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1. Warmte in de gebouwde omgeving
Eind 2021 moeten alle 13 Zeeuwse gemeenten een warmtetransitievisie 1 klaar
hebben, met daarin een tijdpad voor de ontwikkeling van een alternatieve
energievoorziening en het geleidelijk vervangen van aardgas. Deze RES geeft
vroegtijdig, op Zeeuws niveau, zicht in de beschikbaarheid van duurzame
warmtebronnen, de totale warmtevraag en de bestaande en geplande
infrastructuur voor warmte2. We maken op tijd, op Zeeuws niveau, afspraken
over de verdeling en bruikbaarheid van warmte. Zo kunnen we, ondanks de
schaarse bronnen, optimaal omgaan met de warmtepotentie in Zeeland.

Leeswijzer
In deze bouwsteen Gebouwde Omgeving
staat de opgave en de ambitie van Zeeland
voor de Gebouwde Omgeving, een
beschrijving van de aanpak, een overzicht van
de beschikbare bronnen voor warmte in de
gebouwde omgeving. Deze aanpak is nieuw
en dus zullen we de komende periode deze
bouwsteen verder aanscherpen met
voortschrijdend inzicht van de vele betrokken
partijen. Het is een groeidocument voor
gemeenten en andere stakeholders om ze te
helpen bij hun afwegingen in de keuzes voor
alternatieven voor warmtevoorziening en het
terugdringen van de energievraag.

De uiteindelijke RES voor de gebouwde omgeving biedt de Zeeuwse
gemeenten een handvat bij het opstellen van hun warmtetransitievisie. In
deze visie staan straks de oplossingen op wijkniveau. Hiervoor moeten
inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers de input
hebben om samen per wijk de juiste afwegingen te maken. Het uitgangspunt,
zoals in het landelijk Klimaatakkoord staat, daarbij is woonlastenneutraliteit.
Daarom kijken we, ook op Zeeuws niveau, naar mogelijkheden voor daling van
de kosten door opschaling via warmteaanbod- en warmtevraagbundeling, digitalisering en innovatie en gezamenlijke
financiering. Samen optrekken is dus de insteek. Met de oplossingsrichtingen uit de RES, kunnen gemeenten en
andere betrokken partijen, een vergelijkbare aanpak hanteren, waarbij elke gemeente natuurlijk rekening houdt met
lokale verschillen.
Visie 2050
In 2050 bestaat de Zeeuwse gebouwde omgeving uit goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame
energie verwarmen.
We staan aan de vooravond van een grote verbouwing, waarbij we ons woningen- en gebouwenbestand, dat nu nog
vaak matig geïsoleerd en vrijwel volledig met aardgas verwarmd is, grondig moeten aanpakken. Om de
klimaatverandering te beperken, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we het energieverbruik flink gaan
reduceren en dat de energie die we nodig hebben duurzaam opgewekt is.
In Zeeland gaan we de huidige 185.000 huizen en 48.000 gebouwen verbouwen tot goed geïsoleerde en duurzaam
verwarmde gebouwen. Zo’n verbouwing kan niet in een keer, dat doen we stapsgewijs. En natuurlijk moet alle
nieuwbouw vanaf nu duurzaam gerealiseerd worden: optimaal geïsoleerd en aardgasvrij. We kijken per gebouw wat
de beste strategie is volgens de drie oplossingsrichtingen uit de Trias Energetica: vermindering van de warmtevraag,
verduurzaming van het warmteaanbod en toepassing van duurzame oplossingen en producten. Dit leidt uiteindelijk
tot comfortabelere woningen, met een minder hoog energieverbruik en een gezondere leefomgeving.
Ook voor de gebouwde omgeving is de energiestrategie op z’n Zeeuws nuchter. We zijn ambitieus in het stellen van
onze ambities en pragmatisch in de uitvoering. We sluiten aan bij huidige ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden
en de specifieke kenmerken van Zeeland en verdiepen ons in de toepassing van nieuwe, en nog te ontwikkelen
technologie. We houden rekening met provinciaal en gemeentelijk beleid, sociale structuren, de financiële
mogelijkheden en de landschappelijke waarden.
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Onder ‘warmte’ in de gebouwde omgeving verstaan we: verwarming/koeling van ruimtes, warm tapwater, et cetera.
Wanneer er in de RES gesproken wordt over ‘warmte of verwarmen’, dan valt daar ook het aspect ‘koelen’ onder
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1.1 Opgave en ambitie 2030
Het landelijke doel is om in 2030 in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder Co 2 uit te stoten dan in het
referentiescenario. Voor het halen van deze doelstelling moeten landelijk 1,5 miljoen bestaande woningen
verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw met 1 Mton worden gereduceerd.
Deze landelijke ambitie hebben we vertaald naar de Zeeuwse situatie.
Zoals in tabel 1 is te lezen is de Zeeuwse woningvoorraad 2,4% van het landelijke totaal. Dat betekent dat we 58 Kton
CO2 (2,4% x 2,4 Mton) moeten reduceren, wat gelijk staat aan het verduurzamen van ongeveer 36.000 bestaande
woningen. Daarnaast moeten we in de utiliteitsbouw nog eens 43 Kton CO2-reductie realiseren (4,3% x 1Mton).
Hiermee is het Zeeuwse doel voor 2030 een reductie van 101 Kton.
Zeeland
Woningen
Niet-woningen
Totaal

185.264
48.001
233.265

Nederland
7.740.984
1.128.240
8.869.224

Percentage
2,4%
4,3%
2,6%

Tabel: Overzicht gebouwen3

De gebouwde omgeving (woningen en ander vastgoed in de gebouwde omgeving) stoot door het gebruik van
warmte CO2 uit. De aantallen voor Zeeland staan in tabel 2.
Zeeuwse CO2-uitstoot in tonnen
Woningen
Commerciële dienstverlening
Publieke dienstverlening
Totaal

2017
632.342
372.474
163.214
1.168.030

Tabel: CO2-uitstoot Zeeland in 20174

Uitgangspunten Klimaatakkoord:
 Gemeenten krijgen een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren bepalen zij per wijk wat de
beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
 Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast waarin wijken worden aangepakt. Dat kan
elke vijf jaar worden aangepast.
 In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden betrokken.
 Woningcorporaties zwengelen de motor van deze grote verbouwing aan. Zij gaan aan de slag om al hun 2,4
miljoen woningen te verduurzamen. Zij hebben beloofd dat de woonlasten van huurders niet stijgen.
 Door bundeling van de vraag, innovatie, schaalvergroting en standaardisering moeten de kosten flink dalen.
 Dan komt het ook voor huiseigenaren in bereik hun woning te verduurzamen. De investering verdienen ze
terug met een lagere energierekening.
 Er komen proeftuinen Aardgasvrije Wijken en startmotorprojecten. Die vormen een opstap naar
standaardisering van gebouwtypes en aanpak. Dat leidt tot lagere kosten.
 Er zijn afspraken dat er meer duurzame warmte en groen gas komt.
 Nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting meer.
 Er komt een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen. Dan gaat het
over besparingsfondsen, leningen voor energiebesparing en subsidies.
 Er komt ook een gebouw-gebonden financiering. Bij verkoop van de woning kan die lening worden
overgedragen aan de nieuwe eigenaar die het huis koopt met de lagere energierekening.
 De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.
 Zowel burgers als gemeenten worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’. Op diverse manieren wordt het makkelijk
gemaakt in één keer het juiste overzicht te hebben hoe je kan verduurzamen en wat het kost en oplevert.
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CBS Statline 2018
Klimaatmonitor 2018
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1.3 Aanpak
Om tot oplossingsrichtingen te komen is gekozen voor een
kwantitatieve en kwalitatieve werkwijze. Op basis van een veelheid van
bestaande en ontwikkelde data heeft onderzoeksbureau Over Morgen
een ‘Energie Transitie Atlas’ voor Zeeland ontwikkeld. In de atlas is
relevante data opgenomen die hulp biedt bij het maken van
verantwoorde keuzes bij het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. Voor een reële inschatting, op basis van sectorspecifieke
overwegingen, van de daadwerkelijke mogelijkheden die zich op basis
van de harde data presenteren is daarbij gekozen voor een zo breed
mogelijke dialoogstructuur. Hiervoor zijn, binnen de gebouwde
omgeving, meerdere sub-sectortafels ingericht en werden
belanghebbenden op meerdere momenten uitgenodigd mee te denken
over de oplossingsrichtingen die in deze bouwsteen worden
voorgesteld. De oplossingsrichtingen vormen samen met de Zeeuwse
infrastructuur de regionale structuur warmte.

Concept-RES
Dit is de bouwsteen om te komen tot de conceptRES. Onze aanpak resulteert voor Zeeland in:
 Een overzicht van de totale warmtevraag
 Een overzicht van alle beschikbare
warmtebronnen
 Een overzicht van de bestaande en geprojecteerde
infrastructuur voor warmte
 Een beschrijving van wat realistisch gezien de in te
zetten warmtebronnen zijn in relatie tot de
warmtevraag
 Een beschrijving van proces, stakeholders en route
 Een procesvoorstel voor logische, efficiënte en
betaalbare koppeling van bronnen, vraag en
infrastructuur

In navolging van het landelijk Klimaatakkoord stellen we in Zeeland een gefaseerde aanpak voor, waarbij zowel
gewerkt wordt aan een snelle start, als aan de voorwaarden voor latere opschaling en uitrol. We vinden het belangrijk
om snel, via Zeeuwse pilotprojecten, ervaring op te doen met het efficiënt verduurzamen van de gebouwde
omgeving, maar vooral ook om in te zetten op vermindering van het energiegebruik. We benaderen de CO 2-opgave
vanuit het perspectief van het gehele energiesysteem: de gebouwen, de energie-infrastructuur en de
energiebronnen. Vraag, aanbod en infrastructuur kennen elk een eigen status quo, dynamiek en technologische
ontwikkeling. De meest reële keuze voor warmtevoorziening kan dus alleen gemaakt worden door de samenhang en
dynamiek tussen deze drie voortdurend te monitoren en te onderzoeken.
In het denken over oplossingsrichtingen stellen we steeds de vraag: “Op welke manier kan er in de warmtevraag
worden voorzien zodat er zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten voor gebruiker en maatschappij, zo veel
mogelijk CO2-reductie wordt behaald, met als uiteindelijk doel dat de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
volledig CO2 arm is?”. Maar ook andere aspecten zijn van belang bij de keuze voor de warmtevoorziening in een wijk.
De beste economische of technologisch oplossing is niet altijd automatisch de beste keuze voor een wijk wanneer er
ook andere sociale, maatschappelijke, historische of landschappelijke belangen spelen. Deze aspecten zullen bij het
maken van de gemeentelijke warmtetransitievisie in kaart worden gebracht.
Drie knoppen voor CO2-reductie
Om de CO2-reductie te realiseren bestaan er drie opties; er kan aan drie verschillende knoppen worden gedraaid. Dit
zijn: vermindering van de energievraag, verduurzaming van het energie-aanbod en toepassing van duurzame
oplossingen en producten.

Energievraag verminderen
Voor het verminderen van de energievraag zijn diverse maatregelen mogelijk. Een eerste no-regret maatregel in de
Zeeuwse gebouwde omgeving is isolatie, mits op de juiste wijze toegepast. Daarbij houden we rekening met
verschillende typen gebouwen, leeftijden en functionele, technische en economische veroudering. Een tweede noregret maatregel is het sturen op energiezuinig-gedrag. Dit kan met energiemanagementsystemen, al dan niet in
combinatie met gedragsbeïnvloeding. Maar er moet ook gedacht worden aan het installeren van energiezuinige
apparaten en het optimaal inregelen van bestaande installaties, als laaghangend fruit, om op korte termijn al een
reductie in energievraag te kunnen realiseren. Volgens installateurs is met deze maatregel 10-20% gasverbruik te
verminderen, met uitschieters tot 40% (bijvoorbeeld in kerken). De regionale energiestrategie geeft al op hoofdlijnen
4

mogelijkheden aan, die straks in de gemeentelijke warmtetransitievisies tot op wijk-, buurt- en gebouwniveau
worden uitgewerkt.
Energieaanbod verduurzamen
We kijken in deze strategie naar o.a. de aanwezigheid en potentie van duurzame warmtebronnen in Zeeland voor de
gebouwde omgeving. Daarvoor hebben we verschillende bronnen onderzocht. Een eerste inventarisatie en
beoordeling van mogelijkheden is te vinden in deze bouwsteen.
Toepassen duurzame installaties en producten
Technologische ontwikkelingen zijn bepalend in de energietransitie en gaan heel snel. Denk hierbij aan
ontwikkelingen op het gebied van (hybride) warmtepompen en opslag in de vorm van een (warmte)batterij. Wat nu
onhaalbaar lijkt zal straks wellicht dé oplossing zijn. Daarom is regelmatige herijking van de RES en de gemeentelijke
warmtetransitievisies noodzakelijk. Flexibiliteit en de eerder genoemde
Kenmerken
gefaseerde aanpak waarbij wordt ingestoken op no-regret maatregelen, zijn
De Zeeuwse gebouwde omgeving
nodig om nieuwe kansen te benutten en een verdere CO2-reductie te realiseren.

1.4 De Zeeuwse gebouwde omgeving
Voor deze bouwsteen RES van de gebouwde omgeving houden we rekening met
de specifieke kenmerken van de Zeeuwse gebouwde omgeving, de trends
waarvan we verwachten dat ze van invloed gaan zijn op de gebouwde omgeving,
de verschillende belangen van vele betrokken stakeholders en, waar mogelijk en
bekend, de strategieën van de aan Zeeland grenzende RES-regio’s. Daarnaast
maakt de strategie van de gebouwde omgeving straks integraal onderdeel uit
van de RES Zeeland, waarbij de oplossingsrichtingen van de sectortafels
Elektriciteit, Mobiliteit en Gebouwde Omgeving optimaal op elkaar zijn
afgestemd.
Trends in de gebouwde omgeving
De wereld staat niet stil. Naast allerhande technische ontwikkelingen en
mogelijkheden, is ook een aantal trends van invloed op de Zeeuwse gebouwde
omgeving. Om een goede inschatting van het verwachte energieverbruik van de
gebouwde omgeving in Zeeland te maken, zijn deze, waar bekend, in de RESoverwegingen meegenomen.

bestaat uit vier stedelijke gebieden en
honderd dorpen. Typisch voor Zeeland is:
 De diversiteit qua leeftijd, gebruik en
type van woningen en gebouwen zowel
in dorpen als in steden
 De uitgestrektheid van de dorpen,
woningen liggen lang niet altijd dicht bij
elkaar
 Weinig hoogbouw (flats of
appartementencomplexen)
 Groot aantal (woonhuis)monumenten
en jaren 30-woningen met bijbehorende
regelgeving en complexiteit qua
verduurzaming
 Veel woningen die in 1953 zijn aangetast
door zout water

Toename aantal huishoudens ondanks krimp en vergrijzing
De Zeeuwse bevolking zal, volgens de prognose 5, nog licht stijgen van 383.073 in 2019 naar 396.000 in 2040. De
Zeeuwse bevolking vergrijst: het aantal mensen tussen de 60 en 80 neemt toe, het aantal 80-plussers gaat zelfs
verdubbelen. De verwachting is dat de woningbehoefte toch toeneemt met een aantal van 8.961 tot 2030. Deze groei
komt doordat er meer (oudere) eenpersoonshuishoudens bijkomen. Redenen zijn de toenemende individualisering
onder alle leeftijdsgroepen en het langer zelfstandig wonen van ouderen. De jaarlijkse groei van het aantal
huishoudens neemt wel geleidelijk af. De woningvoorraad zal tot ongeveer 2035 moeten groeien met zo'n 10.000
extra woningen, met name in de Zeeuwse steden en centrumkernen.
Nieuwbouw: inhaalslag
De toename van het aantal eenpersoonshuishoudens heeft natuurlijk direct invloed op de nieuwbouw in Zeeland.
Deze bleef de afgelopen crisisperiode achterlopen ten opzichte van de prognose, de bouwachterstand is in 2018 al
deels ingelopen. Daarnaast hebben we bij de vaststelling van de energiestrategie zoveel mogelijk al rekening
gehouden met andere trends die van invloed gaan zijn op de gebouwde omgeving:
 Nieuwbouw is op korte termijn (bijna) energieneutraal
 Aansluitplicht op gas wordt vervangen door warmterecht
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Bevolkings- en huishoudenprognose 2019 – Provincie Zeeland
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 Toenemende elektriciteitsvraag huishoudens
We bekijken de gebouwde omgeving vanuit de verschillende sub-sectoren: sociale woningbouw, particulier,
commercieel, publiek en recreatief. Voor deze bouwsteen keken we per sub-sector naar: de huidige situatie, de
specifieke kenmerken van de sector en de geldende wet- en regelgeving, de mogelijke oplossingsrichtingen voor
vermindering van de vraag, verduurzaming van het aanbod en de inzet van innovatieve oplossingen, de maatregelen
waar we nu mee aan de slag kunnen, en inventariseren startprojecten.

1.4.1 Sociale woningbouw
Afspraken
De totale woningvoorraad moet in 2050 CO2-neutraal zijn. In sommige
Zeeuwse gemeenten is dat doel al naar voren gehaald, zo wil SchouwenDuiveland al in 2040 CO2-neutraal zijn. Het Nationale Klimaatakkoord
stelt voor dat de corporaties een aanjaagfunctie duurzaamheid hebben.
Voor een stevig begin van de verduurzaming hebben Aedes, VNG, IVBN,
VastgoedBelang, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer
Nederland, EnergieNL, OnderhoudNL en de warmtebedrijven de ambitie
vastgelegd om 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te
maken tussen 2019 en 2022. Het kabinet zegde als bijdrage 500 miljoen
toe in de vorm van subsidies en belastingvoordelen. Aedes kwam met de
betrokkenen overeen dat er in 2019 een onderzoek komt naar de
financiële mogelijkheden van de woningcorporaties, in relatie tot hun
maatschappelijke opgaven, waaronder verduurzaming. 6

Sociaal
In Zeeland zijn negen sociale
woningcorporaties: L’Escaut woonservice, R&B
Wonen, RWS partner in wonen, Stichting Clavis,
WBV Arnemuiden, Woongoed Middelburg,
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Stadlander,
Woonstichting Hulst en Zeeuwland. In totaal
bezitten de Zeeuwse woningcorporaties 43.000
woningen en gebouwen.1
Kenmerkend is:
 het gespikkelde bezit (d.w.z. geen blokken
huizen in eigendom, maar met tussenliggende
woningen die in eigendom van particulieren
zijn)
 veel kleine clusters van woningen en er is
weinig hoogbouw

Iedere corporatie stelt een plan vast voor een CO2-neutraalwoningbezit in
2050. Elke corporatie vult dit einddoel via verschillende scenario’s in,
afhankelijk van lokale mogelijkheden en afspraken. Door deze verduurzamingsoperatie kan de betaalbaarheid
worden verbeterd (dalende of in elk geval gelijkblijvende woonlasten). De scenario’s komen ook terug in afspraken
die corporaties met gemeenten maken over de energietransitie per wijk. Corporaties komen in 2021, door een
inhaalslag, uit op gemiddeld label-B op sectorniveau (extra besparing van 5 PJ) voor hun woningen. Investeringen in
zonnepanelen, warmtenetaansluitingen en woningisolatie worden versneld om de doelstellingen uit het
Energieakkoord te halen.

Corporaties zullen met gemeenten samenwerken in de totstandkoming van regionale energiestrategieën. Ook
andere partijen (in de vrije huur- en koopsector) worden uitgedaagd om op hetzelfde niveau van energiebesparing te
komen. Er komt een landelijke monitor die de energiebesparing(prestaties) van alle woningen inzichtelijk maakt. 7
Wetgeving
De Woningwet is de basis van het wettelijk kader voor woningcorporaties. Uit die wet komt gedetailleerde
regelgeving voort. In hun jaarlijkse bod aan de gemeenten geven de corporaties aan welke activiteiten zij ontplooien
om hun bijdrage te leveren aan de gemeentelijke Woonvisie op het gebied van duurzaamheid.

Huidige stand van zaken
Gezien de Zeeuwse kernmerken is het lastig om massa te maken bij het renoveren van huurwoningen. In Zeeland
zien we een toename van huishoudens waarbij minder mensen op een groter oppervlakte gaan wonen. Er komen
meer ouderen en meer 1- of 2-persoonshuishoudens. De vraag naar eengezinswoningen neemt af. Die trend lijkt in
Zeeland sterker dan elders. Daarom wijzen steeds meer Zeeuwse gemeenten krimpkernen aan (vooral op SchouwenDuiveland en in Zeeuws-Vlaanderen). Gemeenten berekenen voor die kernen het overschot aan woningen en
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Bron: Woonagenda 2017, Aedes
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verwachten van de corporatie dat die dat aantal woningen uitfaseert en op termijn sloopt. Het investeren in dit soort
woningen in krimpkernen, is dus niet realistisch.

Oplossingsrichtingen
De Zeeuwse corporaties spraken landelijk in de Woonagenda8 af dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan van
aanpak maakt voor een CO2-neutraal woningbezit in 2050. Nog niet alle corporaties zijn zover, maar in Zeeland
hebben de meesten dit gedaan. Daarvoor is de routekaart 3.0 van de branchevereniging Aedes ingevuld, om de
opgave in beeld te brengen. De gegevens uit de ingevulde routekaarten helpen de sector om samen met elkaar, en
met gemeenten, in gesprek te gaan over de duurzaamheidsopgave. De naam routekaart suggereert dat de
corporaties hiermee ook in beeld hebben hoe zij hun bezit gaan verduurzamen, maar dit is de volgende stap die zij,
zoveel mogelijk gezamenlijk, gaan nemen. In mei 2019 zitten de corporaties hiervoor bij elkaar om te bespreken
welke aanpak te volgen. De Zeeuwse corporaties zijn een lerend netwerk dat collectieve kennis- en ervaringssessies
organiseert. De Warmtetransitievisies die de Zeeuwse gemeenten vóór 2022 opstellen, zijn cruciaal voor de strategie
van de corporaties op hun woningenbestand. De Routekaart van Aedes beschrijft scenario’s (zie onderstaande
figuur). De Zeeuwse corporaties nemen deze niet zonder meer over als handleiding, want maatwerk is noodzakelijk
en hangt sterk af van hoelang de woningen nog in exploitatie blijven.

De routekaart bestaat uit vier scenario’s die uiteindelijk leiden tot CO2-neutrale woningen.
Bij drie routes zijn daar externe bronnen voor nodig.
Scenario A: Maximaal isoleren binnen bestaande schil.
Scenario B: Extra isoleren bovenop mogelijkheden bestaande schil.
Scenario C: Dit scenario omvat de maatregelen uit scenario A en voegt hier
installatietechnische maatregelen voor opwek van elektra en warmte aan toe. Dit zijn in
ieder geval zonnepanelen. Daarnaast past bijvoorbeeld ook een lage
temperatuurverwarming in dit scenario.
Scenario D: Dit scenario gaat uit van scenario B en voegt hier het opwekken van de
resterende energiebehoefte aan toe. Hierdoor ontstaat een nul-op-de-meter woning.9
Maatregelen
 Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad door investeringen in levensduurverlenging, isolatie en
installaties. Al van start: van gemiddeld energielabel-C naar energielabel-B in 202110
 Onderzoek naar mogelijke consequenties van het overgaan op alternatieve aanbieders van warmte, koude en
elektriciteit
 Zoveel mogelijk toepassen van circulaire concepten in projectontwikkeling, o.a. hergebruik van materialen
 Afspraken met de gemeenten op basis van de routekaart
 Samenwerking met gemeenten om te komen tot warmtevisie (o.a. via overleg binnen RES)
Startprojecten
 Opleiden van energie-coaches voor huurders (in uitvoering)
 Proeftuin Dauwendaele voor het aardgasvrij maken woningen d.m.v. gebruik van restwarmte industrie (in
uitvoering)
 Pilot all-electric met Zeeuwse corporaties (in uitvoering)
 Circulaire woningbouw; meerdere projecten (in uitvoering)

8
9

Aedes Woonagenda 2017-2021: ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden’
Handleiding Routekaart CO2-neutraal 2050 3.0 Aedes, 9 februari 2018
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Energieconvenant
7

 Gezamenlijke aanpak van Zeeuwse corporaties voor productontwikkeling voor nieuwbouw en renovatie i.c.m.
energietransitie (in ontwikkeling)
Aanbeveling landelijke tafel
Woningcorporaties betalen sinds 2013 een belasting over hun sociale huurwoningen, de verhuurderheffing. De
corporaties willen graag dat deze heffing wordt afgeschaft, zodat zij dit geld kunnen besteden aan het verduurzamen
van hun woningen.

1.4.2 Particuliere woningbouw
Afspraken
In het landelijke Klimaatakkoord staat een aantal relevante afspraken:
 Uiterlijk 1 juli 2019 worden standaard en streefwaarden opgesteld voor isolatie en benodigde ventilatie. De
standaard voor de gehele woning is leidend, de streefwaarden voor
bouwdelen dragen daaraan bij. Deze standaard voor bestaande bouw
Particulier
wordt voor eigenaar-bewoners vooralsnog niet verplichtend, maar
Zeeland kent vier grote steden en veel
geeft duiding over de gewenste energieprestaties. Daarna kan de
dorpen met zo’n 119.000 eigen woningen.
De particuliere vastgoedmarkt kenmerkt
standaard zo nodig worden aangescherpt, beter worden ondersteund
zich door:
of kan een meer verplichtend karakter krijgen.
 Om woningeigenaren optimaal te informeren en te ontzorgen bij de
 Relatief grote geografische spreiding over
verduurzaming van de eigen woning wordt er per 1 januari 2020 op
de eilanden
‘energiebesparendoejenu.nl’ voor alle bewoners en
 Hoger energieverbruik dan landelijke
investeringsprofielen gevalideerde informatie verschaft over
gemiddelde, door het relatief grote aantal
vrijstaande woningen
verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende indicatieve

75% woningen energielabel-C of lager
energiebesparing. Dit wordt gekoppeld aan financierings- en
(doorgaans dus niet geschikt voor
subsidiemogelijkheden.
verwarming met warmtepomp)
 In 2019 gaan de Rijksoverheid en de grotere verhuurders met elkaar in
 Redelijk veel VvE’s die vertegenwoordigd
gesprek over het maken van tussendoelen voor grotere verhuurders
worden door in totaal 3 à 4 VvE(niet zijnde corporaties) in 2030. Deze resultaten worden afgestemd
beheerders
met de Woonbond.
 In landelijk gebied zijn niet alle woningen
 Voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen worden
op het gasnet aangesloten
voorstellen ontwikkeld over Gebouwgebonden financiering, het
 Zo’n 40% bouwjaar van voor 1966, en dus
aanpassen van de krediettoets voor verduurzaming, het ontwikkelen
hoge kosten voor verduurzamen/isoleren
van een methodiek voor woonlastenneutraliteit die leidend kan zijn bij
het verstrekken van krediet voor verduurzaming. Ook zullen verschillende experimenten worden opgezet om
verschillende vormen van gebouwgebonden financiering te testen.
 Met o.a. makelaars en taxateurs wordt verkend hoe deze kopers en woningeigenaren in een zo vroeg mogelijk
stadium zijn te stimuleren om tot verduurzaming over te gaan.
Zeeuwse afspraak
25 partijen tekenden in 2017 een Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) om samen te werken aan energiebesparing en
renovatie in de particuliere woningbouw. Zij spraken af:
 In 2045 de hele particuliere woningvoorraad energieneutraal, met tussenliggende doelen verlaging van het netto
energieverbruik met:
o 5% in 2020
o 19% in 2025
o 34% in 2030
o 74% in 2040
Aanpak
Om dit te bereiken kiezen we voor een aanpak gericht op ontzorgen van de particulier: duurzame keuzes zo
makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken. Snel duidelijkheid geven over de oplossingsrichtingen in elke wijk, en
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scenario’s uitwerken om snel en makkelijk duurzame keuzes mogelijk te maken, die haalbaar zijn in de omgeving en
met de beschikbare technologie.
Monumenten vragen aparte aanpak
Een groot aantal panden in de steden en dorpen is monumentaal of beeldbepalend en in het bezit van particulieren.
Daarom is in Zeeland een specifieke methode ontwikkeld voor de verduurzaming van monumenten. Hierin zitten de
volgende elementen: een Monumentenpaspoort, informatiebijeenkomsten, warmtefoto’s, flitsvergunningen, en
postcodestroomprojecten. Alles met als doel om particuliere monumenteneigenaren te helpen bij het optimaal
verduurzamen van hun pand zonder dat het monumentale karakter van het huis geweld wordt aangedaan.
Verduurzaming van monumenten vergt maatwerk en is relatief kostbaar. Nu wordt het tempo vooral bepaald door
de natuurlijke momenten (onderhoud, verhuizing), dus dit gaat erg traag.
Nieuwbouw
Ook voor nieuwbouw zijn (landelijke) afspraken gemaakt:
 Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer
 Projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties, netbeheerders en warmtebedrijven stellen een pool van
medewerkers beschikbaar voor een switchteam. Dit team ondersteunt partijen die plannen voor
nieuwbouwprojecten willen wijzigen om te kunnen switchen van aardgas naar een alternatieve
warmtevoorziening
 Het Nationaal Energiebesparingsfonds heeft een leenfaciliteit voor eigenaren van woningen of aan VVE’s die hun
woning energiezuiniger willen maken.
Wetgeving
De belangrijkste richtlijnen zijn vastgelegd in:





Wet VET (nieuwbouw)
Bouwbesluit
Lokale wet- en regelgeving op het gebied van monumentenzorg, beeldkwaliteit e.d.
BENG, per 1 januari 2020 de vervanger voor EPC

Wanneer particulieren kiezen voor WKO systemen (Warmte Koude Opslag); open en gesloten verticale
bodemwisselaars (aardwarmte warmtepomp), dan geldt daar specifieke regelgeving voor:







Waterwet
Wet Milieubeheer
Wet Bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit
Besluit lozen buiten inrichtingen, en de daaraan gekoppelde provinciale verordeningen
Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Huidige stand van zaken
De ZEA begon al in 2017, en dus loopt er al een aantal duurzame projecten in Zeeland. Er zijn verschillende actieve
dorpen, burgerinitiatieven (coöperaties) en projecten. Zo is er de pilot Energiek Zeeland, een platform voor
particulieren en lopen er diverse postcoderoosprojecten. In Middelburg kunnen particulieren via het Nul op de Meter
team Middelburg gebruik maken van maximaal €10.000 voor duurzame renovatie. Ook in de particuliere sector zien
we de gevolgen van krimp en vergrijzing, en de groeiende vraag naar een- of tweepersoonswoningen en de
afnemende vraag naar eengezinswoningen. En we zien in Zeeland een groeiende vraag naar woningen in het
stedelijk gebied.

Oplossingsrichtingen
Uiteindelijk moeten we naar een aanpak die op grote schaal kan worden doorgevoerd en impact oplevert. Te denken
valt aan een grote uitrol via Bouwend Zeeland en Techniek Nederland waarbij aanbiedingen worden gedaan aan
woningeigenaren, acties zoals het Zon-effect of Warmte-effect, met een aanbod dat past binnen de strategie van
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‘geen-spijt maatregelen’. Mogelijk dus met actieve bijdragen van enthousiasmerende ‘tussenschakels’, zoals
genoemd in het idee voor de Sociale Warmte Atlas Zeeland. Kansen liggen in het ontwikkelen van:
 Een goed onafhankelijk woningadvies voor woningeigenaren (Platform Energiek Zeeland),
 Het opleiden van aannemers en installateurs in duurzame oplossingen en werkwijzen en het stimuleren van
samenwerking tussen deze partijen op het vlak van energietransitie.
 De doorontwikkeling van het project voor woonhuismonumenten en initiatieven rondom VVE’s.
 Nieuwe kansen/uitdagingen worden gevormd o.b.v. de warmtetransitievisies per gemeente. Aanvullend kan de
Sociale Warmte Atlas Zeeland versterking bieden, zodat technische, economische en sociale haalbaarheid
gelijkwaardig worden gewogen en innovatie op deze drie domeinen hand in hand gaan.
 Voor de korte termijn liggen er ook kansen in het optimaliseren van de verwarmingsinstallaties. Dit is een vrij
eenvoudige oplossing, om volgens installateurs 10 tot 20% gas te besparen. Hiervoor zullen installateurs wel
opgeleid moeten worden, het is nu een specialisme die nog weinig partijen beheersen. Dit geldt niet alleen voor
woningbouw, maar voor alle verwarmingsinstallaties in gebouwen.
 Bewustwordingsprojecten kunnen ook veel opleveren. Particulieren die inzicht krijgen in hun verbruik, gaan zelf
op zoek naar verbetermogelijkheden. Hier liggen kansen voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, die
hier een rol in kunnen vervullen, maar mogelijk ook via het onderwijs. Zie ook het idee voor de Sociale Warmte
Atlas Zeeland: heel veel partijen kunnen bijdragen aan bewustwording en versnelling van het
energietransitieproces.
Maatregelen
 Uiterlijk in 2021 aangeven welke wijken als eerste gasvrij gaan worden (m.n. nieuwbouw)
 Breed inzetten op geen-spijt maatregelen
 Gemeenten subsidiëren isolerende maatregelen volgens ‘geen spijt’ principes en landelijke nieuwe normen
 Standaard in laten regelen van verwarmingsinstallatie bij onderhoud, afspraken maken met branche
 Promoten van landelijk advies mbt isolatienormen
 Promoten van Energiek Zeeland
 Uitvoering van acties van de partners van het Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw (zie
bollenschema in bijlage)
 Gezamenlijk met partners van het Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw een plan van aanpak voor
de komende jaren opzetten dat leidt tot 34% energiebesparing in 2030 in particuliere woningbouw
Startprojecten
 Energiek Zeeland; het opzetten van een adviessysteem voor woningeigenaren door Zeeuwse bedrijven (in
ontwikkeling april 2019)
 Opleiden aannemers en installateurs voor geen-spijt maatregelen (in ontwikkeling)
 Duurzame monumentenproject uitrollen; het begeleiden van monumenteneigenaren bij het terugbrengen van
de warmtevraag (in uitvoering april 2019)
 Rhedcoop; energiebesparing en collectieve energieopwekking (in uitvoering)
 Demoproject inregelen verwarmingsinstallaties (in ontwikkeling)
 Benoemen van twee à drie haalbaarheidsonderzoeken in Zeeland op het gebied van toepassing van aquathermie
(nieuw op te zetten)
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1.4.3 Publiek vastgoed
Afspraken
In navolging van het ZEA, hebben de Zeeuwse gemeenten aangegeven
met het publieke vastgoed het goede voorbeeld te willen geven met als
doel energieneutraal in 2045. Ook willen de Zeeuwse gemeenten en de
Provincie in 2020 een routekaart opstellen voor de aanpak van hun
vastgoed. Die is gebaseerd op de afspraken van het Interbestuurlijke
programma. In februari 2019 legden overheden de volgende ambities op
tafel:
 Nieuwbouw in opdracht van overheden wordt vanaf 2020 zo
opgeleverd dat afkoppeling van aardgas mogelijk is (inmiddels
achterhaald, vanaf juli 2018 geen kleinverbruiksaansluitingen meer)
 Verduurzaming van overheidsvastgoed in tranches met als doel
energieneutrale voorraad in 2040
Deze ambities zijn het uitgangspunt van een conceptroutekaart van de
VNG voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Dit is de basis voor
verdere uitwerking en besluitvorming door de leden in de tweede helft van
2019. Ook maakt het onderdeel uit van de afspraken in het
klimaatakkoord over maatschappelijk vastgoed.

Publiek
Zeeland kent vier grote steden en veel dorpen
met zo’n 119.000 eigen woningen. De publieke
vastgoedmarkt kenmerkt zich door:









Een deel van de vaak oudere, monumentale
panden ligt in dorpskernen
Door krimp vaker leegstand van school-,
kerk- of andere gemeenschapsgebouwen
Veel kleine sportverenigingsgebouwen,
waarvan energieverbruik weliswaar niet
hoog, maar energetische kwaliteit beperkt
Groot aantal zorggebouwen, deels
geografisch geconcentreerd, met hoog
energieverbruik
Het ontbreekt overheden soms aan
menskracht om duurzaamheid op te pakken
Door veelheid aan belangen verloopt
besluitvorming soms traag en
duurzaamheid maakt nog niet altijd
automatisch onderdeel uit van de begroting

Wetgeving
 Wet Milieubeheer: een eigenaar van publiek vastgoed wordt in sommige gevallen ook als ondernemer of
inrichtingshouder gezien. In de Wet Milieubeheer zijn wettelijke eisen opgenomen over energiebesparing. Zie
bijvoorbeeld art. 2.15 Wm, De EED, MJA, MEE e.d.
 Verplichting dat in 2023 alle panden label C moet hebben (zowel kantoren als overheidsgebouwen)
 Toekomstige verscherping eisen aan de energieprestatie van gebouwen. De EPC wordt vervangen door de
wettelijke eisen Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Met ingang van 1 januari 2019 (voor
overheidsgebouwen) respectievelijk 1 januari 2020 (voor overige gebouwen) moeten nieuwe woningen en
utiliteitsgebouwen bijna energieneutrale gebouwen zijn. Dit is sinds 12 november 2015 opgenomen in het
Bouwbesluit

Huidige stand van zaken
Voor de hierboven genoemde routekaart zijn de volgende stappen gedefinieerd:
 Gemeenten en Provincie brengen uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart en voorzien deze van een
aanpak waaruit blijkt dat het eigen vastgoed de komende jaren in tranches wordt verduurzaamd richting
energieneutraal.
 De VNG ondersteunt hen daarbij met kennis en communicatie, zoals een format voor het in kaart brengen van
de vastgoedportefeuille, een benchmark voor gemeentelijk vastgoed, een modelaanpak inclusief een
handleiding voor bestuurlijke besluitvorming en door het verspreiden van goede voorbeelden.
 Gemeenten onderzoeken of zij met hun eigen vastgoed een bijdrage kunnen leveren aan een snelle start van de
verduurzaming van de warmtevoorziening, door aan te sluiten bij initiatieven van corporaties en
energieleveranciers in die gebieden waar op korte termijn overeenstemming is over de gewenste
warmtevoorziening.
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In onderstaande tabellen11 staat het gas- en energieverbruik naar branche in Zeeland en in Nederland als totaal.
Gasverbruik naar branche in m3
Openbaar bestuur (SBI O)
Onderwijs (SBI P)
Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q)
Kunst, amusement, recreatie (SBI R)
Overige dienstverlening (SBI S)
Elektriciteitsgebruik naar branche in kWh
Openbaar bestuur (SBI O)
Onderwijs (SBI P)
Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q)
Kunst, amusement, recreatie (SBI R)
Overige dienstverlening (SBI S)

Zeeland
6.029.000
4.645.000
15.788.000
5.638.000
4.731.000
Zeeland
86.844.000
18.701.000
66.177.000
33.241.000
11.147.000

Nederland
256.777.000
323.984.000
748.273.000
253.018.000
207.653.000
Nederland
3.365.139.000
1.595.313.000
3.401.241.000
1.546.206.000
661.892.000

Tabel: gas- en energieverbruik per branche in Zeeland

Oplossingsrichtingen
Elke gemeente (en andere overheid) heeft een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hier wordt nu een Duurzaam
MJOP van gemaakt door standaard het duurzaamheidsaspect toe te voegen. Vaak zijn gebouwen zo verouderd dat
nieuwbouw wenselijk is. In dat geval is het verstandig niet te investeren in onderhoud als het gebouw op termijn niet
meer voldoet.
Het Energie Service Punt heeft een apart project ontwikkeld voor de verduurzaming van scholen. De trend is dat
scholen steeds vaker samengaan in een bestaand of nieuw gebouw. Ook andere (publieke) activiteiten gaan steeds
vaker samen, zoals bibliotheek, consultatiebureau et cetera. Hierdoor worden oude, moeilijk te verduurzamen,
panden afgestoten, gesloopt of herbouwd.
Ook zijn er andere overheidsdiensten en gemeenschappelijke regelingen die centraliseren wat leidt tot sluitingen van
gebouwen of delen van gebouwen. Gemeente moeten dus een duurzame, goede vastgoedstrategie maken rondom
duurzaamheid. En zo de beschikbare middelen efficiënter inzetten. Ook met het vastgoed van de Zeeuwse
hulpdiensten en zorg is een belangrijke bijdrage te leveren. Gezien het verbruik van deze sector, is een apart plan van
aanpak, op te stellen met de sector, een belangrijk aandachtspunt.
Maatregelen
 Op het gebied van gemeentelijk vastgoed zijn er nog geen Zeeuwse samenwerkingsstructuren. Het advies is om
de samenwerking ook hierin te zoeken. Maak een gezamenlijke strategie en betrek andere eigenaren van
publiek vastgoed. Leg alle DMJOP plannen van de gemeenten bij elkaar. Maak inzicht in de opgave en formuleer
de kansen.
 Benut, voor zover nog niet gedaan, de daken van het publiek vastgoed. Maak kansen inzichtelijk en neem het
voorbeeld.
 Benut de voorbeeldrol van maatschappelijke organisaties en de opties om de kosten van vastgoedbeheer ter
drukken
 Ga als gezamenlijke gemeenten aan de slag met de zorgsector om gezamenlijk een plan van aanpak te maken
voor energiebesparing en verduurzaming.
 Zorg dat nieuwbouw direct energieneutraal is.
 Waar mogelijk worden gezamenlijke activiteiten ontwikkelen (zoals gezamenlijk inkopen e.d.

11

Bron: Klimaatmonitor, 2017
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Startprojecten
 Direct aan de slag met reduceren van de warmte/energievraag, te beginnen bij het inregelen van de
verwarmingsinstallaties
 Het opzetten van een gemeentelijk monitoringssysteem voor energieverbruik
 In een MJOP sturen op verduurzaming. Welke stappen kunnen het best wanneer gezet worden (in aanpak en
financiële zin). Renovaties, nieuwbouw etc. Voldoende inzicht in verbruik krijgen.
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1.4.4 Commercieel vastgoed
Onder commercieel vastgoed verstaan we alle gebouwen van bedrijven,
uitgezonderd de landbouw, energiebedrijven, bouwnijverheid en industrie.
Onderstaand een overzicht12 van de commerciële sectoren, inclusief aantal
vestigingen en werkzame personen.
SBI

Omschrijving

6.254
1.353

31.113
9.532



2.304

13.633



1.073
500

2.287
2.698

646

1.667

M

Advisering, onderzoek,
special. zakelijke
dienstverlening

5.189

10.398

N

Verhuur van roerende
goederen, overige
zakelijke dienstverlening

1.628

6.938

J
K





L

I

Kenmerkend is:

Werkzame personen

Vestigingen

Groot- en detailhandel;
reparatie van auto’s
Vervoer en opslag
Logies-, maaltijd- en
drankverstrekking
Informatie en
communicatie
Financiële instellingen
Verhuur van en handel in
onroerend goed

G
H

Commercieel




Zo’n 50% van alle vestigingen van
bedrijven en instellingen is commercieel
vastgoed
Veel energieverbruik, is bij bedrijven die
niet onder ‘industrie’ vallen, niet
gebouwgebonden
Groot- en Detailhandel is grootste
energieverbruiker in de sector commercieel
en heeft de meeste vestigingen (6.254)
Energieverbruik van commercieel
vastgoed grootste in gemeenten met klein
winkelbestand, door energie-intensieve
groothandelsbedrijven
Horecasector relatief groot
In de Zeeuwse haven (North Sea Port)
veel overslagbedrijven, verklaart met
elektrisch railverkeer, mede hoge
energieverbruik in de sector

Tabel: aantallen en vestigingen Zeeland

Wetgeving
 Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel-C hebben. Dit betekent een
Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet
meer als kantoor gebruikt worden
 Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In
2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht
Activiteitenbesluit voor categorie A en categorie B inrichtingen (bedrijven en instellingen) die meer dan 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. De meldingsplicht gaat in per 1 juli 2019
en gemeld moet worden bij het bevoegde gezag.
 De Energie Efficiency Richtlijn (EER) verplicht grootverbruikers om een energiebesparingsplan te maken en uit te
voeren. In Zeeland vallen volgens een analyse van de RUD Zeeland 307 bedrijven onder de Energie Efficiency
Richtlijn. Het grootste deel van deze bedrijven valt onder de sector Industrie. Ook grootverbruikers gaan op
termijn onder de meldingsplicht Activiteitenbesluit vallen.
Onderstaande tabel13 geeft inzicht in het energieverbruik van de commerciële sector. De periode 2010-2017 is te kort
om duidelijke trends af te leiden. Wel zien we een daling van het energieverbruik in de financiële sector, vermoedelijk
door het sluiten van bankfilialen. Verder valt het stijgende energieverbruik in de sector vervoer en opslag op. Het
energieverbruik geeft nog geen inzicht in het warmtegebruik, maar we kunnen aannemen dat in het commercieel
vastgoed warmte in hoofdzaak wordt opgewekt met gas. In bovenstaand overzicht is daarom een kolom met het
gasverbruik per sector in 2017 opgenomen. We zien dat de groot- en detailhandel, na de horeca, de grootste
gasverbruiker is. Vermoedelijk is een fors deel van het gasverbruik gerelateerd aan bedrijfsprocessen binnen de
groothandel.

12
13

Klimaatmonitor
Klimaatmonitor, Verduurzaming bestaande utiliteitsbouw, Achtergrondnotitie bij Klimaatakkoord
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Energiegebruik Zeeland TJ

2010

2017

gas m3 2017

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G)
Vervoer en Opslag incl. elektr. railverkeer (SBI H)
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I)
Informatie en communicatie (SBI J)
Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K)
Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L)
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (SBI M)
Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N)

1711
588
997
78
180
81
135
77

1583
640
1325
85
102
73
242
67

23.011.000
5.456.000
26.723.000
475.000
1.575.000
1.184.000
6.016.000
1.215.000

Tabel: energieverbruik TJ in Zeeland

Huidige stand van zaken
In de detailhandel zien we een afname in het aantal vierkante meters en het aantal winkelpanden. Er komen minder
winkels en de winkels die overblijven zijn gemiddeld groter. Verder is er sprake van concentratie van detailhandel in
de steden. Dit kan leiden tot nieuwbouw van meer energiezuinige winkelpanden. Groothandelsbedrijven verbruiken
veel energie14, zowel voor het gebouw (verlichting, verwarming) maar ook niet-gebouwgebonden als voor het
productie- of verwerkingsproces (drogen, koelen, ventileren bijvoorbeeld van landbouwproducten).
Nieuwbouw
Tussen 1990 en 2010 was de nieuwbouwproductie (vooral op centrale locaties) cumulatief 202.000 m2. Er was veel
nieuwbouw rond 1994 met de ontwikkeling van het centrum van Middelburg en Goes. Tussen 1996 en 2005 is veel
bestaande bouw vervangen en zijn oude gebouwen getransformeerd.
Kantoren
De kantorenmarkt15 in Zeeland is betrekkelijk klein, mede ook door het vertrek van een aantal Rijksdiensten staan
grotere kantoren leeg. Slechts een klein gedeelte van de kantoren heeft een label. Het Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB) heeft een analyse gemaakt van de leeftijd van de kantoren in Zeeland en verwacht dat tussen 2020 en
2040 ongeveer 8% van de vierkante kantoormeters door technische veroudering van de markt gaat. Gelijktijdig zal
volgens het EIB de vraag met 11% dalen door een kleinere Zeeuwse beroepsbevolking. Er zijn in Zeeland 1.545
kantoorpanden16, wat niet wil zeggen dat deze panden ook planologisch als kantoor bestemd zijn. Deze kantoren
bevinden zich in stads- en dorpscentra, op industrieterreinen en op formele kantoorlocaties. De totale
vloeroppervlakte van deze kantoren is 1.3720.000 m2. Het lijkt aannemelijk dat (zonder aanvullend beleid) het
energieverbruik van kantoren met 10% af zal afnemen voor 2040 door de label-eis en de afname in vraag. Alle sbisectoren maken in minder of meerdere mate gebruik van kantoren.
Vervoer en opslag
Bedrijven in Borsele, Vlissingen en Terneuzen (havens en procesindustrie) veroorzaken in deze sector vermoedelijk
het hoge energieverbruik. Zowel de tankopslag- en (vries)veembedrijven verbruiken veel en ook is het elektrisch
railverkeer hier meegeteld.
Dienstverlening
De sector dienstverlening bestaat uit een groot aantal relatief kleine ondernemingen. Het kost moeite om deze
bedrijven te bewegen hun energieverbruik terug te brengen. Het EED en het Activiteitenbesluit is maar op een klein
deel van de commerciële dienstverlening van toepassing en het is moeilijk om energiebesparing bij het resterende
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Klimaatmonitor op basis van verbruiksgegevens netbeheerders
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deel van de dienstverleners af te dwingen. Overheden hebben de verbruiksgegevens niet op bedrijfsniveau, waardoor
implementatie van de EED en het Activiteitenbesluit moeilijk is. Voor een gerichte aanpak is meer inzicht in het
energieverbruik nodig dan de Klimaatmonitor nu biedt. Netbeheerder Enduris deed een eerste poging tot meer
inzicht door een koppeling te maken tussen het Ribiz-werkgelegenheidsbestand en de verbruiksgegevens. De
resulterende geaggregeerde cijfers zijn niet te herleiden tot individuele bedrijven maar geven wel inzicht in waar de
grootste energieverbruikers te vinden zijn. In Bijlage 1 zijn overzichten opgenomen van de standaard bedrijfsindeling
klassen (SBI-klassen) met de grootste verbruiken en met de grootste verbruiken per aansluiting. Hieruit blijkt dat de
indeling per sector niet, of beperkt, bruikbaar is voor de aanpak van energiebesparing.
Grote energieverbruikers in de commerciële sector
De grote energieverbruikers bevinden zich in de industrie en landbouw, maar ook in de zorg, de zakelijke
dienstverlening en de groothandel. Zoals al eerder aangegeven, gebruiken zij veelal energie voor de
bedrijfsprocessen en niet uitsluitend voor verwarmen, ventileren of verlichten van bedrijfsruimten. Niet alleen binnen
de industrie (die buiten de scope van de RES valt) maar ook bij bedrijven die niet onder de industriesector vallen,
vindt be- en verwerking van producten plaats. Eigenlijk zou de aanpak van de grote verbruikers binnen het
commerciële vastgoed hetzelfde moeten zijn als bij de industrie. Afdwingen van maatregelen uit de erkende
maatregelenlijst is onvoldoende. De uitvoeringsdienst kan bedrijven nu verplichten om besparende maatregelen te
nemen. Dit is vooral gericht op het gebouwgebonden energieverbruik (bijvoorbeeld het vervangen van TL8 lampen
door T5 of LED). Daarmee wordt het energieverbruik binnen de bedrijfsprocessen niet aangepakt.

Oplossingsrichtingen
Voor commercieel vastgoed zijn vermindering van de warmte/energievraag en het toepassen van duurzame warmte
de meest kansrijke opties. Om resultaat te bereiken, wordt een aantal aanbevelingen gedaan bij het opzetten van het
plan van aanpak:
 Intensieve begeleiding van bedrijven bij energiebesparing
 Eenvoudige toegang van gemeenten en RUD tot verbruiksgegevens van bedrijven
 Gelet op de aard en oorzaak van hun energieverbruik zou de aanpak van energiebesparing bij de grote
verbruikers binnen commercieel vastgoed hetzelfde moeten zijn als bij de industrie
 Aandacht voor niet-gebouwgebonden energieverbruik van bedrijven, ook buiten de sector industrie
 Het afdwingen van de erkende maatregelenlijst is een te beperkt middel. Een gedegen onderzoek naar
besparingsmogelijkheden binnen het bedrijfsproces (niet gebouwgebonden energieverbruik) is noodzakelijk
 Voldoende capaciteit bij gemeenten en bij RUD voor implementatie EED en Activiteitenbesluit
 De uitvoeringsdienst heeft deskundigheid en personele capaciteit nodig om ondernemers te begeleiden bij
energiebesparing en om uitvoering te geven aan het Activiteitenbesluit
 Het verdient de voorkeur om deskundigheid op het vlak van energiebesparende maatregelen op te bouwen
binnen de RUD zodat de RUD een deskundig team kan samenstellen en opleiden
 Om met beperkte middelen een grote CO2-reductie te kunnen bereiken is het belangrijk dat de RUD zich als
eerste richt op de 200 bedrijven met het grootste energieverbruik
 Promoten van het inregelen van verwarmingsinstallaties om op die manier 10 tot 20% energie te besparen op
verwarming
Maatregelen
Uit gesprekken met MKB-bedrijven blijkt dat velen best energie willen besparen, maar niet goed weten waar te
beginnen en er ook geen prioriteit aan geven. Uit de cijfers blijkt dat het verbruik in bepaalde sectoren erg hoog is en
dat elke procent reductie een behoorlijke impact kan geven op de opgave van CO2-reductie. Daarom is het advies om
als Zeeuwse gemeenten samen op te trekken. En samen een aanpak te ontwikkelen waarmee Zeeuwse bedrijven in
de periode 2020-2025 een forse slag kunnen maken in energiebesparing- en verduurzaming.
Daarvoor zou het goed zijn als de gemeenten samenwerken met de RUD, het netwerkbedrijf en een
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (Impuls, Economic Board). Een goede start is focus op de veelgebruikers
die nu niet onder Smart Delta Resources (SDR) vallen. Daarna kunnen we de doelgroep verbreden naar alle sectoren
binnen het commercieel vastgoed, om ze op weg te helpen met energiebesparing.
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Startprojecten
 Op een paar Zeeuwse bedrijventerreinen wordt op initiatief van de provincie en gemeenten een lokale
verkenning gedaan of een warmtenet haalbaar is, met restwarmte van de bedrijven die daar zijn gevestigd
(nieuw op te zetten)
 Met installatiebedrijven pilot opzetten voor het inregelen van verwarmingsinstallaties van bedrijven om op korte
termijn 10-20% besparing te realiseren voor warmtevraag bij bedrijven (in ontwikkeling)
 De provincie en gemeenten zetten actief in op een forse reductie van de energievraag bij bedrijven binnen 5 jaar.
Samen met de RUD zetten zij hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op (nieuw op te zetten).
Aanbeveling landelijke tafel
Het energiebelastingstelsel kent nu een degressief tarief. Hoe meer je verbruikt, hoe minder energiebelasting en
netwerktarief een ondernemer betaalt per m 3 gas en per kWh elektriciteit. Dit heeft een negatieve invloed op de
terugverdientijd van energiebesparende maatregelen; energie is te goedkoop voor de grote verbruikers. Als we echt
progressie willen maken in de reductie van energieverbruik bij grootverbruikers, zal er ook een financiële prikkel
moeten komen bij verbruik of het realiseren van een grote besparing.
In de Handreiking RES is aangegeven dat er geen onderzoek is gedaan naar het energiebesparingspotentieel bij
commercieel vastgoed. Ervaringen uit lokale projecten in Den Bosch en Middelburg leren dat een energiebesparing
van 10% tot 20% eenvoudig en snel haalbaar is bij de meeste bedrijven. Bij een sterkere juridische of financiële
prikkel is een grotere besparing mogelijk. Besparingen in gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, koeling,
verlichting) zijn eenvoudiger te realiseren dan besparingen in het bedrijfsproces. Het advies is om dit mee te nemen
in de handreiking RES.
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1.4.5 Recreatief vastgoed
Onder recreatief vastgoed verstaan we: hotels, hotels, pensions, bed &
breakfasts, gebouwen op campings en jachthavens en vakantiewoningen of
chalets op vakantieparken of als tweede woning. Onderstaande tabel 17 laat het
aantal per soort zien in Zeeland.
Het toerisme in Zeeland kwam op in de jaren 70. Omdat recreatief vastgoed niet
aan de eisen van het bouwbesluit hoefde te voldoen, is de isolatiewaarde van
een groot deel van de bestaande woningen en gebouwen laag. Maar we zien
ook dat ‘toekomstgerichte’ ondernemers steeds meer investeren in
energiezuinige maatregelen en recreatiewoningen die nu ontwikkeld worden
energiezuinig zijn. Het beeld is dus divers: van hoge tot lage isolatiewaarden en
dus ook van energieverbruik.

Recreatief
De recreatie sector in Zeeland is divers:
 van mini-campings bij de boer tot luxe
hotels
 van vaste gasten die elk jaar naar hun
tweede huis terugkeren tot toeristen
die eenmalig komen
 Nederland is nog altijd de belangrijkste
herkomstmarkt
 Het toerisme vanuit het buitenland
groeit, vooral uit Duitsland en België

Vakantiewoningen / appartementen (bedrijfsmatige verhuur)
Vakantiewoningen / chalets / appartementen (particulier eigendom) #
Bijzondere accommodaties
Strandslaaphuisjes
Verhuurchalets
Jaarplaatsen *
Toeristische kampeerplaatsen *
Kamers (hotel / hostel / pension / B&B)
Vaste ligplaatsen
Passantenligplaatsen
Totaal

Eenheden

Slaapplaatsen

6,120
13,520
380
470
3,150
12,880
22,840
4,550
9,920
900
74,710

36,880
65,970
1,520
2,120
15,010
64,880
114,170
10,330

310,880

Tabel: soorten recreatief vastgoed eenheden/slaapplaatsen

Aansluitingen en verbruik van gas en elektriciteit zijn te zien in onderstaande tabel. 18

SBI klasse
Verhuur vakantiehuisjes
appartementen
jeugdherbergen
Restaurants, cafetaria’s
e.d.
Kampeerterreinen
Hotels e.d.
Cafés
Overige recreatie
Overige
logiesverstrekking

Aantal
elektriciteitsaansluitingen

Verbruik
elektrisch

Aantal
gasaansluitingen

Verbruik
gas

El/aansluiting

Gas/aansluiting

218

24779870

168

6.671.057

113.669

39.709

894

47782891

810

6.468.793

53.448

7.986

270
297
362
164
43

26379304
19575866
18566737
6149923
234932

206
254
324
140
40

3.987.929
3.480.372
2.967.902
1.351.094
116.471

97.701
65.912
51.289
37.500
5.464

19.359
13.702
9.160
9.651
2.912

Tabel: recreatief vastgoed aansluitingen en verbruik gas en elektriciteit
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Aanboddatabase Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme
SBI gegevens Provincie Zeeland en Enduris
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Afspraken
Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is het Zeeuwse koepelplatform van de toeristische brancheorganisaties
Koninklijke Horeca Nederland, Recron, VeKaBo en Hiswa. In haar recent opgestelde strategiedocument heeft het
TOZ ‘duurzaamheid en energietransitie’ als een van de vijf uitdagingen en ambities opgenomen waarmee ze aan de
slag wil gaan.
De Zeeuwse sector wil graag bewust omgaan met energie, dat past bij de wensen van de hedendaagse gast en sluit
aan op erkende kwaliteitskeurmerken. Daarbij is het bedrijfseconomisch interessant om het energieverbruik te
reduceren.
Wetgeving
 De Wet Milieubeheer, artikel 2.15 van het Actviteitenbesluit, betekent een energiebesparings- en meldplicht
(EML), waaronder ook recreatiebedrijven vallen. Het ministerie van EZK heeft bij de nieuwe lijst Sport en
Recreatie vanaf 1 april 2019 de vakantiewoningen ook onder de EML geplaatst. Op 5 maart 2019 is een lijst met
erkende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, gepubliceerd in de Staatscourant (Lijst Sport en
Recreatie).
 Het Bouwbesluit stelt wel eisen aan vakantiewoningen, maar de EPC-eis is veel minder streng dan voor woningen.

Huidige stand van zaken
Op het gebied van verduurzaming van recreatie vastgoed gebeurt er in Zeeland in de recreatiesector al veel: zo zijn er
verschillende bedrijven bezig met circulair bouwen, zijn nieuwe projecten veelal duurzaam en zien we bij overdracht
van eigendom dat investeringen in het energiezuinig maken van het object plaatsvinden.
Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de energieopgave: prognose toename van het aantal gasten en
dus het aantal overnachtingen19 met 50% in 2030. Dit zal leiden tot de wens voor uitbreiding van bestaande
recreatiebedrijven en het ontstaan van nieuwe, dit zal een sterke groei van het energieverbruik veroorzaken. Het
soort accommodatie verandert ook: niet meer alleen standaard 4-persoons vakantiewoningen, maar meer flexibele
accommodatie voor samengestelde gezinnen, families en vriendengroepen. Recreatiewoningen worden steeds vaker
als beleggingsobject aangeschaft waarbij duurzaamheid belangrijk is. De verduurzaming van bestaande woningen
kan, door versnipperd bezit bijvoorbeeld op campings (staplaatsen) en in vakantieparken, niet collectief. Doordat
kampeerplaatsen steeds vaker worden omgezet in chalets wordt het seizoen langer, en dus ook de energievraag
hoger. En dat terwijl de isolatie-eisen aan recreatieverblijven lager zijn dan aan een gewone woning. De EPC-eis voor
een recreatiewoning is 1,4 terwijl de woning wel het hele jaar wordt gebruikt en verwarmd. Al met al is de trend dat
gasten steeds meer kijken naar duurzaamheid, luxe, gezondheid en gemak en ook steeds vaker een vakantiewoning
of hotel verkiezen boven kamperen.

Oplossingsrichtingen
Energiebewust: Bewust omgaan met energie is goed voor het imago van de sector, past bij de wensen van de gast en
sluit aan op erkende kwaliteitskeurmerken. En bedrijfseconomisch is het interessant om te besparen of het
energieverbruik te reduceren. De piek in verbruik is gelijk aan de piek in het toeristenseizoen en ook aan de piek in
duurzame opwek (zonne-energie). Bijzondere duurzame verblijfsrecreatie kan nieuwe doelgroepen aantrekken (bv.
circulaire woningen, duurzaam kamperen of woningen gekoppeld aan oplaadpunt van Tesla). De brancheorganisaties
gaan de bewustwording m.b.t. energieverbruik van hun leden vergroten door er in nieuwsbrieven en bij
bijeenkomsten aandacht aan te schenken en goede voorbeelden te laten zien.
Financiering: Er is bereidheid om te investeren in recreatief onroerend goed. Dit biedt kansen om het bestand van
recreatiewoningen te vernieuwen op populaire locaties. Maar de benodigde financiële armslag is niet altijd aanwezig
voor de investeringen in duurzaamheid. Bekend maken van duurzame financieringsmogelijkheden met gunstige
voorwaarden en voorbeelden uit de sector, biedt kansen.
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Perspectief bestemming Nederland 2030, NBTC Holland Marketing, januari 2019.
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Advisering: Het kennisniveau bij ondernemers is erg verschillend. Er is behoefte aan onafhankelijke advisering met
kennis over branche-specifieke vragen (over het koelen van horecavriezers, zwemvoorzieningen, ed.).
Uitdagingen: Wanneer parken volledig op elektrisch overschakelen, kan in de toekomst de capaciteit van het
energienet en tijdige informatie hierover, een probleem worden. Veel recreatiewoningen zijn in handen van
particulieren. Voor deze doelgroep moet ook een plan van aanpak opgezet worden.
De eisen van het Bouwbesluit houden geen rekening met het intensieve gebruik van vakantiewoningen. Er worden nu
vakantiewoningen gebouwd met de EPC-eis die meer dan 10 jaar geleden voor woningen gold. Er is geen goed
inzicht in het verbruik van vakantiehuizen omdat de nutsaansluiting van vakantiewoningen vaak op de naam van een
particuliere eigenaar staat. Dat betekent dat het daadwerkelijke gasverbruik van vakantiewoningen hoger is dan in
bovenstaande tabel is vermeld. Ook kan in de toekomst de capaciteit van het energienet, en tijdige informatie
hierover, een probleem worden.
Maatregelen
Het voorstel is dat de sector een onderzoek laat uitvoeren naar het energieverbruik van verschillende
recreatievormen en welke energiebesparende maatregelen het beste passen bij het gebruik. Op basis van dat
onderzoek is het voornemen een actieplan op te stellen met TOZ, Provincie, gemeenten en Impuls Zeeland om een
CO2-reductie van 25% in 2025 te realiseren in de Zeeuwse recreatiesector.
Toeristisch Ondernemend Zeelanden de Zeeuwse overheden gaan gezamenlijk werken aan bewustwording en
voorlichting m.b.t. CO2-reductie in de recreatiesector. Er wordt een plan van aanpak voor opgesteld dat vanaf 2020
van start gaat. In overleg zullen de mogelijkheden voor het benodigd budget bepaald worden.
Startprojecten
 Binnen het project ‘Een Zeeuwse Circulaire Beleving’ worden recreatieondernemers gestimuleerd om aan de
slag te gaan met circulair bouwen. Dit draagt bij aan de CO2-reductie die nodig is voor de productie van
bouwmaterialen.
 Gebruik van zonnepanelen en zonneboilers is kansrijk op recreatiebedrijven voor stroomvoorziening en
warm water. Gebruik hiervan zal vanuit de brancheorganisaties gestimuleerd worden.
 Aanbevolen wordt de benchmark energieverbruik voor recreatiewoningen te verbeteren.
 Deze acties zullen onderdeel zijn van het plan van aanpak dat de betrokken partijen van de sub-tafel
recreatie vastgoed deze zomer zullen opstellen.
Aanbeveling aan landelijke tafel
Het is van groot belang dat er eisen worden gesteld aan de energiezuinigheid van bestaande vakantiewoningen. Er
zou een verbod moeten komen op de winterverhuur van vakantiewoningen, die niet tenminste een bepaald
energielabel hebben.
De EPC-eis voor recreatiewoningen moet op hetzelfde niveau worden gebracht als voor reguliere woningen, bij
nieuwe chalets en caravans moeten ook eisen gesteld worden aan de isolatiewaarden. Daarbij kan bij stacaravans en
chalets het beste ingezet worden op het in fases vernieuwen van bestaande caravans en chalets. Tevens is het in
gesprek gaan met toeleveranciers over de eisen van groot belang.
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2. Regionale Structuur Warmte
In dit hoofdstuk geven we aan hoe de regionale structuur warmte er voor Zeeland uitziet. We geven aan wat ons
voorstel is voor de regionale verdeling van warmte met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag,
en de infrastructuur op Zeeuws niveau, met elkaar kunnen worden verbonden en wat hierin onze ambitie is.

2.1 Warmtebronnen
De ambitie voor een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving is groot. Het energiegebruik in de
gebouwde omgeving is ruim 30% van het totale energiegebruik in Nederland. Op dit moment bestaat circa 90% van
die energievraag in de gebouwde omgeving uit ruimteverwarming met aardgas. Daar moet dus een omslag komen
naar een volledig CO2 neutrale omgeving in 2050. Om dat te bereiken is in ieder geval energiebesparing nodig,
bijvoorbeeld door isolatie. De rest van de besparing moet komen van all-electric, of andere warmte-opties die
(uiteindelijk) niet afhankelijk zijn van aardgas. Een hele opgave gezien de (beperkte) beschikbaarheid van duurzame
alternatieven, de vervanging van gasapparaten, de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en de ruimtelijke
impact.
Het is belangrijk dat we de, in Zeeland aanwezige, warmtebronnen zo goed mogelijk inzetten in de gebouwde
omgeving. Er zal steeds, op wijkniveau, zorgvuldig een afweging gemaakt moeten worden tussen belangen. De inzet
van duurzame warmtebronnen reduceert de totale CO2-uitstoot, maar heeft ook andere, soms negatieve, effecten op
het landschap, de bodem- of waterkwaliteit, het ecosysteem, de luchtkwaliteit of de volksgezondheid. We kijken,
waar mogelijk, naar mogelijkheden van duurzame opwekking in en rondom steden en dorpen. Zo kan de gebouwde
omgeving zoveel mogelijk in haar eigen energiebehoefte voorzien, of gebruik kan maken van nabijgelegen duurzame
energiebronnen.
Onderstaand worden de Zeeuwse mogelijkheden van het gebruik van restwarmte, zonnewarmte, geothermie,
aquathermie, biomassa, power to heat en duurzame gassen voor de gebouwde omgeving beschreven. Om deze
bronnen straks echt goed in te kunnen zetten, moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
verdergaand onderzoek naar de Zeeuwse situatie, regio-brede regie en politieke steun en soepele wet- en
regelgeving voor experimenteren met, en inzetten van, alternatieve warmtebronnen.

Restwarmte
Restwarmte en –koude uit de industrie of uit
datacenters kan een belangrijke rol spelen in
de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Restwarmte is de energie, die, in
gedegradeerde vorm (warmte bij een
temperatuur, die dicht in de buurt van de
omgevings-temperatuur ligt), overblijft als
onderdeel van een proces
(energieomzetting), waarbij energie van een
hogere orde (elektriciteit) wordt opgewekt.

Kaart: kansen restwarmte Zeeland20
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Over Morgen Warmtetransitiemodel 1.7.1 Zeeland
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Potentie restwarmte
Een aantal grote Zeeuwse bedrijven heeft veel restwarmte over. Het gaat dan om temperaturen variërend van
ongeveer 40 tot 70 graden en ook tot boven de 100 graden. De potentie is enorm, er zouden misschien wel 100.000
huishoudens mee verwarmd kunnen worden.
Belemmeringen
Maar op dit moment kan die potentie (nog) niet volledig benut, omdat er nader onderzoek nodig is naar de financieel
technische haalbaarheid, naar de geschiktheid van de Zeeuwse gebouwde omgeving en er tijd en investeringen nodig
zijn om de infrastructuur aan te leggen en maatschappelijk draagvlak te creëren. Wat het voor de regio moeilijk
maakt om de potentie te gebruiken is o.a.:
 De drie grootste bedrijven met restwarmte liggen in de Kanaalzone en het Sloegebied en de afstand tot de
gebouwde omgeving is zo groot dat de business cases onder druk komen te staan
 De gebouwde omgeving kenmerkt zich door een lage dichtheid, behalve in de steden
 De back-up vanuit een andere warmtebron mist veelal in Zeeland
 De aanleg van een warmtenet in de bestaande gebouwde omgeving is complex
 Maatschappelijke weerstand: restwarmte is nu nog gebaseerd op fossiele brandstoffen. Het moet echt als
tussenstap worden gezien waarbij de infrastructuur nu wordt aangelegd. Zo kan de gebouwde omgeving nu van
het gas af met een warmtenet. Op termijn zal de bron dan duurzamer worden of er moet een alternatieve bron
komen voor het warmtenet
 Warmtenetten zijn lastig realiseerbaar in Zeeland door veel versnipperd (particulier) bezit. Het aanleggen van
een gezamenlijke warmtevoorziening is moeilijk omdat veel particulieren voor een eigen persoonlijke oplossing
kiezen.
Kansen restwarmte
Gemeenten en woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het aanjagen van restwarmte projecten omdat zij op
korte termijn warmtevisies en wijkaanpakken ontwikkelen. Met de juiste stimulering en voorfinanciering kan
vooruitgang geboekt worden want: er is veel restwarmte, er is bereidheid bij de bedrijven, het aantal spelers is
beperkt, er is relatief eenvoudig ruimte te krijgen voor infrastructuur, bestaande huizen hoeven niet optimaal
geïsoleerd en energieneutraal gemaakt en dat scheelt weer in de totale kosten. De kansen en bovengenoemde
knelpunten voor warmtenetten zullen dus goed onderzocht en afgewogen moeten worden.
Volgende stappen
 Nader onderzoek naar haalbaarheid inzetten restwarmte
 Lange termijn (voor) financiering door overheden
 Stimulerende rol van overheden en woningcorporaties voor de aanleg van warmtenetten op basis van
restwarmte
 In gang zetten van besparingsaanpak, die past bij het soort vastgoed en de gekozen warmtevoorziening

Zonnewarmte
Potentie zonnewarmte
Zeeland heeft relatief veel zonne-uren. Voor de gebouwde omgeving zijn er dan ook mogelijkheden om deze zonneenergie maximaal in te zetten voor het verwarmen van de gebouwde omgeving. Omdat we als Zeeland aan de top
zitten qua aantal vollasturen (effectieve (jaar)opbrengst van een energiebron met wisselend vermogen zoals
zonnepanelen) ten opzichte van de rest van Nederland biedt dit kansen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van
zonnecollectoren en zonneboilers, met name ook in de recreatiesector. Zeker omdat de zomerperiode, waarin veel
energie is te ‘oogsten’ is, samenvalt met het toeristenseizoen is dit voor Zeeland een goede optie, zowel voor de
particuliere (bijvoorbeeld in het buitengebied) als voor de recreatieve vastgoedsector. De mogelijkheden voor opslag
van de warmte en het voorzien in een back-up, zijn hierbij wel belangrijke aandachtspunten.
Volgende stappen:
 Nader onderzoek naar mogelijkheden (compacte) seizoensopslag en kwantificeren van dit potentieel
 Mogelijkheden onderzoeken voor verlenging seizoen voor verwarming
 Plan van aanpak op basis van uitkomsten verkenning
22

Geothermie

Geothermie is thermische energie, warmte uit de
aarde. Deze energie kan worden gewonnen door
gebruik te maken van het temperatuurverschil
tussen het aardoppervlak en diep in de aarde
gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan
ingezet worden voor de winning van energie.

Kaart: kansen geothermie Zeeland21

Potentie geothermie
Het gebruik van warmte uit de aarde kan een duurzaam alternatief zijn met weinig effect op de ruimtelijke omgeving
en dus een minimale kans op lokale weerstand van bewoners. Maar de mogelijkheden lijken in Zeeland beperkt en
nader onderzoek is nodig om te zien of geothermie echt kansen biedt voor de regio. Er zijn zeker voordelen:
geothermie is niet weersafhankelijk en geeft een gelijkmatige en voorspelbare opbrengst.
Belemmeringen
Voorwaarden zijn dan wel dat er voldoende potentie in de aarde zit en de afstand tussen opwek en gebruik van de
warmte niet te groot is. Op dit moment is de geologische opbouw van Zeeland (nog) niet goed genoeg in kaart, maar
op basis van de afwijkende geologische opbouw van Zeeland ten opzichte van de rest van Nederland, wordt de
potentie van Zeeland voor conventionele geothermie laag ingeschat. Bijkomend probleem is dat de potentie vooral
in Schouwen-Duiveland lijkt te zitten, waar de warmtevraag relatief laag is. Daarnaast doorsnijden geothermische
putten diverse grondlagen waaronder de, voor de Zeeuwse watervoorziening, kostbare zoetwatervoorraden.
Bescherming van deze lagen en milieuaspecten zijn dus zeer relevant.
Volgende stappen:
 In 2021 volgt een onderzoek van EBN (in opdracht van EZK) naar de potentie van geothermie in Zeeland

Aquathermie
Aquathermie is de verzamelnaam voor
thermische energie uit water, waaronder
oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA)
en rioolwater (Riothermie).

Kaart: kansen aquathermie Zeeland22
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Potentie aquathermie
Zeeland is een regio met veel (kennis van) water, en dus bij uitstek de regio waar ervaring opgedaan kan worden met
aquathermie. In theorie overtreffen de totale thermische mogelijkheden van al het Zeeuwse water de totale
warmtevraag van Zeeland ruimschoots. De grootste kansen zien we voor de gebouwde omgeving, op dit moment, in
TEO. Bij aquathermie wordt thermische energie gewonnen uit water middels een warmtepomp. Het water heeft
hierbij temperatuurniveaus tussen 7 en 25°C en is daarmee een zeer lage temperatuur (ZLT) warmtebron. Landelijke
voorbeelden maken veelal een combinatie tussen aquathermie en Warmte/Koude opslag (WKO) in de bodem. In
deze combinatiesystemen wordt de warmte primair gewonnen wanneer het water warm is, waardoor dit
logischerwijs dus tijdens de zomermaanden (en deels voor- en naseizoen) gebeurt. In de winter wordt de warmte uit
de WKO met een centrale warmtepomp opgewaardeerd naar circa 70°C. Deze warmte wordt met een warmtenet
gedistribueerd aan de afnemers. Met deze temperatuur kunnen gebouwen direct (zonder verdere opwaardering)
worden verwarmd en van warm tapwater worden voorzien. Wanneer er een relatief groot oppervlaktewater volume
voor handen is kan ook zonder een WKO gewerkt worden. Hierbij wordt op het gewenste moment warmte
onttrokken aan het water via een warmtepomp en wordt het water direct weer teruggegeven, maar dan kouder.
Zowel met als zonder WKO dient natuurlijk wel rekening gehouden te worden met de (ecologische) draagkracht van
het watersysteem.
Voordeel van een aquathermie/WKO systeem t.o.v. een enkel een WKO systeem is dat bij een WKO-systeem de
warmte-onttrekking jaarlijks gelijk moet zijn aan de koude-onttrekking, waardoor een regulier systeem alleen
geschikt is voor afnemers met een grote koudevraag (en dus grote warmteproductie). Bij TEO wordt de WKO in
balans gehouden door de toevoeging van warmte uit het oppervlaktewater.
Belemmeringen
Toch kunnen we dit met de huidige technologie, en wat we nu weten, nog niet volledig benutten. In Zeeland zijn
weinig vraaggebieden geschikt voor een warmtenet, de afstand tot het water kan niet te groot zijn (maximaal 5
kilometer) en de ondergrond moet geschikt zijn als warmtebuffer, zodat warmte in de zomer opgeslagen kan worden
voor gebruik in de winter. Daarnaast is er nog meer onderzoek nodig naar de invloed op de waterkwaliteit en vereist
het veelal zilte Zeeuwse water specifieke technieken. Thermische energie uit rioolwater lijkt gezien de relatieve
dunbevolktheid van Zeeland weinig potentie te hebben, hoewel er wel in Zeeland een van de eerste projecten is
gerealiseerd.
Kansen
Alle stedelijke gebieden liggen aan een kanaal, en Vlissingen, Terneuzen en Zierikzee in de nabijheid van open water.
Ook zijn er in Zeeland diverse plaatsen met grote wateren dichtbij dorpen en kleinere steden. Er lijken dus genoeg
kansen voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Vanwege de benodigde investeringen en het volume, is
deze oplossing vooral geschikt voor collectieve warmtenetten en veel minder voor individuele woningen.
Volgende stappen
 Realiseren regie om potentieel van aquathermie goed verder te verkennen en daadwerkelijk stappen te zetten
(Green Deal)
 Nader onderzoek is nodig naar de haalbaarheid van warmtenetten en de draagkracht van de watersystemen
 We moeten van kansen naar projecten komen (Green deal en RES)
 Nader onderzoek naar kansrijke locaties voor TEA
 Eén of meerdere pilots in Zeeland opzetten op plaatsen waar aquathermie een kansrijke business case heeft
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Biomassa
Biomassa is een verzameling van
biologisch of organisch afval zoals hout,
mest, groente- en fruitresten of speciale
gewassen. Energie opwekken uit
organisch materiaal werkt vrij
eenvoudig. Bij de verbranding en
vergisting van biomassa komt warmte
vrij.

Kaart: kansen biomassa Zeeland23

Potentie biomassa
Biomassa24 zorgt in Nederland (2015) voor ruim zestig procent van de productie van duurzame energie. Energie uit
biomassa komt vrij in de vorm van warmte en wordt opgewekt door verbranding.
In Zeeland is biomassa afkomstig van wegbermen, uit sloten, uit houtige vegetaties (heggen, bomen en struiken), uit
hooibeheer door natuurbeheerders en van de landbouw. Er zijn veel agrofood bedrijven in Zeeland die biomassa
hebben. De samenstelling van de biomassa is maaisel, agrarische restanten, snoeiafval en houtsnippers. De biomassa
komt in de periode van maart tot en met oktober vrij.
Het inzetten van biomassa in de energietransitie is een precair onderwerp is. Velen zijn van mening dat bomen niet
bedoeld zijn voor biomassa bijstook in elektriciteitscentrales. Daarnaast kunnen restproducten uit bijvoorbeeld de
agrofood beter worden benut voor het maken van biobased producten dan voor verwerking als biomassa voor
energie.
Niet alle biomassa is per definitie duurzaam. De productie van bio-energie kan soms zo energie-intensief zijn dat het
niet altijd een CO2 voordeel oplevert en opzichte van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het niet wenselijk dat
energiegewassen gaan concurreren met voedselproductie.
Verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de
huidige duurzame energieopwekking in Nederland. De warmteproductie uit kachels neemt in absolute zin steeds
verder toe. Er is echter ook bezorgdheid en maatschappelijke onrust rondom verschillende duurzaamheidsaspecten.
De uitstoot van fijn stof en schadelijke stoffen veroorzaken overlast en zijn aantoonbaar slecht voor de gezondheid
van mensen en voor de natuurlijke ecosystemen. Met name de uitstoot van NOx en SO 2 veroorzaken verzuring en
vermesting.
Belangrijke trends bij de particuliere houtstook 25 zijn de sanering van open haarden en oudere toestellen en de
plaatsing van modernere en schonere houtkachels en pelletkachels. Hierdoor daalt de uitstoot aan fijnstof ondanks
een toenemende warmteproductie. Echter, omdat de uitstoot van fijnstof uit andere landelijke bronnen (verkeer,
industrie e.d.) sneller afneemt dan dat van particuliere houtstook, komt deze sector toch steeds meer in beeld als een
significante bron van fijnstof.
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Kennisdocument Houtstook in Nederland, Ir. J. Koppejan en Ir. F. de Bree iov RVO, september 2018
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In onderstaande tabel24 het aantal TJ hernieuwbare warmte van houtkachels in Zeeland ten opzichte van het totaal
in Nederland.
Houtkachels woningen hernieuwbare
warmte in TJ
Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Zeeland

Nederland

518
520
526
529
528
530
546
547
563
575

16659
16742
16859
17008
17189
17640
18111
18368
18766
19195

Eenheid: TJ
Tabel: houtkachels woningen hernieuwbare warmte in TJ

Voor een gerichte strategie moeten we meer weten over de houtstook in Zeeland. Een volgende stap is dan ook het
verkennen en onderzoeken van houtstook in Zeeland bij particulieren.
Aanbeveling landelijke tafel
Verplichten van filters op schoorstenen van houtkachels en open haarden voor het aanpakken van de schadelijke
stoffen die vrijkomen bij verbranding.

Power to heat
Potentie power to heat
Power to heat is het proces om met duurzaam
De potentie van all-electric warmtepompen in Zeeland
opgewekte elektriciteit warmte te produceren voor
wordt vooralsnog middelmatig tot hoog ingeschat. Dit
ruimteverwarming en warm tapwater. De belangrijkste
komt doordat nieuwbouw sinds juli 2018 niet meer op
technieken hiervoor zijn (hybride) warmtepompen,
weerstandsverwarming en infraroodverwarming.
het gasnet mag worden aangesloten. De all-electric
warmtepomp is voor nieuwbouw één van de beste
opties. Jaarlijks worden er in Zeeland rond de 1.100 nieuwbouwwoningen en 800 niet-woningen opgeleverd.
Daarnaast kunnen de gebouwen met een energielabel-B of hoger ook worden voorzien van een all-electric
warmtepomp. De potentie van hybride warmtepompen in Zeeland wordt vooralsnog hoog tot zeer hoog ingeschat.
Dit komt doordat hybride warmtepompen ook in minder goed geïsoleerde gebouwen kunnen worden toegepast en
er dus minder technische aanpassingen benodigd zijn. Het merendeel van de gebouwenvoorraad in Zeeland stamt uit
de jaren 1965 t/m 1995 waarvan een groot deel in aanmerking komt voor een hybride warmtepomp. Bestaande cvketels zijn veelal geschikt om een hybride warmtepomp op aan te sluiten wat de implementatiesnelheid positief kan
beïnvloeden.
Elektrisch verwarmen kan met weerstandsverwarming (zoals E-radiatoren en infraroodpanelen).
Weerstandsverwarming is doorgaans minder efficiënt en vereist relatief weinig afstemming met de omgeving.
In de toekomst zullen we in toenemende mate overschakelen naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Door wind en
zon opgewekte duurzame overtollige stroom kan in de toekomst ook ingezet worden om gebouwen te verwarmen:
power-to-heat. Hierbij wordt warmte geproduceerd met goedkope stroom als gevolg van tijdelijke overschotten aan
hernieuwbare elektriciteit. De geproduceerde warmte is direct te gebruiken of op te slaan in warmtebuffers voor het
verwarmen van huizen en kantoren.
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Bij tijdelijke overschotten aan hernieuwbare elektriciteit kan met elektrische boilers of warmtepompen warmte
worden geproduceerd. Dit is aantrekkelijk bij een lage elektriciteitsprijs wanneer er sprake is van een overschot. Door
de stroomoverschotten op te vangen wordt de spanning op het elektriciteitsnet stabiel gehouden. De geproduceerde
warmte is direct te gebruiken of op te slaan in warmtebuffers.
Warmtepompen leveren efficiënte warmte uit stroom omdat ze warmte uit de bodem of de buitenlucht gebruiken.
Een warmtepomp kan met 1 deel elektriciteit en 3 delen lucht samen 4 delen warmte maken. Elektrische boilers
hebben niet de efficiëntie van een warmtepomp, maar kunnen met de goedkope stroomoverschotten wel voordelig
warmte produceren.
Volgende stappen
De echte kansen voor power to heat liggen bij de industrie. De kansen voor de gebouwde omgeving voor Nederland
en Zeeland zullen in het traject naar 2030 verder worden uitgewerkt.

Duurzame en hernieuwbare gassen

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en
wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot
het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen
gas wordt schoon geproduceerd en is
hernieuwbaar. Biogas wordt geproduceerd uit
onder meer slib, afval van stortplaatsen,
tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke
restproducten zoals koeienmest. Het biogas
wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op
dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze
bewerkingen mag het groen gas heten en is het
een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Kaart: kansen duurzame gassen Zeeland26

Potentie duurzame gassen
Een voordeel van duurzame gassen in de gebouwde omgeving is dat er ‘hoge temperatuur warmte’ wordt verkregen
(> 70⁰C). Hierdoor zijn er nauwelijks bouwkundige aanpassingen (zoals isolatie) vereist, waardoor de investeringen
voor de gebouweigenaren laag zijn. Dit kan uitkomsten bieden voor o.a. historische binnensteden met veel
monumentale panden die niet goed te isoleren zijn en daarom op het eerste gezicht ongeschikt zijn voor all-electric
of een warmtenet. Dit zelfde geldt voor gebouwen met een bouwjaar van voor 2000 in de buitengebieden met weinig
woningen per hectare. Ook de kosten voor het transporteren van de duurzame gassen zijn laag omdat de bestaande
infrastructuur tegen beperkte kosten kan worden omgebouwd. Daarnaast kunnen duurzame gassen vaak tegen een
redelijke prijs in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Zo kan een mismatch tussen vraag en aanbod van energie
worden opgevangen. De warmtevraag van de gebouwde omgeving vindt namelijk vooral plaats in de
wintermaanden, terwijl het aanbod van bijvoorbeeld zonne-energie in de zomer beschikbaar is. Een andere oplossing
om de mismatch te herstellen is het importeren van duurzame gassen.
Voor de potentie in Zeeland geldt:
 Er is spin-off van het grootschalig gebruik van waterstof in de industrie naar de gebouwde omgeving. De kans
dat er grootschalig groene waterstof zal worden geproduceerd in Zeeland is reëel. O.a. de aanlanding van
groene elektriciteit en de beschikbare ruimte in Zeeland spelen hierbij een rol. De verwachting is echter dat dit
eerder voor de (proces)industrie en bijv. scheepvaart een belangrijke energiebron kan zijn i.p.v. de gebouwde
omgeving.
 De aanvoer van waterstof via scheepvaart in de havens Vlissingen en Terneuzen biedt mogelijkheden;
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 In Zeeland bevinden zich veel buitengebieden met een laag aantal woningen en gebouwen per hectare. Deze
gebieden zijn geschikter voor warmtebronnen waaronder all-electric en duurzaam gas dan voor warmtenetten.
Momenteel wordt er in Zeeland jaarlijks 20.000.000 m3 (n) biomethaan inclusief groen gas geproduceerd. Gezien de
ontwikkelingen wordt verwacht dat dit in 2030 zal groeien naar 35.000.000 m3 (n) omgerekend 1,2 PJ. Ten opzichte
van de huidige hoeveelheid gas dat wordt gebruikt in de gebouwde omgeving (325.000.000 m3(n) in 2017) betreft dit
een aandeel van 10%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met maatregelen waarmee de energievraag van de
gebouwde omgeving kan worden teruggebracht met behulp van o.a. isolatie en de inzet van (hybride) warmtepompen.
In de achtergrondnotitie ‘Vraag en aanbod duurzame warmte en duurzame gassen’ onderdeel uitmakend van het
klimaatakkoord, wordt gesteld dat er 70 PJ groen gas wordt geproduceerd in Nederland in 2030 waarvan er 60 – 85 %
beschikbaar is voor de gebouwde omgeving. Wanneer dit wordt omgerekend naar Zeeland zou dit betekenen dat er 5
PJ beschikbaar zou zijn aan groen gas. Daarnaast wordt in de notitie gesteld dat het landelijk aandeel waterstof in de
gebouwde omgeving in 2030 nog zeer gering zal zijn (± 11.000 woningen). Gezien de potentie die Zeeland heeft op het
gebied van waterstof, wordt een beschikbare hoeveelheid energie van 0,4 PJ verwacht voor de gebouwde omgeving
in 2030.
Belemmeringen
Een nadeel van waterstof zijn het rendement en de kosten waarmee het wordt geproduceerd, bijvoorbeeld uit
elektriciteit. Hiervoor is een kostbare elektrolyser benodigd met een rendement van ca. 75%. Hierdoor gaat er
duurzame opwek verloren. De kosten van energieconversie dalen echter gestaag en de rendementen nemen toe.
Waterstof wordt nader besproken in het hoofdstuk Elektriciteit.
De overheid speelt een belangrijke rol bij de potentie van de duurzame gassen. Zo is er per 1 januari 2019 een
verhoging doorgevoerd op de energiebelasting van aardgas. Wanneer de belasting op aardgas omhoog gaat, dan zou
er voor duurzame gassen een uitzondering moeten worden gemaakt of moet er een subsidie tegenover staan.
Anders zullen gebouweigenaren niet kiezen voor een warmtevoorziening gebaseerd op duurzame gassen.
Volgende stappen
Biomethaan, groen gas en waterstof kunnen net als aardgas worden verbrand in ‘conventionele’ cv-ketels. Voor een
conventionele cv-ketel maakt het niet uit of er aardgas of groen gas wordt aangevoerd. Bij biomethaan kan de
verbrandingswaarde sterk verschillen, waardoor de verbranding niet optimaal is. Er zijn dan ook al proeven met
ketels die zichzelf aanpassen aan de gaskwaliteit in plaats van andersom. Met dit type ketels is men veel flexibeler
wat betreft het type gas dat men aanvoert en wordt ook wel een multi-gasketel genoemd. Waterstof kan men
bijmengen in verschillende verhoudingen met aardgas. Bij een proef op Ameland werd geconcludeerd dat het
bijmengen tot twintig procent voor de gebruikers, apparaten en leidingen geen probleem was. In Nederland staan
echter ook oude gastoestellen zoals gashaarden en fornuizen. De impact op deze toestellen dient nader te worden
onderzocht voordat het percentage waterstof in het gasnet kan worden opgevoerd. Wanneer hogere percentages
waterstof aan het gasnet worden toegevoegd zal o.a. de brander van de cv-ketel moeten worden vervangen.
Sommige ketels die nu op de markt komen zijn al geschikt gemaakt voor waterstof. In de Rotterdamse
deelgemeente Rozenburg start binnenkort een proef om woningen te verwarmen met 100% waterstof.
Biomethaan, groen gas en waterstof kunnen in plaats van te verbranden ook m.b.v. een brandstofcel worden
omgezet in elektriciteit en vervolgens worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een warmtepomp. Bij het omzetten komt
warmte vrij die kan worden gebruikt voor de centrale verwarming en warmwater productie. Dit principe, soms ook
wel ‘thuiscentrale’ genoemd, wordt door diverse producenten al aangeboden en is sterk in ontwikkeling.
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3. Warmtevraag
De meest bekende vorm van warmte is ruimteverwarming. Daarvoor wordt op dit moment vooral aardgas gebruikt.
Daarnaast wordt voor een klein deel van de ruimtewarmte gebruik gemaakt van houtkachels, warmtepompen en
aardwarmte.
De warmtevraag in kantoren, winkels, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen loopt zeer uiteen. Het
verschil zit in het gebruik. Ziekenhuizen worden continu gebruikt en kantoren en winkels slechts een deel van de tijd.
Ziekenhuizen maken in de praktijk meer gebruik van warmtekrachtkoppeling dan kantoren. In de paragrafen van de
subsectoren particulier, sociaal, publiek en recreatief vastgoed zijn, waar beschikbaar, verbruiksgegevens
opgenomen. Hieronder de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving in Zeeland.
Warmtevraag

Zeeland totaal

Particuliere woningen
Sociale huurwoningen

Bron in Klimaatmonitor

Fysieke eenheden

Koop- en huurwoningen, publieke en commerciële
dienstverlening
Woningen op stadswarmte (2017)
Gasverbruik koopwoningen
(temperatuurgecorrigeerd) 2017
Gasverbruik huurwoningen
(temperatuurgecorrigeerd) 2017

Primaire
energie (TJp)

336,9 (mln m3)
10.663
27.000 GJ
168,5 (mln m3)

5.333

64,9 [mln m3]

2.054

Publiek vastgoed

Publieke dienstverlening 2017

36,8 [mln m3]

1.165

Commercieel vastgoed

Gasverbruik commerciële dienstverlening 2017

65,7 [mln m3]

2.079

Recreatie vastgoed

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (SBI I) 2017
(is dus meer dan recreatie, ook horeca. Deze
categorie zit ook al in Commercieel vastgoed).

26,7 [mln m3]

845

Tabel: warmtevraag Zeeland en uitsplitsing sub-sectoren gebouwde omgeving

De warmtevraag is sterk afhankelijk van de leeftijd van het gebouw. In onderstaande tabel 27 is een voorbeeld
gegeven van het gemiddelde gasverbruik van een 2/1 kap woning van gelijke oppervlakte, maar van verschillende
leeftijden.
Gemiddeld gasverbruik 2/1
kapwoning naar leeftijd

Bouwjaar

Vloeropp.

Gasverbruik m3

2 onder 1 kapwoning

1200 t/m 1945

100 tot 150 m2

1 800

2 onder 1 kapwoning

1946 t/m 1964

100 tot 150 m2

1 750

2 onder 1 kapwoning

1965 t/m 1974

100 tot 150 m2

1 760

2 onder 1 kapwoning

1975 t/m 1991

100 tot 150 m

2

1 540

2 onder 1 kapwoning

1992 t/m 1999

100 tot 150 m2

1 310

2000 t/m 2014

100 tot 150 m

2

1 090

100 tot 150 m

2

980

2 onder 1 kapwoning
2 onder 1 kapwoning

2015 of later

Tabel: gemiddeld gasverbruik tov bouwjaar

Naast de warmtevraag stijgt ook de koudevraag. Bij koude onderscheiden we comfortkoeling (met
klimaatinstallaties, airco’s) en productkoeling (bijv. koelkasten). Er wordt veel elektriciteit gebruikt voor koeling in
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huishoudens en de dienstensector. Ook hier moet een verduurzamingslag worden gemaakt. Bij koeling van
gebouwen wordt steeds meer gebruik gemaakt van omgevingsenergie zoals koude uit de bodem of lucht.

Realiseerbare CO2-reductie
Om de emissie van CO2 te berekenen heeft Bureau Over Morgen, waar beschikbaar, gegevens van 2010 en anders
2016 uit de Klimaatmonitor geëxtrapoleerd via de bovenstaande trend naar 1990. In onderstaande tabel28 zijn de
totalen weergeven van 2016, volgens de Klimaatmonitor. Het gaat in de tabel om CO2 en niet om gasverbruik.

Woning
temperatuur
gecorrigeerd
warmte + gas

Commerciële
dienstverlening
temperatuur
gecorrigeerd gas

Publieke
dienstverlening
temperatuur
gecorrigeerd gas

Totaal

426.363
23.281
38.448
34.834
12.592
48.550
10.085
21.362
43.079
34.329
62.859
25.122
27.857
43.965

284.981
25.420
30.834
18.776
10.086
27.752
7.286
24.673
28.306
28.164
31.655
13.535
20.210
18.285

59.489
1.811
9.285
3.082
1.323
10.362
591
2.099
4.590
3.881
10.263
2.016
1.903
8.283

770.833
50.512
78.567
56.692
24.002
86.664
17.962
48.134
75.974
66.373
104.776
40.673
49.970
70.533

Provincie Zeeland
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Tabel: TTW CO2-uitstoot 2016 in ton CO2

Om CO2-uitstoot voor het verwarmen van gebouwen te reduceren zijn twee factoren van invloed: het overschakelen
naar een duurzamere brandstof/warmtebron en het algeheel reduceren van de vraag naar deze brandstof/bron. In dit
geval kijken we alleen naar een optimale warmtevraagreductie. Het maatregelen pakket waar we mee rekenen
bestaat uit een combinatie van:





Hoogwaardige isolatie
Kierdichting
Hoogwaardig ventilatiesysteem
En een hoogwaardig afgiftesysteem

Bij niet-woningen gaan we ervan uit dat we met dit pakket aan maatregelen een gemiddelde besparing kunnen
realiseren van 20% op de warmtevraag ten opzichte van de huidige situatie. Deze besparing van 20% vertaalt zich
direct terug in de CO2-uitstoot. Om de warmtevraagreductie van woningen te berekenen gebruiken we het Energy
Transition Model van Quintel. Met het genoemde pakket aan maatregelen kunnen de woningen worden
opgewaardeerd tot een gemiddelde energielabel A+. Dit is een warmtevraagreductie van ongeveer 40% ten opzichte
van energielabel-G en een warmtebesparing van ongeveer 27,9% ten opzichte van de huidige woningen. De
combinatie van deze maatregelen levert uitstoot op van 582.943 ton CO2 TTW. Dit is een besparing van bijna 188.000
ton CO2 (24,4%) ten opzichte van de uitstoot in 2016. 29

28
29

Bron: Klimaatmonitor
Bron: Klimaatmonitor
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Woning
temperatuur
gecorrigeerd
warmte + gas

Commerciële
dienstverlening
temperatuur
gecorrigeerd gas

Publieke
dienstverlening
temperatuur
gecorrigeerd gas

Totaal

307.366

227.985

47.591

582.943

Borsele

16.783

20.336

1.449

38.568

Goes

27.717

24.667

7.428

59.813

Hulst

25.112

15.021

2.465

42.598

9.078

8.069

1.059

18.205

35.000

22.202

8.289

65.491

7.270

5.829

473

13.572

Reimerswaal

15.400

19.738

1.679

36.818

Schouwen-Duiveland

31.056

22.644

3.672

57.372

Sluis

24.748

22.531

3.105

50.383

Terneuzen

45.315

25.324

8.210

78.849

Tholen

18.111

10.828

1.613

30.551

Veere

20.082

16.168

1.523

37.773

Vlissingen

31.695

14.628

6.626

52.949

Provincie Zeeland

Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland

Tabel: TTW CO2-uitstoot na optimale warmtevraagreductie, ton CO2
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4. Warmte-infrastructuur
Naar de bestaande en geprojecteerde warmte-infrastructuur van Zeeland wordt momenteel door netbeheerder
Enduris onderzoek gedaan. De overzichtskaart van de Zeeuwse warmte-infrastructuur die daaruit volgt wordt, zo
gauw het onderzoek is afgerond, toegevoegd.
Bij het beoordelen van de huidige infrastructuur voor de gebouwde omgeving, en het beoordelen van vereisten voor
een toekomstige infrastructuur moeten we rekening houden met technologische, maatschappelijk en ruimtelijke
aspecten. We onderscheiden het huidige gas-netwerk, warmtenetten en het elektriciteitsnetwerk.
Potentie van het huidige gasnetwerk
De infrastructuur kan ook voor andere (duurzame) gassen worden gebruikt. Voor groen gas zijn helemaal geen
aanpassingen nodig, voor waterstof zijn wel aanpassingen nodig.
De huidige infrastructuur kenmerkt zich door:
 Het is een gasnetwerk: op dit moment wordt energie voor warmte en warm tapwater voor ongeveer 90%
ingevuld met CV-ketels op aardgas. Dit gas wordt getransporteerd van waar het gewonnen wordt via het
netwerk naar de gebouwde omgeving.
 De gasvraag verschilt per seizoen: de gebouwde omgeving vraagt vooral warmte voor verwarming in de winter,
in de zomer is er bijna alleen vraag naar warm tapwater.
 De gasinfrastructuur is flexibel: zo gemaakt dat er in de winter genoeg energie kan worden getransporteerd,
waarbij ook nog pieken in de warmtevraag (aan- en uitzetten verwarming) opgevangen kunnen worden.
 Het gasnet is betrouwbaar: via de huidige infrastructuur zijn er altijd meerdere routes naar een eindgebruiker.
 Gasnetten hebben een lange levensduur: vroegtijdig verwijderen is kapitaalvernietiging plus bij minder
gasaansluitingen worden de kosten per aansluiting hoger.
 Verminderen van aardgasverbruik leidt niet recht evenredig tot minder investeringen in het gasnet. De
infrastructuur kan pas weg als alle aansluitingen zijn verwijderd in een wijk.
Potentie van het huidige elektriciteitsnetwerk
Voor warmte kan ook elektriciteit ingezet worden. Dat heeft consequenties voor de infrastructuur, zeker ook in
combinatie met een groeiende elektriciteitsvraag voor andere dingen dan warmte (koken, mobiliteit, et cetera). Voor
een toekomstige infrastructuur is van belang in gedachten te houden:
 Zonne- en windenergie komt op twee manieren bij de eindgebruiker: via elektriciteitsnetwerk naar gebouwde
omgeving en eindgebruikers wekken zelf elektriciteit op (zonnepanelen).
 Opwek windenergie loopt (ongeveer) synchroon met warmtevraag gebouwde omgeving (in de winter meer
vraag), bij zonne-energie speelt het tegenovergestelde (meer zon in de zomer bij weinig vraag) en is dus opslag
nodig.
 Voor de impact op het netwerk is het belangrijk te weten welke technologie wordt ingezet voor omzetting van
elektriciteit in warmte (warmtepompen, warmtepompboilers, infraroodpanelen) omdat het rendement verschilt.
 Nu is het elektriciteitsnetwerk berekend op 1,2 kW per huishouden (factor 10 kleiner dan gasnet). Wanneer hier
elektriciteitsgebruik voor warmte (vervanging van gasaansluiting) bij komt, zullen vermoedelijk aanpassingen
nodig zijn.
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5. Match warmtebronnen en warmtevraag
Om de match tussen warmtebronnen en warmtevraag te maken is voor de Zeeuwse gebouwde omgeving een
Warmtetransitiemodel ontwikkeld door bureau Over Morgen. Het model geeft beleidsmakers, adviseurs,
energieleveranciers en netwerkbedrijven de inzichten en instrumenten die zij nodig hebben om de transitie te maken
naar een aardgasvrije leefomgeving. Alle gemeenten krijgen toegang tot dit instrument en instructie om er mee te
werken. Bij de definitieve concept-RES volgt als bijlage het volledige rapport over het Warmtetransitiemodel. De
tekst van dit hoofdstuk is gedeeltelijk overgenomen uit het rapport Warmtetransitiemodel.30
Het model kenmerkt zich door:






Inzicht in een aardgasvrije omgeving
Een ruimtelijk model gebaseerd op GIS
Inzicht in kosten als je nu zou beginnen
Analyse op gebouwniveau wat kansrijke gebieden zijn om aan de slag te gaan
Visualisatie in online GIS-applicaties

Op basis van de gebouwendatabase worden twee typen analyses uitgevoerd:




Een analyse die de laagste maatschappelijke transitiekosten per buurt berekent voor verschillende
warmteopties. Dit doet het model op basis van financiële en technische rekenregels. Deze analyse leidt tot
de Warmtekaart.
Daarnaast voert het model een analyse uit die de gebouwendatabase doorzoekt op de meest kansrijke
gebouwen om aan de slag te gaan in het onderzoeksgebied op basis van een vooraf ingesteld filter. Dit filter
kan bijvoorbeeld samen met stakeholders worden bepaald. Deze analyse leidt tot de Kansenkaart. De
huidige versie van het Warmtetransitiemodel berekent alleen kosten en besparingen voor woningen, niet
voor utiliteitsbouw.

Figuur: Schematisch modelontwerp

Combinaties van bouwjaarklassen en woningtypen vormen sleuteltypen in het Warmtetransitiemodel.

30

Het Warmtetransitiemodel Documentatie Versie 1.7.1 (Zeeland)
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Zeeuwse doelgroepen

Modelgebouwtypologie
Rij- en hoekwoning

Sociale woningbouw
Particuliere woningbouw

Twee-onder-een-kapwoning
Vrijstaande woning
Meergezinswoning

Publiek vastgoed
Commercieel vastgoed
Recreatief vastgoed

Utiliteitsbouw

Tabel: verhouding doelgroepen Zeeuwse RES tot de gebouwtypen van het WTM

De warmteoptie
De mate van isolatie en de temperatuur die nodig is in het afgiftesysteem op de koudste dag van het jaar voor een
comfortabele verwarming, bepaalt de warmtevraag van een gebouw. Daarin maken we onderscheid in drie niveaus:
 Onvoldoende of niet geïsoleerd
 Basisisolatie
 Vergaande isolatie
Er wordt onderscheid gemaakt in twee bouwkundige aanpassingsniveaus: basis en vergaand. Basismaatregelen
brengen de warmtevraag voor de afgiftetemperatuur van de verwarming terug tot hoogstens 70˚C. Vergaande
maatregelen brengen de warmtevraag voor de afgiftetemperatuur van de verwarming terug tot hoogstens 40˚C.
Een warmteoptie is een logisch samenhangende combinatie van een energiesysteem en gebouwaanpassingen.
Kansenkaart
Waar de Warmtekaart gericht is op het schetsen van een mogelijk eindbeeld per buurt op basis van de huidige stand
van kennis en techniek, is er ook behoefte aan een concreet handelingsperspectief voor de korte termijn. De
Kansenkaart geeft daaraan invulling. De Kansenkaart heeft een nauwkeuriger schaalniveau dan de Warmtekaart. De
Kansenkaart visualiseert kansrijke gebouwen en kijkt naar de clustering van de deze gebouwen om te komen tot
concrete kansgebieden.
Bij de selectie van kansrijke gebouwen worden twee categorieën onderkend:
 Kansrijke gebouwen voor een warmtenet
 Kansrijke gebouwen voor all-electric
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Warmtenet

All-electric

Pandtype

Meergezinswoningen en
Utiliteitsbouw

Pandtype

Eengezinswoningen

Bouwjaar

≥ 1950-2000

Bouwjaar

≥ 1950-1975 (Nul-op-de-Meter)
of
≥ 2005 (lage investering)

Eigendom

Corporatie- of particulier bezit

Eigendom

Corporatie- of particulier bezit

Blokverwarming

Met of zonder

Gasverbruik

> 1400 m3 (alleen bij Nul-op-deMeter)

Grootte

≥ 5 woningen

Energielabel

E of slechter (alleen bij Nul-opde-Meter)

Tabel: Criteria voor de selectie van kansrijke gebouwen per categorie. Deze criteria zijn niet gefixeerd: zij kunnen aangepast worden in afstemming
met betrokken partijen

Wanneer kansrijke gebouwen zijn geselecteerd op grond van de selectiecriteria kunnen in deze selectie ruimtelijke
clusters worden gevonden. De clustering van kansrijke gebouwen tot potentie-eilanden wordt berekend volgens het
DBSCAN algoritme. Voor de vorming van een potentie-eiland worden criteria gebruikt voor afstand en minimale
omvang.
Deze clusters, ofwel potentie-eilanden, zijn om verschillende redenen interessant:
 Een potentie-eiland van kansrijke gebouwen is voor stakeholders herkenbaar als project- of kansgebied. Het is
een logisch samenhangend gebied van gebouwen, en niet bepaald door fictieve grenzen zoals buurtgrenzen.
 Een potentie-eiland van kansrijke gebouwen kan buurtoverstijgend zijn: het grensoverschrijdende karakter van
kansen zichtbaar wordt zo zichtbaar en de ‘harde’ buurtgrenzen van de Warmtekaart genuanceerd. Het kan op
deze manier voorkomen dat kansen voor een warmtenet zichtbaar worden in buurten waar dat op grond van
maatschappelijke kosten voor de hele buurt niet werd verwacht.
 Potentie-eilanden kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld planningen van riolering, gasvervanging of
andere stakeholderinformatie zodat koppelkansen zichtbaar worden.
Afwegingskaders
Voor de Zeeuwse gebouwde omgeving zijn onderstaande opties afgewogen op de volgende criteria:
 Kostenvergelijking tussen varianten op hetzelfde temperatuurniveau
 Het risico op een lock-in op aardgas
 Lange termijnbeschikbaarheid van warmtebronnen voor de gebouwde omgeving.
Toegepast op de warmteopties ontstaat de volgende afweging per warmteoptie:
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Warmteoptie Variant

Bron en bronopslag

Infrastructuur
vanaf bron

Opwek in wijk

Omgevingswarmte met
WKO

Infrastructuur
vanaf opwek

Gebouwinstallatie

Minimale
gebouwaanpassingen

Bronnet
Warmtepomp
en boilervat

AE-1
Verzwaard elektriciteitsnet
All-electric

AE-2

70˚C
warmtenet

90˚C
warmtenet

Verzwaard elektriciteitsnet

LT-1

Omgevingswarmte met
WKO

LT-2

Restwarmte, retournet,
ondiepe geothermie en
grootschalige
zonthermie

MT-1

Omgevingswarmte met
WKO

MT-2

Restwarmte, retournet,
ondiepe geothermie en
40˚C warmtenet
grootschalige
zonthermie

40˚C
warmtenet

Bronnet

Collectieve
warmtepomp

Vergaande isolatie,
LT-afgiftesysteem,
energiezuinige
ventilatie en e-koken

40˚C warmtenet

40˚C net

Bronnet

Collectieve
warmtepomp

70˚C
warmtenet

Afleverset

MT-3

Restwarmte, diepe
geothermie

70˚C warmtenet

HT-1

Restwarmte, ultradiepe
geothermie

90˚C warmtenet

HT-2

Houtige biomassa

Basisisolatie,
aanpassing
afgiftesysteem,
mechanische
ventilatie en e-koken

Wegverkeer
Ketel

HT-3

Warmtepomp en
boilervat +
buitenunit,
bodemlussen of
zonthermiepanelen

90˚C
warmtenet

Bestaand gasnet
E-koken

Bestaand
gasnet

Biomassa

Bestaand gasnet

Houtige biomassa

Wegverkeer

HR-ketel of Hybride
warmtepomp

Pelletketel met
opslag
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Warmteoptie

Variant

Afweging

All-electric

AE-1

Complexiteit van collectief bronnet in combinatie met kosten van vergaande

Warmteoptie in
WTM
N.v.t.

gebouwmaatregelen en verzwaring e-net. Daardoor geen volwaardig alternatief voor AE-2.

AE-2

Warmteoptie die minimale aanpassing vergt in energiesysteem mits isolatieniveau

All-Electric

voldoende is.
40˚C warmtenet

LT-1
LT-2

70˚C warmtenet

Complexiteit van collectief warmtenet in combinatie met kosten van vergaande

N.v.t.

gebouwmaatregelen. Daardoor geen volwaardig alternatief voor AE-2.

MT-1

Flexibele warmteoptie door combinatie van grote beschikbaarheid van bronnen en een

MT-2

basisisolatieniveau.

Warmtenet

MT-3
90˚C warmtenet

HT-1

Vaak nog aardgaswarmte; schaarse beschikbaarheid; kan wel dienen als startmotor voor

N.v.t.

70˚C-warmtenet terwijl gebouwen worden aangepast.
HT-2

Biomassa is op lange termijn onvoldoende beschikbaar voor gebouwde omgeving; kan wel

N.v.t.

dienen als startmotor voor 70˚C-warmtenet terwijl gebouwen worden aangepast.
HT-3

Onvoldoende beschikbaarheid hernieuwbaas gas, daarmee lock-in op aardgas; kan wel

N.v.t.

dienen als startmotor voor 70˚C-warmtenet terwijl gebouwen worden aangepast.
Bestaand gasnet

Hernieuwbaar gas is op lange termijn onvoldoende beschikbaar voor gebouwde omgeving,

Voorlopig nog

daarmee is er risico op een lock-in op aardgas. Veel met name vooroorlogse of landelijk

gasnet / Hybride

gelegen woningen zijn echter zeer moeilijk of alleen tegen hoge kosten aardgasvrij te

warmtepomp /

maken met een warmtenet of all-electric. Het is daarom realistisch dat deze woningen

Innovatie

voorlopig nog op het gasnet blijven in afwachting van kostendalingen of innovaties. Deze
woningen kunnen ondertussen wel isoleren en een hybride warmtepomp installeren.
Biomassa

Biomassa is op lange termijn onvoldoende beschikbaar voor gebouwde omgeving. In

N.v.t.

specifieke gevallen kan biomassa wel een optie zijn, bijvoorbeeld voor plattelandswoningen
die nooit op het gasnet zijn aangesloten.6
Tabel: afweging van warmteopties

Uit het afwegingskader volgt dat een 70˚C-warmtenet de meest flexibele en kansrijke warmteoptie is binnen de
categorie warmtenetten. Dit komt omdat voor aansluiting op een 70˚C-warmtenet slechts basisisolatie is vereist,
daarmee zijn de kosten van gebouwaanpassingen (veruit de grootste kostencomponent bij de meeste warmteopties)
beperkt. Daarnaast is er bij het 70˚C-warmtenet een breed spectrum aan warmtebronnen beschikbaar:
omgevingswarmte, geothermie, restwarmte, biomassa en hernieuwbaar gas. Bij all-electric blijft alleen de
warmteoptie over waarbij er slechts één infrastructuur in de wijk wordt gerealiseerd, namelijk een verzwaard
elektriciteitsnet. De derde warmteoptie is die van het bestaande gasnet. Deze warmteoptie is belangrijk omdat er
buurten overblijven waar zowel all-electric als een 70˚C-warmtenet zeer kostbare en daarom onrealistische
warmteopties zijn. Het gaat dan met name om landelijke buurten en om oude binnensteden. In deze buurten kan
begonnen worden met isolatie en elektrisch koken om zoveel als mogelijk het basisniveau te bereiken en kan de HRketel in veel gevallen spijtvrij worden vervangen door een hybride warmtepomp, als de bouwkundige staat van het
pand het toelaat.
Het afwegingskader is geïmplementeerd in het Warmtetransitiemodel door middel van rekenregels. Op basis van de
kengetallen per woningtype-bouwjaarcombinatie is per woning berekend wat de investeringen en besparingen zijn
van de warmteopties.
De resultaten van de kostentechnische analyse worden gevisualiseerd in de Warmtekaart. De Warmtekaart toont de
voorkeursoptie op basis van de laagste maatschappelijke kosten, en toont ook de orde grootte van het verschil met
het alternatief.
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6. Procesvoorstel
Veel partijen zullen in actie moeten komen als we daadwerkelijk aan de slag gaan. Of zijn al in actie gekomen.
Mensen van ongeveer 55 organisaties en bedrijven brachten hun ervaring, kennis en kunde in om tot deze RES
bouwsteen te komen. Het gros van deze mensen zegt nu al ook in de volgende fase actief te willen zijn. De bereidheid
is in alle (sub)sectoren groot.
Wat moet er gebeuren? Actiepannen moeten worden opgesteld, op allerlei terreinen. Onderzoeksvragen moeten
worden geformuleerd en startprojecten gedefinieerd. Per sub-tafel van de gebouwde omgeving is ook een aantal
acties gedefinieerd, die niet uitputtend in dit procesvoorstel zijn opgenomen. In deze paragraaf is een overzicht
opgenomen van de aanbevolen acties.




Terugdringen energie- en warmtevraag
a. De in de RES aangehaakte partijen maken samen een plan van aanpak voor het terugdringen van de
warmtevraag in de gebouwde omgeving. De gemeenten nemen hiervoor het voortouw. Ook de
subtafels krijgen hierin een belangrijke rol.
b. Bedrijven (met uitzondering van de kleinverbruikers) hebben per 1 juli 2019 een informatieplicht om aan
te geven op welke manier zij energie gaan besparen. De gezamenlijke gemeenten stellen samen met de
RUD een plan op hoe zij niet alleen de handhaving vorm gaan geven, maar ook bedrijven gaan
begeleiden om voortvarend aan de slag te gaan met energiebesparing.
c. Provincie en gemeenten stellen samen met Techniek Nederland en Economische Impuls Zeeland een
actieplan op om het inregelen van verwarmingsinstallaties in bedrijfsgebouwen en woningen als nieuwe
standaard te promoten. Installatiebedrijven geven aan dat hiermee 10 tot 20% energie is te besparen.
d. De Zeeuwse gemeenten en provincie stellen uiterlijk in 2020 een routekaart op voor de verduurzaming
en energiebesparing van hun vastgoed.
Bruikbaarheid van warmtebronnen
a. Ter voorbereiding op het opstellen van de warmtetransitievisie analyseert elke gemeente de
bruikbaarheid van de warmtebronnen uit het kaartmateriaal van Bureau Over Morgen. Dit is een vereist
onderdeel van de warmtetransitievisie die elke gemeente moet opstellen voor 2021. In hoofdstuk 2.5 is
het afwegingskader hiervoor opgenomen aan de hand waarvan de bronnen geanalyseerd kunnen
worden.
b. Op basis van de analyse van de warmtebronnen, verkent de gemeente met de betrokken partijen
(VVE’s, corporatie, eigenaren gebouwen) de mogelijkheid om de geschikte warmtebronnen te
gebruiken voor verwarming van de gebouwde omgeving. Deze conclusies moeten tweejaarlijks herijkt
worden.
c. De gemeente stelt een businesscase op samen met de gebruikers en leveranciers van de warmtebron
aan de hand waarvan de betrokkenen een besluit nemen over de realisatie ervan of eerst het
ontwikkelen van een pilot.
d. Voor woonwijken die na 2005 zijn gebouwd, analyseert elke gemeente samen met het netwerkbedrijf
hoe en wanneer deze wijk van het aardgas kan worden losgekoppeld. Gezamenlijk maken zij een plan
van aanpak voor deze wijken.
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Startprojecten
Elke subsectortafel benoemt meerdere startprojecten, om zo op korte termijn aan de slag te gaan met de
uitvoering van de RES. Voor gebouwde omgeving stellen we de volgende projecten voor:
a.



Alternatieve warmtebronnen:
i. Haalbaarheidsonderzoek gebruik van restwarmte van industrie in Dauwendaele (in uitvoering
april 2019)
ii. Benoemen van twee à drie haalbaarheidsonderzoeken in Zeeland op het gebied van toepassing
van aquathermie (nieuw op te zetten)
iii. Op een paar Zeeuwse bedrijventerreinen wordt op initiatief van de provincie en gemeenten een
lokale verkenning gedaan of een warmtenet haalbaar is, met restwarmte van de bedrijven die
daar zijn gevestigd (nieuw op te zetten)
iv. Verkennen en onderzoeken van houtstook in Zeeland bij particulieren.
b. Terugdringen van energievraag
i. Het opleiden van installateurs voor het optimaal inregelen van verwarmingsinstallaties (in
ontwikkeling april 2019)
ii. Energiek Zeeland, het opzetten van een adviessysteem voor woningeigenaren door Zeeuwse
bedrijven (in ontwikkeling april 2019)
iii. Duurzame monumentenproject uitrollen; het begeleiden van monumenteneigenaren bij het
terugbrengen van de warmtevraag (in uitvoering april 2019)
Communicatie
a. Het onderwijs wordt op verschillende manieren zoveel mogelijk betrokken in de startprojecten
b. Kennis over startprojecten is breed toegankelijk voor geïnteresseerden, o.a. via de website van het
Zeeuws Energieakkoord, maar ook zoveel mogelijk via publiciteit in de pers.
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Conclusies Gebouwde Omgeving
Voor de Zeeuwse gebouwde omgeving is de omslag naar verduurzaming van de warmtevraag en de overgang naar
een andere warmtebron dan aardgas, vrij complex. Uit de huidige analyse van de beschikbare data blijkt dat er niet
één specifiek oplossing voor de gebouwde omgeving uit springt, die op dit moment realistisch is voor alle locaties en
toepassingen. Om die reden is het advies om op korte termijn geen ingrijpende beslissing te nemen voor een
alternatieve warmtevoorziening, maar stapsgewijs te gaan verkennen wat in de Zeeuwse situatie de beste oplossing
is door pilotprojecten en onderzoek. Dit betekent niet dat we nu niets moeten en kunnen doen, we zullen vooral
inzetten op ‘geen spijt’ maatregelen (op de juiste manier isoleren bijvoorbeeld). Voor het terugdringen van de
warmtevraag en om woningen en gebouwen op termijn wel te kunnen voorzien van duurzame warmte (bijvoorbeeld
middels warmtenetten of warmtepompen), moet fors worden ingezet op terugdringen van de energievraag door
isolatie en door het efficiënter maken van bedrijfsprocessen.
Vanuit deze Regionale Energiestrategie zal samen met de Zeeuwse gemeenten het komende jaar verder worden
gewerkt aan de invulling van de warmtetransitievisie. In deze visie, die elke gemeente gaat opstellen, zal per wijk
aangegeven worden hoe de overgang naar een duurzame warmtevoorziening vorm krijgt. Deze RES vormt met alle
verzamelde data en het kaartmateriaal dat Bureau Over Morgen in opdracht van de Zeeuwse RES-partners heeft
opgesteld, de basis voor de warmtetransitievisie.

Voorlopig nog gasnet/hybride warmtepomp/innovatie
Voor oude binnensteden en voor woningen in het landelijk gebied (inclusief dorpen) van vóór 2005 is een warmtenet
van 70 graden of all-electric oplossing voorlopig niet haalbaar, zonder ingrijpende investeringen te doen. Dit geldt
momenteel voor meer dan de helft van het Zeeuwse woningenbestand. Het advies is hier om fors in te zetten op het
isoleren van de woningen, conform de standaarden die het Rijk daarvoor in de zomer van 2019 opstelt. In overleg met
de gemeenten is het raadzaam om een plan van aanpak op te stellen om huiseigenaren te ondersteunen en aan te
sporen om serieus aan de slag te gaan met het terugdringen van de warmtevraag. Dit maakt in de toekomst het
overstappen naar een alternatieve warmtebron eenvoudiger en geeft tijd aan de overheden om de meest geschikte
alternatieven te identificeren. Tegelijkertijd geeft het woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren en dergelijke
wel een handelingsperspectief. Goed advies is zowel voor woningeigenaren als ondernemers van groot belang. Om
die reden blijven we inzetten op de ontwikkeling en versterking van het onafhankelijk woningadvies (Energiek
Zeeland), het Duurzame monumentenpaspoort en andere instrumenten voor gebouweigenaren.
Een hybride warmtepomp zou voor het hierboven geschetste type woningen wel een optie kunnen zijn, omdat deze
bij piekverbruik kan overschakelen op aardgas en ook hernieuwbaar gas zou kunnen gebruiken. Daarnaast is het de
moeite waard om te verkennen of een middentemperatuurverwarming een oplossing biedt. Dit kan soelaas bieden
waar lagetemperatuurverwarming onvoldoende vermogen geeft.

Warmtenet
Op veel plaatsen in ons land zal de toekomstige warmtevoorziening via een warmtenet gaan verlopen. Dit
warmtenet kan door verschillende bronnen gevoed worden (bijvoorbeeld restwarmte, biomassa of geothermie). De
eigenschappen van de Zeeuwse gebouwde omgeving, zoals de lage woningdichtheid, maar ook het beperkt aantal
warmtebronnen, maakt het opzetten en exploiteren van warmtenetten slechts op een beperkt aantal plaatsen
interessant. Bureau Over Morgen heeft o.a. de data van warmtebronnen in de database verwerkt, maar deze
bronnen vergen nader onderzoek. We weten nog niet hoeveel en wanneer er warmte aan deze bronnen kan worden
onttrokken en wat de bruikbaarheid ervan is, ook op lange termijn. Dit is onderdeel van de warmteplannen, die de
gemeenten uit gaan voeren vanaf 2022. Op basis daarvan kan het bijvoorbeeld in Zeeuwse steden waar
appartementencomplexen zijn gevestigd, de moeite zijn om een nadere verkenning te doen, samen met de
woningbouwcorporatie of VVE in die wijk gebied.
De omschreven kansen die er mogelijk op het vlak van aquathermie liggen, bijvoorbeeld het gebruik van warmte uit
oppervlaktewater, verdienen eveneens nader onderzoek, ook naar de opslagmogelijkheden hiervan. Om die reden
zullen er op enkele plaatsen in Zeeland waar pilots opgezet worden voor aquathermie om de kansen en knelpunten
te onderzoeken.
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All-electric
Voor het all-electric gaan verwarmen van huizen, is het cruciaal dat ze voldoende geïsoleerd zijn. Voor woonwijken
die na 2005 zijn gebouwd, zou dit met een beperkt aantal ingrepen haalbaar zijn. Ook voor de recreatiesector liggen
er kansen op dat vlak. Het advies is dat betrokken partijen, zoals gemeente, woningbouwcorporatie en
netwerkbedrijf, zullen een plan van aanpak maken voor de komende 10 jaar voor dit soort wijken.

Andere gebouwen
Voor alle gebouwen die geen verblijfsfunctie hebben, geldt eveneens dat het terugdringen van de warmtevraag
prioriteit moet hebben. Voor een groot deel van deze gebouwen geldt dezelfde problematiek als hierboven geschetst
voor woningen. Bedrijfsgebouwen op een bedrijventerrein zijn mogelijk wel eenvoudiger op een lokaal warmtenet
aan te sluiten, gevoed met restwarmte van omliggende bedrijven. Het advies is dat gemeenten lokaal op
bedrijventerreinen een verkenning uitvoeren voor dit soort oplossingen. Lokale warmtenetten hebben vaak een
redelijk korte terugverdientijd. De gemeenten en provincie zouden hiertoe het initiatief dienen te nemen.
Het Rijk heeft een aantal beleidsmaatregelen genomen om de CO2 uitstoot van bedrijven te verminderen. Uitvoering
van die maatregelen is een uitgangspunt bij het bepalen van de opgave voor de regio’s. De besparing die met deze
beleidsmaatregelen wordt beoogd, moet dus absoluut worden gehaald. Het gaat om de implementatie van de
Energie Efficiency Richtlijn, het Activiteitenbesluit en het verbod op verhuur van kantoren met een energielabel
slechter dan C. De gemeenten en de RUD zijn als bevoegd gezag aangewezen voor de handhaving hiervan. De
energievraag van de bedrijven betreft niet alleen gas en elektriciteit voor het verwarmen en verlichten van
bedrijfsgebouwen, maar met name energie voor bedrijfsprocessen. Het advies is dat de provincie en gemeenten
actief inzetten op een forse reductie van de energievraag bij bedrijven binnen 5 jaar. De RUD en de gemeenten zetten
hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op. De bedrijfsvoering van gemeenten, provincie en waterschap is op
sommige vlakken vergelijkbaar met die van het bedrijfsleven. Zij zullen het goede voorbeeld geven en zetten in op
het versneld ontwikkelen van een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Uiterlijk in 2020 ontwikkelen ze hiervoor een
routekaart.
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Bijlage 1: Verbruikscijfers Enduris 2017 uitgesplitst naar SBI-klasse
SBI klasse met grootste elektriciteitsverbruik

Verbruik elektrisch

Productie van elektriciteit
Praktijken van medisch specialisten, medisch dagbehandelcentra
Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
Overige telecommunicatie
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
Arbeidsbemiddeling
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Restaurants, cafeteria’s e.d. en ijssalons
Supermarkten e.d. winkels met een algemeen assortiment (v&g)
Totaal
SBI klasse met grootste gasverbruik

Verbruik gas

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen (waaronder glastuinbouw)
Praktijken van medisch specialisten, medisch dagbehandelcentra (waaronder ziekenhuizen)
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (waaronder fabricage van plastics)
Praktijken van verloskundigen en paramedici
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen
Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
Haar- en schoonheidsverzorging
Totaal
SBI klasse met grootste gasverbruik per aansluiting
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Bouw van sport- en recreatievaartuigen
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs
Niet-universitair hoger onderwijs
Praktijken van medisch specialisten, medische dagbehandelcentra
SBI klasse met grootste elektriciteitsverbruik per aansluiting
Productie van elektriciteit
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
Overige telecommunicatie
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
Vervaardiging van ov. niet-metaalhoudende minerale producten
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
Laad-, los- en overslagactiviteiten
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)
Arbeidsbemiddeling
Installatie van industriële machines
Pakken, sorteren e.d. in loon

296.887.701
146.889.022
133.221.469
99.867.747
79.296.315
67.909.296
52.599.572
48.725.820
47.782.891
44.709.889
1.017.889.722 kWh is 40% van
totaal verbruik
28.869.191
18.665.200
12.506.382
8.455.938
7.494.037
6.939.952
6.671.057
6.468.793
6.184.280
6.135.576
5.467.966
113.858.372 m3 is 35% van
het totaal verbruik
Gasverbruik per aansluiting
3.126.596
1.236.856
436.311
125.249
112.743
105.862
91.939
91.391
85.609
83.471
82.956
Elektriciteitsverbruik per aansluiting
8.482.506
4.661.466
4.539.443
3.506.638
3.146.457
1.495.940
870.849
865.139
672.369
656.205
619.976

=
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