
 

Factsheet 4.4 
 

Waarop te letten bij de keuze voor stads-
verwarming 
 
 
Wat zijn de voordelen van stadsverwarming? 
Voor de samenleving in algemeen 
Het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit uit warmtekracht-koppeling, 
het gebruik van de warmte die vrijkomt uit afvalverbrandingsinstallaties, het gebruik 
van industriële afvalwarmte en het makkelijk kunnen gebruiken van energie uit bio-
massa, aquifers of geothermie maken dat stadsverwarming (en koeling) zeer efficiënt 
zijn om CO2-emissies en gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. 
 
Voor de stad en de wijk 

 Stadsverwarming maakt het mogelijk om de verwarming van moeilijk te reno-
veren panden (zoals in historische binnensteden) toch te verduurzamen. 

 Stadsverwarming is effectief in het reduceren van lokale luchtvervuiling: 
o omdat de uitlaat (schoorsteen) van een WKK veel hoger geplaatst wordt dan de 

uitlaat van ketels in woningen worden de NOx-, SO2- en CO2-emissies veel meer 
verdund boven de stad, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert; 

o ontzwavelingsinstallaties zijn verplicht voor grote installaties maar niet voor 
individuele ketels, waardoor de SO2-concentratie in de stad kleiner is wanneer 
stadsverwarming gebruik wordt; 

o in grote installaties is het mogelijk om emissies en fijnstofproductie veel effi-
ciënter te bewaken dan in individuele ketels.  

 Daarnaast kan een stadsverwarmingsinstallatie extra werk genereren in de 
regio, zeker wanneer biomassa gebruikt wordt omdat daarvoor meer logistieke 
activiteiten nodig zijn. 

 
Voor de bewoners 

 Stadsverwarming is veilig (geen verbranding en emissies in de woning), het is 
zeer betrouwbaar (in moderne systemen is de leveringsonderbreking ongeveer 
1 uur per 12 jaar) en het is even comfortabel als alle andere opties. 

 De afleverset neemt minder ruimte in dan een ketel en het onderhoud is be-
perkt. 

 De investering voor een afleverset is meestal kleiner dan voor een ketel of 
warmtepomp. 

  
Welke mogelijke nadelen heeft stadsverwarming en hoe zijn die te pareren? 
Hoge kosten 
De investeringskosten voor de opwekkingsinstallatie en het distributienet zijn veel 
hoger dan bij individuele opties. Ook kunnen er exploitatietekorten ontstaan als te 
weinig cliënten een aansluiting op het warmtenetwerk nemen. 
Aanvullend blijken uit ons onderzoek de volgende punten van wezenlijk belang: 

 Baseer de financiële haalbaarheid op de netto contante waarde en niet op 
terugverdientijden. Stadsverwarming is een langetermijninvestering. 

 Gebruik een lange afschrijvingstermijn. Een stadsverwarmingsnet is er voor 
minstens 30 jaar; het heeft dus geen zin om te rekenen met een afschrijvings-
termijn van 10 jaar. 

 Gebruik een laag exploitatierendement (bijv. 2,5%). Stadsverwarming is geen 
product waarmee snel winst mee te behalen is. Het investeringsrisico is laag, 
dus een hoog exploitatierendement is niet nodig. 

 Breng opwekking en distributie in één bedrijf samen: in het algemeen zijn de 
investeringskosten voor de opwekking vele malen hoger dan die van het distri-
butienet. Maar omgekeerd zijn de investeringen in het net veel moelijker  



 

terug te verdienen tijdens de exploitatie dan de investeringen in de opwek-
kingsinstallatie. Door beide activiteiten samen te voegen ontstaat er een goed 
te exploiteren organisatie. 

 Om monopolistische praktijken van energiebedrijven (leidend tot te hoge 
warmteprijzen voor bewoners) tegen te gaan, , moeten gemeente, woning-
corporatie en eventueel bewonersverenigingen als belanghebbenden vertegen-
woordigd zijn in het energiebedrijf zodat zij het bedrijfsbeleid kunnen beïn-
vloeden.  
 

Negatief imago bij de bewoners 
 Zorg ervoor (door bijvoorbeeld te participeren in het energiebedrijf) dat de be-

woners niet méér betalen voor warmte (inclusief aansluitkosten) dan ze zouden 
betalen met individuele verwarming. Ondanks het niet-meer-dan-anders princi-
pe betalen ze toch vaak te veel. Het niet-meer-dan-anders principe geeft alleen 
de maximale prijs die gevraagd mag worden, maar prijzen kunnen meestal nog 
omlaag zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de financiële haalbaarheid voor 
het energiebedrijf. 

 Zorg ervoor dat de woningen zoveel mogelijk geïsoleerd worden: hiermee 
worden te hoge warmterekeningen voorkomen. 

 Zorg ervoor dat de kosten van de afleverset (inclusief onderhoud) lager zijn 
dan de kosten voor individuele verwarming. 

 Informeer de bewoners over de voordelen die stadsverwarming voor hen en 
voor de samenleving heeft. 

 Er wordt vaak gesteld dat warmteverliezen in de distributienet zo hoog zijn dat 
het slecht voor het milieu is. In moderne netten zijn de verliezen laag (~10%). 
Meestal gebruikt stadsverwarming afvalwarmte uit elektriciteitsproductie of 
afvalwarmte van de industrie. De verliezen in het net zijn slechts een fractie 
van de warmte die verloren zou gaan als die niet gebruikt zou worden in de 
stadsverwarming.  
 

Energieplanning 
 In Denemarken, Zweden en Finland is technische kennis van stadsverwarming 

en het verduurzamen daarvan aanwezig. We hoeven het wiel niet zelf uit te 
vinden. 

 Afstemming met bouwactiviteiten is een vereiste om te voorkomen dat stads-
verwarming niet rendabel wordt door te weinig klanten. Bij nieuwbouw moet er 
in de financiële haalbaarheid rekening gehouden worden met een geleidelijk 
stijgend aantal klanten en niet met het maximum verwachte aantal klanten. 

 Langetermijn-energieplanning door gemeenten en andere overheden (bijv. 
door middel van inventarisatie van mogelijke restwarmtebronnen) is een be-
langrijke stimulans voor stadsverwarming. 
 

Meer weten? 
 Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl) of Willem van der Spoel 

(W.H.vanderSpoel@tudelft.nl). 
 Voor meer details en kostenkentallen, download de rapporten Guidelines for 

cities en Comparison of different heating & cooling options op 
www.ecoheat4cities.eu of op www.woningkwaliteit2020.nl. 
 
 
 
 
 

 Neem contact met Euroheat & Power: http://www.euroheat.org. 
 Neem contact met het warmtenetwerk (www.warmtenetwerk.nl). 
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