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Amsterdam Coalitie-akkoord 2018
Hoofdpunten aardgasvrij

- Amsterdam Aardgasvrij in 2040
- Trendbreuk: versnellen
- 3 wijken van aardgas in 2022
- 150 miljoen beschikbaar
- Open netten
- Draagvlak Amsterdammers
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Transitie energiesysteem
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Ontwikkelbuurten in Amsterdam
Citydeal Amsterdam
1. Integrale business case
2. Verduurzamingsstrategie
3. Blueprint buurtaanpak
4. Lobby agenda
Daarnaast zijn we aan de slag
in de eerste 15-20 buurten!
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Citydeal Amsterdam 2017
Gemeente:
Visie: Duurzame W/K met centrale en
decentrale bronnen
Taak: Creëren randvoorwaarden groei
netwerk en verduurzaming

Liander:
Taak: beheerder gas en
elektranetten

Citydeal:
Groei warmte en koudenetwerken in
Amsterdam: betaalbaar, duurzaam,
betrouwbaar

Warmtebedrijven
Visie: rendabele levering
Taken:
• Levering
warmte/matchmaker
• Verduurzaming bronnen
en groei netwerk

# Aansluitingen
Tarieven
Duurzaamheid %

Gebouweigenaren/gebruikers:
Visie: betaalbaar, duurzaam vastgoed
Taken:
• Isoleren woningen
• Duurzaam energiegebruik in gebouw

Ondertekening feb 2017
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Publieke belangen van warmte, hoe in te vullen?
Gebouweigenaren: Wat is betaalbaar?

Duurzaamheid

Bewoners: Wat is betaalbaar?

Fase van ontwikkeling?:
- Aanleg
- Exploitatie

Organisaties?
Marktwerking?

Betaalbaarheid

Openheid?

Kosten: Isolatie of warmtelevering?

Betrouwbaarheid

De afweging: duurzame warmte
én isoleren
Optimale mix

Duurzame verwarmen

Isoleren

Er is een optimum te bepalen tussen investeren in duurzame warmtebronnen en dóór isoleren van de panden:
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Vertrouwelijk - Business Case - CD stuurgroep rapportage
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Welke investeringen zijn nodig voor het verlagen van de
aanvoertemperatuur t.b.v. afgiftesysteem in de woning?
Aantal woningen
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Vertrouwelijk - Business Case - CD stuurgroep rapportage

E -

MT
D

LT

- C - B - A - A+

Toelichting
HT regime
MT regime
LT regime

90-70 graden
70-40 graden
40-20 graden

Groen Gas
GROEN GAS-KETEN
Wijk/Stads-niveau

Regionaal
(hoge druk)
distributienet
(Liander)

Productie
locaties groen
gas

Huidige & toekomstige
bronnen op nationaal en
beperkt lokaal niveau

Buurt-niveau

Districtstation

Investeringen (Capex)
Groen gas installaties
Toekomstvast maken van gasnetwerk

Straat-niveau

Gebouw-niveau

Regionaal
(lage druk)
distributienet

Aansluitleidingen

Aansluitingniveau

Bestaande
binneninstallatie

Opex
Groen gas biomassa
Onderhoud productie-installatie
Onderhoud gasnetwerk

Ketenonderdelen aan de gebouwzijde
Energievraag vanuit het gebouw:

Tapwater-systeem:

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Isoleren is niet noodzakelijk maar wel wenselijk voor duurzaam gas.
Door beperkte potentie is beperken van de gasvraag noodzakelijk.
Inpandig hoeft er niets gewijzigd te worden.
De kosten voor groen gas bedragen (~70€ct /m3)
Het gasnetwerk dient toekomstvast uitgevoerd te worden. (dit moet
hoe dan ook gebeuren in een toekomstige deels aardgas-situatie)
▪ Een slecht geïsoleerd huis verbruikt ongeveer 150 kWh/m² per jaar
voor ruimteverwarming en tapwater, een redelijk geïsoleerd huis
verbruikt ongeveer 100 kWh/m² per jaar, een supergoed geïsoleerde
woning verbruikt minder dan 50 kWh/m² per jaar.

HR-combiketel

Ruimtewarmte-afgifte-systeem:
▪
▪

Standaard radiatoren
HR-combiketel verzorgt de warmte

Koken:
▪

Zowel elektrisch als op groen gas
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All Electric
ALL-ELECTRIC-KETEN
Regio-niveau

Bron(nen) /
Opwek /
Productie

Transportnet
(TSO - Tennet)

Huidige & toekomstige
bronnen
Basisscenario: huidige
bronnen
Overige scenario’s: spoor
verduurzamingsstrategie

Investeringen (Capex)
Hoogspanningsnet (HS):

Distributienet (MS):
Aansluitnet (LS):

Stadsniveau

Onderstations
en regelstations
(TSO → DSO)

HS-Kabels en Lijnen
HS→MS-stations (o.a. trafo’s)

Wijk-niveau

Buurt-niveau

Distributienet
Middenspanning

Distributienet
Laagspanning

Opex
Onderhoud en beheer
Netverliezen

Aansluitingniveau

Inpandig +
Elektra meter

Inpandig kabelwerk (tot
10meter)
Elektra meter
Meten elektraverbruik

MS-kabels
MS→LS-stations (o.a. trafo’s)
LS-kabels
LS-aansluitkabels
LS-meters

Ketenonderdelen aan de gebouwzijde

Energievraag vanuit het gebouw:

Tapwater-systeem:

▪ Isoleren is noodzakelijk voor MT en LT-warmtesystemen
▪ Isoleren is wenselijk vanuit kosten- en duurzaamheids- én
comfortperspectief
▪ Een slecht geïsoleerd huis verbruikt ongeveer 150 kWh/m² per jaar
voor ruimteverwarming en tapwater
▪ Een redelijk geïsoleerd huis verbruikt ongeveer 100 kWh/m² per jaar
voor ruimteverwarming en tapwater
▪ Een supergoed geïsoleerde woning verbruikt minder dan 50 kWh/m²
per jaar voor ruimteverwarming en tapwater.
▪ De energie komt van een MT-warmtenet, een lokale bron
(datacenter, TEO/TEA, etc) en elektriciteit
▪ ……….

▪
▪

Bij MT-warmtesysteem middels elektrische bijverwarming tot 600C
Bij een LT-warmtesysteem middels boosterwarmtepomp of
elektrische spiraal-systeem

Ruimtewarmte-afgifte-systeem:
▪
▪
▪

Hoog rendement convectoren
Vloerverwarming
………

Koken:
▪

Altijd elektrisch
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Warmtenet
WARMTENET-KETEN
Wijk/Stads-niveau

Bron(nen)
+
Hulpwarmtecentrales

Transportnet

Huidige & toekomstige
bronnen
Basisscenario: huidige
bronnen
Overige scenario’s: spoor
verduurzamingsstrategie

Buurt-niveau

WOS

Investeringen (Capex)
Primair warmtenet
Secundair warmtenet
Tertiair net
HWC
WOS

Straat-niveau

Gebouw-niveau

Aansluitleidingen

Distributienet

Opex
operations
onderhoud
Warmtekosten (inkoop)
Kosten gasbijstook
Netverlies
…

Aansluitingniveau

Inpandig +
Warmteset

Inpandig aansluitleiding
Afleverset
Warmtemeter
Meten warmteverbruik

Ketenonderdelen aan de gebouwzijde
Energievraag vanuit het gebouw:

Tapwater-systeem:

▪ Isoleren is niet noodzakelijk voor HT-warmtesysteem
▪ Isoleren is wel wenselijk vanuit kosten- en duurzaamheidsperspectief
▪ Een slecht geïsoleerd huis verbruikt ongeveer 150 kWh/m² per jaar
voor ruimteverwarming en tapwater
▪ Een redelijk geïsoleerd huis verbruikt ongeveer 100 kWh/m² per jaar
voor ruimteverwarming en tapwater
▪ Een supergoed geïsoleerde woning verbruikt minder dan 50 kWh/m²
per jaar voor ruimteverwarming en tapwater.
▪ De energie komt grotendeels vanuit een HT- of MT-restwarmtenet
▪ Elektriciteit vult aan wanneer nodig voor tapwater
▪ ……………

▪
▪
▪

Bij HT-warmtesysteem middels warmtenet
Bij MT-warmtesysteem middels elektrische bijverwarming tot 600C
Dit kan met een boosterwarmtepomp of een elektrisch spiraalsysteem

Ruimtewarmte-afgifte-systeem:
▪
▪
▪
▪

Standaard radiatoren
Hoog rendement convectoren
Vloerverwarming
………

Koken:
▪

Altijd elektrisch
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Basisscenario Business Case Citydeal Amsterdam
Groen gas HT

Warmtenet MT

All electric LT

BasisScenario 1-2

LET OP:

Infrastructuur

Gasnet

€

Warmtenet
Elektriciteitsnet

€€€€€
€

€

€€€

€€€€

€€€€

€€€€€€

Van kookgas af &
afsluiten gasaansluiting

-

€

€

Warmte-afgiftesets
(radiatoren)

-

-

€€€€

Warmtepompen

-

-

€€€€

Afleversets

-

€€

€

Vastgoed
Isoleren

Als alles meezit en
alle partijen
inclusief bewoners
en bedrijven
meewerken in
techniek, tijd en
geld.

Het basisscenario:
▪Beschikbare HT Groen Gas -> singelgrachtgebied met hybride
ketels
▪MT (Stads)Warmte -> bulk van de bestaande stad
▪LT All Electric -> waar kosten van een collectieve oplossing te
hoog zijn of voor individuele panden.
▪Opt-Out 5-10%
▪Nieuwbouw op LT. Via E of LT warmte afhankelijk van lokale
situatie tapwater en ruimteverwarming.
Conclusie:
Voor 2040 laagste maatschappelijke kosten is de verdeling
over de gehele stad grofweg 10% GG, 60-70% SW, 20-30% AE.
Waterstof nog geen voldragen techniek

Totaal - vergelijking
investeringen
scenario’s

Vertrouwelijk - CD Business Case Deep Dive 8 mei
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Brondifferentiatie
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Broninzet Diemen-net
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Bedankt voor uw aandacht

