
SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp : Leiderdorp van het gas af

Vraagsteller: GroenLinks Bob Vastenhoud

Datum : 16 juni 2020

Vraag: Onze fractie heeft berichten gekregen van verontruste burgers die diverse vragen stelde over de 
plannen om de oranjewijk van het gas af te halen. Daarover heeft mijn fractie een aantal vragen:
Volgens de briefschrijver geeft de gemeente deze kostenraming:

BAK-kosten (aansluitbijdrage): € 8.000,00

Gemiddelde kosten woning aanpassing:                      € 7.000,00

Startkosten totaal € 15.000,00

  

Jaarlijkse (terugkerende) warmtekosten gemiddeld:      
                         

€ 1.850,00

Huidige jaarlijkse gaskosten  per jaar
(niet duidelijk is of hier vastrecht is meegerekend)

€ 1.000,00

 
1. Kloppen deze kosten met het beeld dat de gemeente heeft?

Antwoord:  Deze kosten komen niet helemaal overeen met de cijfers die wij hebben. Het DWA 
rapport (varianten studie Oranjewijk en Doeskwartier-West) laat zien dat een warmtenet de 
goedkoopste alternatief is voor aardgas in de Oranjewijk en Doeskwartier West. Daarbij wordt 
uitgegaan van de volgende cijfers:

Warmtenet 

BAK-kosten (aansluitbijdrage): Restwarmte Lokale bron

BAK-kosten (aansluitbijdrage): € 8.000 € 10.800

Aanpassingen woning inclusief kookvoorziening € 4.000 € 4.000

Afsluitkosten gas aansluiting - -

Btw - -

Totaal investering € 12.000 € 14.800

Optioneel isolerende maatregelen (zijn niet nodig 
voor een HT-net)

€ 6.000 € 6.000

Jaarlijkse kosten Restwarmte Lokale bron

Warmtenet zonder isolatie € 1.975 € 1.975

Warmtenet met isolatie € 1.750 € 1.750

Op aardgas blijven € 1.870



Voor de subsidieaanvraag in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken hebben wij een 
gedetailleerde business case opgesteld. De volgende cijfers zijn daar aangenomen 
(grondgebonden woning) 

BAK-kosten (aansluitbijdrage): € 6.500

Aanpassingen woning € 3.500

Kookvoorziening € 1.400

Afsluitkosten gas aansluiting € 597

Btw                   € 2.519

Totale investering € 14.516

De benodigde gemiddelde investering per woning bedraagt naar verwachting ruim € 14.500 
inclusief BTW. De totale aangenomen investering omvat de volgende posten: de BAK, de kosten 
voor inpandige aanpassingen (dit is een geschat bedrag voor bouwkundige en 
installatietechnische aanpassingen achter de afleverset), de kosten voor een nieuwe 
kookvoorziening (inductiekookplaat en aanpassing elektra) en afsluiten kosten van de gas 
aansluiting. De posten zijn inclusief BTW). Wij merken wel op dat de kosten per woningtype kan 
afwijken.

2. In hoeverre komen deze kosten geheel voor rekening van de bewoners?
Antwoord:  In het Klimaatakkoord staat dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar moet 

zijn, met woonlastenneutraliteit als uitgangspunt. Wij onderstrepen dit streven en zullen 

woonlastenneutraliteit ook als uitgangspunt hanteren binnen onze warmtetransitie. 

Wat betreft de casus Oranjewijk en Doeskwartier-West gaan we op korte termijn niet uit van een 

(substantiële) besparing op de energienota als gevolg van aansluiting op het warmtenet. 

Daardoor is in de huidige casus alleen sprake van woonlastenneutraliteit als de benodigde 

investering voor een groot deel wordt gecompenseerd middels subsidies. Aangezien dit bedrag bij 

de huidige aannames optelt tot gemiddeld €14.500 per object, is het onontkoombaar om ook van 

de bewoners een bijdrage te vragen. De gemeente gaat in deze casus uit van een bijdrage per 

object van € 10.250 (aangevraagd bij het Rijk), wat betekent dat de afnemers/bewoners zelf een 

bedrag van (maximaal) ca. € 4.250 dienen bij te dragen. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de 

kosten die de bewoners de komende 15 jaar gehad zouden voor de vervanging van de CV-ketel 

(gemiddeld € 2.500) en het onderhoudscontract van de CV-ketel (gemiddeld € 100 per jaar x 15 

jaar = € 1.500). De eigen bijdrage komt daarmee op ongeveer € 250 per huishouden. De 

verwachting is wel dat een woning welke is aangesloten op een duurzame bron meer waard is 

dan een woning die nog op gas aangesloten zit.  In de berekening voor woonlastenneutraliteit is 

dit nog niet meegenomen. 

3. Is te verwachten dat de kosten nog lager, of hoger kunnen uitvallen?
Antwoord: Wij streven ernaar dat kosten niet hoger zullen uitvallen. Wij merken wel op dat het 

een business case berekening is en dat per type woning (hoogbouw, laagbouw, utiliteit enz.) de 

kosten kunnen variëren. 

4. Is er iets te zeggen over de te verwachten ontwikkeling van de jaarlijkse kosten?

Antwoord: In de huidige Warmtewet is het tarief dat warmtebedrijven in rekening mogen 

brengen gemaximeerd op de kosten van een gemiddelde gebruiker die voor zijn 

warmtevoorziening gebruik maakt van aardgas. Deze tarifering op basis van gasreferentie is in de 

context van de energietransitie niet lang houdbaar. De gasreferentie houdt steeds minder 

verband met de onderliggende kosten voor de warmtelevering naarmate er meer gebruik wordt 

gemaakt van andere, duurzamere bronnen. Daarom heeft de minister van EZK in zijn 



voortgangsbrief over het wetstraject Warmtewet 2 aangekondigd dat er een nieuwe 

tariefmethodiek komt. Een uitgangspunt is dat tariefregulering prijsbescherming moet bieden aan 

consumenten.

De minister van EZK verwacht dat de nieuwe tariefmethodiek (meer) kosten-gebaseerd zal zijn. 

Dit biedt consumenten de zekerheid dat ze niet meer betalen dan de efficiënte kosten\. Ook 

draagt dit bij aan het maken van lokaal efficiënte keuzes in de wijkgerichte aanpak, aldus de 

minister. Volgens de huidige planning kan de Warmtewet 2 in 2022 in werking treden. Het kan 

echter tot 2030 duren voordat het nieuwe tariefstelsel volledig is ingevoerd.

5. Wat is de verwachting van het college met betrekking tot het percentagebewoners dat bereid 

is mee te doen tegen deze kosten?

Antwoord: Wij hebben onlangs in de wijk een peiling gehouden. Daarbij blijkt dat 36 % van 

respondenten (300 in totaal) wil aansluiten op een warmtenet. 46% geeft aan het nog niet te 

weten (heeft nog niet de juiste informatie en inzichten). 18% wil vooralsnog niet op een 

warmtenet. 

6. Heeft het college een beeld hoeveel bewoners mogelijk als alternatief een all-electric 

oplossing kiezen?

Antwoord: Uitgaand van de peiling heeft 1% van de respondenten expliciet gekozen voor een 

all-electric oplossing. Als we kijken naar de draagvlak voor een warmtenet kunnen we uitgaan 

van de 18% die zich vooralsnog niet willen aansluiten op een warmtenet en impliciet kiest voor 

een andere oplossing (individuele oplossing). 

7. Bij welke percentage van wijkbewoners dat zelf een alternatief ontwikkeld voor het 

warmtenet, komt de rendabiliteit van het warmtenet in gevaar?

Antwoord: De marktpartijen geven aan dat dit percentage ergens ligt tussen de 75%  en 100% 

van de woningen, afhankelijk van de business case. In elke business case voor het aansluiten van 

bestaande woningen op een warmtenet is het afdekken van een onrendabele top nodig. 

Mochten er minder woningen aansluiten betekent dit  dat de onrendabele top en daarmee de 

bijdrage aansluitkosten BAK gaat stijgen. 

8. In hoeverre is de mogelijkheid onderzocht om op andere manieren de Oranjewijk van het gas 

af te halen. Bijvoorbeeld met waterstof door de bestaande leidingen? Welke kostenplaatjes 

horen daarbij?   

Antwoord: Adviesbureau DWA heeft alle mogelijke alternatieven bekeken. Voor een compleet 

overzicht verwijzen wij u naar het DWA rapport op www.leiderdorp.nl/oranjewijk. Zo heeft DWA 

ook de all-electric oplossing doorgerekend. Omdat de woningen slecht geïsoleerd zijn, zijn de 

kosten voor een overstap naar all-electric geraamd tussen de €37.500,- en €45.000,-. Waterstof 

achten wij op middellange termijn geen haalbare optie voor de gebouwde omgeving. Op basis 

van verschillende studies kunnen we concluderen dat waterstof in de gebouwde omgeving een 

zeer beperkte rol gaat spelen, in ieder geval tot 2030. De vraag naar waterstof in de industrie 

(zal meer groeien), het nog beperkte aanbod en de kostprijs maken waterstof nog geen 

aantrekkelijke optie voor structurele toepassing in de gebouwde omgeving. We verwachten dat 

waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie als het gaat om het 

verduurzamen van de industrie, mobiliteit en het in balans houden van onze elektriciteitsnetten. 

http://www.leiderdorp.nl/oranjewijk

