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Q&A Webinar Zaanse Energietransitie van 18 jan. 2021 
 
 

1. Zijn jullie bekend met het item van Zondag met Lubach inzake het gasvrij worden van 
wijken? Hij geeft hier duidelijk het hele gasloos worden onzin is. 

Ja, we zijn ermee bekend. In de uitzending wordt onderstreept dat het enorm belangrijk is dat we onze 
woningen gaan isoleren. Dat is ook heel belangrijk en sterker nog: dat doen we al.  
Isoleren is een kernonderdeel van Transitievisies Warmte van tal van gemeenten, zo ook die van 
Zaanstad. Maar alleen isoleren is niet genoeg. In 2050 moet de hele gebouwde omgeving aardgasvrij 
zijn. Om dat te halen moeten we nu al beginnen met aardgasvrije warmteopties, zoals we in Zaanstad 
doen. 
 

2. Waarom zelf energie opwekken als je dit prima duurzaam kunt inkopen? 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio’s samen in 2030 ten minste 35 terawattuur 
(TWh, ofwel miljard kilowattuur) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. We 
moeten dus zelf ook opwekken om bij te dragen aan deze landelijke doelstelling. Zaanstad valt binnen 
de energieregio Noord-Holland-Zuid. 
 

3. Ik zou graag tips ontvangen om te bekijken in welke mate de isolatie maatregelen welke 
ik reeds genomen heb ook effectief zijn (een warmte scan o.i.d.). 

De effectiviteit van genomen maatregelen is af te lezen aan het gas- of elektriciteitsverbruik. Deze 
zouden moeten afnemen. Een warmtescan geeft een goed beeld waar warmtelekken zitten. De 
meeste uitvoerders van warmtescans geven ook een isolatieadvies. 
Vanaf maart 2021 gaat in Zaanstad de RRE regeling van start. Met deze regeling wordt een 
warmtescan die is uitgevoerd door Stichting Zaanse Warmte Scanners vergoed, zie 
https://zaansewarmtescanners.nl/. Los van deze regeling kan ook met hen of een andere uitvoerder 
contact worden opgenomen. 
 

4. Waarom alleen zonnepanelen en windmolens als keuzemogelijkheden?  
Voor de opwek van elektriciteit is het binnen de RES ook mogelijk te kijken naar andere toepassingen 
zoals waterkracht en biomassa. Maar zon en wind zijn makkelijker en op grotere schaal inzetbaar. De 
RES kijkt primair naar bestaande technieken. 
 

5. De huidige infrastructuur is niet toereikend om de industrie van de benodigde 
capaciteit te voorzien. Met name wanneer we ons verder willen ontwikkelen in 
elektrisch goederenvervoer. Kunt u wat meer vertellen over het verbeteren van de 
infrastructuur? 

De transitie naar elektrische oplossingen zal op veel plekken in Nederland een verzwaring van ons 
huidige netinfrastructuur betekenen. Deze opgave wordt op gemeentelijk niveau samen met de 
netbeheerder, maar ook op regionaal niveau opgepakt. 
 

6. Hoe kan het dat er in de RES maar zo weinig terug te vinden is van de inbreng van 
burgers tijdens de inspraak om alle energieopwekkingsmogelijkheden te benutten 
waaronder ook daken met minder dan 60 panelen mee tellen en benutten?  

In het Nationale Klimaatakkoord is de landelijke doelstelling voor de RES van 35 TWh aan 
grootschalige energieopwek op land geformuleerd. Onder grootschalig wordt hierbij verstaan een 
aansluitwaarde groter dan 15 kWp. Bij gebruik van zonnepanelen met de huidige stand der techniek 
komt dat neer op circa 60 panelen. Zonnepanelen op huizen vallen dus niet onder de categorie 
grootschalig en worden daarom niet meegeteld voor de RES. Dit betekent overigens niet, dat ook dit 
niet belangrijk is.  
  

7. Zijn er op dit moment belemmeringen om de doelen te realiseren? Wat is hiervoor 
nodig? 

De energietransitie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar is een enorme verbouwing van 
ons land die de komende decennia gaat duren. Uitdagingen zijn er genoeg, op het gebied van 
maatschappelijk draagvlak, betaalbaarheid en inpasbaarheid. Daarom werken we nauw samen met 
het Rijk, de Provincie en betrekken we bewoners. 
 
  

https://zaansewarmtescanners.nl/
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8. 35TW, hoeveel wind- of zonnepanelen zijn dat? 
Dat zijn maximaal 4.025 windturbines van 3,6 MW (afhankelijk van hoe hard het ergens waait, dat is 
niet overal in Nederland hetzelfde) of 52.500 hectare zonnepanelen.  
 

9. Nieuwbouw Zaaneiland, 120 sociale huurwoningen op locatie Rochdale. De keuze voor 
welk type warmtevoorziening voor dit project bepaalt de verdere ontwikkeling van 
warmtevoorziening voor het gehele Zaaneiland. In de informatiefolder voor 20-01-2021 
staat vermeld "Daarbij kijken ze (wie is "ze"?) ook of het direct (dus niet in de 
toekomst?) aangeboden kan worden aan particuliere eigenaren op het eiland.." 
Wanneer worden de initiatiefnemers van Energiecoöperatie Zaaneiland i.o. hierbij 
betrokken? En wat betekent dit voor het haalbaarheidsonderzoek Aquathermie 
Zaaneiland door de gemeente Zaanstad? 

Deze vraag wordt later beantwoord.  
 

10. LTO heeft vorig jaar aangegeven dat er nog veel ruimte is voor zonnepanelen op daken 
van stallen in agrarisch gebied. Wordt hier iets mee gedaan? 

Daken van stallen waar ruimte is voor meer dan circa 60 zonnepanelen worden meegenomen in het 
kader van de RES (grootschalig zon op daken). Onafhankelijk hiervan, is het uiteraard altijd goed om  
daken van agrarische bedrijven net als die van andere bedrijven, waar mogelijk voor zonnepanelen te 
gebruiken.. 
 

11. Vanuit LTO Noord vragen wij ons af hoe de input van de eerdere bijeenkomst 
meegenomen is. Agrarische ondernemers zouden mogelijk een boerderijmolen kunnen 
plaatsen binnen hun bouwblok. 

Boerderijmolens zijn niet meegenomen in het kader van de RES. Als zoekgebied voor wind is in 
Zaanstad alleen het Noordzeekanaalgebied opgenomen in de RES. Behoud van de landschappelijk 
kwaliteit van Zaanstreek-Waterland is uitgangspunt geweest bij de zoektocht naar locaties voor 
grootschalige energieopwek. Daarnaast is gekeken naar de impact op de netinfrastructuur. 
 

12. Is de biomassacentrale nu volledig in bedrijf of niet? Hoeveel wordt er bijgestookt met 
gas, hoe groot is het aandeel naar verwachting? Is die bijstook allemaal via de 
hulpwarmte stations of doen bestaande cv-installaties nog mee? Zijn de originele 
ketels uit de ERA flats verwijderd? Is er nu (eindelijk) duidelijkheid over hoeveel CO2 
dit bespaart (of juist extra kost) t.o.v. conventioneel verwarmen? Is daarin ook rekening 
gehouden met de CO2 uitstoot van de aanleg en onderhoud van het warmtenet zelf?  

De biomassacentrale is inmiddels in gebruik conform de verleende vergunningen. 
Met betrekking tot het aandeel warmte op basis van bio-energie uit de biomassacentrale en warmte uit 
de gasgestookte hulpwarmtecentrales het volgende. In de oude situatie werden 5 flatgebouwen 
verwarmd met aardgas. In de nieuwe situatie met het warmtenet wordt dezelfde warmtevraag van de 
5 bestaande flats verzorgd voor circa 60% door de verbranding van gecertificeerd snoeiafval. De 
resterende ongeveer 40% warmte wordt met aardgas opgewekt op piekmomenten en wanneer de 
biomassacentrale niet beschikbaar is.  
 
Hieronder een vergelijking van de CO2 uitstoot in de oude en nieuwe situatie. Er is tevens rekening 
gehouden met de warmte uit aardgas, de calorische waarde van biomassa, energieverliezen en het 
energieverbruik voor de werking van de biomassacentrale en het warmtenet. 
 

CO2 uitstoot vergelijking oude en nieuwe situatie 

    

CO2 uitstoot oude situatie 3.760.144 kg/ CO2/ jaar  

CO2 uitstoot huidige situatie 1.840.350 kg/ CO2/ jaar  

Verschil 1.919.794 kg/ CO2/ jaar 51% minder CO2 uitstoot in nieuwe situatie 

 
Toelichting: 
- CO2 uitstoot oude situatie: geeft weer wat de uitstoot van de 5 flats (Brandaris, 

Pharus, Perim, Noordwachter en IJdooorn) was voor deze werden aangesloten op het 
warmtenet. 



Q&A webinars Zaanse Energietransitie  16 nov. 2020 & 18 jan. 2021   Blz.3 

-  CO2 uitstoot huidige situatie: geeft weer wat de uitstoot is van warmtelevering middels 
het warmtenet. Uitgangspunt hierbij is een verdeling van 60% biomassa en 40% 
aardgas inzet. 

 
13. Is er inmiddels iets gedaan met de 'aap uit de mouw' dat het huidige warmtenet en de 

aangesloten - veelal slecht geïsoleerde - woningen niet geschikt zijn voor verwarmen 
met lage temperatuurbronnen? Zijn er dan ook plannen om de bestaande aangesloten 
woningen en andere gebouwen voor lage temperatuurverwarming geschikt te maken? 
Op welke termijn wordt dit dan worden gerealiseerd?  

Voor bijna heel Zaanstad geldt dat energiebesparing essentieel is om de energietransitie in de 
gebouwde omgeving te realiseren. Isoleren zorgt niet alleen voor een lagere warmtevraag, ook de 
temperatuur waarmee een gebouw kan worden verwarmd is lager bij goede isolatie. Gebouwen 
worden zo geschikt gemaakt voor meerdere warmtebronnen en er kunnen meer woningen worden 
verwarmd met dezelfde hoeveelheid energie. Dit geldt ook voor gebouwen die reeds zijn aangesloten 
op een HT-warmtenet, ook die moeten alsnog isoleren om energie te besparen en uiteindelijk geschikt 
te zijn voor lagere temperaturen. Het is van belang gebouw gebonden maatregelen zoveel mogelijk te 
doen op natuurlijke momenten, in het tempo van de gebouweigenaar, zodat de maatschappelijke 
kosten zo laag mogelijk blijven. 
 

14. Wordt de nieuwe wijk Oostergauw op het warmtenet aangesloten? Krijgt deze wijk dan 
ook lage temperatuur warmtenet? M.b.v. welke energiebronnen gaat deze wijk 
verwarmd worden?  

Er zijn op dit moment geen concrete plannen om de nieuwe wijk Oostergauw op het huidige 
warmtenet Zaanstad-oost aan te sluiten. 
 

15. Wat is de definitie van een wijk die jullie gebruiken? Waar valt het buitengebied van 
bijvoorbeeld Assendelft onder? 

We hanteren de buurtindeling van het CBS. De buitengebieden van Assendelft vallen onder de 
buurten “De Zuid” en “Westerpolder”. In deze buurten voorzien we momenteel duurzaam gas hybride 
als warmteoptie. Daarbij moeten we opmerken dat juist in buitengebieden veel bijzondere objecten 
staan die vragen om een maatwerkoplossing. De zogenaamde opt-out in deze buurten zal naar 
verwachting relatief hoog zijn. Opt-out wil zeggen: variatie aan warmteopties binnen dezelfde buurt. 
 

16. Hoeveel woningen moet een nieuwbouwproject omvatten om een warmtenet te maken? 
Vanaf een schaalniveau van ca. 100 woningen in dichtheden vanaf 30 weq/ha (Woningequivalent per 
hectare), wordt het interessant om bij nieuwbouwprojecten het lage temperatuur warmtenet te 
verkennen. De nabijheid van een warmtebron zal in sterke mate bepalen of deze warmteoptie 
uiteindelijk haalbaar is. Het woningequivalent is een eenheid van warmtevraag die gebruikt wordt in 
het ontwerpen van warmtenetten. Een woningequivalent is gelijkgesteld aan 27 gigajoule per jaar, de 
ingeschatte hoeveelheid warmte-energie die nodig is om een gemiddelde Nederlandse woning van 
ruimteverwarming en warm water te voorzien. 
 

17. Wat is het tijdspad van het gehele traject van RES -> Transitievisie -
>Wijkuitvoeringsplan?  

Vaststelling RES 1.0: mei/juni 2021.  
Vaststelling Transitievisie Warmte: 1e of 2e kwartaal 2021. Voor wijkuitvoeringsplannen is geen 
generiek tijdspad, dat wordt per buurt bepaald samen met bewoners en partners waaronder de 
woningbouwcoöperaties, . 
 

18. Heeft de gemeente al kaartbeelden welke wijk welk label krijgt (all electric, warmtenet of 
hernieuwbaar gas? 

Ja, de concepttransitievisie warmte bevat een kaart met een voorkeurswarmte-optie per buurt, en een 
financieel-technische onderbouwing daarvan. 
 

19. Gaat warm water uit de kraan in alle opties elektrisch verwarmd worden? 
Nee, alleen daar waar all electric de voorkeursoplossing is of wanneer laagtemperatuur bronnen zoals 
warmte uit oppervlakte water moeten worden opgewaardeerd. ‘All electric’ betekent dat er in principe 
alleen een elektriciteitsnet in de wijk is. Als dat het geval is, dan is er een warmte-opwekinstallatie in 
de woning of het gebouw nodig die alleen elektriciteit gebruikt. In de praktijk is dit in principe de 
warmtepomp. 
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20. Waar draait die warmtepomp voor het opwaarderen dan op? Waar halen we die energie 

straks vandaan? 
Laagwaardige bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater en ondiepe geothermie zijn niet direct 
bruikbaar voor het verwarmen van gebouwen. De temperatuur van deze bronnen moet eerst worden 
opgewaardeerd met een warmtepomp. Hoewel het belangrijk is om onnodige elektrificatie te 
voorkomen, is collectieve, centrale opwaardering van de warmte veel efficiënter en minder belastend 
voor het net dan individuele opwaardering waarbij iedere woning zijn eigen warmtepomp heeft 
 

21. Is de gemeente zich bewust van de gevolgen bij het plaatsen van individuele 
warmtepompen in gebieden die bestaan uit veenbodem? Kun je zien als vergiet met 
heel veel gaatjes. 

All electric met een individuele bodemwarmtepomp is één variant binnen all electric. Er zijn meer 
varianten, zowel met als zonder warmtepomp. Als een bodemwarmtepomp technisch niet mogelijk is, 
kunnen andere opties overwogen worden. Een bodemwarmtepomp geldt wel als de meest efficiënte 
variant, dus waar deze technisch mogelijk is heeft die de voorkeur. 
 
 

22. Waar moet de elektriciteit voor all electric verwarmen allemaal vandaan komen? Nu 
wordt daarvoor 93% fossiel opgewekt waarvan 60% op gas! 

All electric betekent dat er in principe alleen een elektriciteitsnet in de wijk is. Als dat het geval is, dan 
is er een warmte-opwekinstallatie in de woning of het gebouw nodig die alleen elektriciteit gebruikt. 
Deze elektriciteit moet zoveel mogelijk komen van zonnepanelen op daken. Een goed voorbeeld 
hiervan is de nieuwbouwwijk Kreekwijk, die volledig all electric wordt ontwikkeld. De woningen wekken 
een groot deel van hun energieverbruik op met eigen zonnepanelen, en gebruiken een warmtepomp 
voor de verwarming van de woning. Voor de piekvraag kan de woning terugvallen op het 
elektriciteitsnet, dat conform het Klimaatakkoord in de loop der tijd ook zal vergroenen. 
 

23. Een warmtepomp neemt relatief veel ruimte in. Is de gemeente ook bereid coulanter te 
zijn bij vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een dakopbouw om ruimte te creëren? 

Of er inhoudelijk meegewerkt kan worden aan een dergelijk verzoek hangt af van vele factoren zoals 
locatie (bestemmingsplan), omvang en uitvoering (stedenbouw en welstand). Het plaatsen van een 
warmtepomp geeft geen ‘vrijbrief’ voor een omgevingsvergunning. Pas wanneer er een aanvraag voor 
omgevingsvergunning is ingediend worden dergelijke toetsten uitgezet en wordt er per casus 
beoordeeld. Vanzelfsprekend is onze inzet altijd om te komen tot een vergunbare aanvraag, waarbij 
de mogelijkheden die o.a. worden geboden in de Nota Woonbebouwing worden toegepast. 
 

24. Speelt de industrie in Zaanstad nog een potentiële rol bij het voeden van de eventuele 
warmtenetten? 

Ja. Als er bijvoorbeeld zicht is op een aquathermie bron (warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of 
drinkwater) kan vast gestart worden met het aanleggen van een warmtenetwerk en tijdelijk 
aangesloten worden op een “transitiebron’’. Biomassa, aardgas en restwarmte uit de industrie zijn van 
die transitiebronnen, waarmee een warmte-infrastructuur de komende jaren kan worden uitgerold. We 
zijn ons bewust dat we soms tijdelijk transitiebronnen nodig hebben, zodat we een start kunnen 
maken met de warmtetransitie. 
 

25. Hoe wordt door de gemeente omgegaan met geluidsnormen? 
Deze vraag wordt later beantwoord.  
 

26. Wat gaat er gedaan worden richting woningbouwcorporaties? 
Antw: De corporaties zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Dat 
zijn woningcorporaties Parteon, Rochdale, ZVH, Eigen Haard en WormerWonen, en daarnaast het 
Huurdersoverleg Zaanstreek en netbeheerder Liander. Om in een bestaande wijk een warmtenet te 
realiseren is er voldoende schaalgrootte en dichtheid van gebouwen nodig. Hoe hoger de temperatuur 
die met de beschikbare warmtebron kan worden geleverd, hoe meer woningen in aanmerking komen 
om aan te sluiten, hoe eenvoudiger en sneller de benodigde schaalgrootte kan worden bereikt. 
Woningcorporaties, die vaak meerdere woningen bezitten in buurten, kunnen makkelijker de 
benodigde schaal bereiken dan particuliere woningeigenaren.  
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27. Wat is het tijdschema van keuzes voor wijken in TVW? 
Na vaststelling van de TVW en al in aanloop daarvan wordt bekeken welke van de kansrijke wijken 
wanneer aangepakt kunnen worden. De vaststelling TVW bevat geen tijdschema voor de wijken,  
anders dan een verdeling van meest kansrijke wijken voor 2030 en na 2030. 
 

28. Nieuwbouwprojecten in bestaande wijken. In hoeverre bepaalt de keus van de 
warmtevoorziening voor de nieuwbouw de keus voor de rest van die wijk? 

Nieuwbouw in of nabij de bestaande bouw is een koppelkans om ook de bestaande bouw (versneld) 
aardgasvrij te maken. Per nieuwbouwlocatie moet daarom gekeken worden of er sprake is van een 
koppelkans en zo ja, wat voor invloed dat heeft op de warmteoptie voor de nieuwbouw. Zeker als de 
nieuwbouw wordt aangesloten op een warmtenet van hoogstens middentemperatuur (70 graden) is 
dat een koppelkans voor de bestaande bouw. 
 

29. Wanneer wordt bekend welke wijken welke opties hebben of juist niet? 
Na vaststelling van de TVW en al in aanloop daarvan wordt bekeken welke van de kansrijke wijken 
wanneer aangepakt kunnen worden. De vaststelling TVW bevat geen tijdschema voor de wijken,  
anders dan een verdeling van meest kansrijke wijken voor 2030 en na 2030. 
 

30. Worden de kosten van de infrastructuur niet heel erg duur?  
In de Transitievisie Warmte maken we keuzes op basis van de laagste maatschappelijke kosten van 
de hele warmteketen: dus kosten van de energiebron, de infrastructuur, en kosten voor de 
aanpassingen die in het gebouw zelf. Door als gemeente in onze TVW de laagste maatschappelijke 
kosten als uitgangspunt te nemen brengen we gezamenlijke betaalbaarheid dichterbij. Over het 
algemeen zit het grootste deel van de kosten van de warmtetransitie in het gebouw, en niet in de 
infrastructuur. 
 

31. Hoe staat het met ons warmtenet. Is of wordt dat nou geschikt voor lage temperatuur of 
niet? Oftewel kunnen die BMC en die gas "hulp" warmtestations binnenkort uit of niet? 

Bij warmtenetten moet er voldoende perspectief zijn op een duurzame warmtebron. In Zaanstad is er 
op termijn waarschijnlijk voldoende haalbare potentie van duurzame warmtebronnen. Echter, de 
realisatie van duurzame bronnen is kostbaar en vereist dus veel schaalgrootte. Die schaal kan vaak 
niet in korte tijd worden gerealiseerd. Het einddoel kan zijn om bijvoorbeeld geothermie te gebruiken, 
maar die bron vraagt een afzet van minstens 5.000 woningen. In de praktijk zullen we daarom nog 
moeten beginnen met tijdelijke transitiebronnen die soms minder duurzaam zijn maar wel op termijn 
de benodigde schaal kunnen realiseren. 
 

32. Is er ook nagedacht over de woningen in het buitengebied? Veel hebben nu nog een 
eigen tank met propaangas. 

In de buitengebieden staan vaak veel bijzondere objecten die een maatwerk warmte optie nodig 
hebben. Woningen die nooit zijn aangesloten op het gasnet zijn daarvan een voorbeeld. In de 
buitengebieden van Zaanstad voorzien we de warmteoptie “duurzaam gas hybride”, dat wil zeggen 
dat zoveel mogelijk gas wordt bespaard, door middel van een hybride warmtepomp en isolatie, en de 
resterende gasvraag op termijn duurzaam wordt ingevuld. Echter voorzien we ook een relatief grote 
“opt-out” in deze gebieden. Opt-out betekent: er komen verschillende warmteopties in één buurt voor. 
Zo is het mogelijk dat bepaalde gebouwen in het buitengebied bijvoorbeeld overgaan op all electric 
variant. 
 

33. Hoe wordt er omgegaan met subsidies voor zelfklussers? 
Zaanstad heeft geen subsidie regeling voor zelfklussers. De Stappensubsidie regeling en de RRE 
subsidieregeling vergoeden energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd door bedrijven. 
Op onze website Nieuw Zaans Klimaat staan linkjes naar de verschillende subsidies. Zie de website 
Nieuw Zaans Klimaat, onder “wat kan ik zelf doen”.  
Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Zaanstad. Op de website van Duurzaam 
Bouwloket is ook te zien welke subsidies beschikbaar zijn: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.  
 
  

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/wat-kan-ik-zelf-doen/hulp-en-advies-bij-verduurzamen
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
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34. Heeft Zaanstad zich gehouden aan haar toezegging om per einde contract (oktober 
2020) over te stappen van Eneco Zakelijk naar WeSpark of een andere (wél) groene 
energieleverancier?  

De gemeente is per 1 januari 2021 overgestapt naar WeSpark en een klein deel naar HVC. Zie ook 
het linkje naar de website Nieuw Zaans Klimaat  
 

35. Wat betreft warmtenetten: Biomassa is uit de gratie, geothermie is volop in onderzoek, 
maar het ziet er voor de MRA niet heel hoopvol uit. Warmtenetten bijstoken met 
aardgas helpt toch helemaal niets voor het klimaat? Restwarmte wordt steeds minder 
(b.v van elektriciteitscentrales) Dus er blijft niet veel over dan aquathermie en centrale 
warmtepompen. En dat is in Nederland nog experimenteel. Zou het mogelijk niet 
handiger zijn om warmtenetten op halt te zetten tot de eventuele economische 
levensvatbare bron zich aandient en tot dan vooral WKO voor nieuwe woningen en 
isoleren van bestaande woningen? 

Voor de gemeente zijn de doelen uit het klimaatakkoord leidend. Zoals eerder in deze q&a 
aangegeven zijn transitiebronnen nodig om schaal te maken met warmtenetten, maar is het einddoel 
voor onze warmtenetten een duurzame warmteoplossing. Daarbij doen nieuwe economisch 
levensvatbare technieken en bronnen zich niet spontaan voor, maar zijn ze een gevolg van nieuwe 
inzichten die we opdoen door leren en doen. De transitievisie warmte wordt in principe iedere vijf jaar 
herijkt. Dat betekent dat de nieuwste technische en financiële inzichten kunnen worden verwerkt, en 
dat zowel fasering als warmteopties kunnen worden aangepast aan de laatste stand van zaken. 
 
  

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/gemeente-koopt-lokaal-opgewekte-energie-bij-zaanse-energie-cooperatie
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Q&A Webinar Zaanse Energietransitie van 16 november 2020 

A. VRAGEN OVER DE RES 

1. Kunnen jullie ingaan op water als energieleverancier? Zaanstad heeft veel water! 
De gemeente ziet energie uit water als belangrijke bron van duurzame verwarming voor Zaanstad. 
Daarbij is warmte uit oppervlaktewater, zoals de Zaan, het meest kansrijk. Per locatie moet echter wel 
nog nader worden onderzocht in hoeverre water voor die locatie een geschikte energiebron kan zijn. 
 

2. Gaat Zaanstad alles Tenderen? Of zijn er andere mogelijkheden? 
Er zijn ook andere mogelijkheden en dit kan ook per locatie verschillen. Dit wordt nog nader 
uitgewerkt.   
 

3. Hoeveel TWh wordt in Zaanstad /Waterland gebruikt in totaal? 
Het energieverbruik in de gebouwde omgeving van ZaWa is ongeveer 1,2 % van het landelijk 
energieverbuik. Dat komt neer op 24.902 TJ (2016, bron: Energiemix). 

 
4. Kunnen jullie aangeven hoe aquathermie leeft als potentiële warmte bron binnen 

Zaanstad. Kijk naar de lengte van de Zaan (Wormer tot aan Noordzeekanaal ) 
De gemeente ziet energie uit water als belangrijke bron van duurzame verwarming voor Zaanstad. 
Daarbij is warmte uit oppervlaktewater, zoals de Zaan, het meest kansrijk. Per locatie moet echter wel 
nog nader worden onderzocht in hoeverre water voor die locatie een geschikte energiebron kan zijn. 
 

5. Is het bekend dat de doelstellingen van Parijs niet alleen niet gehaald gaan worden, 
maar inmiddels volkomen achterhaald zijn en dat we op weg gaan naar een opwarming 
van 2,5 á 3,5 graden in 2100 (i.p.v. 1,5 tot 2)? Dat een doelstelling van 39% minder CO2 
dus veel te weinig is? 

De doelstelling 49% minder CO2 in 2030 is een tussendoelstelling om in 2050 een reductie van 95% 
te halen. Deze doelstellingen volgen rechtstreeks uit de doelstellingen van Parijs en het Nederlandse 
klimaatakkoord. Als laatstgenoemde doelstellingen wijzigen, zal dit ook zijn weerslag hebben in de 
RES en andere onderdelen van de energietransitie.   
 

6. Kan er worden ingezoomd op de zoekgebieden zon? 
Er wordt nog gewerkt aan duidelijker kaarten voor zon. Nu is grootschalig voorzien op grote daken, 
boven parkeerterreinen en in de strook langs Noordzeekanaalgebied (Westerspoor-Nauerna). 
 

7. Wordt er ook gekeken naar waterstof om van het aardgas af te gaan? 
In de transitievisie warmte is het perspectief op duurzaam gas opgenomen. Daarbij baseert de 
transitievisie warmte zich op het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord staan verwachtingen over de 
beschikbaarheid van zowel groengas als waterstof voor de gebouwde omgeving, in 2030 en erna. 
Voor waterstof in de gebouwde omgeving wordt pas na 2030 een rol verwacht. De komst van 
waterstof voor de gebouwde omgeving is hoe dan ook erg onzeker vanwege de schaarste en 
vanwege het feit dat waterstof in andere sectoren zoals industrie en mobiliteit een waardevollere 
toepassing heeft. 
 

8. Opgave2,7 TWh Zaanstad nu 0,43TWh... Waarom gaat de opgave / berekening 
uit van het huidige energiegebruik i.p.v. het toekomstige (3 X meer t.b.v. 
warmtepompen, electrische auto's, etc.)? 

De landelijke opgave is 35 TWh in 2030. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige groei van het 
energiegebruik van de gebouwde omgeving en met ge verwachtige besparingen. De optelsom van 
alle 30 RES-regio's moet minimaal leiden tot 35 TWh grootschalige opwek zon en wind in 2030.   
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9. Wat is de visie van de gemeente Zaanstad op Geothermie? is al onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid in de regio? 

De gemeente ziet geothermie als een belangrijke potentiële bron om de warmtevraag in de gebouwde 
omgeving te verduurzamen. Er zijn nog veel onzekerheden over geothermie omdat er relatief weinig 
kennis is van de diepe ondergrond. De studie "WARM in Noord-Holland Zuid" is de meest recente 
studie op het gebied van geothermie. Volgens deze studie is de hoeveelheid ondergronddata 
onvoldoende om een gedegen uitspraak te doen over de regio. Wel komen er in onze regio aardlagen 
voor waarin elders succesvolle geothermieboringen hebben plaatsgevonden. Er lopen diverse 
onderzoeken. 
 

10 Waarom alleen daken betrekken waar meer dan 60 panelen op kunnen, als alle 
zeilen moeten worden bijgezet? 

De RES is gericht op grootschalige opwek, waarvoor ook SDE+-subsidies beschikbaar worden 
gesteld. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat ook op andere daken zonnepanelen worden 
aangelegd. Alleen tellen deze niet mee voor de RES. 
 

11 Waarom alleen bestaande daken en niet ook parkeerplaatsen e.d. bedekken? 
Parkeerplaatsen worden ook meegenomen, zoveel mogelijk in combinatie met maatregelen in het 
kader van klimaatadaptatie.  
 

12 hoe wil je tenderen als de gemeente geen eigenaar van de grond is? 
Zie antwoord vraag 2 hierboven. 
 

13 Wat is de verhouding zon / wind? 
Momenteel wordt nog gewerkt aan een nadere uitwerking van het zoekgebied Noordzeekanaal. Als dit  
duidelijk is, kan op deze vraag een antwoord worden gegeven.  

 
14 wat zijn de zoekgebieden grootschalig zon op land? 

Bij Nauerna (en langs snelwegen, o.a. A8). 
 
 
 
 
B. VRAGEN OVER WARMTE 
 

15.  Warmtevraag is het allergrootste grootste aandeel van de energiebehoefte. Hoe 
wil men daarin dan gaan voorzien als er nog niet naar bronnen voor wordt gezocht? 
Volledig vervangen door elektriciteit?   

De warmtetransitie is een stapsgewijze transitie waarbij we in het gros van de gebouwde omgeving 
beginnen met warmtevraagbeperking, zoals isoleren. In een aantal kansrijke wijken kunnen we echter 
wel direct beginnen met nadenken over aardgasvrij. Het gaat dan om buurten die kansrijk zijn voor 
een warmtenet. Er is perspectief op verschillende bronnen in Zaanstad, zoals aquathermie, die wel 
allemaal nog nader moeten worden onderzocht. Een deel van de warmtevraag zal in de toekomst 
elektrisch kunnen worden ingevuld, het gaat dan bijvoorbeeld om zeer recent gebouwde wijken. 
 

16.  De afstand van opwekking naar afname is soms erg groot. Zijn netbeheerders 
voldoende betrokken? 

Bij warmtenetten geldt inderdaad dat de afstand tussen bron en afnemer niet te groot mag zijn. Het 
verschilt per project en bron hoe groot die afstand kan zijn. Wanneer een warmteproject concreter 
wordt is het belangrijk dat er een warmtenetbeheerder in beeld komt die vertrouwen heeft in een 
succesvolle businesscase. De afstand tussen bron en afnemer speelt daarin een rol. 
 

17.  In hoeverre kan waterstof het aardgas overnemen? 
De verwachting is dat een nog onbekend, maar wel relatief klein deel van de huidige gasvraag in de 
gebouwde omgeving op den duur kan worden overgenomen door waterstof, en in ieder geval pas na 
2030. De gemeente baseert zich hierin op de uitgangspunten en afspraken uit het Klimaatakkoord. De 
geringe beschikbaarheid van waterstof voor de gebouwde omgeving heeft enerzijds te maken met 
schaarste van duurzame waterstof en anderzijds met het feit dat waterstof in andere sectoren, zoals 
industrie, een veel waardevollere toepassing heeft. 
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18. Heeft Zaanstad een groot aanbod restwarmte? 
Waarschijnlijk niet. In Nederland zijn er slechts weinig bedrijven die zowel technisch als economisch 
restwarmte kunnen uitkoppelen op een schaal dat het interessant wordt voor warmtelevering. 
Desalniettemin is het een van de bronnen die nader onderzocht kunnen worden. 
 

19. Waarom een warmtenet met transportverlies, waar bovendien een gigantische 
infrastructuur voor nodig is? 

Omdat warmtenetten in veel buurten de laagste maatschappelijke kosten hebben en omdat ze 
ondanks de transportverliezen kunnen leiden tot een (nagenoeg) CO2-neutrale warmtevoorziening. 
 

20. Wordt er onderscheid gemaakt in rest warmte industrie en woningen? 
Het onderling uitwisselen van restwarmte tussen industriële bedrijven valt buiten het bereik van de 
transitievisie warmte. De transitievisie warmte kijkt uitsluitend naar de gebouwde omgeving. 
 

21. Waarom maar 3 opties (3e is gas) Waar blijven biomassaketels in dit verhaal? 
En zonneboilers? 

In het algemeen zijn het elektriciteitsnet, het gasnet en het warmtenet de drie "hoofdinfrastructuren". 
Daarbinnen zijn er inderdaad verschillende varianten. Het gebruik van biomassa op woningniveau, 
zoals pelletketels, is binnen de bebouwde kom niet wenselijk vanwege milieuoverwegingen. 
Zonneboilers zijn een interessante variant van all electric. 
 

22. Weet Zaanstad dat woningen individueel ook op aquathermie verwarmd kunnen 
worden? 

Ja. Individueel aquathermie met bijvoorbeeld bodemlussen is een interessante variant van all electric. 
 

23. Hoeveel gas moet er - naast biomassa - worden bijgestookt in het huidige 
warmtenet? 

Bij een warmtenet blijft er vaak een piekvraag over op de koudste dagen van het jaar, die niet door de 
basislastbron kan worden ingevuld. Daar wordt dan een piekvoorziening bijgezet. Dit is vaak een 
gasgestookte ketel. In de regel gaat dat om 10% tot 20% van de totale warmtevraag op een 
warmtenet. In de toekomst kunnen die piekvoorzieningen verduurzaamd worden met duurzaam gas of 
wellicht industriële warmtepompen. 
 

24. hoeveel CO2 heeft de productie en installatie van het warmtenet gekost? 
hoeveel bedraagt het transportverlies? hoeveel CO2 denkt men dan nog te besparen 
met het huidige warmtenet?  

De data m.b.t. hoeveel CO2 de productie en installatie van het warmtenet heeft gekost, heeft de 
gemeente niet voorhanden. Aan de gemeente is gegarandeerd dat t.a.v. de exploitatie van het 
warmtenet de opgegeven EOR (Equivalent Opwek Rendenment) op geleverde warmte bedraagt: 
150% (eerste 5 jaar), 175 % (jaar t/m 10) en 200% (na eerste 10 jaar). Het huidige warmtenet levert 
51% minder CO2 uitstoot op (d.i. 1.919.793 kg CO2/jaar). 
 

25. Hoe en wanneer worden bewoners betrokken bij de keuze voor 'all electric', 
'wamtenet', 'hernieuwbaar gas'? 

Bewoners worden nu al betrokken, tijdens het opstellen van de transitievisie warmte. De definitieve 
keuze voor een warmteoptie in een wijk wordt genomen door de gemeenteraad in een zogenaamd 
"wijkuitvoeringsplan". Tijdens het opstellen van het wijkuitvoeringsplan worden bewoners en andere 
belanghebbende partijen wederom betrokken. 
 

26. Hoe wil men dit hoge temperatuurnet geschikt maken voor lage temperatuur? 
Het warmtenet zelf (de buizen onder de grond) zijn nu al geschikt voor lagere temperaturen. De 
flexibiliteit van de infrastructuur is een van de voordelen van een warmtenet. Het is daarnaast 
technisch mogelijk om op termijn de bron te vervangen, of aan te vullen. Voorwaarde is wel dat de 
afnemers dan ook klaar zijn voor lagere temperaturen qua isolatie, installatie en ventilatie. 
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27. Waar denkt men (lage temperatuur) industriële restwarmte vandaan te halen, nu 
die zelf verduurzamen?  

Hoewel industriële restwarmte inderdaad een nog onbepaalde potentie heeft, ziet de transitievisie 
warmte in aquathermie en geothermie een grotere potentie. De onzekerheid van restwarmte op de 
(zeer) lange termijn is een van de redenen om ook naar andere bronnen te kijken. 
 

28. Met waterstof hoef je de bestaande woningen en infrastructuur dus niet aan te 
passen volgens Rob Geldhof, waarom wordt het dan enkel kleinschalig toegepast? 

Omdat waterstof in de gebouwde omgeving zeer onzeker is. Pas na 2030 is de verwachting dat 
waterstof beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving, en dan in een nog onbekende hoeveelheid. 
De onzekerheid zit hem in de schaarste van duurzame waterstof en in het feit dat waterstof een 
waardevollere toepassing heeft in andere sectoren, zoals industrie. 
 

29. Er is veel kennis in NL over aquathermie, hoe de potentie te bepalen is en de 
nodige gerealiseerde projecten. Waarom wordt hiervan geen gebruik gemaakt? 

De transitievisie warmte baseert zich wel degelijk op deze kennis. Om die reden wordt aquathermie in 
de transitievisie warmte ook genoemd als een zeer kansrijke bron voor de verduurzaming van 
Zaanstad. 
 

30. Is er reeds bekend hoe de evt. overtollige restwarmte kan worden opgeslagen?? 
Zijn hier reeds voorbeelden van? 

De transitievisie warmte gaat niet in detail in op de technische (on)mogelijkheden van warmte-opslag. 
In het algemeen is warmte-opslag een onderdeel van iedere collectieve warmte-oplossing, 
bijvoorbeeld in de vorm van dag- en nachtbuffering of seizoensopslag van lage-temperatuurwarmte. 
 

31. Mogen in Zaanstad WKO toegepast worden? 
Ja. Er zijn reeds veel WKO-systemen in Zaanstad. Zie bijv. https://wkotool.nl/ 
 

32. Dus waar gaan we dat warmtenet dan mee verwarmen? 
De huidige warmtenetten in Zaanstad worden verwarmd met respectievelijk een 
warmtekrachtkoppeling (aardgas) en een biomassa-installatie. Geothermie en aquathermie zijn voor 
Zaanstad de belangrijkste bronnen waarop perspectief is voor toekomstige duurzame voeding van 
warmtenetten. 
 

33. We redden het vast niet met wind en zon gezien de acceptatie van de omgeving. 
Welke andere opties zijn in onderzoek? 

Een andere optie waar momenteel naar wordt gekeken is besparen (zuiniger-slimmere apparatuur, 
isolatie e.d.) 
 

34. Er zijn plannen voor drijvende woningen in Zaanstad waar aquathermie 
toegepast gaat worden. Hoe is de gemeente daar bij betrokken? 

Dit wordt nader onderzocht. Wel bekend is dat er een aantal plannen zijn voor drijvende woningen. 
 

35 Ik maak mij vooral zorgen over de ongelijktijdigheid van wind energie en ook 
aquathermie. Wat voor plan zit daar achter? 

De ongelijktijdigheid van duurzame opwek van elektriciteit en de warmtevraag is inderdaad een groot 
nadeel van elektrificatie van ons warmtesysteem. Het betekent in het ergste geval namelijk dat 
fossiele piekvoorzieningen, zoals gascentrales, moeten bijspringen op piekmomenten. Om die reden 
is het belangrijk om de warmtevraag in de woning zoveel mogelijk terug te dringen, te blijven 
innoveren als het gaat om (decentrale) energie-opslag, en naast elektrificatie ook andere 
warmteopties toe te passen, zoals warmtelevering en duurzame, hybride gasoplossingen. 

https://wkotool.nl/

