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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording vragen HBB Transitievisie Warmte  
 
Vraag 1: Transitievisie warmte voorwoord pagina 2: “We worden allemaal 
gevraagd een inspanningsverplichting te leveren..” 

- Hoe duidt u deze zin? Zijn we nou verplicht, of worden we iets gevraagd? 

Vanuit de (landelijke) wet -en regelgeving zijn er geen harde verplichtingen t.a.v. 
de warmtetransitie voor woningen. Wel heeft Nederland samen met 194 landen 
afgesproken om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit doel is overgenomen in het 
landelijke klimaatakkoord: een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven 
in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Hiervoor leveren 
verschillende partijen een inspanningsverplichting, waaronder de regierol van 
gemeenten om de warmtetransitie op te starten en uitvoering aan te geven.  
 
Vraag 2: Pagina 4 : “De komende jaren gaan we ons voorbereiden om ná 2030 
van het aardgas af te gaan. Inzetten op energiebesparing door isolatie is een 
eerste logische stap. Maar met alléén isoleren redden we het niet. Daarom zetten 
we naast isoleren ook in op de hybride warmtepomp” 

- Vraag, een hybride warmtepomp verbruikt ook gas. Zijn de zogenaamde 
duurzame gassen per definitie geschikt voor deze warmtepompen?  

Over de ontwikkeling en beschikbaarheid van duurzame gassen is op dit moment 
nog weinig bekend. Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving is op dit moment 
nog afgesproken dat zaken als waterstof en andere duurzame gassen eerst 
worden ingezet voor de Industrie en Mobiliteit. Wanneer duurzame gassen in 
gebruik worden genomen in de gebouwde omgeving kan dat via het bestaande 
gasnetwerk. De verwachting is dus dat hybride warmtepompen ook gebruik 
kunnen maken van duurzame gassen als energiebron, net zoals aardgas dat nu 
nog is.  
 
Vraag 3: Pagina 7: “Bijvoorbeeld met het isoleren van woningen. Wanneer een 
woning of gebouw van het aardgas af gaat, moet het alternatief altijd duurzamer 
zijn dan aardgas.” 

- Vraag: is hier een staffel / tabel voor? Elektriciteit opgewekt door biomassa 
is niet per definitie schoner dan gas. 

Het doel van de warmtetransitie is de reductie van CO2-uitstoot. Daarom hebben 
we het leidende principe opgenomen dat het alternatief altijd duurzamer moet zijn. 
Of een warmteoplossing daadwerkelijk bijdraagt aan de reductie van CO2 wordt 
duidelijk bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan, waarin de warmtevraag en 
energieverbruik nader in beeld worden gebracht.  
Er is in grote delen van de MRA uitgesproken dat houtige biomassa niet wenselijk 
is als vorm van alternatieve warmtebron. De zorgen over houtige biomassa gaan 
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over de duurzaamheid van de houtwinning in herkomstlanden, de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit en het netto-effect op de CO2-uitstoot.  Niet-houtige biomassa 
zoals vergisting van GFT-afval wordt verder onderzocht als toekomstige 
energiedrager. 
 
Vraag 4: Pagina 14: 4.3. Provinciewijk uitbreiding lokale warmtenet Elan wonen  

- Vraag : wat is de bron van de warmte heden, is deze duurzaam?  

Elan wonen maakt op dit moment gebruik van een Warmte-krachtkoppeling (WKK) 
die momenteel nog werkt op aardgas. In verkennende gesprekken met Elan wonen 
tijdens het TVW-proces hebben zij uitgesproken te willen kijken hoe zij dit 
kleinschalig collectieve warmtenet verder kunnen verduurzamen door het gebruik 
van aardgas zoveel mogelijk te reduceren.  
 
Vraag 5: Pagina 23: citaat De nabijheid van duurzame warmte is belangrijk voor de 
haalbaarheid van duurzame warmtebronnen. 

- Kunt u dat nader uitleggen wat daarmee wordt bedoeld? De bron zelf, de 
(gedeelde) kosten aanschaf, aanleg ect. M.a.w. wat zijn daarin de 
uitgangspunten?  

Met de nabijheid tot de bron wordt daadwerkelijk de afstand tot de bron bedoeld. 
De aanlegkosten tussen de bron en de afnemer zijn logischerwijs kleiner wanneer 
er een kortere afstand moet worden afgelegd. In de TVW worden de laagst 
maatschappelijke kosten als uitgangspunt gehanteerd.  
Wanneer de bron (te) ver ligt van de afnemers moeten er meer investeringen 
worden gedaan, wat de financiële haalbaarheid van een warmtenet in gevaar 
brengt. Bovendien is de verwachting dat deze investeringen ook de 
eindgebruikerskosten doen stijgen.  
 
Vraag 6: Pagina 24: “f. Er bestaan verschillende typen duurzaam gas: groen gas 
dat wordt geproduceerd door het vergassen of vergisten van biomassa” 

- Vraag: De laatste tijd is biomassa slecht in het nieuws, met reden. Is het 
handig om dat als alternatief te blijven zien? 

Zie het antwoord bij vraag over pagina 7.  
 
Vraag 7: In de bijlage wordt veel gesproken over warmtepompen. 

- Vraag: wil men dit collectief laten zijn? 
We gaan onderzoeken hoe we als gemeente kleinschalige collectieven 
kunnen ondersteunen, waar een buurtwarmtepomp één van de opties is.  
Bovendien zijn we met de regio in gesprek om de collectieve inkoopacties 
uit te breiden naar andere duurzame oplossingen voor woningen, zoals de 
warmtepomp.  
De inzet van de (hybride) warmtepomp is veelal op individueel 
woningniveau. Een collectieve warmtepomp installatie gebeurt vaker bij 
VvE’s om door middel van één of meerdere warmtepompen meerdere 
appartementen te verwarmen.  
In Nederland zijn enkele voorbeelden van experimenten met een 
buurtwarmtepomp.  

- Vraag: wordt er ook meegenomen in het onderzoek de benodigde infra en 
mogelijke hinder voor onze inwoners? 
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Infrastructuur  
We houden nauw contact met Stedin over de belasting op het 
energienetwerk en toekomstige investeringen en onderhoud aan het 
elektriciteitsnetwerk. Stedin is betrokken bij het opstellen van de TVW voor 
Heemstede. Zij maken regelmatig analyses van de belasting op het 
netwerk en lopende ontwikkelingen.  
Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat het elektriciteitsnetwerk 
van Heemstede op korte termijn moet worden verzwaard of dat er andere 
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.  
 
Hinder  
Warmtepompen worden over het algemeen aan de buitenzijde van de 
woning geplaatst. Dit brengt soms geluidshinder mee.  
Vanaf 2021 gelden nieuwe eisen voor het maximale geluid van 
warmtepompen met een buitenunit. De eisen staan in het gewijzigde 
Bouwbesluit. Ze gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor 
bestaande woningen. De eisen gaan over de hoeveelheid geluid op de 
erfgrens. Dit mag maximaal 40 dB zijn in de nacht, en 45 dB overdag. Het 
is mogelijk de hinder te beperken door de unit verder van de erfgrens te 
plaatsen of een geluiddempende omkasting te plaatsen.  

 
 
 
 


