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Vooraf:

• Voorstander ‘van het gas af’

• Voorstander ‘hergebruik restwarmte Chemelot’

• Jarenlang technische ontwikkelingen over duurzaamheid gevolgd

• Tientallen rapporten over warmtenetten en ‘toekomst’ bestudeerd

• Geen financieel of ander belang  puur informatief

Uitgangspunten:

• Indien burgers investeren behoren ook zij rendement te halen

• Voorop lopen is voor de individuele burger geen noodzaak

• Burgers behoren, indien mogelijk, naar rato bij te dragen
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Waarom deze infosessie:

 HGN houdt pure verkooppraatjes

 Weinig aandacht voor nadelen, toekomstbestendigheid en 

alternatieven

 Onduidelijk over kosten, ook in vergelijk met gas

 Gemeente stimuleert verkoop commercieel product aan 

burgers

 Geen aandacht voor positie en rendement van burgers

 Praktijk  erg hoge kosten voor bewoners nieuwe woning

Info behoort niet eenzijdig te zijn



HGN is niet uniek en geen voorloper: er zijn veel warmtenetten

Circa 5,5 % van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op een

warmtenet (CBS 2018). Circa 80 gemeenten hebben een warmtenet.



Landelijke doelen:

 CO2-uitstoot reductie van 49% (t.o.v. 1990) in 2030

 2 miljoen woningen in 2030 gasloos

 Alle woningen gasloos in 2050

Gemeente:

 Aansluiten van 40 bedrijven en 5000 woningen in Stein, Beek en 

Sittard-Geleen (waarvan circa 1500 in Sittard-Geleen)

 Lagere energierekening voor de inwoners

 Reductie CO2-uitstoot met 40 miljoen kilo per jaar

 Verlaging EPC waarde met 0,2 voor nieuwbouw woningen

De niet gemelde 1,5 miljoen kilo lachgas komt overeen met 

400 miljoen kilo CO2-uitstoot !!!!



Constateringen
 U profiteert niet van uw investeringen 

U heeft geen lagere kosten indien u investeert in HGN

 Warmtenetten verstevigen grip van de bedrijven op u

Bij deelname aan HGN zit u daar voor jaren aan vast

 U kunt niet meer kiezen voor de goedkoopste leverancier 

U betaalt Nooit Minder Dan Anderen

 Twijfels over de toekomstbestendigheid van HGN

 HGN mag 30% gas bijstoken  aangesloten woningen zijn 

dus slechts voor 70% van het gas af !!

 EPC-verlaging van nieuwbouw woningen betekent dat u MEER 

betaalt dan op grond van de EPC verwacht mag worden



Toekomst

Moeten wij van het gas af? Overtuiging: Ja 

Moet u NU van het gas af? Noodzaak: Nee

 Puur een politieke wens van de regering

 Gas hoeft niet uit Groningen te komen

 Andere landen stappen juist over op gas  Limburg ligt nabij

 Restwarmte van Chemelot is NIET duurzaam

 Productie op basis van fossiele brandstoffen

 Huidige petrochemische industrie wordt vervangen door 

waterstof, methanol en andere processen en producten

 Chemelot wil vrijkomende CO2-certificaten elders 

gebruiken  commercieel belang bij HGN

 Biomassa  vooral voor chemie en minder voor energie



Ontwikkelingen

• Grote toename van energie uit wind, zon, geothermie

• Isolatie en bouwkundige aanpassingen woningen

• Gebruik daken, muren en ramen voor energieproductie

• Zouten (PCMs) voor korte termijn warmteopslag (dag/nacht)

• Seizoensopslag warmte (TCMs)

• Opslag elektrische energie (lokaal, regionaal)

• Diversificatie van energiebronnen (lokaal, regionaal, nationaal)

• Alle processen en producten in de industrie veranderen

• Waterstof  nieuwe basis voor chemie en energie

• Olieraffinage en petrochemische industrie verdwijnen 

basis industrie wordt waterstof, methanol en recycling



Het opgesteld vermogen van fluctuerende bronnen bestaat uit

26 GW wind op zee, bijna 90 GW zon-PV….16 GW wind op land

( = circa 3x het opgestelde vermogen dat momenteel gepland is)

‘In zijn totaliteit is de 

energievraag in 2050 

met ongeveer 40% 

GEDAALD

ten opzichte van 2016’

(CE Delft, Net van de toekomst, nov 2017)



Thienbunder : drama ‘energiezuinige woning’
• Theorie:Energieverbruik bij norm EPC=0,6  27 GJ

• Praktijk: Energiegebruik bij EPC=0,81  39,4 GJ (bijna 50% meer !!)

• Conclusie extern onderzoek: 45% van het verhoogde energiegebruik is 

toe te wijzen aan het feit dat de woning een aansluiting heeft op HGN en 

dit uitgangspunt in de EPC-berekening als basis heeft gediend voor het 

vaststellen van de benodigde bouwkundige en installatietechnische 

energiebesparende maatregelen op woningnivo, om aan de wettelijk 

voorgeschreven EPC=0,6 waarde te kunnen voldoen.

• HGN zorgt op papier voor EPC-verlaging van 0,2 maar de woning blijft 

evenveel energie nodig hebben om te verwarmen en u betaalt het gelag!

Zelfde EPC: HGN-woning gebruikt veel meer energie dan gaswoning



Thienbunder : drama ‘energiezuinige woning’
• Wettelijke norm tijdens de bouw EPC=0,6

• Vanwege aansluiting op HGN wettelijke normverhoging tot EPC=0,8

• Woning is in 2014 ontworpen en gebouwd met EPC=0,72

• Op papier wegens aansluiting op HGN EPC=0,72 – 0,2 = 0,52

Daarbij: rendement afleverset=100% en rendement HGN=278%

• Start bewoning op 24 november 2014

• Wettelijke norm nieuwbouw vanaf 1 januari 2015 EPC=0,4

• Foutieve berekening  woning blijkt gebouwd met EPC=0,81

• Fouten bij luchtdicht maken woning leidt tot EPC=0,83

Bewoners dachten een energiezuinige woning met EPC=0,4 

te krijgen maar betalen warmte voor hun EPC=0,83 woning



Wat is Uw belang ?

• Uw investering moet ook geld opleveren

• Betaalbare investering

• Geen verlies indien u verhuist

• Lagere maandelijkse energiekosten

• Leveringszekerheid energie / warmte, ook in de toekomst

• Bijdragen aan duurzaamheid



Maatregelen die geld opleveren

• Isolatie !!!!!  besparing warmte

• Zonnepanelen  na 6 tot 9 jaar terugverdiend

• Verlichting  besparing elektriciteit

• Minder onnodig verbruik besparing elektriciteit / warmte

Voorwaarden:

• Betaalbaar

• Terugverdienen binnen redelijke termijn

• Toegestaan (door verhuurder of overheid)

• Een gefaseerde aanpak is mogelijk



Gefaseerde aanpak:

- Start met isolatie

- Reserveer opbrengst

voor investeringen

- Schaf na enkele jaren

zonnepanelen aan

- Zonnecollector ?

- Nieuwe ontwikkelingen

(o.a. PCMs en TCMs)

worden marktrijp

- Eventueel warmtepomp

indien nodig en gewenst

- Waterstof KAN komen



De gemeente heeft 4,8 miljoen subsidie ontvangen

Per woning is € 4000 beschikbaar voor isolatie.

ONGEACHT OF MEN OP HGN AANSLUIT

Plus € 550 voor inductie koken  ONDOELMATIGE subsidie

in 15 jaar slechts 585 m3 gas vermeden (ter waarde van € 426)

Rest € 1255 voor andere zaken; in totaal € 5805 subsidie 

HGN ontvangt ook € 3598 subsidie  business case sluiten

Nodig : maatwerk om via terugverdienen achter elkaar effectieve

maatregelen te nemen  er is totaal € 9403 subsidie per woning

Subsidies



Energie van de zon
Isolatie is de beste investering  lager warmtegebruik

Met zonnepanelen wordt elektriciteit opgewekt

Met zonnecollectoren kan ook warm tapwater worden gemaakt

Terugverdientijd : 8 jaar

Daarna nieuwe investering mogelijk

Na 15 jaar NUL elektriciteitskosten



Toekomstbestendigheid HGN

 HGN werkt met HT (Hoge Temperatuur; 90﮿ graden) 

studies wijzen op LT (Lage Temperatuur; 55﮿ graden)

vermoedelijk aanpassingen in woningen nodig

 ‘Het gebruik van restwarmte van industrie telt niet mee als 

duurzame energie of als finale energiebesparing en draagt 

daarmee niet bij aan de doelen van het Energieakkoord. 

Wettelijke middelen om het gebruik van industriële 

restwarmte te stimuleren ontbreken (PBL, 2017)’

 Financieel rendement van warmtenetten is laag  risico

Wanneer All-electric financieel haalbaar is, wordt dat de 

standaard en dalen de rendementen van warmtenetten



‘Eigenlijk alle processen in de industrie, en producten 

daarvan, zullen veranderen. De olieraffinage en de 

petrochemische industrie verdwijnen zoals we deze kennen. 

Daarvoor in de plaats komt een omvangrijke 

recyclingindustrie, een chemie gebaseerd op hernieuwbare 

waterstof en een methanolcluster.’
(CE Delft, Net van de toekomst, nov 2017, pag 21)

Daarmee vervalt de hoofdbron van HGN.

Chemelot wil CO2-neutraal worden, past haar processen aan en

gaat restwarmte veel meer zelf gebruiken en opwaarderen tot

proceswarmte.



Van de sectoren chemie en 

aardolieproducten is de CO2–

uitstoot in de afgelopen jaren 

nagenoeg gelijk gebleven.

De gezamenlijke emissie van 

Chemelot is 4,7 Mton. Het is 

hiermee het vierde bedrijf in 

Nederland qua CO2-uitstoot
(NEA, Voortgang emissiehandel 2018)

De gemiddelde CO2-uitstoot 

voor Nederland is 4,4 kg / m² 

Sittard-Geleen heeft 66 kg / m²
(RIVM, CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990)

Exclusief lachgas-schandaal !!



Hier : 

Hybride WP (waterstof)



Hier :

Elektrische WP

NIET restwarmte

NIET biomassa



 ‘De toepassing van warmtepompen past uitstekend binnen de 

transitie naar gasloze wijken’ (CE Delft, Van het gas af, 2018)



Radar – 11 september 2017



ACM en HGN versus calculerende burger

Overstappen  jaarlijks ca. 

€ 100 welkomspremie 

Beïnvloedbaar deel gasrekening
1500 m3 gas = basis berekeningen ACM

Eneco, Essent, Nuon = waarden door ACM gebruikt

ACM = gemiddelde van Eneco, Essent, Nuon

Powerpeers = Mijn 3-jaars contract ingaande 16-12-2018

Fenor = Goedkoopste; GEEN welkomspremie

ACM = Autoriteit Consument & Markt

Gemiddeld huishouden 

(1500 m3 gas) kan in 2019

in vergelijk met HGN 

circa € 375 besparen.



CV-ketel
ACM : 

Te dure ketel

Rente over restwaarde betalen 

 15 jaar € 22,44 extra betalen

Onderhoud kan stuk goedkoper

Ruim 150 euro per jaar te duur





Hoe reeel zijn de uitgangswaarden van de ACM ?

(Ecorys, Evaluatie warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte, 2016, pag 19)

Inmiddels aanvaard en technische zaken al ingevoerd (ACM moet de prijzen nog vaststellen)



Conclusie: het brandstofrendement is al in de

warmteprijs verwerkt

Rendementen uit 2014

Gebaseerd op oude ketels.

HR-ketels hebben

Ƞruimte = 0,975 en

Ƞtap = 0,80 (-0,046) 

ACM en HGN berekenen 

te hoge warmteprijs !

NMDA – Variabele kosten
Uitgangspunt NMDA: gelijke kosten voor gas en voor warmte



Wijziging Warmteregeling van 5 april 2019

Nieuwe parameters Ƞ   = 0,8701

Uit formule VOLGT  Pw = 0,0306 * Pg

HR-ketels hebben nog iets hogere Ƞ 

na aftrek 0,046 bij tapwaterrendement

Gevolgen:

• ACM moet nieuwe maximumprijs vaststellen

• Huidige Pw = 26,65 van HGN ligt iets boven nieuwe maximum € 26,43

• Huidige Pg = 0,7799 van Nuon hoeft niet gewijzigd te worden

• Marktprijs (Fenor) Pw = 21,57 ligt heel dicht bij de prijs die op 

basis van certificering van HR-ketels verwacht mag worden



Energetisch geldt : 1000 m3 gas heeft evenveel energie als 35,17 GJ warmte

Bij Pg=0,8088  € / m3 dan kosten zowel 35,17 GJ warmte als 1000 m3 gas € 808,80 

Dus Penergie= 22,997 € / GJ 

Praktijk: Verbranden gas gebeurt niet met 100% rendement  extra gas nodig

Dat mag echter NIET tot extra kosten lijden (uitgangspunt NMDA !!) 

Daarom verdisconteerd de ACM het rendement in de warmteprijs  Pw = Penergie / Ƞ

Pw = 22,99687 / 0,8701 = 26,43 € / GJ 

Voorbeeld: Woning heeft 1500 m3 gas nodig om te verwarmen

1500 m3 gas kost 1500 * 0,8088 = € 1213,20

HGN levert 1500 * 0,8701 * 0,03517 = 45,90 GJ en rekent 45,90 * 26,43 = € 1213,14

Conclusie : de variabele kosten voor warmte of gas zijn even hoog indien de prijs 

overeenkomst met het bijbehorende rendement  prijsdaling ACM en HGN nodig

Pw = Pg / (0,8701 * 0,03517) = 32,678 * Pg



Huidige prijs HGN past niet bij het rendement Ƞ = 0,8079 ; zou Ƞ = 0,8630 moeten zijn

• Op basis ACM-kosten prijs HGN is bijna OK na 5 april

• Marktprijs veel lager dan prijs HGN  burgers hebben RECHT lage prijs te zoeken



Verwarming NIET op 

gas + koken op gas.

Netverzwaring kan tot

extra netwerkkosten

van € 35,42 leiden

Koken – subsidie is een lokkertje

VOLSTREKT ONDOELMATIGE

subsidie om 39 m3 gas te sparen



Afzetset

Eneco: geen onderhoud nodig

Lagere kosten nodig voor HGN om concurrerend te worden

https://www.internetconsultatie.nl/wijziginglagereregelgevingwarmte/document/3848


Verbruikskosten HGN versus gas

Volgens HGN goedkoper dan gas (zij hanteren ACM als basis !)

Praktijk: burgers kunnen veel besparen door keuze leverancier

Verbruik 

33,93 GJ / jaar

Verbruik

1500 m3 gas / jaar

(conform HGN)



Verschil bij actuele gasprijzen per 23 juni 2019

Conclusie : concurrentie gasprijs levert de burger geld op



HGN rekent veel te veel voor CV-ketel en afleverset

Nieuw net Almere 2014: aansluitkosten tussen € 4346 en € 6960

Andere inzet van de eenmalige kosten  lagere maandlasten

Welk voordeel hebben burgers aan overstappen naar HGN ????

Eenmalige kosten



Waarom zou u (nu) overstappen op HGN ?

• Meewerken aan duurzaamheid Goed motief

oBenutting biomassa Toekomst ??

oBenutting restwarmte Chemelot NIET duurzaam

oEr is geen beter alternatief Onjuist

• Goedkoop (nu of in de toekomst) Nee / dubieus

oUw investering rendeert Levert u niks op

oHGN is niet duur(der dan gas) Onjuist

• De overheid wil / verplicht dit Nee

oGas is nog tot 2050 beschikbaar Wettelijk

oGemeente KAN niet verplichten Wettelijk

oZeer onzeker of HGN blijvend is Studies

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/hoe-lang-kan-ik-nog-koken-op-gas


Waarom zou u

• NU ’van het gas af’ gaan (het overheidsdoel is 49% in 2030)

• Zonder rendement in HGN investeren terwijl bedrijven wel 

rendement halen

• Niet investeren in maatregelen die u wel rendement opleveren

• De subsidie niet gebruiken om lagere maandlasten te krijgen

door in fasen te investeren en alvast te beginnen

• Niet afwachten of het waterstofnet er komt i.p.v. het gasnet

• Niet afwachten totdat warmteopslag gangbaar wordt



HGN is een bedrijf dat u een energiecontract voor 10 tot 15 jaar 

probeert te verkopen waarvoor u eenmalige kosten moet maken,

waarbij u meer betaalt dan voor gas en u geen mogelijkheid 

heeft om naar een goedkopere leverancier te wisselen

Wat is uw belang om nu op HGN over te stappen en risico te lopen??



Strijd om Eneco – Big business

Den Haag Fossielvrij: Campagne tegen greenwashing van Shell

“Fossielvrij worden op fossiele restwarmte is net zo iets als 

vegetariër worden op een dieet van frikandellen. Je houdt jezelf 

voor de gek en je weet het.” 

• Energiemarkt : Grote bedrijven steeds actiever

• EnNatuurlijk en Nuon bezitten reeds veel warmtenetten

• Shell en PGGM willen Eneco kopen, Total wil Eneco kopen

• Groene consortium

o wil Eneco groen en Nederlands houden

o wil Eneco kopen als tegenwicht voor Shell

o uitgesloten van koop (ondanks kapitaal van 3 miljard !)

(Geldt ook voor HGN en Chemelot)

https://www.volkskrant.nl/economie/shell-en-pggm-samen-op-groene-toer-met-bod-op-energiebedrijf-eneco~b7a32c4c/
https://www.tankpro.nl/ondernemen/2019/02/04/na-shell-ook-total-geinteresseerd-in-overname-van-eneco/
https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/groene-kandidaten-voor-eneco-trekken-samen-op-1028135879
https://dagblad070.nl/Politiek/pvdd-wil-duurzame-kopers-eneco-geen-shell


Conclusies

• Er is één moment waarop u invloed kunt uitoefenen : NU !!

• HGN levert u géén lagere maandlasten op

• HGN kost u meer dan u nu aan gas kwijt bent

• Uw investeringen renderen NIET

• Na 10 of 15 jaar betaalt u bij HGN net zo veel als nu

• Na 10 of 15 jaar betaalt u weinig indien u het zelf aanpakt 

• Grote twijfel over de toekomstbestendigheid van HGN

• Veel Nederlandse burgers hebben spijt over warmtenetten

Het is aan U om te kiezen en wel op zeer korte termijn !

Kijk op www.spa-sg.nl/HGN voor meer info omtrent HGN en warmtenetten

http://www.spa-sg.nl/HGN

