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Inhoud: 

1e fase nov 2019 - jan 2020 
→ onderzoek energiescenario’s Stationsgebied 

Integrale visualisatie en analyse 

2e fase Mei 2020 - mei 2021

→ Stakeholder gesprekken
→ Diepgaande analyse 
→ Afwegingskader & Scenario's 

→ Interne en externe discussie 

→ Besluitvorming 

→ Vervolgproces 



1e fase onderzoek energiescenario’s Stationsgebied 
Integrale visualisatie en analyse 

❑ Technisch onderzoek gedaan naar de energie-
potentie van het Stationsgebied naar de transitie 
en elektrificatie van het stationsgebied en de 
energie-gevolgen…. 

Integraal aangepakt:

1) Verwarming gebouwen(huishouden en kantoor) 
2) Lokale zonne-opwek, 
3) Elektriciteitsgebruik 
4) Het laden van elektrische auto’s

❑ Resultaat: 1e versie HHW SG Transitie Dashboard
Resultaat: Algemene KPI’s en inzichten eigen 
opwekking, energie vraag warmte, mobiliteit, 
bebouwing en CO2 emissies

Visualisatie en analyse 
door Resourcefully 
transitie dashboard



1e fase onderzoek energiescenario’s Stationsgebied 
Integrale visualisatie en analyse 



2e fase onderzoek Stationsgebied 

Integrale visualisatie en analyse 
1e ronde stakeholder gesprekken

Data verzamelen van expert rapporten

Warmtetransitie beslisboom bepaald 

1e buurtniveau scenario’s en afwegingskaders 
ontwikkelen

Scenario’s discussies met netwerken & 
Stakeholders

SG kernteam scenario’s toelichten/ Stuurgroep 
keuze B&W voorbereiden

Gemeente interne discussie



Procesgang

Scenario's gebaseerd op / houden rekening met:

1. Analyses in technische rapporten van DWA en Engie, het Masterplan, de LES, de 
Startanalyse (oa door middel van GIS-data van de Startanalyse).

2. Interacties met stakeholders, Waternet als neutrale adviseur.

3. Aanwezige infrastructuur

• Toekomstige gebouwen stationsgebied goed geïsoleerd (hebben geen hoge 
temperatuur warmte nodig). 

• Vraag naar koeling.

• De ontwikkelingen van PV op de daken en E-mobiliteit, is meegerekend. 

4. Afwegingskader met weegfactoren opgesteld door Resourcefully in samenwerking 
met de gemeente en de netbeheerders. 

5. Aan het werk met gegevens en het Resourcefully transitie dashboard, om het 
afwegingskader in te vullen.

6. Richtinggevende scenario’s (5)



Afwegingskader

Criteria Uitleg

Eindgebruikerskosten Kosten voor de consument

Gebruik van bestaande infrastructuur Gebruik van bestaande warmtenetten

CO2 uitstoot
Uitstoot die vrijkomt door de energieopwekking voor de toegepaste 
energetische voorzieningen 

Lokaal warmtebron gebruik (circulaire stad) Gebruik van restwarmte

Efficiëntie warmteketen Indicatie voor totale efficiëntie warmtevoorziening

Impact op elektriciteitsvoorzieningen Maximale vermogen gebruik van elektriciteit

Financieringsmogelijkheden infrastructuur Financiering/garantstelling voor hoofdleidingen warmtenet

Lokale zelfvoorziening Zelfvoorziening door lokale PV

Vertraging Masterplan proces
Afhankelijkheid van uitvoering masterplan op mogelijk vertragende 
factoren zoals de uitrol van nieuwe gezamenlijke infrastructuur





as

Gebruikte modellen
❑Excelmodel van toekomstige energiegebruik 

buurt waarin GIS-data van de startanalyse 
verwerkt is

❑Resourcefully Transition Dashboard

❑ Kijkt per scenario op uurschaal naar alle 
elektriciteitsverbruik van de hele buurt

❑ Ook flexibiliteit wordt meebepaald (en 
eventueel gebruik van opslag) 

❑Eindgebruikerskosten berekening a.d.h.v. 
ACM tarieven voor warmtenetten en de 
kosten van warmtepompen

Resourcefully dashboard



5 integrale scenario’s met warmte oplossingen
Scenario 1 –

• Geen samenwerking stakeholders

• Goed geïsoleerde gebouwen overgaan op een individuele 
lucht- (of soms) bodemwarmtepomp. De overige 
gebouwen op het hoogtemperatuur warmtenet. 

• Er wordt een maximale limiet van het elektriciteitsgebruik 
in de toekomst verwacht door individuele warmtepompen.

Individuele oplossingen

Scenario 2 – Collectief West
• Oostkant spoor ongewijzigd

• Westkant tussen N242 en het spoor gebouwen aansluiten 
op een laagtemperatuur warmtenet. 

• Langs kanaal gaan gezamenlijk 
TEO+WKO systeem



5 scenario’s 
Scenario 3 –

• Grootschalige integratie laagtemperatuur warmtenet voor 
goed geïsoleerde gebouwen

• De overige gebouwen op het middentemperatuur
warmtenet. 

Collectief maximaal

Scenario 4 – Lokale clustering
• Niet één groot laagtemperatuur netwerk, buren maken 

samen een lokaal systeem op te zetten. Gedeelde 
WKO+(TEO) systemen. 

• De minder goed geïsoleerde gebouwen ten oosten van het 
spoor worden op het warmtenet aangesloten.



5 scenario’s 
Scenario 5 –

• Gebouwen ten oosten van het spoor die niet zelfvoorzienend 
zijn van warmte aan het middentemperatuur warmtenet. Dit is 
inclusief de geplande gebouwen die goed geïsoleerd zijn.

• Alle gebouwen tussen spoor en N242 aangesloten op een 
laagtemperatuur warmtenet, langs kanaal een TEO systeem. 

Middentemperatuur Oost



Ingevuld en gewogen afwegingskader
Criteria Weging Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Eindgebruikerskosten 5 5 4 3 3 3

Gebruik van bestaande 

infrastructuur
5 3 4 5 3 5

CO2 uitstoot 4 2 3 5 3 4

Lokaal warmtebron gebruik 4 2 4 5 3 4

Efficiëntie warmteketen 3 3 4 5 4 3

Impact op 

elektriciteitsinfrastructuur
3 1 3 5 3 4

Financieringsmogelijkheden 

infrastructuur
3 4 3 3 2 5

Lokale zelfvoorziening 2 2 3 5 3 5

Vertraging Masterplan 

proces
2 5 3 2 3 3

Score 94 110 133 93 124



Advies

▪ Scenario 3 - ‘Collectief Maximaal’ komt als beste naar voren, ook omdat 
koeling door het net geleverd kan worden.

▪ Daarna Scenario 5 - ‘Middentemperatuur Oost’.

▪ Verschil zit in duurzaamheidscriteria en toekomstbestendigheid .

▪ Niet meegenomen criteria, voor afweging lokale bestuurders 
▪ De betrouwbaarheid en 

▪ De nationale kosten.



Transitie advies – volgende stappen

Financieël 
voorbereiding 
voor transitie 
maatregelen

• Subsidie 
regeling

• Investeringen

Aanbesteding 
traject beginnen

• Haalbaarheids
studie

• Technisch / 
juridisch 
specificaties

Communicatie 
stakeholders –
binnen en buiten 
gemeente

• Ambtenaren
• Bewoners
• Eigenaren
• Ontwikkelaars
• Infra 

voorzieners

Gemeenteraad 
strategische 
beslissing

• Keuze uit 
advies 
scenarios

• Synergie met 
RES + 
Warmtevisie

Opnemen 
transitie 
scenario detail

• Beleid
• Bestemmings

plan
• Eisen
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√



Dank u wel ! 

Vragen / meer informatie?

j.t.dijkstra@heerhugowaard.nl

h.niesing@resourcefully.nl
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