutten en
we willen eventuele barrières weg te nemen. Op dit moment hebben we nog geen specifieke plannen voor kleine
bedrijven, het MKB of winkels. De komende jaren willen we die wel samen met deze doelgroepen maken. Ook willen we
in samenwerking met andere gemeenten in de regio actief aan de slag om onze bedrijventerreinen te verduurzamen.
We kunnen hiervoor leren van succesvolle aanpakken uit de regio of elders in het land.
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6.4 Onze rol als gemeente

6.5 Samenwerking met partners

Als gemeente nemen we verschillende rollen in de

Goede samenwerking is van groot belang voor een

warmtetransitie afhankelijk vanuit welk perspectief we

succesvolle warmtetransitie. Dit besef leeft bij alle

kijken. Onze visie is ambitieus maar realistisch. We

partijen waar we de afgelopen periode mee hebben

vinden de warmtetransitie belangrijk en willen liever

gesproken. Gelukkig is er in het proces om te komen tot

vandaag beginnen dan morgen. Hierbij hoort een actieve

deze Transitievisie Warmte gebleken dat er een grote

regierol. Wij zijn als gemeente aan zet om de

bereidheid is om elkaar te helpen. Onderstaand

warmtetransitie te regisseren. Onze eerste stap is deze

beschrijven we hoe we de komende jaren willen

Transitievisie Warmte, maar ook voor veel van de

samenwerken met onze partners. Hier gaan we nog

volgende stappen zullen wij het voortouw nemen. Een

verdere afspraken over maken die we opnemen in onze

belangrijk aspect van onze rol is dat we de voortgang

uitvoeringsagenda. Naast de partners die we tot nu toe

van de warmtetransitie monitoren en we de

hebben gesproken, zullen hierin nog meer partijen een

warmtetransitie sturen. Dit doen we op basis van onze

rol krijgen, zoals bijvoorbeeld installateurs, makelaars,

doelstelling.

natuur-en milieuorganisaties, vrijwilligers en bedrijven

Op projectniveau, in de uitvoering van de

die een rol spelen in de warmtetransitie. De organisaties

warmtetransitie zien we voor onszelf een initiërende en

die we tot nu toe hebben betrokken, hebben een

stimulerende rol. We gaan zelf projecten opstarten maar

belangrijke rol door de groepen die ze

zetten ook onze inwoners, bedrijven en onze partners

vertegenwoordigen, of de kennis en kunde die ze

aan tot actie. We zoeken naar een goede balans tussen

bezitten. Door samenwerking met onze partners kunnen

zelf uitvoeren en andere helpen om uit te voeren. Hierbij

we de inwoners van Veldhoven helpen met de

is ook onze voorbeeldrol belangrijk. Als gemeente

warmtetransitie.

bezitten wij ook gebouwen (gemeentelijk vastgoed) en
kunnen wij helpen bij het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed (gebouwen met een publieke
functie zoals het politiebureau, scholen en het
ziekenhuis).
We zijn al begonnen om deze gebouwen te
verduurzamen en zullen hier de komende jaren stappen
in blijven zetten als onderdeel van de warmtetransitie.
Hiermee willen we het goede voorbeeld geven. Als deze
gebouwen binnen onze focusbuurten staan, gaan we
ook op zoek naar slimme combinaties.
Als laatste hebben we vanuit onze doelgroepaanpak een
specifieke faciliterende rol richting bepaalde
doelgroepen zoals aangegeven in voorgaande paragraaf
6.3.
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Woningbouwcorporaties: Versnellers van de

Veldhoven duurzaam: Helpt inwoners met

warmtetransitie

het verduurzamen van hun woning

De drie woningbouwcorporaties die Veldhoven rijk is zijn al

Veldhoven Duurzaam is een vereniging van

druk bezig om zich voor te bereiden op een aardgasvrije

enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor een

gemeente. Woonbedrijf, Wooninc. en 'thuis bezitten samen

duurzaam Veldhoven. Ze hebben veel kennis van

ca. 5000 woningen oftewel zo'n 250Zo van het totaal aantal

maatregelen die inwoners kunnen nemen om hun

woningen in Veldhoven. Een belangrijke partners dus. En ze

woning te verduurzamen. Denk aan isolatie,

zijn al goed bezig. De huidige activiteiten zijn hoofdzakelijk

zonnepanelen, warmtepompen, energie opslag,

gericht op isolatie maar ook het plaatsen van

ventilatie etc. Op diverse manieren biedt Veldhoven

zonnepanelen. Ook voor de toekomst hebben de

Duurzaam haar kennis en hulp aan bij inwoners.

woningbouwcorporaties al verduurzamingsplannen en

Meest bekend zijn de adviesgesprekken waarmee

willen ze samen met ons aan de slag in de warmtetransitie.

woningeigenaren op maat en onafhankelijk worden
geholpen met het zetten van duurzame stappen. De

Wat kunnen we samen met de woningcorporaties

gemeente Veldhoven en Veldhoven Duurzaam

doen?

werken al jaren succesvol samen. Onder andere in

Als gemeente zien wij mogelijkheden in de samenwerking
voor gecombineerde projecten tussen particuliere
woningeigenaren en huurders, en willen we vanuit onze
doelgroep focus extra aandacht besteden aan minima om
energiearmoede tegen te gaan. Ook kunnen we samen
inzetten op besparing en gedragsverandering, bijvoorbeeld
met energiecoaches. Tot slot is het bezit van
woningcorporaties mogelijk interessant voor collectieve

het project Thuis energie besparen doe je zo waar we
samen ervaring op hebben gedaan met een stapvoor-stap-aanpak. Veldhoven Duurzaam is een
onmisbare partner in de uitvoering van de
warmtetransitie. Samen met Veldhoven Duurzaam
zullen we werk maken van een aanpak die gericht is
op het helpen van inwoners in het zetten van
duurzame stappen.

warmteoplossingen. We willen hiervoor de mogelijkheden

Wat kunnen we samen met Veldhoven

voor na 2030 verder onderzoeken.

Duurzaam doen?
We verwachten dat als onderdeel van de
warmtetransitie er veel meer huiseigenaren zijn die
het advies van Veldhoven duurzaam nodig hebben.
Als gemeente ondersteunen we Veldhoven

on

inc

Duurzaam in het voortzetten en uitbreiden van haar
adviesrol: adviesgesprekken, informatiecentrum en
bijeenkomsten. Ook willen we graag samen pilots
starten om bewoners te helpen met het stapsgewijs
verduurzamen van de woning (besparen, aardgasvrij-

SeOB'^

ready, aardgasvrij).
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Welzijnsorganisaties SWOVE en Cordaad:

Wat kunnen we samen met de

Sociale partners in de energietransitie

welzijnsorganisaties doen?

De energietransitie is een grote en ingrijpende opgave

Omdat de welzijnsorganisaties verbonden zijn met de

die onze bewoners gaan merken achter hun voordeur.

samenleving kunnen zij ons helpen bepaalde groepen te

Het succes van de opgave valt of staat met

betrekken. Ze adviseren ons wat deze groep nodig heeft

betrokkenheid van alle bewoners. Welzijnsorganisaties

en help ons om deze groep te bereiken. Op deze manier

Cordaad en SWOVE staan in nauw contact met buurten

willen we de technische kant van de warmtetransitie aan

en inwoners van Veldhoven. Daarom zijn zij een

laten sluiten bij de leefwereld van onze bewoners. We

onmisbare partner in de energietransitie.

organiseren bijvoorbeeld samen voorlichtingsavonden of

Stichting Cordaad Welzijn geeft hulp aan iedereen die
controle over het leven wil houden of (terug) wil krijgen.
Cordaad zet zich in voor goede relaties met en tussen
mensen, wijken en verenigingen. Voor een gemeenschap
waar het fijn wonen en leven is. En een buurt waar

zetten projecten op in onze focusbuurten die zowel
bijdragen aan de doelstelling van de warmtetransitie als
uitdagingen in de buurt. We voorzien een rol waarin
Cordaad en SWOVE als 'sociaal makelaar' meedoen in
uitvoeringsprojecten. Er is vanuit hun organisatie
bijvoorbeeld een persoon betrokken die een

iedereen zich thuis voelt

toegankelijke en bekend aanspreekpunt is voor
SWOVE zet zich in voor het welzijn van ouderen in

bewoners en hun sociale wensen/behoeften inbrengt in

Veldhoven. Samen met andere partijen zorgt SWOVE dat

het project.

ouderen waardig oud kunnen worden in hun eigen
omgeving. De ruim 200 vrijwilligers van SWOVE zorgen er
dagelijks voor dat ouderen kunnen meedoen in de
inclusieve samenleving van Veldhoven.

'Door in de leefwereld van
bewoners te duiken en lokale
partijen te verbinden kom je
samen tot oplossingen waar
iedereen zich thuis bij voelt.'
Cordaad

Cŵf SWOVE
Ondersteunend en Verbindend

'Prettig oud worden is ook:
er warmpjes bij zitten'
SWOVE

WELGORDAAD
Samen sterk in Welzijnswerk!
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We zijn al begonnen met de warmtetransitie!
Vooruitlopend op de uitvoeringsagenda zijn we al gestart met diverse activiteiten in het kader van de energietransitie.
In het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en de opvolging daarvan (RREW) zijn we al
diverse energiebesparingsactiviteiten gestart of aan het opstarten. Denk aan cadeaubonnen voor bewoners om
energiebesparende producten mee aan te schaffen, thema-webinars met tips voor woningeigenaren en voor
huurders, energiecoaches, collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie etc.
In Heikant en Cobbeek draait momenteel de pilot Thuis energie besparen doe je zo. In deze pilot analyseren we de
woningen op energiegebied in nauwe betrokkenheid van de bewoners en maken we samen een plan waarmee
bewoners stap-voor-stap de route naar een aardgasvrije woning af kunnen leggen. In 't Look starten we met het
project 'Slim energie besparen in 't Look. We helpen bewoners in hun verduurzamingsreis aan de hand van een door
de Bouwagenda ontwikkelde aanpak. Samen met de projecten van de uitvoeringsagenda geven deze activiteiten
concreet invulling aan onze ambities voor energie in de gebouwde omgeving.
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Bewoners Heikant willen hun
woningen verbeteren
Bij veel huizen in Heikant-Oost vliegt de energie
letterlijk het dak uit. Dit blijkt uit proeven met twee
woningen die veel in de wijk voorkomen. Het
onderzoek is voor de zomer gepresenteerd tijdens
een drukbezochte online buurtbijeenkomst van de
gemeente Veldhoven en Veldhoven Duurzaam. De
dertig buurtbewoners herkennen de problemen en
slaan nu de handen ineen om ze aan te pakken.

,r3ţ*e-''|VT^
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Links afgebeeld: Huisfluisteraar Lars Boelen laat zien
hoeveel energie er bespaard kan worden met
kierendichting en betere isolatie.

Çį^j)

'Huisfluisteraar' Lars Boelen deed onderzoek bij twee woningen in Heikant-Oost. De resultaten waren niet
best. De daken, voordeuren en kozijnen van de woningen zijn zo lek als een mandje. De meterkasten blijken
een open verbinding naar buiten te hebben en ook de zolders zijn niet goed geïsoleerd. Alle warme lucht in
huis waait naar buiten. De resultaten zijn representatief voor een grote groep woningen in Veldhoven.

Cas en Johan
De onderzochte woningen zijn van Cas Kemper en Johan Jansen. Zij vertelden tijdens de buurtbijeenkomst
over hun ervaringen. Cas is zelf vrijwilliger bij vereniging Veldhoven Duurzaam, maar was toch verrast door
de resultaten: “Dat het zo erg was, had ik niet verwacht. De metingen lieten zien dat de lucht hier wel twaalf
keer per uur wordt ververst. Ik wil graag mijn huis opknappen, want ik kan slecht tegen verspilling. Het gaat
mij om de energierekening, maar ook om het klimaat.” Ook Johan komt graag in actie: “In onze woonkamer
hangt een grote poster met onze drie kleinkinderen. Daar doe ik het voor.”

Kieren dichten
De gemeente Veldhoven en Veldhoven Duurzaam lieten tijdens de buurtbijeenkomst zien wat de bewoners zelf
(of samen) kunnen doen om hun woningen te verbeteren. Veel problemen zijn eenvoudig op te lossen door
kieren te dichten of door extra isolatie aan te brengen. Het energieverbruik kan op die manier worden
gehalveerd. Een volgende stap kan zijn om de woningen klaar te maken om van het aardgas te gaan. Door het
glas te vervangen en een ventilatiesysteem aan te brengen met warmteterugwinning is de woning klaar voor
elke vorm van duurzame verwarming, zoals een warmtepomp.

Samen aan de slag
Een gezamenlijke aanpak van de woningen ligt voor de hand. Een groepje buurtbewoners gaat daarom samen
kijken waar de mogelijkheden liggen, zoals het opzetten van een inkoopactie voor de hele buurt. Veldhoven
Duurzaam gaat ze daarbij helpen met deskundig advies. Ook kunnen zij nog extra woningen onderzoeken op
kieren en gaten.
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7. Van visie naar uitvoering
In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe we willen beginnen met de warmtetransitie. We gaan
gemeentebreed aan de slag en starten daarnaast in onze focusbuurten d'Ekker, 't Look en De Polders. We
geven gerichte aandacht aan bepaalde groepen zoals minima, ouderen, bedrijven en koplopers. In dit
hoofdstuk beschrijven we wat er nog meer nodig is om deze visie te vertalen naar uitvoering.

7.1 Kosten en financiering
Een terechte en veelgehoorde vraag over de warmtetransitie is
"Wat gaat het kosten". Een woningeigenaar of een bedrijf vraagt
zich dit af voor elke maatregel die ze kunnen nemen. Ook de
woningcorporaties kunnen hun euro's maar één keer inzetten en
wij als gemeente hebben ook beperkte budgetten. Het is een hele
eenvoudige en legitieme vraag, zonder een eenvoudig antwoord.
Op het moment dat we het over kosten hebben, moeten we het
namelijk ook over opbrengsten hebben. Want als het goed is,
staat er iets tegenover de investering, zoals een lagere
energierekening of een hoger wooncomfort. Een deel van de
opbrengsten of baten is bovendien subjectief. Een beter
geïsoleerde woning heeft bijvoorbeeld een andere waarde voor
de ene persoon dan voor de andere. Stijgende energieprijzen
voor fossiele energie hebben als effect dat investeringen in
isolatie en duurzame warmte oplossingen sneller worden
terugverdiend.
Er zijn verschillende soorten kosten en verschillende soorten
opbrengsten. De vraag is dus niet "wat gaat het kosten" maar "wat
vinden we dat het mag kosten?" en in het verlengde hiervan "wie
gaat het betalen?". Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn dit in
de uitvoering van de warmtetransitie politieke vragen. Vanuit het
Nationaal Klimaatakkoord heeft de Rijksoverheid hier al wel een
uitspraak over gedaan. Het streven is dat de stap om volledig van
het aardgas af te gaan woonlastenneutraal zou moeten zijn. Dit
betekent dat de bewoner van het gebouw niet meer gaat betalen
voor een alternatieve vorm van warmte, dan ze op dit moment
doen. Het streven uit het Kimaatakkoord is vervolgens door de
motie Beckerman op 29 oktober 2020 aangescherpt, zodat van
het aardgas af gaan woningeigenaren en huurders geen hogere
energierekening mag opleveren.
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De motie Beckerman en het streven vanuit het
Klimaatakkoord gaan voornamelijk over de kosten voor de
eindgebruiker: de huurder, bewoners of andere gebruikers
van het gebouw. Daarnaast zijn er ook kosten om het
elektriciteitsnet te verzwaren of andere infrastructuur aan
te leggen. De nationale kosten zijn de totale financiële
kosten van alle maatregelen die nodig zijn om ergens
(bijvoorbeeld in een buurt) een strategie naar aardgasvrij
uit te voeren. Het streven is om deze nationale kosten zo
laag mogelijk te houden.
In de huidige condities is streven naar de laagste Nationale
kosten zeker mogelijk, echter blijkt in de praktijk dat het
heel lastig wordt om 'woonlastenneutraliteit' waar te maken
zonder grote financiering van de Rijksoverheid . Dit is ook
niet zo gek; er moet veel gebeuren aan veel gebouwen en
de technieken zijn nog volop in ontwikkeling.
We verwachten als gemeente dat er de komende jaren veel
geld beschikbaar gemaakt moet worden vanuit de
Rijksoverheid om de doelen te kunnen halen. Dit kan direct
naar inwoners vloeien door middel van bijvoorbeeld een
lagere energiebelasting of subsidieregeling. Ook kan het via
de gemeente worden verdeeld of zullen woningcorporaties
extra geld ontvangen. Op Prinsjesdag 2021 werden de
eerste contouren zichtbaar. Zo wordt de komende jaren
C514 miljoen uitgetrokken voor een nationaal
isolatieprogramma, C288 miljoen voor hybride
warmtepompen en C525 miljoen voor het verduurzamen
van overheidsgebouwen.

7.2 Uitvoeringsagenda gebouwde
omgeving 2022-2025
We concretiseren onze visie op de warmtetransitie in
de uitvoeringsagenda gebouwde omgeving. Hierin
komen de uitvoeringsplannen van de Transitievisie
Warmte samen met die van het Beleidskader opwek
en besparing van elektriciteit. De uitvoeringsagenda
omvat op deze manier verduurzamingsplannen voor

Als gemeente staan we in de startblokken om beschikbare
gelden te gebruiken. Alleen op deze manier kunnen we aan
onze uitgangspunten voldoen. Daarnaast zullen we ook
kijken wat we zelf mogelijk kunnen en moeten maken.
Hiervoor zal onze uitvoeringsagenda gebouwde omgeving
2022-2025 een belangrijke volgende stap zijn en de zullen
de uitvoeringsplannen nog meer inzicht bieden.

de gebouwde omgeving op het gebied van warmte,
elektriciteit en energiebesparing. Door het
samenbrengen van twee visie documenten in één
uitvoeringsagenda zorgen we ervoor dat we op een
integrale manier met het verduurzamen van
gebouwen aan de slag gaan. Immers, in de praktijk is
het zowel belangrijk dat we energie besparen, als dat
we benodigde elektriciteit duurzaam opwekken en/of
overschakelen op een duurzame warmtebron. Zo
kunnen we slimme keuzes maken, zoals een
combinatie van verbeterde isolatie met een
warmtepomp en de opwek van groene stroom door
zonnepanelen.
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In de uitvoeringsagenda gebouwde omgeving

We noemen ze daarom ook wel

beschrijven we onze uitvoeringsstrategie in meer detail.

buurtuitvoeringsplannen. In deze fase gebruiken we

Voor de warmtetransitie betekent dit een verdieping op

beide termen om deze verder te definiëren in de

onze gemeentebrede en gebiedsgerichte aanpak en

uitvoering. De WUP's zijn bedoeld voor wijken die

plannen om bepaalde doelgroepen te betrekken,

volledig aardgasvrij worden. Omdat wij geen wijken

ontzorgen of belonen. Dit concretiseren we vervolgens

volledig van het aardgas gaan halen voor 2030, zullen we

verder in programma's en projecten die we de komende

hier op een andere manier invulling aan geven. We

vier jaar gaan opzetten en uitvoeren. Op deze manier is

stellen WUP's op voor onze focusbuurten en doen dit

het duidelijk wat we als gemeente gaan doen en kunnen

samen met inwoners, onze partners en andere partijen.

we een inschatting maken wat dat vraagt van onze

Een buurtVwijkuitvoeringsplan bestaat uit een

organisatie (middelen, kennis en inzet).

beschrijving van de technische oplossingen, een
inschatting van de financiële haalbaarheid, een

Een andere belangrijk onderdeel van de

participatieplan en project- en organisatiestructuur voor

uitvoeringsagenda is de samenwerking met onze

een bepaalde wijk of buurt. Nadat deze zijn vastgesteld

partners. We beschrijven hoe we gaan samenwerken en

en iedereen hier mee akkoord is, worden de WUP's niet

maken afspraken over welke activiteiten we samen op

meer bijgesteld, maar wordt er direct gestart met het

gaan pakken. Tot slot geeft de uitvoeringsagenda inzicht

uitvoering van het plan.

in de manier waarop we het werk gaan organiseren: de
uitvoeringsorganisatie. Er is veel te doen en een goede

Wijkuitvoeringsplannen zijn belangrijk om afspraken vast

uitvoeringsorganisatie zorgt ervoor dat de plannen die

te leggen en te zorgen dat theorie daadwerkelijk praktijk

we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

wordt. De afspraken die in de wijkuitvoeringsplannen
worden gemaakt geven juridische borging aan het

7.3 BuurWWijkuitvoeringsplannen
Als onderdeel van de uitvoeringsagenda stellen we
BuurtVWijkuitvoeringsplannen (WUP's) op. Vanuit het
Klimaatakkoord is de officiële term een
wijkuitvoeringsplan. Wij zijn echter van mening dat het in
veel gevallen beter is om op een kleinere schaal, de
buurt, te kijken naar de uitvoering.

behalen van de doelstelling uit de Transitievisie Warmte.
Ook worden deze meegenomen in nieuwe versies van
de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio
Eindhoven (eerstvolgende is de RES 2.0 in 2023) en
worden afspraken uit de WUP's verwerkt in
omgevingsplannen die ook juridisch bindend zijn.
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7.4 Doorkijk van 2030 naar 2050
We hebben ons in deze Transitievisie Warmte vooral gericht op de het tijdskader tot 2030. Voor deze periode weten we
welke technieken beschikbaar zijn en kunnen we duidelijke plannen maken. Maar om in 2050 helemaal geen aardgas
meer te gebruiken in de gebouwde omgeving, is het belangrijk om ook vast verder vooruit te kijken.
De periode vanaf 2030 kent nog een grote mate van onzekerheid. Hoe ontwikkelen huidige technieken zich? Komen er
nieuwe oplossingen beschikbaar voor gebouwen die nu nog geen duidelijke voorkeursoplossing hebben? Welke
inzichten doen we op met onze aanpakken? Hoe ontwikkelt het beleid zich op nationaal niveau? Dit zijn allemaal vragen
die in de toekomst beantwoord zullen worden en die mede bepalen hoe we na 2030 de warmtetransitie zullen
vormgeven. Met de kennis van vandaag kunnen we al wel de contouren schetsen van de warmtetransitie na 2030.

Transitievisie

Transitievisie

Warmte 1.0

Warmte 2.0

1

25y0

Volledig

aardgasreductie

Aardgasvrij

®®

®

®

®

2021 2022

2025

2030

2050

Uitvoeringsprogramma gebouwde
omgeving
Wijkuitvoeringsplannen
Stap voor stap pilot
projecten

Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving
Uitvoering drie
focusbuurten en
gemeentebreed
Opschalen

Onderzoek warmtebronnen en warmtenet

Uitvoering nieuwe focusbuurten

Opschalen
Implementatie nieuwe oplossingen: buurten
volledig van het aardgas

Figuur 7.1: Overzicht tijdlijn warmtetransitie voor- en na 2030.

Verder opschalen succesvolle aanpakken

aardgasverbruik met 2504 in de periode 2030 - 2040

Onze aanpak is gebaseerd op het opschalen richting,

met 35Vo en tussen 2040 en 2050 met 400Zo.

maar ook vooral na 2030. Hier ligt 75Vo van onze totale

We anticiperen met deze ambitie op het beschikbaar

opgave. We veronderstellen dat we met onze stap-voor-

komen van nieuwe technieken en de mogelijkheden tot

stap aanpak al vanaf 2025 kunnen gaan opschalen. Na

het ontsluiten van nu nog niet rendabele of technische

2030 willen we dit tempo met beproefde aanpakken en

haalbare warmtebronnen. Geothermie is bijvoorbeeld in

een maatschappij die gewend is aan de warmtetransitie

potentie een belangrijke bron in combinatie met

verder versnellen.

warmtenetten. We hopen dat dit in de toekomst wel
mogelijk is. Ook anticiperen we met onze doelstelling na

We hebben de ambitie om in 2040 60Vo minder aardgas

2030 op een grootschalige toepassing van lage

te verbruiken en in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Met

temparuuroplossingen, zodat we onze potentie voor

deze ambitie versnellen we elke 10 jaar iets meer.

WKO kunnen benutten. Hiervoor moeten veel gebouwen

Tussen 2022 en 2030 verminderen we ons

goed geïsoleerd worden.
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Dit is iets waar we nu mee beginnen en waar we in de toekomst profijt van kunnen hebben. In het verlengde hiervan
kan innovatie op het gebied van het rendement en temperatuurniveau van warmtepompen een grote impact hebben.
Zelfs als woningen niet geïsoleerd kunnen worden tot een niveau voor een lage temperatuur oplossing, kunnen
innovaties op het gebied van warmtepompen betekenen dat deze huizen toch van het aardgas af kunnen.
Maar niet alleen nieuwe technische innovaties bieden uitkomst. We zullen allemaal wennen aan het idee dat we onze
gebouwen anders gaan verwarmen en de bereidheid van inwoners, bedrijven en andere organisaties om maatregelen
te treffen zal groeien vanaf 2030. Ook zal er op termijn nieuwe wet- en regelgeving komen, zal de installatiebranche zich
aanpassen en wordt het financieel aantrekkelijker om maatregelen te treffen. Deze ontwikkelingen, in combinatie met
de inspanning die wij als gemeente doen, maakt dat het op termijn steeds makkelijker en normaler wordt om te wonen
en te werken in gebouwen zonder aardgas.

Plannen tijdskader 2030 - 2050
Naast de plannen die we maken om onze doelstelling voor 2030 te halen en die ons helpen opschalen, richten we ons
de komende jaren met onderstaande activiteiten ook al op de periode na 2030.
1.

Onderzoek naar mogelijkheden voor warmtenetten: Met warmtenetten kunnen we grote stappen zetten. Dit maakt
het een aantrekkelijke oplossing vanuit om onze doelstelling te behalen. Op dit moment hebben we onvoldoende
beschikbare warmtebronnen die een warmtenet kunnen voeden. We willen de komende jaren op zoek naar
stabiele warmtebronnen, die mogelijk na 2030 een warmtenet kunnen voeden.

2.

Grootschalige collectieve programma's: Om te kunnen versnellen bieden grootschalige collectieve programma's een
uitkomst. Denk hierbij aan een grootschalige isolatie programma, waarbij uniforme woningen (woningen die op
elkaar lijken) in één keer worden aangepakt met één of meer isolatiemaatregelen. We verwachten dat onze pilots
inzicht bieden in de mogelijkheden voor dit soort programma's en verkennen met onze partners en de markt wat
hiervoor de mogelijkheden zijn.

3.

Onderzoek mogelijkheden voor aardwarmte: ons warmtebronnen onderzoek laat zien, dat er een significante
potentie is voor geothermie in onze regio. Momenteel is er interesse van een warmtebedrijf om een deel van
potentie verder in kaart te brengen. Ook de Rijksoverheid doet met het SCAN programma verder onderzoek. De
uitkomsten van deze en mogelijk andere studies, geven ons belangrijke informatie over de kansen voor geothermie
in de toekomst. We houden dit nauwlettend in de gaten en verwerken de uitkomsten in toekomstige versies van
onze Transitievisie Warmte
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Wij zorgen ervoor dat bewoners terecht kunnen met

7.5 Meedenken en meedoen

vragen of voor advies. Bijvoorbeeld bij Veldhoven

Met deze Transitievisie Warmte presenteren wij als
gemeente onze visie op de warmtetransitie. Deze visie is
tot stand gekomen met input van veel verschillende

Duurzaam of het Energieloket Veldhoven. Of in het geval
van projecten bij de projectorganisatie. Daarnaast hopen
we dat onze inwoners ook actief willen deelnemen aan

partijen (zie hoofdstuk 3: in gesprek over de
warmtetransitie). De komende jaren hebben we allemaal
een rol in de uitvoering van deze visie. We betrekken

de projecten die we gaan opstarten en we met de
warmtetransitie nieuwe energie creëren om onze
straten, buurten en wijken mooier en leefbaarder te

onze partners middels afspraken in onze

maken.

uitvoeringsagenda, gaan met bedrijven aan de slag met
een doelgroepgerichte aanpak en bereiken huurders
samen met de woningcorporaties. Voor onze inwoners is

Klantreis particuliere woningeigenaren

een belangrijk rol weggelegd in de warmtetransitie. Als

We weten dat iedereen op zijn of haar manier met de

gemeente willen wij onze inwoners informeren,

warmtetransitie en het verduurzamen van de woning

stimuleren en helpen. Maar bewoners houden zelf de

aan de slag gaat. Maar er zijn een aantal stappen die bij

regie om te bepalen wat er wanneer in hun woning

iedereen terugkomen, voordat er een maatregel wordt

gebeurt.

getroffen aan de woningen. Dit proces heet de klantreis
(zie figuur 7.2).

1. Bewust
worden

2. Interesse

3. Behoefte
en intentie
4. Opties
sSSi
oven/vegen

5. Finanderen

10.
Ervaringen
delen
ļ6. Leverancier
selecteren

9. Service
zoeken
7. Installeren
en betalen
8. Ervaren

Figuur 7.2: Klantreis verduurzamen particuliere woningeigenaar1
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De eerste stappen van deze klantreis zijn erop gericht

zij haar controlerende functie uitoefenen. Voor de eerste

om het bewustzijn te vergroten en te informeren over

jaren wordt de uitvoering van deze Transitievisie Warmte

de mogelijkheden. Vervolgens worden opties overwogen

vastgelegd in een Uitvoeringsagenda Gebouwde

en een leverancier geselecteerd, waarna de maatregel

Omgeving 2022-2025. Het College van burgemeester en

fysiek wordt getroffen. Uiteindelijk zal de 'klant' zijn

wethouders (B&W) stelt deze uitvoeringsagenda vast en

ervaringen delen. Als dit positieve ervaringen zijn, kan hij

de budgettaire implicaties worden beschikbaar gesteld

of zij zelfs ambassadeur worden. Ambassadeurs zijn

via de gemeenteraad. Hierdoor wordt het mogelijk voor

mensen die vanuit eigen ervaring en enthousiasme hun

de ambtelijke organisatie van de gemeente om de

buren en buurtbewoners bewust maken en helpen om

plannen te gaan uitvoeren.

op hun manier de klantreis te doorlopen. Dit is heel

De plannen uit deze Transitievisie Warmte en de

waardevol om een 'sneeuwbal-effect' in een wijk te

Uitvoeringsagenda Gebouwde Omgeving zullen verder

creëren.

worden verankerd in updates van de Omgevingsvisie en
in de Omgevingsplannen (zie hoofdstuk 2). Tot slot

De klantreis biedt inzicht welke factoren belangrijk zijn

worden de Wijkuitvoeringsplannen vastgelegd (zie 7.3

voor het succesvol aan de slag gaan met de

Wijkuitvoeringsplannen).

warmtetransitie: Ten eerste willen we graag dat zoveel
mogelijk inwoners beginnen met de klantreis. Vervolgens

Deze Transitievisie Warmte wordt minimaal elke 5 jaar

is het belangrijk dat deze groep de klantreis ook afmaakt

vernieuwd. Dit mag ook eerder, en zullen we ook eerder

en niet voortijdig afhaakt op bijvoorbeeld stap 5

doen als de situatie erom vraagt. Op dit moment sturen

(financieren) of 6. (leverancier selecteren). We willen

we bij op basis van technische ontwikkelingen, nieuwe

graag samen met onze inwoners kijken wat er nodig is

inzichten en geleerde lessen. We kijken dan bijvoorbeeld

om de klantreis succesvol te doorlopen.

kritisch naar onze rol en onze aanpak. We monitoren

7.6 Verankering

onze voortgang op basis van het verminderde
aardgasverbruik en behaalde CO2-reductie. Onze

Hoe zorgen we ervoor dat onze doelstelling, onze

projecten en activiteiten evalueren we op basis van de

aanpak, onze uitgangspunten en aandachtspunten, en

uitvoeringsagenda gebouwde omgeving. Uitkomsten

andere aspecten uit deze Transitievisie Warmte een plek

hiervan koppelen we aan deze Transitievisie Warmte

krijgen in de uitvoering en dat we ons houden aan de

zodat we tijdig kunnen bijsturen.

plannen die we maken? Deze verankering van de
Transitievisie Warmte neemt verschillende vormen aan.
Ten eerste wordt deze Transitievisie Warmte vastgesteld
door de gemeenteraad. Hiermee bepaalt de
gemeenteraad de kaders voor de uitvoering door het
College van burgemeester en wethouders (B&W) en kan

'Ik vind het prettig om het samen te doen, dan heb je steun aan elkaar en
kan je overleggen'
Inwoner van Veldhoven
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7.7 Tot slot
In de inleiding beschrijft wethouder Jeroen Rooijakkers dat hij "trots is op deze eerste Transitievisie Warmte" en dat hij
"energie krijgt van deze beweging". Wij hopen dat u als lezer van deze Transitievisie Warmte ook geïnspireerd bent om
samen met ons, met uw buren, als bedrijf, als woningeigenaar, als lid van een vereniging van eigenaren, als huurder,
maar bovenal als inwoner van onze mooie gemeente met ons wilt beginnen aan de warmtetransitie. Ja, het is een hele
uitdaging om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken, om alle gebouwen goed te isoleren, en om op andere
warmtebronnen over te stappen. Maar de warmtetransitie is ook een mooie kans om gezamenlijk in fijnere huizen te
wonen, om gelijktijdig andere uitdagingen aan te pakken en om tot meer verbinding te komen.
We hopen dat u met ons wilt zoeken naar de beste oplossingen. Niet alleen technisch, maar ook financieel, op de
langere termijn en passend bij onze uitgangspunten en aandachtspunten. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we
vasthouden aan wat we belangrijk vinden en gezamenlijk stap-voor-stap aan de slag gaan, iedereen mee kan doen met
de warmtetransitie en dat hier voor iedereen voordelen aan zitten. Als gemeente is dit waar we voor staan. We helpen
en ondersteunen onze inwoners gemeentebreed en in de focusbuurten. We starten de warmtetransitie voor elkaar
maar ook voor de generaties die na ons in Veldhoven wonen en werken. We gaan samen op weg naar een aardgasvrij
Veldhoven!
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Bijlage 1: Technische onderbouwing
Deze bijlage geeft aanvullende technische informatie over bepaalde onderdelen van deze Transitievisie
Warmte en is bedoelt om de lezer verdiepende inzichten te geven over achterliggende berekeningen en
overwegingen. Op deze manier vergroten we de transparantie over de totstandkoming van de deze
Transitievisie Warmte. Deze aanvullende informatie is georganiseerd per hoofdstuk.

Hoofdstuk 2: De warmtetransitie in perspectief
1.

In de Omgevingsvisie van Veldhoven zijn drie kemopgaves vastgesteld. De TVW past binnen kemopgave 3: 'Werken
aan een duurzame en gezonde leefomgeving'. Binnen deze kernopgave is voor de gebouwde omgeving de ambitie
vastgesteld om stap voor stap te werken naar een aardgasvrije toekomst. Hierbij zijn de volgende strategische
keuzes gemaakt en waarden bepaald:
De TVW biedt een strategie voor het omlaag brengen van het aardgasverbruik en de warmtevraag en het

"

overstappen op duurzame warmtebronnen. Hierbij gelden de volgende waarden:

"
"

ū

Betaalbaarheid als belangrijk aandachtspunt;

ū

Zo veel mogelijk integreren met andere maatschappelijke en ruimtelijke opgaves;
Nieuwbouw wordt zo veel mogelijk nul-op-de-meter (energieneutraal of zelfs energieleverend).
Mogelijkheden om groen gas op te wekken op onze bedrijventerreinen als duurzame energiebron worden

verkend.
"

De gemeente staat open voor initiatieven uit de samenleving en ziet voor zichzelf een duidelijke coördinerende,
verbindende en voorlichtende rol. Woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partner.

2.

Bron: Programma Aardgasvrije Wijken. Juridische open tafel sessie 13 juli 2021

Hoofdstuk 4: Opgave en doelstelling
1.

Bron: Klimaatakkoord.nl. https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-doel-van-hetklimaatakkoord

2.

Bron afbeelding figuur 3.1: Over Morgen. Startnotitie Energietransitie gemeente Veldhoven (2019). Op basis van
gegevens uit de Klimaatmonitor 2019 en analyse van Quintel.

3.

Bron: Klimaatmonitor (2019). https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot. Het jaar 2019
is het meest recente jaar waarvoor de volledige gegevens beschikbaar zijn. Dit kiezen we dan ook als ons basisjaar
voor het monitoren van onze doelstelling.

4.

Bron: Klimaatmonitor. Rapportage CO2-uistoot gemeente Veldhoven.
https://klimaatmonitor.databank.nl/content/co2-uitstoot

5.

Idem.

6.

Idem.
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Hoofdstuk 4: Opgave en doelstelling
7.

Bron: Klimaatmonitor. Rapportage Hernieuwbare energie gemeente Veldhoven.
https://klimaatmonitor.databank.nl/content/hernieuwbare-energie. Hieruit blijkt dat in 2019 voor 46 TJ
hernieuwbare warmte is opgewekt. Gedeeld door de totale warmtevraag van 1065 TJ resulteert dit in 4,370.

8.

We hebben ook overwogen om een doelstelling te hanteren op basis van een reductie van de warmtevraag. Echter
wordt warmtevraag berekend op basis van de benodigde warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater. Hier
zit het overig aardgasverbruik bijvoorbeeld om op te koken niet bij inbegrepen. Deze doelstelling is in onze mening
dus niet breed genoeg omdat we het aardgasverbruik willen verminderen om onze CO2-uistoot te verminderen.

9.

Gebaseerd op het totale aardgasverbruik in de gemeente in 2019 volgens de Klimaatmonitor van 1.483 TJ minus
hernieuwbare warmte (46 TJ) = 1437 TJ. Het totale aardgasverbruik is hoger dan de totale warmtevraag omdat de
warmtevraag het gebruik van aardgas voor koken niet mee neemt. Tevens kunnen de datasets van de
Klimaatmonitor en het PBL van elkaar verschillen bijvoorbeeld door gebruik van verschillende aannames of
kengetallen.

10. Elke m3 aardgas die wordt verbrand resulteert in de uitstoot van CO2. Deze wordt berekend aan de hand van een
conversie factor. We hanteren de conversie factor 1,785 kg/m3 (bron: Klimaatmonitor gebaseerd op RVO berekening van de standaard CO2-emissiesfactor aardgas (2020).
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot). Berekening: 359 TJ aardgas = 359.000.000
MJ. Standaard heeft 1 m3 aardgas een energetische bovenwaarde van 35,17 MJ (bron:
https://www.energieconsultant.nl/energiemarkt/energie-berekeningen-uit-de-praktijk/omrekening-mmbtu-naarkubieke-meter-aardgas). 395 TJ aardgas staat dus gelijk aan 10.207.536 m3 aardgas.
(10,207,536 m3*1,785kg)/1000= 18.221 ton CO2 Dit staat gelijk aan 18.221/ 217.000 (totale CO2-uitstoot 2019)*100
= 6,77 CO2-reductie.
Volgens dezelfde berekening resulteert 1007 aardgas vermindering in een CO2-uistootvermindering van 26,9 7.
11. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bepaalt op basis van datasets zoals ontvangen als onderdeel van de
Startanalyse aardgasvrije buurten (versie 2020). https:ZZthemasites.pbl.nlZleidraad-warmteZ2020/#
12. Idem.
13. CBS: Kerncijfers wijken en buurten 2020: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/29/kerncijfers-wijken-en-buurten2020.
14. CBS: Kerncijfers wijken en buurten 2019: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/31/kerncijfers-wijken-en-buurten2019.
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Hoofdstuk 5: Technische mogelijkheden
1. Onderstaande tabel geeft de besparing per buurt om te isoleren naar energielabel D en B
Besparing isolatie naar
energielabel D (TJ/jr)

Besparing isolatie naar
energielabel B (TJ/jr)

9
6
5
10
6
8
8
5
8
17
1
1
1
1
0
16
110

15
10
8
21
10
13
38
16
14
50
2
3
6
3
1
34
259

Cobbeek en Centrum
De Kelen
De Polders
D'Ekker
Heikant-Oost
Heikant-West
Meerveldhoven
Oerle
't Look
eldhoven
erspreide huizen Groote Aard en Vliet
erspreide huizen Scherpenering en Landsaard
erspreide huizen ten zuiden van de E3-we
erspreide huizen Zittard
Zandoerle
Zeelst
otaal
2.

Bronnen: De Warmteatlas: https://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2. Het warmtebronnenregister:
httpsZ/noordbrabant.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.htmľPappid^ 0292284d5024bea9e3e9e594d110eb3,
ThermoGIS: https://www.thermogis.nl/ en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (stowa):
https://www.stowa.nl/

3. Scenario's voor de warmtetransitie tot 2030
Onderstaand geven we inzicht in de concrete omvang van benodigde maatregelen om de doelstelling die de
gemeente zich heeft gesteld voor 2030. namelijk 250Zo reductie van het aardgasverbruik ten opzichte van 2019. te
behalen.
Op basis van de technische potentieanalyse en de keuze van focusbuurten in combinatie met een gemeentebrede
aanpak. is geprobeerd om een realistische route te schetsen.
Hiertoe zijn een tweetal scenario's geschetst:
^

Scenario 1: In dit scenario wordt gestart vanuit de focusbuurten met het plaatsen van elektrische of hybride
warmtepompen. daar waar de woningen hier geschikt voor zijn (te maken). Aanname is. dat 800Zo van de woningen
die technische potentie hebben volgens de analyse. ook daadwerkelijk een warmtepomp plaatsen voor 2030. Als
dit niet voldoende aardgasreductie oplevert voor de gemeente. wordt dit aangevuld door een gemeentebrede
isolatie aanpak.
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^

Scenario 2: In dit scenario wordt getracht de reductie van het aardgasverbruik volledig te behalen door het
plaatsen van warmtepompen. Zo wordt berekend hoeveel woningen een warmtepomp moeten plaatsen om
tot de doelstelling te komen. In praktijk zullen deze woningen ook na-geïsoleerd moeten worden; dit is voor de
meeste woningen nu eenmaal noodzakelijk om ze geschikt te maken voor een warmtepomp.

Deze scenario's geven een indicatie van het aantal woningen in de gemeente waar iets zal moeten gebeuren op
basis van de doelstelling. Dit geeft een concreet gevoel bij de omvang van de opgave richting 2030. De scenario's
moeten uitdrukkelijk gezien worden als een hulpmiddel om als gemeente op een haalbare manier te werk te gaan
en daarbij het einddoel goed in het oog te houden.
Maximale potentie
Allereerst is de maximale besparingspotentie in kaart gebracht, zoals berekend in de technische potentieanalyse. In
figuur b1.1 geeft de eerste kolom het huidige verbruik als 100Zo weer en de laatste kolom het besparingsdoel. De
middelste kolom toont de berekende besparingspotentie van elektrische warmtepompen, hybride warmtepompen
en isoleren tot label B. Bij het plaatsen van een elektrische warmtepomp gaat het gasverbruik direct naar nul en is
de besparing dus 100Zo voor die woning. Bij het plaatsen van een hybride warmtepomp is aangenomen dat het
gemiddelde gasverbruik met 500Zo omlaag gaat.
Duidelijk is, dat het niet nodig is om de volledige potentie te benutten voor 2030. Dit geeft ruimte voor keuzes.

100K

Potentie
□ Referentie

I Elektrisch

M Hybride

B Isoleren label B

Figuur b1.1: Maximale besparingspotentie op basis van technische potentieanalyse,
afgezet tegen het huidige verbruik en de doelstelling.
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Scenario's
In de scenario's zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:
^

80Zo adoptiegraad van warmtepomp oplossing in de betrokken wijken;

^

100Zo besparing aardgas bij plaatsing elektrische warmtepomp; 500Zo besparing aardgas bij plaatsing hybride
warmtepomp;

^

Alle woningen met potentie voor een LT warmtenet zijn meegenomen in de elektrische warmtepomp oplossing.

Scenario 1: Warmtepompen in de focusbuurten en aanvullend na-isoleren gemeentebreed
Onderstaande tabel laat zien hoeveel besparing de warmtepompen opleveren in de focusbuurten én hoeveel er
geplaatst zouden moeten worden. Dit aantal is gebaseerd op de panden waarvoor dit de voorkeursoplossing is. Het
totaal komt op 5,6Z; dit betekent dat er in de hele gemeente nog flink geïsoleerd moet worden om tot 25Z te komen.

't Look
D'Ekker
De Polders

[Hybride
Elektrisch
Aantal [-] Besparing [Z]
Aantal [-] Besparing [Z]
24
0,3Z
278
1Z
330I
1,9Z
186
0Z
334
2,1Z
89
0Z
688
4,3Z
554
1,3Z

Aantal [-]
302
517
422
1.242

Besparing [Z]
1,0Z
2,3Z
2,3Z

Scenario 2: 25Z reductie aardgasverbruik door middel van individuele (hybride) warmtepompen
Om een indruk te geven wat de impact zou zijn, als de aardgasreductie volledig met het plaatsen van warmtepompen
bereikt moet worden, zijn de wijken van Veldhoven gesorteerd op aantal woningen, van hoog naar laag. Vervolgens is in
elke wijk de adoptiegraad van 80Z aangenomen. De tabel hieronder laat zien wat dit per buurt betekend. In ruim 6,600
van de ca. 18,000 woningen in de gemeente, moet in dit scenario een warmtepomp geplaatst worden.

Heikant-West
Zeelst
wns
't Look
D'Ekker
Cobbeeken
Centrum
Heikant-Oost
Meerveldhoven
Oerle
De Polders
Totaal

Elektrisch
Hybride
Totaal
Aantal [-] Besparing [Z]
Aantal [-] Besparing [Z]
290
4Z
474
1Z
31
0Z
1.081
2Z
241
1Z
547
1Z
214
1Z
168
0Z
0Z
278
1Z
24
330
2Z
186
0Z
237
25
190
438
334
2.354

1Z
0Z
1Z
2Z
2Z
15,3Z

487
651
131
174
89
4.267

1Z
1Z
0Z
0Z
0Z
9,9Z

Aantal [-]
763
1.112
788
382
302
517

Besparing [Z]
5,6Z
2,2Z
2,8Z
1,3Z
1,0Z
2,3Z

724
676
322
613
422
6.621

2,4Z
1,6Z
1,6Z
2,1Z
2,3Z
25,3Z
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Conclusies:

De focusbuurten vormen een goed startpunt voor het in gang zetten van de warmtetransitie, maar het zal noodzakelijk
zijn om nog voor 2030 ook in andere wijken flinke stappen te zetten. De berekende scenario's geven een handvat aan
welke omvang gedacht moet worden.
Figuur b1.2 geeft de resultaten van de twee scenario's nog eens schematisch weer.
6621

7000
6000
5000

2000

1242

1000

1)96 Besparing

1)# Woningen
■ Elektrisch

2)96 Besparing

2)#Woningen

■Hybride

Figuur b1.2: Resultaten van scenario's 1) en 2), weergegeven in aantal woningen waar een warmtepomp geplaatst wordt en het percentage besparing dat
het oplevert.

4. Bron Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/hybridewarmtepompZ?gcl^EAIaIQobChMI2ZSx35eZ8QIVkNnVCh2XAQVrEAAYAyAAEgL2P D BwE#wat-bespaar-je-meteen-hybride-warmtepomp

Hoofdstuk 6: Aan de slag met de warmtetransitie
1.

Bron: TNO - De feiten over energiearmoede in Nederland: Inzicht op nationaal en lokaal niveau. 21 september 2021.
https:ZZwww.tno.nlZnlZover-tnoZnieuwsZ2021Z9Ztno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-in-kaart/.

2.

Idem.

Hoofdstuk 7:
1.

Deze klantreis is gebaseerd op de klantreis energiebesparing woningeigenaren die is ontwikkeld door het VNG in
samenwerking in PWC. Deze is de downloaden via deze link: https://vng.nl/files/vng/bijlage 1 klantreis energiebesparing.pdf
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Bijlage 2: Begrippenlijst
Begrip

Beschrijving

Aardgas

Fossiele brandstof die voornamelijk bestaat uit methaan, stikstof en ethaan.

Aardgasvrij

Zonder aardgas. In de gebouwde omgeving betekent dit dat er geen aardgas
wordt gebruikt om te verwarmen, te koken en voor warmt tapwater.

Biodiversiteit

Een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het
gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen.

Biogas

Biogas is gas verkregen uit gft-afVal- of mestvergisting. Uit biogas kan warmte
gegenereerd worden welke via een warmtenet aan panden wordt geleverd.
Biogas kan worden opgewerkt naar groengas.

Biomassa

Biomassa bestaat in vaste vorm en in gasvorm. Voorbeelden van biomassa zijn
houtsnippers en houtpellets, gft-afVal en mest. Biomassa kan worden verbrand
om direct warmte te genereren. De warmte kan vervolgens geleverd worden
aan panden via een warmtenet. Biomassa kan tevens getransformeerd worden
tot biogas door vergisting van gft-afVal of mest.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds
opnieuw gebruikt.

ECW Z Expertise centrum warmte

Een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten ondersteunt bij de
warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

Eindgebruikerskosten

Totale kosten van het uitvoeren van een warmtestrategie voor burgers,
bedrijven en overheden

Elektrische

Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, bodem of water

warmtepomp/individueel

en gebruikt elektriciteit om de warmte verder te verhogen naar een bruikbare

elektrisch/all-electric

temperatuur voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Fysieke leefomgeving

De 'fysieke leefomgeving' staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn
bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren,
bossen, enzovoort. Er bestaat geen formele afbakening van de fysieke
leefomgeving. Gemeente bepalen in de omgevingswet zelf wat hier wel en niet
onder valt.

Gebouwde omgeving

Alle gebouwen in de gemeente onderverdeeld in woningen en utiliteiten.
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Bijlage 2: Begrippenlijst
Begrip

Beschrijving

Groengas

Opgewerkt biogas dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en dus in bestaande CVen HR-ketels verbrand kan worden. Groengas kan via het bestaande
aardgasnetwerk worden geleverd.

Hoge temperatuur

Boven de 75 graden.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp bestaat uit een elektrische warmtepomp en een cvketel op gas. In de situatie dat de temperatuur van de bron (buitenlucht of bodem)
te laag wordt en de warmtepomp het verwarmen van de ruimten en het tapwater
niet aankan, treedt de cv-ketel in werking.

Klimaatadaptatie,

Het aanpassen aan klimaatverandering

Lage temperatuurbron

Tussen de 38 en 55 graden.

(Leef)milieu

Het gedeelte van de natuurlijk omgeving (levende en niet levende natuur) waarin
het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt.

Nationale Kosten Z

Nationale kosten zijn de totale financiële kosten van alle maatregelen die nodig zijn

Maatschappelijke kosten

om ergens (bijvoorbeeld in een buurt) een strategie uit te voeren, ongeacht wie
die kosten betaalt, inclusief de baten van energiebesparing, maar exclusief
belastingen, heffingen en subsidies.

Omgevingswet

Eén wet waarin andere wetten voor de fysieke leefomgeving worden gebundeld en
gemoderniseerd.

Omgevingsvisie

Een visie van de gemeente voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Een
omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur,
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De
omgevingsvisie is vormvrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden,
sectoren en thema's.

Panden

Woningen en utiliteiten.

Terajoule

Joules (J) is de standaardeenheid voor allerlei soorten energie. Een TJ (1.000.000 MJ
of 1.000 GJ) komt overeen met 31.600 m3 aardgas of 278.000 kWh elektriciteit.

Transitievisie warmte:

Een visie waarin de gemeente haar ambitie, aanpak en plannen voor de
warmtetransitie beschrijft.

Uitvoeringsagenda gebouwde

Een vervolg op de Transitievisie Warmte waarin de plannen verder worden

omgeving

geconcretiseerd.

Utiliteiten

Alle gebouwen die geen woningen zijn zoals kantoren maar ook gebouwen van de
overheid.
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Bijlage 3: Warmtestrategieën Expertise
Centrum Warmte
Inleiding
Het Expertise Centrum Warmte is een landelijke onafhankelijke organisatie die ondersteuning aan gemeentes biedt bij
het concreet maken van de warmtetransitie. Zij hebben een Leidraad en een Startanalyse gemaakt om te helpen bij het
opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW).
Onderdeel hiervan zijn vijf warmte-strategieën die ingezet kunnen worden:
1.

Individuele elektrische warmtepomp

2. Warmtenet MT/HT (midden of hoge temperatuur)
3. Warmtenet LT (lage temperatuur)
4.

Hybride warmtepomp i.c.m. groengas

5.

Hybride warmtepomp i.c.m. waterstof

In de technische potentieanalyse die in dit TVW rapport is gepresenteerd, zijn strategieën 4 en 5 samen gepakt tot één
strategie. Op korte termijn is de ingreep in woningen en bijbehorende kosten namelijk hetzelfde. Op termijn zal blijken
in hoeverre de resterende gasvraag ingevuld kan worden met groengas of waterstof.

De figuur hiernaast geeft een overzicht van de
warmtestrategieën ingedeeld naar individueel of collectief
en lage of hoge temperatuur. In het algemeen zijn de lage

Duurzame
gassen

Warmtenetten

temperatuur oplossingen alleen geschikt voor (zeer) goed
geïsoleerde woningen en voor de hoge temperatuur

S4, S5

oplossingen voldoet de woning vanaf schillabel D. De keuze
voor individueel of collectief heeft te maken met de
dichtheid van de bebouwing, beschikbaarheid van een
collectieve warmtebron en bereidheid van inwoners om
Elektrische
Oplossingen

allemaal aan te sluiten.

Warmtenetten

SI, S3, S4

In de volgende paragrafen worden de warmtestrategieën in
meer detail toegelicht. Tot slot gaat de laatste paragraaf van
deze over isoleren. Dit is een basismaatregel die in vrijwel

Individueel

Collectief

alle gevallen een verbetering in energieverbruik én comfort
kan betekenen, ook als nog geen van de ECW strategieën
geschikt blijkt voor het betreffende gebouw.

Figuur b3.1: Vier warmtestrategieën

♦♦♦4

Veldhoven

Strategie 1: individuele elektrische

Omdat met deze technologie warmte uit omgevingslucht

warmtepomp

en bodem gehaald wordt, kan deze strategie nagenoeg

Voordelen:
^

Direct van het gas af

^

Hoge energiebesparing

^

Kan naast verwarmen ook koelen

Nadelen:
^

Hoge investering eindgebruiker

^

Ruimte nodig voor buffervat

Aandachtspunten:
^

Zeer goede isolatie nodig (niet altijd haalbaar)

^

Netcapaciteit moet mogelijk aangepast worden

^

Interferentie in geval van aardwarmtepompen

overal toegepast worden, ook daar waar geen
warmtebronnen beschikbaar zijn. Dit betekent wel dat
het elektriciteitsnet zwaarder belast wordt. Als veel
woningen een individuele elektrische warmtepomp
krijgen, is verzwaring noodzakelijk. Dit is één van de
redenen waarom deze Transitievisie Warmte met
netbeheerder Enexis wordt afgestemd.
Een bijkomend voordeel van de individuele elektrische
warmtepomp is dat veel modellen ook kunnen voorzien
in de toenemende koudevraag ten gevolge van steeds
warmere zomers.

Wat is het?
De individuele elektrische warmtepomp verwarmt een
pand door warmte uit de bodem, ventilatieretourlucht of
de buitenlucht te halen. Door slimme technieken kan uit
lucht of water van bijvoorbeeld maar 10 graden toch
genoeg warmte gehaald worden om te douchen en je
huis te verwarmen. Omdat een warmtepomp niet veel
warm water ineens kan maken, is een opslagvat (boiler)
nodig. Een warmtepomp verbruikt elektriciteit. Met één
kWh elektriciteit kan een warmtepomp 2 tot 5 kWh
warmte maken. Het gasnet is niet langer nodig voor
panden die van deze oplossing gebruik gaan maken.
Voor welke panden is het geschikt?
Een elektrische warmtepomp maakt water op een
relatief lage temperatuur (ongeveer 30 tot maximaal 55
T). Bij een traditionele cv-ketel wordt het water in de
radiatoren tot 90 T. Een pand moet daarom heel goed
geïsoleerd zijn om het voldoende te kunnen verwarmen
en moet voorzien worden van speciale radiatoren of van
vloerverwarming. De isolatie maakt dat deze oplossing
bij bestaande woningen vaak duurder is dan
alternatieven. Daarom is een warmtepomp vooral
geschikt voor nieuwere woningen en oudere woningen
die al heel goed geïsoleerd zijn.

Figuur b3.2 - bron: Handreiking voor lokale analyse [2020
09-03], ECW
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Wat betekent dit voor de gemeente?
De individuele elektrische warmtepomp is een
individuele oplossing, huishoudens kunnen
onafhankelijk van elkaar een warmtepomp nemen.
Centrale regie is alleen noodzakelijk als de
warmtepompen gebruik maken van bodembronnen.
Meerdere bodembronnen dicht bij elkaar kunnen
elkaar ongewenst opwarmen of afkoelen. Daarom
moeten afspraken gemaakt worden als meerdere
bronnen bij elkaar in de buurt komen.
Warmtepompen zijn duurder en ingewikkelder dan
cv-ketels. Veel mensen hebben moeite overzicht te
krijgen van alle verschillende bronnen en technieken.
Onafhankelijke informatie en praktische hulp bij de
keuze kan de drempel verlagen om een
warmtepomp aan te schaffen.

t- ET'
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Strategie 2/3: warmtenet met HT-, MT- of LT-bron

voor nieuwe panden volstaat een lagere

Voordelen:

temperatuurbron. Daarnaast is deze oplossing

^
^
^

Direct van het gas af

eenvoudiger te realiseren als er minder

Weinig aanpassingen in de woning; ontzorging van de

verschillende eigenaren zijn, bijvoorbeeld omdat

bewoner

in de wijk veel bezit is van een woningcorporatie.

Hoge energiebesparing

Bij een warmtenet is niet of nauwelijks een
investering nodig in de gebouwen zelf en hoeven

Nadelen:

de bewoners ook weinig zelf te regelen: ze

^

Hoge initiële investering voor de gemeente

worden volledig ontzorgd. Een nadeel voor de

^

Weinig keuzevrijheid voor inwoners

bewoners is dat er weinig keuzevrijheid is. Deze
oplossing is alleen rendabel als een grote groep

Aandachtspunten:

woningen min of meer tegelijk op het net aansluit,
er is daardoor minder mogelijkheid op een

^

Aanwezigheid warmtebron nu en in de toekomst

^

Alleen rendabel bij hoge bebouwingsdichtheid

natuurlijk moment (cv-ketel gaat kapot,

Hoge participatiegraad noodzakelijk voor een rendabel

verhuizing) te wachten.

^

warmtenet
^

Grote rol voor de gemeente

Wat betekent dit voor de gemeente?
De gemeente heeft een grote rol bij het

Wat is het?

aanleggen van een warmtenet. Een grote groep

Een warmtenet levert collectief warmte aan meerdere panden.

gebouwen moet gelijktijdig gemobiliseerd

Het is ook wel bekend als stadsverwarming. Afhankelijk van de

worden. Dit betekent dat centrale sturing

temperatuur van de bron van het warmtenet zijn er hoge-,

onmisbaar is. Daarnaast is de gemeente onder de

lage- of middentemperatuur warmtenetten. Hoe hoger de

nieuwe Wet Collectieve warmte (Warmtewet 2.0 in

aanvoertemperatuur is, hoe kleiner de kans dat er

de volksmond) de enige aangewezen partij om

aanpassingen nodig zijn aan de radiatoren en isolatie in een

een warmtekavel formeel toe te wijzen aan een

woning. Bij aanvoertemperaturen lager dan zo'n 60 graden is

exploitant. Dit gaat middels een aanbesteding.

aanvullend een installatie nodig om het risico op legionella in

Transparantie over de maatschappelijke kosten

warm water te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld een kleine

en organisatie zijn cruciaal om een warmtenet te

'boosterwarmtepomp' zijn, die het water extra verwarmt.

laten slagen.

De bron bepaalt de temperatuur. Restwarmte van een
elektriciteitscentrale is bijvoorbeeld van hoge temperatuur,
terwijl met aquathermie meestal geen temperaturen van meer
dan 50 graden gemaakt kunnen worden.
Voor welke panden is het geschikt?
Het gasnet wordt bij deze oplossing vervangen door een
warmtenet waar warm water doorheen wordt gepompt. Deze
leidingen vormen de grootste kostenpost bij deze strategie.
Perfect voor deze oplossing lenen zich dus panden die dicht
bij elkaar staan (bijvoorbeeld in het centrum van een stad of
wijken met hoogbouw). Voor matig geïsoleerde panden is een
hoge temperatuurbron nodig,

Figuur b3.3 - bron: Handreiking voor lokale analyse [2020-09
03], ECW
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Strategie 4/5: Hybride warmtepomp met

Deze combinatie is (veel) goedkoper dan een volledig

hernieuwbare gas

elektrische warmtepomp. Bovendien is de oplossing ook
toepasbaar in woningen met wat minder goede isolatie.

Voordelen:
^
^

De warmtevoorziening is dan nog niet geheel duurzaam,

Minst ingrijpende oplossing qua kosten en ingreep

maar het grootste gedeelte van de tijd wel. Een hybride

in de woning

warmtepomp kan zo'n 50Vo van het aardgasgebruik

Kan individueel en op natuurlijke momenten

reduceren. Daar komt wel elektriciteit voor in de plaats,
de CO2-reductie is daarom ongeveer 2007o.

Nadelen:
^

Energiebesparing lager dan bij andere
oplossingen

^

Blijvende afhankelijkheid van (aard)gas

Aandachtspunten:
^

Zekere mate van isolatie is wel noodzakelijk

Wat is het?
Bij een hybride oplossing worden meerdere
warmtebronnen gecombineerd. In de praktijk betekent
dit meestal een combinatie van een warmtepomp en
een cv-ketel. Een kleine warmtepomp zorgt het grootste
deel van het jaar voor verwarming. De cv-ketel levert
extra vermogen bij een piek in de warmtevraag. Het voor
warm tapwater komt volledig van de cv-ketel.

Figuur b3.4 - bron: Handreiking voor lokale analyse [2020-09-03], ECW

Wat is hernieuwbaar gas? (groengas en waterstof)
Groengas is een energiedrager die gemaakt wordt door organisch restafval te verwerken tot gas. Deze brandstof haalt
hoge temperaturen bij verbranding (1.960 ^11) en is dus ook erg geschikt voor industriële processen. Bovendien kan
het gas eenvoudig worden bijgemengd in het bestaande aardgasnetwerk.
Waterstof is ook een mogelijke energiedrager voor de toekomst en wordt opgewekt middels een proces genaamd
elektrolyse. Bij voorkeur wordt dit proces uitgevoerd met duurzame elektriciteit, maar vooralsnog wordt dit
grotendeels gedaan met fossiele energie. De efficiëntie van de omzetting is slechts zo'n 500Zo. Grootschalige, duurzame
productie van waterstof staat nog in de kinderschoenen. Doordat de dichtheid van waterstof een stuk lager is dan van
aardgas, is het bestaande netwerk lang niet overal geschikt. Wel kan waterstof net als groengas worden bijgemengd bij
het aardgas. Hoe en of waterstof geschikt is te maken voor de gebouwde omgeving, zal in de komende jaren blijken.
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Voor welke panden is het geschikt?
Dankzij de back-up van de ketel, kan met een hybride installatie vrijwel iedere woning verwarmd worden. De oplossing is
het meest rendabel bij panden met redelijke isolatie. Volledig ongeïsoleerde woningen hebben te vaak ondersteuning
van de ketel nodig.
Omdat er nog aardgas verbruikt wordt, is op termijn nog een laatste stap nodig naar aardgasvrij. Na 2030 kan het
aardgas mogelijk vervangen worden door hernieuwbaar gas, zoals groengas of waterstof. Een andere optie is om op
termijn over te stappen op een volledig elektrische warmtepomp. Dat wordt mogelijk doordat extra isolatie is
toegevoegd of omdat warmtepompen in de toekomst waarschijnlijk hogere temperaturen kunnen maken.
Door de tussenstap van een hybride oplossing kunnen de benodigde kosten en inspanningen over een langere tijd
gespreid worden, waardoor de transitie beter beheersbaar wordt en natuurlijke momenten aangegrepen kunnen
worden om geleidelijk over te gaan op een duurzame warmteoplossing. Voorbeelden zijn overgaan op elektrisch koken
als de gaskookplaat aan vervanging toe is, vloerverwarming aanleggen bij renovatie van de vloer en dakisolatie
aanbrengen als het dak gerenoveerd wordt. Ook zullen de kosten voor technologieën als warmtepompen en LT (lage
temperatuur)-afgiftesystemen naar verwachting verder afnemen in de tijd. Tot slot levert een hybride warmtepomp al
op korte termijn voordeel, omdat de investering meestal snel kan worden terugverdiend met een lagere
energierekening.
Wat betekent dit voor de gemeente?
Het gasnet blijft in stand. Net als een individuele elektrische warmtepomp, is dit een oplossing die iedere
woningeigenaar zelf kan aanschaffen. De gemeente kan ervoor kiezen deze oplossing aan te moedigen.

ULüi
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Isoleren

Ook bij de midden-temperatuur (50 tot 70 graden) is

Voordelen:

extra isolatie en het plaatsen van grotere radiatoren

^

Directe besparing op energierekening

noodzakelijk. De hoeveelheid warmte die een radiator

^

Directe verbetering van wooncomfort

kan afgeven halveert, als de watertemperatuur daalt van

^

Kan individueel en op natuurlijke momenten

90 naar 70 T.

^

'No-regret'-maatregel, draagt bij aan het klaar
maken van de woning voor een toekomstige

Ook bij hybride verwarming is isolatie noodzakelijk. Bij

aardgasvrije oplossing.

een slecht geïsoleerde woning is ondersteuning van de
cv-ketel te vaak nodig om de warmtepomp nog goed zijn

Nadelen:
^

Investering nodig, afhankelijk van type woning is
deze wel of niet rendabel

Aandachtspunten:
^

Toekomstig warmtesysteem bepaald benodigde
mate van isolatie. Zinvol om hierover advies te
vragen.

In alle gevallen is het verstandig om gebouwen tot een
minimaal niveau te isoleren. Isolatie leidt tot een hoger
wooncomfort en een lagere energierekening. Bij elke
warmtestrategie is isolatie daarom een zinvolle stap. Bij
sommige strategieën is een minimale hoeveelheid
isolatie ook echt noodzakelijk om technisch haalbaar te
worden.
Meer specifiek is de watertemperatuur van de
warmteoplossing belangrijk. Een cv-ketel maakt water
van 75-90 ^. Een warmtepomp of lage temperatuur
warmtenet maakt water van maximaal zo'n 50 T. Om de
woning dan nog comfortabel warm te houden is veel
isolatie nodig. ECW stelt label B als minimum; in de
praktijk worden vaak nog hogere eisen geadviseerd.
Deze mate van isolatie kan in een bestaande woning niet
altijd worden terugverdiend. Daarnaast zijn speciale
grote radiatoren of vloerverwarming nodig. Bij strategie
S1 (individuele elektrische warmtepomp) en S3 (Lage
temperatuur warmtenet) is dus altijd hoogwaardige
isolatie nodig als voorwaarde om te kunnen
functioneren.

werk te kunnen laten doen. Anders dan bij lage
temperatuur oplossingen, is de extra isolatie voor
midden-temperatuur en hybride oplossingen vaak ook
financieel rendabel om toe te voegen. De exacte
isolatiegraad en het label zijn afhankelijk van de exacte
temperatuur van het afgiftesysteem.
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Welk energielabel is nodig?
Energielabels zijn een maat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Een gebouw met goede isolatie, een zuinige
ketel of zonnepanelen heeft een goed label. Rondom de warmtetransitie worden energielabels vaak gebruikt als maat
voor de hoeveelheid isolatie. Daar is het energielabel echter oorspronkelijk niet voor bedoeld. Een ongeïsoleerd huis
met heel veel zonnepanelen kan hetzelfde label halen als een heel goed geïsoleerd huis met een oude geiser en
gaskachel. Gebruik energielabels daarom alleen als grove indicatie van de energiezuinigheid, en niet als
meetinstrument voor de isolatie van een individuele woning.

De isolatiestandaard
Op 18 maart 2021 heeft minister Kajsa Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe 'Isolatiestandaard'
voor bestaande woningen. Hierin zou voor alle woningen een minimaal isolatieniveau worden opgelegd, dat afhankelijk
is van het bouwjaar van de woning. Dit minimale niveau is hoger dan wat nodig is voor strategieën met hoge of middentemperatuur.
Het is nog niet helemaal bekend of en in welke vorm de isolatiestandaard zal worden verplicht. Wel is al duidelijk dat
voor de derde ronde van de proeftuinen aardgasvrije wijken vereist wordt dat woningen aan de standaard voldoen. De
verwachting is dat er steeds meer situaties komen waarin isolatie van bestaande woningen door de landelijke overheid
geëist wordt.

Aanvullende maatregelen
Naast isoleren zijn er nog een heel aantal andere kleine maatregelen mogelijk, die tegen lage kosten directe
energiebesparing opleveren. Opgeteld kunnen dergelijke maatregelen tot een significante besparing leiden. Dus ook als
een woning op dit moment niet geschikt blijkt voor één van de ECW-strategieën, is het zeker de moeite waard om aan
de slag te gaan.
Hieronder worden een aantal maatregelen genoemd ter illustratie.
^

CV ketel slim inregelen:
o

Temperatuur verlagen: Zeker de wat oudere ketels verwarmen vaak tot 80 of zelfs 90 graden. Vaak kan dit
omlaag naar 60 tot 70 graden, waardoor het systeem efficiënter gaat werken, wat tot directe besparing van
aardgas leidt.

o

Waterzijdig inregelen: Hiermee wordt het warme water beter verdeeld over de radiatoren, wat tot een lager
energieverbruik en verhoogd comfort leidt.

^

Kierdichting, radiatorfolie

^

Verlichting: LED verlichting

^

Apparatuur: Sluipverbruik, energiezuiniger versie bij vervanging, etc.
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Bijlage 4: Nationale kosten per buurt
Onderstaande tabel geeft een overzicht van nationale kosten per buurt. De Nationale kosten zijn de totale financiële
kosten van alle maatregelen die nodig zijn om een strategie naar aardgasvrij uit te voeren. Het streven is om deze
Nationale kosten ook zo laag mogelijk te houden. Het Expertise Centrum Warmte berekent deze kosten voor één
techniek op buurtniveau. Wij hebben deze kosten berekend per pand op basis van de voorkeursoplossingen uit de
Transitietool Aardgasvrij. Er zijn namelijk meerdere technische oplossing per buurt. Op deze manier zijn de nationale
kosten nauwkeuriger ingeschat. Hiervoor hebben we de kostenindicaties van het Expertise Centrum Warmte gebruikt
waarbij we hebben gekozen voor de laagste Nationale kosten per techniek. Panden die geen oplossing hebben op basis
van de Transitietool Aardgasvrij zijn niet meegenomen in de berekening van de totale Nationale kosten per buurt.
Opmerking: De Nationale kosten voor de hybride warmtepomp van het Expertise Centrum Warmte zijn gebaseerd op
een scenario waarin de benodigde gasvraag wordt ingevuld met groengas. In Veldhoven zijn wij de hybride
warmtepomp echter als een 'tussenoplossing richting aardgasvrij' in combinatie met aardgas. Omdat groengas schaars
is valt deze berekening naar verwachting hoger uit dan in de praktijk zal blijken.
Voorbeeld Nationale kosten buurt d'Ekker: In totaal zijn hier 1.577 panden. 747 panden hebben geen
voorkeursoplossing en 830 panden hebben wel een voorkeursoplossing. Deze zijn onderverdeeldeel in all-electric (240),
midden- of hoge temperatuur warmtenet (184), lage temperatuur warmtenet (173) en hybride warmtepomp (233). De
nationale kosten is de som van de kosten voor de panden met een voorkeursoplossing. Voor D'Ekker is dit š825,254.

Panden

Buurt naam

Aantal
Panden All
Electric

Aantal Panden
MT/HT
warmtenet

Aantal
Panden LT
warmtenet

hybride
warmtepomp

zonder oplossing

panden met een
oplossing (š)

2.378

359

91

3

592

1.333

907.220

1.070

233

25

5

164

644

570.566

2.113

189

10

112

684

1.118

928.360

d'Ekker

1.577

240

184

173

233

747

825.254

Zonderwiļk

1.638

68

224

199

210

937

719.810

't Look

1.284

2

144

28

348

762

288.240

Cobbeek en Centrum

1.321

191

40

105

609

376

1.086.892

38

50

48.185

19

37

1.351

173

763.773

(Verlprllllulliytlllllilliy

99

11

Heikant-West

1.582

2

Heikant-Oost

1.050

20

11

814

204

489.114

De Kelen

1.500

481

-

34

310

675

597.450

823

415

-

2

111

295

625.627

1.016

547

-

1

218

250

658.962

De Polders
Oerle

1

zihohii

50

8

-

-

26

16

28.908

Verspreide huizen Zittard

185

68

-

-

30

87

73.501

Verspreide huizen Groote Aard
en vliet

94

22

49

23

74.723

Verspreide huizen Scherpenering
en Landsaard

307

291

8

8

315.351

Tabel b4.1: Nationale kosten per buurt.
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Bijlage 5: Detailoverzicht variabelen in
Transitietool Aardgasvrij
Detailoverzicht variabelen in Transitietool Aardgasvrij

Bouwjaar

/NL
Lĉ7

Energielabel

ŵ

Warmtevraag

«

Nationale kosten

Fo

Dichtheid

ÉĒ

Type eigenaar

/N
L©

Investerings
mogelijkheid

Het bouwjaar van het pand is grotendeels bepalend voor de kostprijs om een
bepaalde mate van isolatie te kunnen realiseren en de geschiktheid voor
specifieke warmtetechnieken.

Hoe beter een pand is geïsoleerd, des te kleiner de warmtevraag en des te groter
de geschiktheid voor een LT-oplossing. Energielabel is hiervoor niet de ideale
maat, maar is de enige maat die van alle woningen geschikt is.

De warmtevraag heeft invloed op de geschiktheid voor HT- of LT-oplossingen.

De ECW heeft op wijkniveau een inschatting gemaakt van de nationale kosten van
iedere oplossing. Dit is een optelsom van de maatschappelijke kosten en kosten
voor de eindgebruiker. Dit geeft een indicatie van de betaalbaarheid in een
specifieke wijk.
De adressendichtheid en de warmtedichtheid bepalen of een collectieve
oplossing mogelijk is in een gegeven wijk of buurt.
Een collectieve oplossing is haalbaarder in wijken met enkele eigenaars
(bijvoorbeeld woningcorporaties) dan in wijken met veel pandeigenaars

Sommige strategieën vergen een grote investering van de woningeigenaar,
andere oplossing vergen investeringen van andere partijen, bijvoorbeeld in
infrastructuur. Met deze parameter wordt meegewogen of inwoners in staat zijn
zelf een grote investering op te brengen.

Tabel b5.1: Variabelen in de potentieanalyse.
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Bijlage 6: Hoge resolutie kaarten

Elektrische warmtepomp
MidderWHoge temperatuur warmtenet
Laag temperatuur warmtenet
Hybride warmtepomp
Panden

Potentiekaart alternatieve warmteoplossingen: Bovenstaande kaart laat de uitkomsten van de technische analyse op
basis van de Transitietool aardgasvrij zien voor de alternatieve warmteoplossingen elektrische warmtepomp, midden
/hoge temperatuur warmtenet, lage temperatuur warmte en hybride warmtepomp.
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Potentiekaart alternatieve warmteoplossingen Elektrische warmtepomp en hybride warmtepomp: bovenstaand kaart
laat de uitkomsten van de technische analyse op basis van de Transitietool aardgasvrij zien voor de alternatieve
warmteoplossingen elektrische warmtepomp en hybride warmtepomp. Een deel van de panden die als
voorkeursoplossing een hoge- of lage temperatuur warmtenet oplossing hebben zijn hierin aangeduid met een
warmtepompoplossing als deze oplossingsrichting dichtbij de voorkeursoplossing van een warmtenet ligt.
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Panden

Bouwjaar: Bovenstaande kaart laat de bouwjaren van de gebouwen in Veldhoven zien.
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I Geen label

Energielabel: Bovenstaande kaart laat een verdeling van de energielabels in Veldhoven zien. Groene gebouwen hebben
de hoogste energielabels.
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Vervangingsplannen
Geen plannen

Gasvervanging: Bovenstaande kaart laat de gasvervangingsplannen zien. Hieruit blijkt dat de komende jaren er weinig
gasleidingen vervangen te hoeven worden.

ĒSHäËG)

Woningcorporatiebezit. Bovenstaande kaart laat zien welke panden er in het bezit zijn van woningcorporaties. 'thuis
bezit de blauwe gebouwen, Woonbedrijf de groene en Wooninc. de rode gebouwen.
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Uniformiteit Į25+)
Panden

Wijkuniformiteit: Hoe meer gebouwen lijken om gebouwen eromheen des te meer ze oplichten op deze kaart oplichten.
Het totaalbeeld laat zien dat er relatief veel wijken in Veldhoven een hoge mate van wijkuniformiteit bestaat.

