
Inleiding Gebiedsenergie
Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid



bpd ontwikkeling

Focus

- Woonconcept- en gebiedsontwikkeling

- Betrekken klanten en stakeholders

- Nieuwe samenwerkingsvormen 

- Planologie en grondexploitatie. 

Minder uitontwikkeling en realisatie



Gebiedsenergie

Voorbeelden Duurzame energie

• Warmtelevering

• Warmtekoude opslag voor meerdere percelen 

• Elektriciteitsopwekking op een ander perceel

• Biogas opwekking elders

Onderscheid door perceel en norm

• Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (NVN 

7125)

• Energieprestatienorm voor Gebouwen NEN 7120



Wettelijk kader gebiedsenergie 1

• Als vervanger van maatregelen op het eigen perceel/gebouw

ingeperkt door Bouwbesluit: 

Max 1,33 x EPC eis

Voorbeeld: Getrapte eis met voorbeeld woning:

1. met forfaitaire warmte <EPC 0,53

2. Met gelijkwaardigheid warmte <EPC 0,40

• Duurzamer dan wettelijk mag altijd



Wettelijk kader gebiedsenergie 2

• Gemeente bevoegd gezag

• heden voornorm NVN 7125, NEN7125 wordt verwacht..

• Woningwet artikel 1b, lid 2



Voorbeeld Stadswarmte

+ EPC effect.

+ geen lokale rookgassen

+ Ontzorging

-/- Omstreden, ook mét warmtewet 

-/- Star, bijv NoM

Bron figuur NUON



Voorbeeld Zonnepanelen op een ander dak

Casus Vught:

• Kader NVN 7125

• Norm rekenregels=> +28% meer PV

• <10 km hemelsbreed

• Samenhangende ontwikkeling duurzame 

opwekking en gebouw

• SDE, 15 jaar

Bron fotos Cobouw



Voorbeeld Ruw Biogas

• Pilot Eerbeek 

• Eerste project in Bestaande bouw

• Gasbron vaak lokaal aanwezig 

+ 90% warmtevraag verduurzamen.

+ betrouwbaar, aardgas als backup

-/- Elektrisch koken en speciale multigas cv-ketel 

-/- Lokaal gas produceren brengt mogelijk hinder/risico

- Voorbeeld BIOnet (Atag Liander)

Bron foto Oneworld

Bron figuur Atag



Voorbeeld Ruw Biogas

• Eerste project in Bestaande bouw…

+ 90% warmtevraag verduurzamen.

+ betrouwbaar, aardgas als backup

-/- Elektrisch koken en speciale multigas cv-ketel 

-/- Lokaal gas produceren brengt mogelijk hinder/risico

Bron foto Oneworld Bron figuur liander



Voordelen gebiedsenergie

• Meer mogelijkheden buiten gebouw, wijk of gebied

• Anders blijven reststromen onbenut

• Grote stappen in CO2 besparing

• Meer keuze esthetiek, zonnepanelen zijn te voorkomen (na

oplevering niet meer)

• Betere prestatiegaranties en ontzorgen afnemers



Nadelen gebiedsenergie

• Hogere eisen aan continuïteit

• Door vereiste schaalgrootte minder flexibel 

• Ruimtebeslag elders

• Beslag op schaarse duurzame energie voor mobiliteit of industrie 

• Als aflaat gezien …



Continuïteit

Grote ontwikkelingen op energiemarkt

• Casus EON Leiden

• Casus warmtenet Utrecht 

• Casus warmtewet: WKO en Vestia Energie

• Leveringszekersheid: warmtewet en daarbuiten geen vangnet

• Milieu: Woningwet artikel 1b, lid 2 vraagt dan ook om 

oplossingen!



Monopolie en starheid

• Een tariefstelsel per gebied, liefst per leverancier, geen maatwerk

per afnemer.

• NoM én < €0 ≠  business case van een ander.

• De busineness case van gisteren moet nog 30 jaar gedraaid

worden, in een wereld vol met nieuwe alternatieven. 



gebiedsenergie & BENG

• Warmte&koudevraag beperkt tot 25 kWh/m2 (1e eis BENG)

=> lastiger voor warmtelevering

• Overige effecten veelal nog niet uitgewerkt

• Inperking 1,33 x wettelijk eis blijft voorals nog



Stellingen



Stelling 1 

Als stadswarmte duidelijk goedkoper zou zijn dan met gas, 

dan zou het wel geliefd zijn.



Stelling 2 

Grootschalige warmtelevering is logisch in hoogstedelijke

gebieden.



Stelling 3 

Als nieuwe nieuwbouw vuistregel zouden we moeten 

hanteren: Elektriciteit transporteren, warmte op locatie 

houden.



Stelling 4 

Een energiecoöperatie is een beter alternatief dan een 

energiemaatschappij.



Liever baas op eigen zonnedak dan met z’n allen.

Stelling 5



Nieuwe/logische partners bij energie op gebiedsniveau zijn: 

A. Netbeheerder

B. Energiecooperatie io

C. Boer/waterschap

D. Zelf doen

Stelling 6



Met gebiedsenergie kan je niet spreken van Zeer 

Energiezuinige gebouwen

Stelling 7



Gebiedsenergie maakt hoge eisen en ambities haalbaar.

Stelling 8



Onderdeel van Rabo Vastgoedgroep


