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DWA
'Anno 2019

Holding ± 170 m/v

6 vestigingen



Aanleiding en opgave
'Aardgasvrij in 2050



Aanpak DWA
'Transitievisie Warmte



In 10 stappen naar aardgasvrije wijken





Van het gas af





Alternatieven
'Temperatuurniveau



Uitganspunten en afwegingscriteria
'Wat zijn de bestuurlijke uitgangspunten in relatie tot de transitie

• Betaalbaar

• Betrouwbaar

• Schoon en veilig

• Samen met de stad

• Niet …

Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040:

“Een belangrijke ambitie daarbij is er samen voor zorgen 
dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene stad is, 
ook voor de komende generaties.”

“Investeren in een energieneutrale stad is een zaak van 
iedereen. Bewoners, ondernemers, organisaties én 
gemeente moeten hiervoor de handen ineenslaan.”



Uitganspunten en afwegingscriteria
'Welke criteria horen daarbij, hoe komen we tot een prioritering?

1. Voorkeursoptie nu haalbaar

2. Kostenafstand tot het alternatief

3. Initiatief vanuit bewoners

4. Werk met werk maken

5. VvE en woningcorporatiebezit

6. Besparingspotentie koopwoningen



Huidige stand van zaken
'Eerste analyse









Analyse - buurtgroepen

'Voorbeeld van een indeling in vergelijkbare buurten 
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Koppelkansen



Uitganspunten en afwegingscriteria
'Prioritering visualiseren



Praktijkcasus

'Woonplus - Schiedam

'Ambitie Woonplus: vergaande CO2-reductie en 

aardgasvrij in 2050



Warmtenet met restwarmte



Warmtepomp op buitenlucht



Consequenties voor de woningen
'Warmtenet met restwarmte (70°C)

'Ruimtebeslag in de woningen

'Voorziening voor warm tapwater



Consequenties voor de woningen

'Ruimtebeslag in de woningen 

'Voorziening voor warm tapwater

Warmtepomp met boilervat

'Warmtepomp met buitenlucht (50°C)



Effect op het warmteafgiftesysteem
'Gasketels naar stadsverwarming of all electric

'Warmtenet:  90/70°C → 70/50°C = warmteafgifte van radiatoren daalt met 40%

'Warmtepomp: 90/70°C → 50/40°C = warmteafgifte van radiatoren daalt met 70%

'Compenseren door isolatiemaatregelen en/of 

aanpassingen aan het afgiftesysteem



Investeringen en CO2-uitstoot galerijflat 1965 (voorbeeld woningcorporatie)

'Exclusief btw



Jaarlijkse lasten galerijflat 1965 (voorbeeld woningcorporatie)

'Exclusief kapitaalslasten, evt. huurverhoging en btw 



Investeringen en CO2-uitstoot rijwoning 2005 (voorbeeld woningcorporatie)

'Exclusief btw



Jaarlijkse lasten rijwoning 2005 (voorbeeld woningcorporatie)

'Exclusief kapitaalslasten, evt. huurverhoging en btw 
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