
Tussenstand onderzoek naar 
warmtetransitiemodellen voor 
de gebouwde omgeving

Vergelijking van modellen voor 
gemeentelijke besluitvorming

Max Brouwer
Tanja Haring
Gerdien Priester



Waarom dit onderzoek? 
Modellen geven andere uitkomsten voor zelfde gebied

Prinsenland: 
Warmtenet 
>75% goedkoper

Prinsenland: All-
electric 10-30% 
goedkoper



Een voorbeeldje van verschillen

Variabele CEGOIA Warmetransitie
atlas

Aardgasvrije
Wijken

Biogas Meegenomen Niet meegenomen 
voor gebouwde 
omgeving

Niet 
meegenomen

Prijspeil
techniek

Prognose 2050 obv 
leercurve

Huidige stand van 
techniek en kosten

Huidige stand van 
techniek en 
kosten

Aanvoer
temperaturen
warmtenetten & 
isolatie

90 graden Celsius 
�weinig/beperkt 
isoleren

70 graden Celsius
� Isoleren gem. 
naar label B/C.

70-80 graden 
Celsius
� Isoleren
volgens RVO 
‘Rendabel’ pakket



Doel en scope van het onderzoek

Doel:
Verschillen in de uitkomsten van de modellen kunnen uitleggen
Handvat voor gemeenten om vooraf onderzoeksvragen mbt inzet model 
scherper te krijgen

Scope:

CEGOIA
(CE Delft)

Warmte
transitieatlas 

(Overmorgen)

Aardgasvrije 
wijken
(DWA)

Fase 1

MAIS/Vesta
(PBL)

ETM
(Quintel)

Caldomus
(Innoforte)

Fase 2
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Wat hebben we geconstateerd:

1. Verschil in filosofie
2. Investeringskosten (CAPEX) 
3. Operationale kosten (OPEX)
4. Alternatieven voor aardgas beschikbaar in het model
5. Mogelijkheid om ambities/beleidskeuzes mee te nemen



Wat is een rekenmodel? 

Een model probeert een complexe werkelijkheid te simplificeren en doet daarin 
aannames.

Praktijk 
gegevens

Geschatte 
gegevens

Gekozen 
gegevens 
(beleid)

Invoer gegevens

Statische 
gegevens

Dynamische 
gegevens

Maxima & 
minima

Groei of krimp 
curve

Scope 
(gebied, 

tijd)

Bewerkingen van gegevens Uitkomst

Volgorde
van 
bewerkingen



Model ‘filosofie’

Netwerk
Model op 
basis van 

beschikbare 
bronnen 

inzet bron op meest 
optimale passende 
gebouw/buurt/wijk

Individueel 
model

vanuit 
gebouwvoorraad 

naar best passende 
techniek 

CEGOIA

Warmtetransitieatlas 
/ Aardgasvrije 
Wijken



Investeringskosten (Capex)

Wat verstaan we onder de Investeringskosten:
Kosten voor realisatie van alternatief voor aardgas inclusief infrastructuur in 
de wijk en t/m voordeur inclusief afschrijving

Wat constateren we:
• Netverzwaring (elektrisch) wordt niet altijd meegenomen (voor de wijk) 

en ook cumulatief effect.
• Verschil in de hoogte van kengetallen voor 

o Opties zoals een warmtepomp
o Gebouwgebonden investeringen 

• Maatregelen aan de woning zijn niet atijd gelijk, denk aan koken en 
mate van isolatie

• Er is geen eenduidigheid over afschrijftermijnen van investeringen



Onderhoudskosten (Opex)

Wat verstaan we onder de onderhoudskosten:
Kosten voor preventief en correctief onderhoud inclusief vervanging.

Wat constateren we:
• Wel of niet toepassen van een leercurve: anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen (bv het goedkoper worden van warmtepompen door 
schaalvergroting) of uitgaan van huidige stand van techniek

• Verschil in hoogte van vervangingskosten
• Prijsontwikkeling uurloon van werknemers
• Inflatie



Alternatieven voor aardgas beschikbaar in 
het model

Scope:
Modellen groeperen alternatieven in hoofdcategorieën waar diverse 
energiebesparingspakketten voor vereist worden: All-electric, warmtenetten, 
bio/syn/h²-gasnetten.

Wat constateren we:
• Er is verschil in de verwachte aanwezigheid van oplossingen zoals 

potentie van geothermie, restwarmte uit de warmterotonde, benutting van 
lokale laagwaardige warmtebronnen en de inzet van biogas voor de 
gebouwde omgeving.

• Soms wordt een bron onbeperkt ingesteld, gelimiteerd of zelfs uitgesloten, 
dit geldt voor de opwek van warmte en inzet van elektriciteit in de all-
electric varianten (groen of grijs opgewekt).



Mogelijkheid om beleidskeuzes mee te 
nemen

Gemeenten hebben verschillende ambities die invloed hebben op de vraag 
die gesteld wordt aan adviesbureaus:

• Wat kan er nu? Wat kan er in de toekomst?
• Alle technieken of liever een aantal technieken niet?
• Sturen op kosten voor de maatschappij of kosten voor bepaalde partijen 

(zoals bewoners)?

Daarin constateren we dat vrijwel alle adviesbureaus instellingen kunnen 
aanpassen in het model om beleid tegemoet te komen. 



Tussentijdse conclusies

De modellen verschillen onderling. De belangrijkste verschillen zitten in:

• Kostenkengetallen en scope voor capex en opex
• Uitkomsten worden sterk bepaald door beschikbaarheid en keuze van bronnen
• Benodige woningaanpassingen per alternatief

De vele variabelen maken modellen (soms) intransparant.  

Aanbeveling tav de modellen: 

• Transparantie over algemene en lokale componenten in kostenkengetallen

• Uniformeren van het algemene deel van kostenkengetallen (capex en opex).

• Uniformeren van scope door herevaluatie voorbeeldwoningen rvo en 
isolatiestappen (welke isolatiegraad is nodig voor all-electric woningen?)



Aanbevelingen voor toepassen van een model

Een warmtetransitieatlas of warmtekansenkaart is het resultaat van een model 
berekening. Deze technisch-economische analyse is een eerste stap en geen 
eindproduct. 

Niet alle afhankelijkheden en beperkingen zitten in  een model . Betrek 
stakeholders, die de lokale situatie kennen, zodat je kan starten met no-regret 
wijken en andere lokale kansen/opgaven.

Voorgestelde aanpak:

• Verken met adviesbureaus de afhankelijkheden en input
• Definiëer welke partijen uiteindelijk invloed hebben op die afhankelijkheden en betrek 

die stakeholders 
• Pas een model toe wat aansluit bij dit proces en lokale aspecten

• aanwezigheid van lokale energiebronnen en initiatieven
• ruimtelijke (on)mogelijkheden voor infrastructuur/bronnen

• Overweeg een gevoeligheidsanalyse om de kantelpunten van het model te bepalen 
(wanneer all electric/wanneer warmte) of gebruik een benchmark



Vervolgstappen

MAIS/Vesta
(PBL)

ETM
(Quintel)

Caldomus
(Innoforte)

Fase 2
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Vragen en Discussie

Contact:
Max Brouwer
m.brouwer@pzh.nl


