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Managementsamenvatting  

De gemeente Almere streeft ernaar om in 2022 energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit. Daarom is 

onder de titel ‘Energie Werkt!’ een meerjarenprogrammaplan opgesteld, waarvan warmte een 

belangrijke pijler is. Om de werklijn Warmte structuur te geven is deze warmtevisie opgesteld. Doel 

van de werklijn Warmte is het besparen op het fossiele energieverbruik voor ruimteverwarming en 

warmtapwater alsook het maximaliseren van de inzet op duurzame en/of hernieuwbare 

warmtebronnen, zowel in de stadsdelen met een warmtenet als in stadsdelen met een gasnetwerk. 

Momenteel heeft Almere een warmtevraag van 4,0 PJ en stoot Almere 198 duizend ton CO2 per jaar 

uit met het opwekken van deze warmte. Om deze doelstelling te behalen moet op hoofdlijnen worden 

gerealiseerd: 

 Een reductie van de warmtevraag, daar waar nodig en/of economisch efficiënt. 

 Gebouwen zonder aansluiting op het aardgasnetwerk. 

 De resterende vraag naar warmte moet hernieuwbaar worden opgewekt. 

 

Een belangrijk onderdeel van energie neutraliteit is dat gebouwen niet meer afhankelijk zijn van 

aardgas. Om per wijk of gebied de meest efficiënte oplossing te ontwikkelen is voor Almere een  

digitale warmtetransitie atlas ontwikkeld. Deze atlas laat met digitale kaarten zien wat de 

mogelijkheden voor duurzame alternatieven voor gas. 

 

Totaal levert Nuon gemiddeld 1,95 PJ aan warmte per jaar in Almere. Totaal 64 duizend ton CO2 

uitstoot per jaar. De stadsdelen Haven, Buiten en Hout hebben geen warmtenet en de gebouwen zijn 

daar dus voor het grootste deel aangesloten op een gasaansluiting. Totaal wordt in Almere gemiddeld 

72 miljoen m
3
 gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. Met deze 72 miljoen m

3
 wordt de 

resterende warmtevraag van 2,0 PJ opgewekt. Een totale CO2 uitstoot van 134 duizend ton per jaar. 

Figuur 1: Het warmtenet is verantwoordelijk voor 1/3 deel, de gasketels voor 2/3 deel van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot. 

 

Reduceren warmtevraag  

De besparingspotentie voor warmte in de gemeente Almere is beperkt. Voor het terugdringen van de 

warmtevraag van de woningvoorraad zal de focus moeten liggen op de circa 27 duizend woningen 

gebouwd voor 1990 in Almere Hout, Stad en Buiten.  Door het nemen van maatregelen kan de 

warmtevraag van de huidige voorraad van 4,0 PJ afnemen naar 3,8 PJ in 2022 en 3,6 in 2040. Door 
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de geplande nieuwbouw zal de warmtevraag gelijk blijven in 2022 en stijgen naar circa 4,4 PJ in 2040. 

Geconcludeerd kan worden dat ondanks de besparende maatregelen, de totale vraag naar warmte zal 

toenemen in Almere door de groei van de stad. 

Voor het reduceren van de warmtevraag is voor utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen een andere 

aanpak nodig dan bij woningbouw. De meeste winst is te behalen met goed energiebeheer. Door 

goed energiebeheer kan 10-20 % energie worden bespaard op het verwarmen van het gebouw. Met 

besparingen die worden gedaan met goed energiebeheer kunnen verdergaande stappen gefinancierd 

worden.  

Transitie van aardgasaansluiting naar duurzame warmte 

In wijken, die nu een aardgasaansluiting hebben zijn er op hoofdlijnen twee oplossingen om de 

gasaansluiting overbodig te maken: 

 overstappen naar “all electric” oplossingen 

 overstappen naar een warmtenet 

 

Een andere optie is om het gasnetwerk te behouden en deze te voeden met groengas of biogas in 

plaats van aardgas. Biogas is schaars in Nederland en moet dus alleen daar ingezet worden waar er 

geen ander alternatief is voor aardgas.   

Het efficiënt reduceren van de warmtevraag en het aansluiten van een bestaande wijk op een hoog 

temperatuur (rest)warmtenet neemt circa 10-20 jaar in beslag en heeft grote impact op de 

leefomgeving van de huurders. Het heeft de voorkeur om aan te sluiten gelijktijdig met een 

energetische verbetering, maar dat hoeft niet.  

Potentiele bestaande wijken en gebieden in Almere voor een warmtenet zijn: 

 Almere Haven Centrum en mogelijk het gehele stadsdeel, exclusief Overgooi, totaal circa 10 

duizend weq (woningequivalenten). 

 Almere Buiten Centrum, totaal circa 2250 weq. 

 Almere De Vaart, totaal circa 10,5 duizend weq. 

 Kassengebied Buitenvaart, totaal circa 16,5 duizend weq. 

 

Het transformeren van een bestaande wijk naar “all electric” neemt circa 20-30 jaar in beslag en heeft 

ook grote impact op de leefomgeving van de huurders, met name in de woning. Omdat de 

transformatie gelijktijdig moet plaatsvinden met verdergaande bouwkundige en installatietechnische 

maatregelen in de woningen, is de ingreep alleen efficiënt te realiseren gelijktijdig met planmatig 

onderhoud en renovatie. Ook moet rekening worden gehouden met de verzwaring van het 

elektriciteitsnetwerk in de wijk.  

Een wijk die hiervoor het meest geschikt lijkt zijn de woningen in Almere Buiten, totaal circa 20 

duizend, omdat het grootste deel van deze woningvoorraad relatief nieuw is. Ook voor (een deel van) 

de woningen buiten het centrumgebied van Almere Haven kan het een goede oplossing zijn. 
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Figuur 2: Planning warmtetransitie en uitfasering van het aardgasnetwerk

 

Aandachtspunt bij “all electric” is dat de woningen meer elektriciteit gaan gebruiken en ook elektriciteit 

gaan terug leveren aan het net door de plaatsing van zonnepanelen. Het is daarom wenselijk en op 

termijn noodzakelijk om het net te verzwaren en/ of elektriciteit op te gaan slaan. Hiervoor is 

afstemming met de netbeheerder noodzakelijk. Ook zullen overschotten omgezet moeten worden in 

andere energievormen en zal er meer energie gebruikt moeten gaan worden op tijden dat er een lage 

elektriciteitsvraag is of een hoog elektriciteitsaanbod. 

Het is van essentieel belang dat nieuwbouw geen aardgasaansluiting krijgt. Nieuwbouw is relatief 

makkelijk “all electric” te maken of kan met een warmteconcessie aangesloten worden op een 

warmtenet. Aandachtpunt bij een “all electric” wijk  is wel de dimensionering van het elektriciteitsnet. 

Voor  Stad en Poort is een warmteconcessie reeds geregeld. In andere delen in de stad kan er echter 

nog steeds nieuwbouw worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Met name de nieuwbouwwijk 

Nobelhorst en het nieuwbouw bedrijventerrein Stichtsekant vragen daarom directe aandacht. 

Opwek van hernieuwbare warmte 

Naast het realiseren van aansluitingen op warmte of de transformatie naar ”all electric” zal de 

resterende vraag naar warmte hernieuwbaar moeten worden opgewekt voor het behalen van de 

ambitie energieneutraal. Het huidige warmtenet bespaart al circa 50% CO2 en wordt gevoed vanuit 

restwarmte en uit de rookgassen uit koelinstallaties van de Diemercentrale, de warmtebuffer, de 

hulpwarmtecentrale in Almere en het Zoneiland.  

Om de productie van warmte voor het warmtenet te verduurzamen zal sterk ingezet moeten worden 

op diepe en ultra diepe geothermie, zie figuur 3. De technische haalbaarheid en de werkelijke potentie 

van geothermie is echter nog onzeker. 
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Figuur 3: Scenario voor het opwekken van de warmtevraag in 2040

 

Belangrijke spelers bij de verduurzaming van de productie zijn Nuon, als warmteproducent, 

netbeheerder en warmteleverancier, de gemeente Almere en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Stappenplan 2022 

Helaas blijkt de ambitie 2022 niet haalbaar. Hiervoor zijn en aantal hoofdoorzaken te noemen: 

 Er is technische (geothermie) en financiële (goedkope restwarmte) onzekerheid over het 

verduurzamen van de warmteproductie voor het bestaande warmtenet.  

 Het besparingspotentieel in Almere is beperkt. Dit komt door de relatief jonge 

vastgoedvoorraad. De warmtevraag zal stijgen door de hoge ambities op het gebied van 

nieuwbouw. 

 De transitie van de wijken aangesloten op aardgas, naar wijken met een warmtenet of met “all 

electric” warmtevoorziening vergt een grote investering, een strakke organisatie en heeft veel 

impact op de leefomgeving van de bewoners.  

 

Om op de langere termijn wel aan de ambities te kunnen voldoen is een concreet stappenplan 

gemaakt met een daarbij behorende realistische CO2 reductie doelstelling. Tot 2022 kan 1/3 CO2 

reductie worden gerealiseerd ten opzichte van 2016, totaal 64 duizend ton CO2 per jaar met als 

resultaat:  

 De gemeente Almere heeft meer zekerheid dat de ambitie om een energie neutrale 

warmtevoorziening voor de stad te realiseren ook daadwerkelijk wordt gehaald.  

 De totale warmtevraag van de gemeente Almere niet zal stijgen. 

 Totaal 25 duizend weq aangesloten worden op een warmtenet en 1500 woningen 

getransformeerd worden naar “all electric” . 

 Er nog maar 30% van de warmtevraag in Almere wordt opgewekt met gasketels in gebouwen. 

 

Energiemix warmte 2040 4,4 PJ 
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Figuur 4: De totale warmtevraag in 2022 wordt nog voor circa 30% ingevuld met gasketels in de gebouwen.

  

 Totaal 40% van de warmteproductie voor het warmtenet hernieuwbaar wordt ingevuld. 

 De jaarlijkse CO2 uitstoot voor het verwarmen van de gebouwde omgeving zal dalen van 198 

duizend ton in 2016 naar 134 duizend ton. 

 Dat er totaal circa 600 FTE aan banen worden gecreëerd. 

 

Stappenplan tot 2040 

Na 2022 is een scenario geschetst met als doelstelling meer dan 80% CO2 reductie te realiseren in 

2040. Deze doelstelling is te realiseren door: 

 Het verder terugbrengen van de warmtevraag van de bestaande vastgoedvoorraad. 

 Uitbreiding van het bestaande warmtenet voltooien. 

 Cascadering warmtenet. 

 Verdere verduurzamen warmteproductie warmtenet inclusief hoog temperatuur opslag. 

 “All electric” concepten bestaande bouw versnellen. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Helaas blijkt de ambitie 2022 niet realistisch voor de werklijn warmte. Het realiseren van een 

realistische CO2 reductie van 30% in 2022 en 80% in 2040 zal een zeer grote opgave worden. Het is 

daarom van belang dat de gemeente de komende jaren de regierol pakt en voldoende budget en 

middelen beschikbaar stelt voor het uitvoeringsprogramma van het stappenplan warmte tot 2022.  
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1 Inleiding 

Growing Green Cities is in Almere het leidende thema dat invulling geeft aan een gezonde, vitale en 

slimme stad. Hernieuwbare energie maakt onderdeel uit van dit thema, en onder de noemer 

‘Energizing’ wordt binnen Growing Green ingezet op een volledig hernieuwbare energiebron voor 

Almere. De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. Het streven is om in 2022 

energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit. Daarom is onder de titel ‘Energie Werkt!’ een meerjaren 

programmaplan opgesteld dat op 24 september 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit zorgt 

ervoor dat er met, door en voor de stad wordt gekomen tot een versnelling in hernieuwbare 

energievoorziening.  

 

Om op een overzichtelijke wijze invulling te geven aan deze opgave, is een werkwijze met vijf 

inhoudelijke werklijnen ontwikkeld. De vijf werklijnen zijn onderverdeeld in drie technische werklijnen - 

zon, warmte en wind - en twee werklijnen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: scholen/ 

verenigingen en bewoners/ bedrijven. Binnen de technische werklijnen wordt ingezet op de realisatie 

van inhoudelijk/technische projecten. 

 

Op het gebied van warmte valt nog veel te winnen. Om deze werklijn structuur te geven is warmtevisie 

plan opgesteld. Doel van de werklijn warmte is het besparen op het fossiele energieverbruik voor 

ruimteverwarming en warmtapwater alsook het maximaliseren van de inzet op duurzame en/of 

hernieuwbare warmtebronnen, zowel in de stadsdelen met een warmtenet als in stadsdelen met een 

gasnetwerk. Om de doelstelling te behalen moet de huidige 198 duizend ton CO2, die jaarlijks wordt 

uitgestoten voor het verwarmen van gebouwen en opwek van warm tapwater, teruggebracht worden 

naar bijna nul. 

 

Om dit doel te bereiken dit plan inzicht gegeven in:  

 De huidige vastgoedvoorraad van Almere en de bestaande warmtevoorziening per stadsdeel 

(gas/warmte/all electric). 

 De mogelijkheden voor de bestaande vastgoedvoorraad om de warmte behoefte te reduceren. 

 Met welke oplossingen de transitie van wijken met aardgas naar een duurzame 

warmtevoorziening invulling kan krijgen.  

 De mogelijkheden om de productie van warmte voor het warmtenet van Almere te verduurzamen. 

 Belangrijke stakeholders die nodig zijn bij het behalen van de ambitie. 

 Aanpak vanuit de gemeente met een concreet stappenplan dat nodig is om de ambitie ook 

daadwerkelijk te realiseren, waaronder afspraken die met stakeholders gemaakt moeten worden, 

de organisatie en de rol die de gemeente moet nemen. 

 

Een eerste belangrijke stap, die genomen is, is het ondertekenen van de 

Samenwerkingsovereenkomst Metropoolregio Amsterdam warmte & Koude door de gemeente Almere 

op 18 maart 2016. Dit is een samenwerkingsverband tussen 31 partijen, waaronder 13 gemeentes uit 

de MRA, de Provincie Noord-Holland en verschillende marktpartijen, waaronder ook Nuon. Het 

Programma Warmte Koude MRA heeft als doelstelling in 2040 500 duizend woningequivalenten (weq) 

op een duurzaam warmtenet vanuit de vraagkant gerealiseerd te hebben, met betaalbare warmte voor 

de bestaande bouw. Binnen deze ambitie heeft Almere een zeer belangrijke positie als grootste 

afnemer van warmte, maar ook als potentiele warmteproducent. 
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2 Vastgoedvoorraad en warmtevoorziening  

Almere heeft nu circa 80 duizend woningen. De eerste woningen werden opgeleverd in 1976 in 

Almere Haven. Almere is wat dat betreft een stad met een relatief nieuwe woningvoorraad van 

maximaal 40 jaar oud. Daarnaast heeft de stad nog 55 duizend woningequivalenten aan niet 

woonfuncties. Almere heeft een totale warmtevraag van 4,0 PJ. 

Figuur 2.1: De totale warmtevraag per gebruiksfunctie

 
Figuur 2.2: De totale warmtevraag per stadsdeel

 

Totaal 66 duizend weq, waaronder 47 duizend woningen in Stad, Buiten en Poort zijn aangesloten op 

het warmtenet van Nuon. Totaal levert Nuon gemiddeld 1,95 PJ aan warmte per jaar in Almere. Totaal 

64 duizend ton CO2 uitstoot per jaar. 
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De stadsdelen Haven, Buiten en Hout hebben geen warmtenet en de gebouwen zijn daar dus voor het 

grootste deel aangesloten op een gasaansluiting. Totaal wordt in Almere gemiddeld 72 miljoen m
3
 

gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. Met deze 72 miljoen m
3
 wordt de resterende 

warmtevraag van 2,0 PJ opgewekt. Een totale CO2 uitstoot van 134 duizend ton per jaar. 

Afbeelding 2.1: Stadsdelen Almere 

 

Een realistische groeiprognose tot 2040 is 36 duizend nieuwe woningen en 6 duizend weq aan
 

bedrijventerrein. De totale warmtevraag zal, als er geen energiebesparende maatregelen worden 

genomen in de bestaande gebouwenvoorraad, toenemen tot circa 4,7 PJ in 2040. 
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Figuur 2.1: De totale warmtevraag wordt voor de helft door gasketels en voor de andere helft door warmtenet ingevuld.  

 

Figuur 2.2: Het warmtenet is verantwoordelijk voor 1/3 deel, de gasketels voor 2/3 deel van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot. 
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3 Reductie warmtevraag en transitie naar duurzame warmte  

In wijken, die nu een aardgasaansluiting hebben zijn er op hoofdlijnen twee oplossingen om de 

gasaansluiting overbodig te maken: 

 overstappen naar “all electric” oplossingen 

 overstappen naar een warmtenet 

 

Een andere optie is om het gasnetwerk te behouden en deze te voeden met groengas of biogas in 

plaats van aardgas. Biogas is schaars in Nederland en moet dus alleen daar ingezet worden waar er 

geen ander alternatief is voor aardgas.   

 

3.1 Reduceren warmtevraag bestaande voorraad 

De voorraad van 1976 tot 1990 is in mindere mate geïsoleerd en heeft een gemiddelde warmtevraag 

van 75 kWh/ m
2
. Omdat de woningvoorraad relatief nieuw is, is het besparingspotentieel niet heel 

groot, zoals dat is bij een woningvoorraad van voor 1975, welke slecht of niet zijn geïsoleerd. Tot 1990 

zijn totaal circa 27 duizend woningen gebouwd, 34% van de voorraad. 

Figuur 3.1: Verband tussen bouwjaar, reductie warmtevraag ruimteverwarming en laag temperatuur concepten 

 

De mate waarin woningen tot 1990 geïsoleerd moeten worden hangt samen met de temperatuur die 

beschikbaar is om de woningen te verwarmen. Zo heeft het warmtenet in Almere, temperaturen > 90 

°C beschikbaar. Ook met een gasketel kunnen deze temperaturen worden bereikt. Met deze hoge 

temperaturen kunnen ook niet geïsoleerde woningen worden verwarmd. Bij het aansluiten op een 

warmtenet volstaat dus een standaard energetische woningverbetering, zoals het toepassen van 

spouwisolatie en HR ++ glas. 

Voor het efficiënt toepassen van geheel elektrische oplossingen zijn warmtepompen nodig. De huidige 

generatie warmtepompen maken lagere temperaturen < 45 °C en zijn daarnaast in staat om met 

lagere rendementen warm tapwater te produceren van 65 °C. Om oudere bestaande bouw geschikt te 
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maken voor lage temperaturen zijn extra bouwkundige en installatietechnische maatregelen nodig, die 

verder gaan dan een standaard energetische woningverbetering. Het afgiftesysteem moet geheel 

vernieuwd worden en het ventilatiesysteem moet worden aangepast.  

De woningvoorraad na 1990 is al redelijk tot goed geïsoleerd en heeft een gemiddelde warmtevraag 

van 55 kWh/ m
2
. Groot voordeel is dat deze voorraad dus bouwkundig al voor een groot deel geschikt 

zal zijn voor “all electric”. Het betreft totaal circa 52.800 woningen, 66% van de voorraad. Bij de 

voorraad van na 1990 is het dus niet altijd noodzaak om te isoleren.  

Voor het reduceren van de warmtevraag is voor utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen een andere 

aanpak nodig dan bij woningbouw. De meeste winst is te behalen met goed energiebeheer. Door 

goed energiebeheer kan 10-20 % energie worden bespaard op het verwarmen van het gebouw. Met 

besparingen die worden gedaan met goed energiebeheer kunnen verdergaande stappen gefinancierd 

worden.  

De besparingspotentie voor warmte in de gemeente Almere is beperkt. Voor het terugdringen van de 

warmtevraag van de woningvoorraad zal de focus moeten liggen op de circa 27 duizend woningen 

gebouwd voor 1990 in Almere Hout, Stad en Buiten.  Door het nemen van maatregelen kan de 

warmtevraag van de huidige voorraad van 4,0 PJ afnemen naar 3,8 PJ in 2022 en 3,6 in 2040. Door 

de geplande nieuwbouw zal de warmtevraag gelijk blijven in 2022 en stijgen naar circa 4,4 PJ in 2040. 

Geconcludeerd kan worden dat ondanks de besparende maatregelen, de totale vraag naar warmte zal 

toenemen in Almere door de groei van de stad. 

 

3.2 Planning en kansen warmtetransitie 

Het efficiënt reduceren van de warmtevraag en het aansluiten van een bestaande wijk op een hoog 

temperatuur (rest)warmtenet neemt circa 10-20 jaar in beslag en heeft grote impact op de 

leefomgeving van de huurders. Het heeft de voorkeur om aan te sluiten gelijktijdig met een 

energetische verbetering, maar dat hoeft niet.  

Potentiele bestaande wijken en gebieden in Almere voor een warmtenet zijn: 

 Almere Haven Centrum en mogelijk het gehele stadsdeel, exclusief Overgooi, totaal circa 10 

duizend weq. 

 Almere Buiten Centrum, totaal circa 2250 weq. 

 Almere De Vaart, totaal circa 10,5 duizend weq. 

 Kassengebied Buitenvaart, totaal circa 16,5 duizend weq. 

 

Het transformeren van een bestaande wijk naar “all electric” neemt circa 20-30 jaar in beslag en heeft 

ook grote impact op de leefomgeving van de huurders, met name in de woning. Omdat de 

transformatie gelijktijdig moet plaatsvinden met verdergaande bouwkundige en installatietechnische 

maatregelen in de woningen, is de ingreep alleen efficiënt te realiseren gelijktijdig met planmatig 

onderhoud en renovatie. Ook moet rekening worden gehouden met de verzwaring van het 

elektriciteitsnetwerk in de wijk.  

Een wijk die hiervoor het meest geschikt lijkt zijn de woningen in Almere Buiten, totaal circa 20 

duizend, omdat het grootste deel van deze woningvoorraad relatief nieuw. Ook voor (een deel van) de 

woningen buiten het centrumgebied van Almere Haven kan het een goede oplossing zijn. 
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Afbeelding 3.1: Kans gebieden warmtenet bestaande bouw 

 

Figuur 3.2: Planning warmtetransitie en uitfasering van het gasnetwerk

 

Aandachtspunt bij “all electric” is dat de woningen meer elektriciteit gaan gebruiken en ook elektriciteit 

gaan terug leveren aan het net door de plaatsing van zonnepanelen. Het is daarom wenselijk en op 

termijn noodzakelijk om het net te verzwaren en/ of elektriciteit op te gaan slaan. Ook zullen 
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overschotten omgezet moeten worden in andere energievormen en meer gebruikt moeten gaan 

worden op tijden dat er een lage elektriciteitsvraag is of een hoog elektriciteitsaanbod. 

3.3 Nieuwbouw 

Het is van essentieel belang dat nieuwbouw geen aardgasaansluiting krijgt. Het is noodzakelijk dat dit 

als aanvullende eis gaat gelden bij de aanscherping van de energieprestatie eis per 2021. Nieuwbouw 

is relatief makkelijk “all electric” te maken en kan met een warmteconcessie aangesloten worden op 

een warmtenet. Aandachtpunt bij een “all electric” wijk  is wel de dimensionering van het 

elektriciteitsnet. Voor  Stad en Poort is een warmteconcessie reeds geregeld. In andere delen in de 

stad kan er echter nog steeds nieuwbouw worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Met name de 

nieuwbouwwijk Nobelhorst en het nieuwbouw bedrijventerrein Stichtsekant vragen daarom directe 

aandacht. 

Afbeelding 3.2: Almere Nobelhorst fase 1 in Almere Hout.
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4 Productie van duurzame warmte voor warmtenet 

Door de productie en de efficiëntie van het bestaande warmtenet van Nuon en het toekomstige 

warmtenet van Almere te verduurzamen kan een grote slag worden geslagen bij de verduurzaming 

van de warmtevoorziening.  

 

Woningen aangesloten op het bestaande warmtenet zijn te verduurzamen door de warmte opwek te 

verduurzamen. Er moet dan wel rekening worden gehouden dat de gehele keten van het bestaande 

warmtenet ook verder geoptimaliseerd moet worden. Het huidige warmtenet bespaart al circa 50% 

CO2 en wordt gevoed vanuit restwarmte en uit de rookgassen uitkoelinstallaties van de 

Diemercentrale, de warmtebuffer, de hulpwarmtecentrale in Almere en het Zoneiland. Voor de 

technische en financiële kaders van de productie van duurzame warmte wordt verwezen naar bijlag 

IV.  

Belangrijke spelers bij de verduurzaming van de productie zijn Nuon, als warmteproducent, 

netbeheerder en warmteleverancier, de gemeente Almere, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

met als doelstelling in 2040 500 duizend weq op een duurzaam warmtenet gerealiseerd te hebben en 

lokale initiatiefnemers en ondernemers, die duurzame warmte willen produceren. 

 

4.1 De rol van Nuon Warmte 

Bij de verduurzaming van het warmtenet is de rol van Nuon Warmte zeer relevant. Belangrijke punten 

van aandacht zijn: 

 De ambitie en de belangen van de gemeente zijn niet altijd dezelfde als die van Nuon. Nuon 

kan niet altijd bewegen omdat het investeringen heeft gedaan in productie, hoofdleidingnetten 

en warmtebuffers, die nog niet zijn afgeschreven.  

 Er is momenteel voldoende restwarmte van Nuon beschikbaar. Nieuwe duurzame bronnen 

moeten dus concurreren met deze reeds beschikbare, relatief goedkope warmtebronnen. De 

uitdaging is om boven water te krijgen onder welke condities en op welke termijn er bereidheid 

is om nieuwe duurzame bronnen toe te laten op het net. Ook kan het zijn dat Nuon door de 

goedkope warmtebronnen uit restwarmte niet voldoende wordt gestimuleerd om het 

bestaande net te optimaliseren.  

 Het is van belang dat bestaande consumenten aangesloten op het warmtenet positief zijn 

over het geleverde product. Goede communicatie over de tarieven van warmte en 

aansluitkosten zijn hierbij cruciaal.  

 

Belangrijk onderdeel van dit plan is daarom het vormgeven van de strategische samenwerking met 

Nuon. Zonder Nuon is het niet efficiënt om de ambitie op warmte te realiseren. Het is van belang om 

gezamenlijke realistische doelen te stellen. Er moet inzicht komen onder welke condities (financieel, 

technisch en juridisch) Nuon bereid is third party acces (TPA) van hernieuwbare bronnen toe te laten 

op het net. Op basis daarvan kan een routemap worden ontwikkeld met afspraken om de doelstelling 

van de gemeente ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Er is daarom de afgelopen periode door de gemeente Almere en Nuon stevig ingezet op het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie op bestuurlijk en directieniveau om op deze wijze de basis te 

leggen voor een partnership waarbinnen ruimte is voor strategisch overleg over de wijze waarop 

gezamenlijk gewerkt kan worden aan de energietransitie. Essentieel is dat op beide niveaus open 

wordt gecommuniceerd. Voor het opstellen dit plan zijn daarom ook uitvoerig gesprekken gevoerd met 
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Nuon Warmte. 

 

4.2 De rol van de Metropool Regio Amsterdam  

De MRA speelt voor de verduurzaming en uitbreiding van het bestaande warmtenet een belangrijke 

rol. Het Programma Warmte Koude MRA heeft als doelstelling in 2040 500 duizend weq op een 

duurzaam warmtenet gerealiseerd te hebben. Op de huidige warmtenetten in de MRA zijn totaal 170 

duizend weq aangesloten. Met 66 duizend weq is Almere binnen de MRA de grootste afnemer van 

warmte. Het warmtenet van Almere is reeds gekoppeld met het warmtenet oost van Amsterdam. 

 

Om de ambitie te kunnen realiseren zijn door de MRA vijf doelen gesteld:  

 Het ontwikkelen van een nieuwe warmtepropositie vanuit de vraagkant, in plaats van uit de 

aanbodkant, vanuit een monopolypositie: “van push naar pull” 

 Het leveren van betaalbare en duurzame warmte aan de bestaande bouw in de MRA 

 Het et leveren van duurzame warmte aan de glastuinbouw 

 De realisatie van een grootschalige regionale hoofdinfrastructuur voor warmte; 

 Het oplossen van belemmerende wet- en regelgeving en het gezamenlijk optrekken naar 

Europa samen met het Ministerie van Economische Zaken 

 

Voor het realiseren van de doelstelling is het Grand Design Warmte opgesteld onder leiding van de 

technische tafel bestaande uit een doorsnede van de 31 programmapartners inclusief de gemeente 

Almere, daarbij ondersteund door Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. 

 

De warmtevraag in de MRA is in beeld gebracht en geanalyseerd. Daarbij is de nadruk gelegd op 

concentraties van (woon)gebouwen met een warmtevraag hoger dan 20 duizend m
3 
aardgas per jaar. 

De inschatting is dat deze tot aan 2040 rendabel via een warmtenet kunnen worden aangesloten op 

duurzame warmte. Zo ontstaat een potentieel van 700 duizend weq, waarvan de glastuinbouw ruim 

een kwart uitmaakt, zoals het kassengebied Buitenvaart, totaal 16,5 duizend weq. Deze 700 duizend 

weq zullen niet allemaal een aansluiting krijgen. Aan de andere kant zullen er ook gebouwen met een 

lager verbruik worden aangesloten als het warmtenetwerk er eenmaal ligt, zoals in bijvoorbeeld in 

Almere Haven het geval kan zijn, totaal 10 duizend weq.  

 

Tot slot zal ook een deel van de nieuwbouw aangesloten worden, zoals de ontwikkelingen in Poort en 

Stad, totaal 6 duizend weq en eventueel Pampus, totaal 4 duizend weq. 
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Afbeelding 4.1: Warmtenetpotentie MRA

 

Het huidige warmte-aanbod in de MRA is op dit moment ruim voldoende voor de huidige en reeds 

gecontracteerde warmteklanten. Een doorrekening naar 2040 laat een extra behoefte aan duurzame 

warmtebronnen zien. In totaal zal als basisvermogen minimaal 700 MW nodig zijn bij 500 duizend 

weq. Voor Almere betekend dat voor de toekomstige voorraad, afhankelijk van de verdere 

ontwikkelingen, circa 180 MW aan basisvermogen nodig is. De nieuwe warmtebronnen moeten 

grotendeels bestaan uit enkele robuuste grote eenheden en een heel scala aan kleinere lokale 

bronnen.  

 

4.3 Toekomstscenario warmtemix Almere 

Mogelijke warmteproducenten voor de 700 MW, die alle woningen in de MRA gaan verwarmen in 

2040 kunnen zijn: 

 AEB centrale 250 MW 

 Tata Steel 75-200MW 

 Geothermie 0-200 MW 

 Diemer centrale 260 MW 

 Lokale biomassa of biogas warmtecentrales 

 Lokale restwarmtebronnen van laagtemperatuurbronnen met warmtepompen 

 Lokale restwarmtebronnen van groengas WKK’s 

 

Deze bronnen kunnen in de basislast van de warmtevraag van 500 duizend weq, totaal circa 15 PJ 

voorzien. Dat betekent dat totaal 12 PJ (80%) duurzaam kan worden ingevuld. In combinatie met HTO 

kan dat percentage worden verhoogd door, ten tijde van een lagere warmtevraag, warmte op te slaan 

in de bodem. Dat is van belang omdat de pieklast met gasketels wordt ingevuld. Via cascadering 

kunnen met dezelfde bronnen meer gebouwen verwarmd worden, met name interessant voor 

nieuwbouwontwikkelingen.  
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Er lijkt voldoende warmteproductie beschikbaar te zijn. Er is echter ook een scenario denkbaar waarbij 

de Diemercentrale sluit en/of de AEB geen warmte meer zal leveren. In dat scenario zal geothermie 

voor het behalen van de doelstelling van essentieel belang zijn voor de haalbaarheid van de 

doelstelling als de gemeente Almere. Als Almere minder afhankelijk wil zijn van de ontwikkelingen in 

de MRA, de import van biomassa en het openblijven en/of de verduurzaming van de Diemercentrale 

zal dus ingezet moeten worden op de ontwikkeling van diepe en ultradiepe Geothermie, 

gecombineerd met lokale duurzame bronnen en HTO. Voor Almere zou een denkbare mix voor de 

180 MW basislast in 2040 kunnen zijn: 

 Diepe geothermie  70-80 MW, circa 6-10 doubletten. 

 Ultradiepe geothermie 80 MW, circa twee doubletten. 

 Lokale warmtebronnen 20-30 MW (groengas WKK’s, biomassa en/of biogas warmtecentrales, 

warmtepompen) 

 

Voor de realisatie van Geothermie is er, naast het onderzoek van TNO, een diepgaand en uitputtend 

onderzoek naar de werkelijke potentie voor geothermie in de gehele MRA noodzakelijk. Dat bestaat uit 

seismisch onderzoek een boorontwerp en proefboringen, voor zowel diepe (2-4 km) als ultradiepe (4-

7km) geothermie. Belangrijke vragen die beantwoord moeten worden zijn: 

 Wat is de beste locatie voor een proefboring? 

 Welke gebieden zijn geschikt voor geothermie? 

 Welke vermogens en temperaturen zijn beschikbaar? 

 

In onderstaande figuur is de mogelijke energiemix voor het opwekken van warmte in 2040 inzichtelijk 

gemaakt. In dit scenario is dus bijna de helft ingevuld door Geothermie, 6% door groen gas en 18% 

door middel van “all electric” oplossingen gecombineerd met zonnepanelen. Er is dan nog circa 10% 

aardgas nodig voor de pieklast van het warmtenet. De resterende CO2 uitstoot is dan 33 duizend ton 

per jaar. Daarmee wordt 83% bespaart ten opzichte van nu. Almere is daarmee bijna CO2 neutraal in 

haar warmtevoorziening. Door HTO kan het aardgas benodigd voor de pieklast en daarmee de CO2 

uitstoot verder worden verlaagd.  

 

Figuur 4.1: Mogelijke energiemix 2040 voor het opwekken van warmte Almere

 

Energiemix warmte 2040 4,4 PJ 

Pieklast aardgas

Bio wkk

Bio warmtecentrale

Warmtepompen + Power to Heat

Geothermie ultra diep

Geothermie diep

Groen gas op aardgasnet

All electric + zon PV
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5 Belangrijke stakeholders  

De opgave voor het behalen van de ambitie op het gebied van warmte is groot. De investeringen zijn 

hoog en er moeten ingrepen gedaan worden in de woningen, waardoor het grote impact heeft voor de 

bewoners van Almere. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de verschillende 

stakeholders. Bij alle partijen moet er voldoende draagvlak zijn. 

5.1 Gemeente Almere 

Om haar ambities te realiseren heeft de gemeente Almere heeft in de energietransitie een belangrijke 

regie rol. Er is daarbij een goede afstemming nodig tussen de verschillende werklijnen binnen Energie 

werkt!  

 Er moet een programma-organisatie voor het aardgasloos maken van bestaande wijken 

worden opgericht. Hierin moeten onder leiding van de gemeente alle stakeholders in een 

werkgroep en stuurgroep zijn vertegenwoordigd. Naast Nuon en Liander zijn dit ook 

bewoners, huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en bedrijven. 

 Er is besluitvorming nodig over het realiseren van nieuwbouw zonder aardgasaansluiting. 

 Er is besluitvorming nodig waar wordt geïnvesteerd in een warmtenet en waar in “all electric”. 

 Er moeten afspraken gemaakt worden met Nuon onder welke condities warmteproductie van 

duurzame bronnen toegelaten worden op het warmtenet.  

 Het is van belang om een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen voor aansluiting op een 

warmtenet van bestaande bouw. 

 Er moet bewustwording komen bij bewoners dat aardgas als grondstof niet CO2 neutraal is en 

daarmee dus ook eindig voor het verwarmen van woningen. 

 Er moeten afspraken gemaakt worden met Nuon onder welke voorwaardes het bestaande 

warmtenet uitgebreid kan worden. Belangrijk daarbij is om gezamenlijk op te trekken, waarin 

de gemeente regie neemt inzake het uitfaseren van het gasnetwerk. 

 Er moeten afspraken met Liander worden gemaakt over het afsluiten van gas in bestaande 

wijken.  

 Er moeten afspraken met Liander worden gemaakt over het verzwaren van het bestaande 

elektriciteitsnetwerk in “all electric” wijken en de ontwikkeling van slimme netten gecombineerd 

met energieopslag. 

 Samen met marktpartijen moeten aantrekkelijke en efficiënte “all electric” concepten voor de 

bestaande bouw doorontwikkeld worden, inclusief financiering, prestatiegarantie en 

onderhoud. Het oplossen van de ongelijktijdigheid van duurzame energieproductie en de 

energievraag is een belangrijk aandachtspunt 

 Er moet een diepgaand en uitputtend onderzoek komen naar diepe en ultradiepe geothermie 

in de MRA, inclusief proefboringen. De MRA en EZ  spelen hierin een belangrijke rol. 

 Er moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden om eventuele onrendabele 

investeringen af te dekken. Denk daarbij aan opschaling en aan het initiatief Slim in Haven, 

waarbij het idee is ontstaan om gelijktijdig levensloopbestendig én energieneutraal te 

renoveren.  

 Er is goede afstemming nodig binnen de gemeente tussen de verschillende werklijnen binnen 

Energie werkt!  

 De gemeente moet regie nemen om de maatschappelijke kosten van de aanleg van een 

warmtenet, de verzwaring van het elektriciteitsnet netwerk, opslag van hernieuwbare energie 

en het uitfaseren van de bestaande gasinfrastructuur maximaal te verlagen door werk met 
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werk te maken. Denk aan bijvoorbeeld het opknappen openbare ruimte in combinatie met de  

aanleg 

 Er moet een programma-organisatie worden opgericht waarin onder leiding van de gemeente 

alle stakeholders, inclusief bewoners/huurders organisaties en bedrijven in een werkgroep en 

stuurgroep zijn vertegenwoordigd. 

5.2 Bewoners 

In Almere wordt veel nieuwbouw gerealiseerd met particulier opdrachtgeverschap. De bestaande 

woningvoorraad is 63% koopwoning, een van de hoogste percentages in Nederland. Daarbij is de 

impact op de leefomgeving bij de energietransitie groot. Met name in gebieden waar nu een 

gasnetwerk ligt. De bewoners zitten er nu warmpjes bij en hebben een in de meeste gevallen nu een 

goed functionerende gasketel en een relatief lage gasprijs. Er is dus weinig incentive op daar iets aan 

te veranderen. 

 

Om de bewoners mee te krijgen is dus goede communicatie nodig vanuit een bottom up benadering. 

Voor de uitvoering van het programma Energie Werkt! is daarom gekozen voor een 

doelgroepenbenadering. Deze benadering uit zich in twee werklijnen, waarin concrete acties en 

projecten zijn benoemd. Zo ook de werklijn bewoners/bedrijven. 

 

Voor de werklijnen warmte kan onderscheidt worden gemaakt tussen nieuwbouwwoningen, 

bestaande woningen/wijken, die aangesloten worden op een warmtenet en bestaande woningen die 

getransformeerd worden naar “all electric”. 

 

Voor nieuwbouwwoningen is het van belang dat: 

 Er een aantrekkelijk aansluittarief komt voor concessie gebieden warmte van Nuon, 

concurrerend met vergelijkbare gasloze oplossingen.  

 Er goede voorlichting komt voor “all electric” woningconcepten zonder aardgasaansluiting of 

warmteaansluiting. Voor een optimale werking verdienen deze concepten extra aandacht in 

de ontwerp-, bouw-, oplever- en gebruiksfase. Dit is voor particulier opdrachtgevers een 

lastige opgave. We zien in praktijk dat vaak de juiste kennis ontbreekt bij aannemers en 

ontwikkelaars.  

 

Voor bestaande woningen, die worden aangesloten op een warmtenet, is het van belang dat: 

 Er een aantrekkelijk aanbod voor het aansluiten op warmte wordt ontwikkeld. Het is van 

essentieel belang dat bewoners een aantrekkelijk aanbod krijgen, dat minimaal gelijk of beter 

is dan de totale kosten die betaald worden in de huidige situatie voor een individuele ketel.  

 Bewoners geheel worden ontzorgd. In het aanbod moeten alle maatregelen zitten die nodig 

zijn om de woningen op warmte aan te sluiten, inclusief het omschakelen naar elektrisch 

koken. 

 Er ook voorlichting komt hoe bewoners, naast aansluiting op warmte, rendabele isolerende 

maatregelen kunnen nemen en het verwarmingssysteem kunnen optimaliseren.  

 Het duidelijkheid  is waarom en op welke termijn het bestaande aardgasnet definitief wordt 

afgesloten in de wijk. 

 Er de mogelijkheid wordt geboden om als bewoner mede eigenaar te worden van de 

duurzame lokale warmteproductie. 

 

Voor bestaande woningen, die worden getransformeerd naar “all electric” is het van belang dat: 
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 Er goede voorlichting komt voor “all electric” woningconcepten zonder aardgasaansluiting of 

warmteaansluiting. Voor de bestaande bouw is dit een veel complexere opgave dan voor 

nieuwbouw. Ook zijn de investeringen fors hoger. 

 De energiebesparende maatregelen gecombineerd worden met comfort verhogende 

maatregelen 

 Er een aantrekkelijk aanbod komt vanuit de markt met transparante lease contracten voor 

warmtepompen inclusief warmteafgifte en zonnepanelen gecombineerd met prestatiegarantie, 

onderhoud en instandhouding voor een lange periode van bijvoorbeeld 25 jaar 

 Het duidelijkheid  is waarom en op welke termijn het bestaande aardgasnet definitief wordt 

afgesloten in de wijk. 

 Er subsidies komen voor het afdekken van de onrendabele top, zoals de ISDE subsidie en 

subsidies voor het opslaan van elektriciteit en lokale warmteopslag. 

 Er goedkope (hypotheek)leningen komen op basis van de (gegarandeerde) energiebesparing. 

Er is daarom door de gemeente geld gereserveerd om het Energiefonds Almere te 

ontwikkelen, garantstellingen te kunnen doen en de vraag naar leningen aan te jagen.  

 

5.3 Woningcorporaties 

De 23 duizend corporatiewoningen zijn evenredig verdeeld over Ymere, De Alliantie en GoedeStede. 

Woningbouwcorporaties zijn als groot bezitters van vastgoed in bepaalde buurten, zoals Centrum 

Almere Buiten en Centrum Almere Haven een belangrijke katalysator bij de realisatie van de 

energietransitie en de warmtetransitie.  

Figuur 6.1: Percentage corporatiewoningen per buurt (Bron CBS). 

 

 

Met de woningbouwcorporaties zullen een aantal afspraken op wijkniveau gemaakt moeten worden 

om de ambities van de gemeente Almere te halen: 

 Nieuwbouw wordt niet aangesloten op aardgas, dit heeft impact op de stichtingskosten en 

exploitatiekosten van de woningen. 
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 Warmtevraag bestaande voorraad voor 1990 wordt teruggebracht, en daar waar van 

toepassing bouwkundig voorbereid op “all electric”, zoveel als mogelijk binnen de huidige 

meerjarenbegroting van de corporaties.  

 Bestaande woningvoorraad wordt (op langere termijn) aangesloten op warmte of 

getransformeerd naar “all electric”, hiervoor moet extra budget gereserveerd worden in de 

meerjarenbegroting. Ook moet het duidelijk zijn in welke gebieden een warmtenet komt en 

waar niet en op welke termijn de aardgasaansluiting zal verdwijnen. 

 Alle woningen krijgen een goed functionerende verwarmingsinstallatie, waterzijdig ingeregeld, 

met een maximale aanvoertemperatuur van 70°C. 

 

5.4 Bedrijven 

Het is van groot belang dat bedrijven betrokken worden bij het realiseren van de ambities van de 

gemeente Almere. De gemeente kan met de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen 

afdwingen, die binnen 5 jaar worden terugverdiend. Echter is dat voor maatregelen nodig voor de 

warmtetransitie ingewikkelder, omdat dit vaak gepaard gaat met hoge lange termijn investeringen. 

De gemeente heeft als aanpak om convenanten te sluiten met bedrijven over energiebesparende 

maatregelen. In de convenanten worden ambities vastgelegd op het gebied van het terugdringen van 

de CO2 uitstoot. De gemeente biedt hiervoor Energiescans aan. Bedrijven moeten de voortgang 

jaarlijks monitoren en rapporteren. Als tegenprestatie zal de gemeente niet handhaven in het kader 

van de wet milieubeheer.  

Afbeelding 5.1: Bedrijventerrein De Vaart met op de achtergrond het kassengebied Buitenvaart 

 

Het is van belang dat in de convenanten met bedrijven specifieke afspraken komen inzake de 

warmtetransitie. Ook is het van belang dat in de Energiescans aandacht komt voor de warmtetransitie. 

Afspraken die gemaakt moeten worden zijn: 

 Nieuwbouw wordt niet aangesloten op aardgas. Met name Stichtsekant is een gebied dat 

aandacht behoeft. 
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 Er worden specifieke afspraken gemaakt inzake het terugdringen van de warmtevraag en het 

verlagen van de aanvoertemperatuur van warmte. Op het gebied van energiebeheer valt nog 

veel te winnen. 

 Samen met de Ondernemersvereniging Buitenvaart Duurzaam en Bedrijfskring De Vaart zal 

onderzocht moeten worden onder welke voorwaarde ondernemers bereid zijn aan te sluiten 

op een warmtenet. Mogelijk kunnen Nuon of HVC hierin een rol vervullen. 

 

Bij de uitrol van een warmtenet kan onderzocht worden of dit in bepaalde gebieden voor bedrijven 

verplicht kan worden gesteld in het kader van de Wet milieubeheer. Als de aanbieding van het 

warmteleverancier beter of gelijk is aan de huidige kosten, die het bedrijf heeft in de aardgassituatie, 

dan kan dit mogelijk worden afgedwongen. De terugverdientijd is dan immers korter dan 5 jaar. 

Uiteraard is het aak om in eerste instantie ondernemers en bedrijven te verleiden, middels een 

convenant en een goed warmteaanbod. Echter kan het voor de haalbaarheid van de businesscase 

interessant zijn dat er de mogelijkheid bestaat om aansluiting af te dwingen.  

 

5.5 Landelijke politiek en Europa 

Zowel Europa als de landelijke politiek zijn belangrijke spelers in de energietransitie. Warmte in de 

gebouwde omgeving is een speerpunt van zowel de EU als Economische Zaken. Er zijn een aantal 

zaken die spelen, die van belang zijn voor het behalen van de ambitie van Almere: 

 Gemeentes moeten de mogelijkheid krijgen om een aardgasaansluiting bij nieuwbouw te 

verbieden. Dit zou geregeld kunnen worden gelijk met de aanscherping van de 

energieprestatie-eis voor nieuwbouw in 2021 

 Gemeentes moeten de mogelijkheid krijgen om wijken of gebieden aan te wijzen waar de 

huidige gasinfrastructuur zal verdwijnen 

 De investeringen in een warmtetransportnetwerk, kunnen niet alleen aan het bedrijfsleven 

overgelaten worden. De overheid zou hiervoor voortvarend het initiatief kunnen nemen, op de 

manier zoals dat ook in de jaren zestig gebeurde met de uitrol van het gasnetwerk.   

 Er moeten subsidieregelingen ontwikkeld worden voor onderzoek naar geothermie en het 

doen van proefboringen.  

 Er moeten subsidieregelingen ontwikkeld worden voor woningbouwcorporaties en 

particulieren voor het afdekken van de onrendabele top van isolatiemaatregelen en 

transformatie naar “all electric” in de bestaande bouw, zoals de ISDE subsidie voor 

particulieren. 

 Er moet geld en wetgeving beschikbaar komen voor gemeentes om de energietransitie 

mogelijk te maken. 

 

5.6 Provincie Flevoland 

Voor de provincie Flevoland is het verduurzamen van warmte (nog) geen speerpunt. Momenteel 

inventariseert de provincie de huidige situatie met betrekking tot warmte bij alle gemeentes. Denk 

daarbij aan stakeholders, warmtevraag en warmteaanbod. De uitgangspunten uit dit plan zijn daarvoor 

gedeeld met de provincie. Waar de provincie met name een rol kan gaan spelen is op het gebied van 

geothermie en het produceren en transporteren van biogas. Door de provincie is reeds geld 

vrijgemaakt om de haalbaarheid van geothermie een vervolg te kunnen geven. 
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5.7 Nuon Warmte 

Zoals eerder benoemd is Nuon Warmte een belangrijke stakeholder. Er zullen daarom concrete 

afspraken met Nuon gemaakt moet worden over: 

 Formuleren van gezamenlijke korte en lange termijn doelstellingen over het verduurzamen 

van de warmteproductie en uitbreiding van het net.  

 De prijs van warmte waarbij het voor Nuon aantrekkelijk wordt nieuwe duurzame 

warmtebronnen, zoals geothermie en lokale initiatieven, in te zetten voor het voeden van het 

bestaande net  

 Het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod voor nieuwe klanten, zowel voor nieuwbouw als 

potentiele klanten bestaande bouw. 

 Aanwijzen van potentiele bestaande wijken en gebieden, waarvoor een warmtepropositie 

ontwikkeld kan worden. Potentiele wijken zijn Almere Haven centrum en mogelijk geheel 

Almere Haven (exclusief Overgooi), Centrum Almere Buiten, inclusief zwembad “De 

Vrijbuiter”, Almere De Vaart en het kassengebied Buitenvaart. 

 Onderzoeken van de haalbaarheid van een warmtenet voor Almere Pampus, met als optie 

een laag temperatuur net 

 Plan van aanpak over het optimaliseren van het bestaande net 

 

5.8 Liander 

Liander is in Almere netbeheerder van de lokale gasinfrastructuur en de lokale elektriciteit 

infrastructuur. Liander is dus een belangrijke speler bij het uitfaseren van aardgas in bestaande wijken 

en bij de transitie van bestaande wijken naar “all electric”, alsmede van nieuwe wijken zonder 

gasinfrastructuur of warmtenet. Voor het optimaliseren van de ongelijktijdigheid van 

elektriciteitsproductie (aanbod) en elektriciteitsgebruik (vraag) zal Liander en belangrijke rol gaan 

spelen, omdat hiermee grootschalige verzwaring van het elektriciteitsnetwerk kan worden voorkomen. 

Ook voor de invoeding van groengas op het bestaande gasnet is Liander de verantwoordelijke partij.  

Figuur 5.1: Planning warmtetransitie en uitfasering van het gasnetwerk

 

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047

Aansluiting warmtenet

Transformatie all electric

Cyclus groot onderhoud

Planning warmtetransitie Almere 

Progressief Realistisch Conservatief

Energietransitie 

Besluitvorming 
Warmtetransitie 

Uitfaseren gasnetwerk 
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5.9 HVC 

HVC maakt van afval dat niet meer hergebruikt kan worden elektriciteit, warmte, biogas, groen gas en 

compost. De gemeente Almere is 6% aandeelhouder. HVC heeft warmtenetten in Dordrecht en 

Alkmaar en is daar naast producent, dus ook netbeheerder en warmteleverancier.  

HVC is mede-initiatiefnemer van het geothermieproject Trias Westland. Totaal 45 tuinbouwbedrijven 

zullen voor ten minste 15 jaar warmte gaan afnemen en direct (mede)eigenaar worden in Trias 

Westland B.V. Er zal een bron worden geboord met een vermogen > 20 MW op 2 tot 3 km diepte in 

het Onderkrijt. Met een diepere boring van 4 km in het Trias wordt verkend of een vermogen > 40 MW 

haalbaar kan zijn. 

Het project wordt ontwikkeld op basis van de volgende doelstellingen. 

 Brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor alle glastuinbouwbedrijven 

in het Westland. 

 Het realiseren van een eerste boring naar de Triaslaag en het vaststellen van het potentieel 

van het Triasreservoir . 

 Het realiseren van een Triasdoublet in volledige transparantie en met sterke betrokkenheid 

van de glastuinbouwafnemers die kunnen participeren in het project waardoor uiteindelijk een 

geothermiebedrijf ontstaat voor en door glastuinbouwondernemers. 

 

Het model zoals toegepast in Trias Westland kan mogelijk ook interessant zijn voor het kassengebied 

Buitenvaart, mogelijk in combinatie met bedrijventerrein de Vaart. HVC kan daar dus een partner in 

zijn.  

Figuur 5.2: Boring naar geothermie in het Westland naar het Onderkrijt (2-3 km) en het Trias (4 km).  

 

 

http://www.triaswestland.nl/over-trias-westland/deelnemers
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6 Stappenplan naar een duurzame warmtevoorziening 

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. Het streven is om in 2022 

energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit. Onder de noemer ‘Energizing’ wordt binnen Growing Green 

ingezet op een volledig hernieuwbare energiebron voor Almere. De totale huidige warmtevraag van de 

gemeente Almere van 4,0 PJ is verantwoordelijk voor 198 duizend ton CO2 per jaar. Helaas blijkt de 

ambitie 2022 voor warmte niet haalbaar. Hiervoor zijn en aantal hoofdoorzaken te noemen: 

 Er is onzekerheid over het verduurzamen van de warmteproductie voor het bestaande 

warmtenet. De technische haalbaarheid van geothermie is onzeker en biomassa en biogas 

zijn schaars. De financiële haalbaarheid is onzeker door concurrentie van de bestaande 

productie uit restwarmte uit de Diemercentrale van Nuon. De productie van warmte uit 

laagtemperatuur warmtebronnen met warmtepompen is beperkt en heeft een hoge kostprijs. 

 Het besparingspotentieel in Almere is beperkt. Dit komt door de relatief jonge 

vastgoedvoorraad. Alle woningen zijn gebouwd na 1976. Warmte besparende maatregelen 

zijn daarom in de meeste gevallen economisch niet efficiënt en daarom minder aantrekkelijk. 

Ook zal de warmtevraag stijgen door de hoge ambities op het gebied van nieuwbouw. 

 De transitie van de wijken aangesloten op aardgas, naar wijken met een warmtenet of met “all 

electric” warmtevoorziening vergt een grote investering, een strakke organisatie en heeft veel 

impact op de leefomgeving van de bewoners. Er moet dus voldoende draagvlak zijn bij 

bewoners. De markt moet “all electric” oplossingen voor bestaande bouw door ontwikkelen. 

Het uitrollen van “all electric” zal circa 20-30 jaar in beslag nemen, omdat het gecombineerd 

moet worden met groot bouwkundig onderhoud, om kosten te besparen. Het uitrollen van een 

warmtenet in een bestaande wijk kost minder tijd, circa 10-20 jaar.  

 

Om op de langere termijn wel aan de ambities te kunnen voldoen is een concreet stappenplan nodig 

met een daarbij behorende realistische CO2-reductie doelstelling. Er is daarom een stappenplan 

gemaakt met acties tot 2022. Ook is een scenario geschetst tot 2040 met als uiteindelijke doelstelling 

CO2 neutrale en hernieuwbare warmtevoorziening voor Almere. 

6.1 Stappenplan tot 2022 

Het eerste stappenplan is tot 2022 met als resultaat dat meer dan 30% CO2-reductie wordt 

gerealiseerd ten opzichte van 2016, totaal 64 duizend ton CO2 per jaar. Het stappenplan bestaat uit: 

1. Het voorkomen aardgasaansluiting nieuwbouw 

2. Het terugbrengen van de warmtevraag van de bestaande vastgoedvoorraad 

3. Optimalisatie van het bestaande warmtenet 

4. Uitbreiding van het warmtenet voor bestaande bouw 

5. Verduurzamen warmteproductie warmtenet 

6. Starten met de eerste “all electric” concepten bestaande bouw 

 

6.1.1 Voorkomen aardgasaansluiting nieuwbouw 

Tot 2022 zullen er nog circa 7650 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden is de prognose. Het 

grootste deel, bijna 5000 woningen liggen in het stadswarmte concessiegebied van Nuon. Hiervoor is 

dus al geborgd dat er geen gasaansluiting komt.  Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 Afspraken maken met corporaties over de bouw van aardgasloze nieuwbouwwoningen. 
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 Het realiseren van warmteplannen voor nieuwbouwgebieden, waarin wordt geborgd dat de 

netbeheerder geen aansluitplicht heeft op het gasnetwerk, zodat voorkomen wordt dat een 

aardgasnetwerk gerealiseerd wordt voor Nobelhorst fase 2. 

 Afspraken maken met ontwikkelaars zelfbouwers dat nieuwbouw in Haven, Buiten en Hout 

geen gasaansluiting krijgen. Daar waar mogelijk moet dit worden afgedwongen. Door 

bijvoorbeeld dit als voorwaarde op te stelen in de grondovereenkomst tussen gemeente en 

ontwikkelaar/zelfbouwer.  

 Het door ontwikkelen van energieconcepten voor woningen met marktpartijen voor gebieden 

met een boringsvrije zone vanwege het drinkwaterwinninggebied, zoals Nobelhorst, Overgooi 

en Oosterwold. Concreet zijn dit concepten, die ondanks de technische belemmeringen, toch 

gebruik kunnen maken van bodemenergie of alternatieve duurzame bronnen. 

 Afspraken maken met bedrijven die zich willen vestigen aan de Stichtsekant over het 

realiseren van aardgasloze gebouwen. Aandachtspunt is dat ook Stichtsekant in de 

boringsvrije zone ligt. Er wordt daarom geadviseerd op nader onderzoek te doen naar 

aardgasloze energieconcepten voor het bedrijventerrein.  

 Er moeten afspraken met Liander worden gemaakt over het verzwaren van het 

elektriciteitsnetwerk in “all electric” wijken zoals Oosterwold en de ontwikkeling van slimme 

netten gecombineerd met energieopslag. 

 Het opstarten van een lobby om uiterlijk in 2021, bij de aanscherping van de energieprestatie-

eis voor nieuwbouw, geregeld te hebben dat een aardgasaansluiting wettelijk niet meer 

mogelijk is.  

 De regie nemen in de ontwikkeling van een warmtenet voor Almere De Vaart en het 

Kassengebied Buitenvaart, waar ook de nieuwbouw op wordt aangesloten, middels een 

concessie, met aantrekkelijke aansluitkosten en marktconforme tarieven voor zakelijke 

aansluitingen en het stimuleren van ontwikkelingen op bedrijventerreinen waar geen 

gasaansluiting aanwezig is of goede alternatieven voor een gasaansluiting ontwikkeld kunnen 

worden. 

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 Nieuwbouw aangesloten op het warmtenet op termijn een CO2 neutrale warmtevoorziening 

kunnen krijgen door de verduurzaming van de warmteproductie, zonder daarvoor 

aanpassingen te hoeven doen aan de gebouwen. 

 Nieuwbouw met een “all electric” oplossing, gecombineerd met zonnepanelen, een 100% CO2 

neutrale warmtevoorziening heeft. 

 Voorkomen wordt dat er een gasnet wordt aangelegd dat binnen enkele decennia, circa 20-30 

jaar, overbodig is. 

 Alliander het elektriciteit netwerk naar een nieuwbouwwijk kan dimensioneren op “all electric” 

en dus niet het risico loopt tijdens de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk het netwerk moet 

aanpassen, omdat rekening is gehouden met het verwarmen van de woningen met aardgas. 

 Voorkomen wordt dat gebouweigenaren in de toekomst investeringen moeten doen voor dure 

aanpassen de gebouwinstallaties om afsluiting van het aardgasnet mogelijk te maken. 
 

6.1.2 Terugbrengen warmtevraag 

Voor het terugdringen van de warmtevraag van de woningvoorraad zal de focus moeten liggen op de 

circa 27 duizend woningen gebouwd voor 1990 in Almere Hout, Stad en Buiten. Het effect van deze 

maatregelen op de CO2 besparing van de stad is het grootste in gebieden waar geen warmtenet 

aanwezig is en waar de woningen dus worden verwarmd met een gasketel. In gebieden waar nu nog 
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een gasaansluiting aanwezig is, zal met name de focus moeten komen op gebieden waar het 

onwaarschijnlijk is dat er in de toekomst een warmtenet wordt gerealiseerd. Hier zullen de woningen 

bouwkundig geschikt moeten worden gemaakt voor “all electric” oplossingen, als alternatief voor de 

gasketel. Dit vraagt om verdergaande maatregelen, dan standaard laag fruit maatregelen. De 

woningvoorraad na 1990 zal in de meeste gevallen al bouwkundig geschikt zijn voor “all electric” 

oplossingen.  

Het is dus van belang dat de gemeente prestatieafspraken maakt met woningbouwcorporaties en 

particulieren stimuleert om de juiste besparende maatregelen te nemen. In de voorraad van voor 1990 

is een reële besparingspotentie van gemiddeld circa 20% op ruimteverwarming mogelijk, totaal circa 

145 duizend gigajoule, € 3,3 miljoen inclusief BTW.  De totale investering voor basismaatregelen, is 

minimaal € 255 miljoen inclusief BTW. Als deze maatregelen in een periode van 10 jaar worden 

genomen is dat een jaarlijkse investering van € 25 miljoen, dus circa € 125 miljoen tot 2022. 

Voor het behalen van de 20% is rekening gehouden dat een deel van de voorraad zal moeten worden 

voorbereid op “all electric” en dus verdergaand geïsoleerd moet worden. Afhankelijk van de te kiezen 

strategie zal de investering tweemaal zo hoog kunnen worden. Er moet rekening gehouden worden 

met een totale investering van circa € 420 miljoen inclusief BTW, in het geval dat er geen warmtenet 

wordt gerealiseerd in Haven en Buiten. Een jaarlijkse investering van € 42 miljoen, dus circa € 210 

miljoen tot 2022. 

 

Figuur 6.1: Investering besparende maatregelen woningen tot 1990 per stadsdeel

 

Voor het reduceren van de warmtevraag is voor utiliteitsbouw, bedrijfsgebouwen en instellingen een 

andere aanpak nodig dan bij woningbouw. De meeste winst is te behalen met goed energiebeheer. 

Energiebeheer kan een onderdeel zijn van een prestatiecontract met een aannemer voor het 

onderhoud en beheer van het gebouw. Daarnaast wordt natuurlijk ook energie bespaart voor 

gebouwkoeling, verlichting en ventilatoren energie. Interessant kan zij om aanvullende maatregelen te 

financieren vanuit de gerealiseerde energiebesparing. Hiermee kunnen verdergaande stappen ook 

daadwerkelijk gerealiseerd worden. Door goed energiebeheer kan 10-20 % energie worden bespaard 

op het verwarmen van het gebouw. De reële potentie voor het terugdringen van de warmtevraag 

inclusief aanvullende maatregelen is voor de bestaande voorraad gesteld op 20%.  
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Figuur 6.2: Besparingspotentieel bestaande bouw gemeente Almere

 
Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 De regie nemen door duidelijkheid te verschaffen, waar in de toekomst wijken komen met een 

warmtenet. Op basis hiervan kunnen de minimale warmtevraag beperkende 

isolatiemaatregelen per wijk afgestemd worden.  

 Oprichten van het Energiefonds Almere en het stimuleren van goedkope (hypotheek)leningen 

op basis van de (gegarandeerde) energiebesparing en het ontwikkelen van subsidies voor 

warmte besparende maatregelen voor particulieren. 

 Prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties over het terugdringen van de 

warmtevraag naar gemiddeld onder de 60 kWh/ m
2
 van de voorraad voor 1990. Sturen op 

energie labels of energie-indexen is minder relevant. 

 Starten met het afsluiten prestatieonderhoudscontracten inclusief energie voor het 

terugdringen van de energievraag en warmtevraag van de eigen gemeentelijke 

gebouwenvoorraad, met als doel minimaal 20% besparing op warmte in 2022.  

 Prestatieafspraken maken met bedrijven en instellingen voor het terugdringen van de 

energievraag en warmtevraag, met als doel minimaal 10% besparing op warmte in 2022.  

 Stimuleren van het aantrekken van bedrijven met energie extensieve teelt in het 

Kassengebied Buitenvaart en door ontwikkeling van het verlagen van het energiegebruik van 

energie intensieve teelt. 

 Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om de onrendabele investering af te dekken. 

Denk daarbij aan opschaling en het initiatief Slim in Haven, waarbij het idee is ontstaan om 

gelijktijdig levensloopbestendig én energieneutraal te renoveren.  

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 Er wordt voorkomen dat de warmtevraag van de gemeente Almere zal stijgen door de grote 

nieuwbouwopgave. 

 Woningen toekomstbestendig zijn en daarmee meer waardevast. 

 Woningen, met behoud van de radiatoren, verwarmd kunnen worden met een lagere 

temperatuur < 70°C. 
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 Groeimogelijkheid van het kassengebied zonder toename van de warmtevraag. 

 

6.1.3 Optimalisatie warmtenet 

Het bestaande warmtenet functioneert nog niet optimaal. Optimalisatie kan goed beheer en 

onderhoud en door het warmtenetwerk over de gehele keten te verbeteren. Met name kan veel winst 

worden geboekt verbeteren van de binnen installatie in de woningen. 

Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 Samen met Nuon een warmteoptimalisatie programma starten, waarbij radiatoren worden 

ingeregeld in woningen, waardoor warmte beter kan worden uitgenut.  

 Prestatie afspraken maken met woningcorporaties dat alle woningen een goed functionerende 

verwarmingsinstallatie krijgen, waterzijdig ingeregeld, met een maximale aanvoertemperatuur 

van 70°C. 

 Samen met Nuon onderzoeken waar in de toekomst het wenselijk is om de 

aanvoertemperaturen te verlagen en het in kaart brengen wat de consequenties hiervan zijn in 

de woningen. Hierdoor zouden mogelijk de tarieven voor warmte verlaagd kunnen worden, 

mits de regelgeving dit toestaat.  

 Samen met Nuon onderzoeken waar in de toekomst cascadering op het net interessant kan 

zijn. De nieuwbouwontwikkeling Pampus is een interessante casestudie. 
 

Afbeelding 6.1: Een goed functionerende binnen installatie is goed voor de gebruiker en goed voor de warmteleverancier 

 

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 Door het afnemen van de warmteverliezen, het verlagen van de aanvoertemperatuur en het 

beter uitnutten van de warmte, de opwek van alternatieve duurzame warmtebronnen beter 

haalbaar zijn. 

 Er minder vermogen nodig is voor opwekken van warmte op het warmtenet. Dit is relevant 

omdat de potentie van duurzame bronnen in Almere en de MRA beperkt en onzeker is.  

 Het energiegebruik voor eindgebruiker lager is en het comfort hoger. 

 

6.1.4 Uitbreiding warmtenet bestaande bouw 

Een van de alternatieven voor wijken met een aardgas infrastructuur is de aanleg van een warmtenet. 

Potentiele bestaande wijken en gebieden in Almere zijn: 

Radiator te koud                  Radiator te warm  Afleverset/ gasketel Radiator in balans                Radiator in balans   Afleverset/ gasketel 

Hoger verbruik             

Mogelijk koude ruimtes    

Hogere retour temperatuur 

 

Lager verbruik (10-20%)                 

Hoger comfort               

Lagere retour temperatuur 
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 Almere Haven Centrum en mogelijk het gehele stadsdeel, exclusief Overgooi, totaal circa 10 

duizend weq. 

 Almere Buiten Centrum, totaal circa 2250 weq. 

 Almere De Vaart, totaal circa 10,5 duizend weq. 

 Kassengebied Buitenvaart, totaal circa 16,5 duizend weq. 
 

Afbeelding 6.2: Kans gebieden warmtenet bestaande bouw 

 

Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 Het nemen van een regierol bij de ontwikkeling van de uitbreiding van het warmtenet. De 

opgave is complex vanwege de vele stakeholders en vergt hoge investeringen en kan daarom 

niet altijd geheel overgelaten worden aan de markt. Dit kan als gevolg hebben dat de 

gemeente of de landelijke overheid (mede)eigenaar wordt van de warmte-infrastructuur. Dit 

kan net als elektriciteit en gas gezien worden als een nutsvoorziening.  

 Er moet een programma-organisatie voor het aardgasloos maken van bestaande wijken 

worden opgericht. Hierin moeten onder leiding van de gemeente alle stakeholders in een 

werkgroep en stuurgroep zijn vertegenwoordigd. Naast Nuon en Liander zijn dit ook 

bewoners, huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en bedrijven. 

 Het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod voor nieuwe klanten, zowel voor kleinverbruik 

als zakelijk verbruik, op basis hiervan kan Nuon een grofstoffelijke businesscase maken, te 

beginnen met Almere Haven. 

 Aanwijzen van potentiele bestaande wijken en gebieden, waarvoor een warmtepropositie 

ontwikkeld kan worden. 

De Vaart en Buitenvaat 

Centrum Buiten 

Almere Haven  
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 Er moeten afspraken met Liander en de bewoners worden gemaakt over het afsluiten van gas 

in bestaande wijken. 

 Er moet een afspraak worden gemaakt met de landelijke overheid dat er door gemeentes 

gebieden en wijken aangewezen kunnen worden om op een vooraf vast te leggen termijn af te 

sluiten van aardgas.  

 Er moeten afspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties onder welke condities ze 

bereid zijn om aan te sluiten van bestaande woningen op het te realiseren warmtenet.  

 Het starten van een communicatietraject voor het creëren van draagvlak voor het warmtenet 

om te borgen dat voldoende snelheid wordt gemaakt met het aansluiten van woningen. Het 

creëren van bewustwording bij bewoners dat aardgas als grondstof niet CO2 neuraal is en 

daarmee dus ook eindig voor het verwarmen van woningen is van essentieel belang. 

 Het stimuleren van de ontwikkeling van een lokaal warmtenet Buitenvaart en De Vaart, waar 

ondernemers de mogelijkheid krijgen te participeren in het net en de productie van warmte. 

HVC kan hier mogelijk een rol spelen met de lessons learnt uit Trias Westland.  

 Prestatieafspraken maken met bedrijven en instellingen in Almere Buiten, Almere Haven en 

Buitenvaart inzake het terugdringen van de energievraag en warmtevraag. Het aansluiten op 

een warmtenet is daarbij een belangrijk onderdeel. 

 Onderzoeken in hoeverre en wanneer aansluiting op een warmtenet door bedrijven en 

instellingen kan worden afgedwongen in het kader van de Wet Milieubeheer.  

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 De gemeente Almere meer zekerheid krijgt dat de ambitie om een energie neutrale 

warmtevoorziening voor de stad te realiseren ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.  

 Het negatieve imago rondom het warmtenet verbetert. 

 Er een start is gemaakt met een warmtenet in Almere Haven, Centrum Almere Buiten, De 

Vaart en/of Buitenvaart. Als ambitie kan worden gesteld om in 2022 de Buitenvaart te hebben 

aangesloten, totaal 16,5 duizend weq en in de andere gebieden totaal 30% van de potentie te 

hebben aangesloten, totaal 7 duizend weq. 

 Het warmtenet in 2022 totaal aan 92 duizend woningequivalenten warmte levert, totaal 2,7 PJ, 

een groei van circa 30%. Een jaarlijkse besparing van 24 duizend ton CO2. 

 Op termijn een CO2 neutrale warmtevoorziening gerealiseerd kan worden voor deze wijken 

door de verduurzaming van de warmteproductie, zonder daarvoor aanpassingen te hoeven 

doen aan de gebouwen. 

 

6.1.5 Verduurzamen warmteproductie 

Om de CO2 besparing van het vastgoed aangesloten op het warmtenet te verhogen is naast 

optimalisatie van het warmtenet ook de productie van duurzame warmte van belang. Deze zal de 

beschikbare restwarmte van de Diemercentrale aanvullen en deels vervangen. 

Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 Het formuleren van gezamenlijke korte en lange termijn doelstellingen met Nuon over het 

verduurzamen van de warmteproductie. 

 Het periodiek vaststellen van de inkoopprijs van warmte bij de warmteproducent, waarbij het 

voor Nuon aantrekkelijk wordt nieuwe duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, in te 

zetten voor het voeden van het bestaande net. 
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 Aansturen op een diepgaand en uitputtend onderzoek naar de werkelijke potentie voor 

geothermie in de gehele MRA. Dat bestaat uit seismisch onderzoek en proefboringen, voor 

zowel diepe (2-4 km) als ultradiepe (4-7km) geothermie. 

 Organiseren dat een proefboring wordt gedaan en dat een 40 MW ultra diepe geothermiebron 

wordt gerealiseerd met levering aan het warmtenet van Nuon 

 Organiseren en stimuleren dat een lokaal warmtenet en een 10 MW diepe geothermiebron 

voor Kassengebied Buitenvaart wordt gerealiseerd, gecombineerd met groengas levering aan 

de bestaande WKK’s, aangevuld met bijvoorbeeld een biogas warmtecentrale van 10 MW, die 

tevens CO2 levert aan de kassen. De overproductie van warmte kan worden geleverd aan het 

te realiseren warmtenet van de Vaart en/ of Nuon.  

 Afspraken maken met Nuon over de realisatie van een biomassawarmtecentrale van minimaal 

5 MW op het terrein van de hulpwarmtecentrale, het liefst met lokale biomassa en eventueel 

met gecertificeerde houtpellets. 

 Organiseren en stimuleren dat er warmte wordt geleverd uit een laagtemperatuur warmtebron 

met een warmtepomp aan het net (datacenter of RWZI). 

 Op de hoogte blijven van de mogelijkheden voor koolstofarme gassen voor bestaande 

warmtekrachtcentrales. Denk daarbij aan ammoniak.  

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 Het negatieve imago rondom het warmtenet verbeterd, door verduurzaming van de bron met 

hernieuwbare warmte.  

 Circa 65 MW van de basislast voor het warmtenet van Almere hernieuwbaar is ingevuld, totaal 

circa 1,3 PJ, circa 40% van de warmteproductie voor het warmtenet. Een jaarlijkse besparing 

van 35 duizend ton CO2.  

 De energieprestatie van de gebouwen aangesloten op het warmtenet verbetert, zonder 

maatregelen te nemen in de gebouwen. Dit stimuleert ook de aansluiting van bestaande 

gebouwen op het warmtenet. 

 Er een warmtenet ontstaat met meerdere warmteproducenten. 

 

6.1.6 “All electric” concepten bestaande bouw 

Een van de alternatieven voor wijken met een aardgas infrastructuur is de transitie naar “all electric”. 

Een wijk die hiervoor het meest geschikt lijkt zijn de woningen in Almere Buiten, totaal circa 20 

duizend, omdat het grootste deel van deze woningvoorraad relatief nieuw. Ook voor (een deel van) de 

woningen buiten het centrumgebied van Almere Haven kan het een goede oplossing zijn. De aanpak 

van deze woningen is een andere dan die van de stroomversnelling. De stroomversnelling focust zich 

met name op grootschalige renovatie van de woningvoorraad van voor 1975 door deze op te 

waarderen naar nul-op-de-meter. Deze voorraad is niet of zeer beperkt geïsoleerd en heeft een hoge 

warmtevraag, waardoor de aanpak bij dit type woningen het meest rendeert. Almere heeft echter geen 

woningvoorraad van voor 1975.  

 

Het is niet de verwachting dat tot 2022 veel woningen met een gasaansluiting worden 

getransformeerd naar “all electric”. Van de circa 30 duizend woningen in Almere Haven en Almere 

Buiten komen circa 1.200 woningen jaarlijks in aanmerking voor groot onderhoud. Een deel hiervan 

zal in potentie ook kunnen worden aangesloten op een warmtenet, dan blijven er circa 800 woningen 

over. Een mooie ambitie zou daarom zijn om 300 woningen per jaar te realiseren, verspreid over de 

drie woningbouwcorporaties en particuliere koopwoningen, totaal 1500 woningen tot 2022.  
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Belangrijke actiepunten voor de gemeente zijn: 

 De regie nemen door duidelijkheid te verschaffen, waar in de toekomst wijken komen met een 

warmtenet en waar niet. Op basis hiervan kunnen de minimale warmtevraag beperkende 

isolatiemaatregelen per wijk afgestemd worden.  

 Samen met marktpartijen moeten aantrekkelijke en efficiënte “all electric” concepten voor de 

bestaande bouw doorontwikkeld worden, inclusief financiering, prestatiegarantie en 

onderhoud. Het oplossen van de ongelijktijdigheid van duurzame energieproductie en de 

energievraag is een belangrijk aandachtspunt 

 Het stimuleren en organiseren van pilotprojecten van woningen gebouwd na 1990 met 

particulieren in Almere Buiten. Er zal daarvoor gericht gezocht moeten worden naar 

enthousiaste bewoners. Belangrijk is om geldt ter beschikking te stellen voor het begeleiden 

van het ontwerpproces tot aan oplevering. Kwaliteitsborging is essentieel voor de werking van 

het systeem en daarmee het slagen van de pilot.  

 Het maken van prestatie afspraken met woningbouwcorporaties over de realisatie van 

pilotprojecten “all electric” woningen gebouwd na 1990 particulieren in Almere Buiten. 

 Het actief monitoren van de resultaten van de “all electric” concepten.  

 Er moeten afspraken met Liander worden gemaakt over het verzwaren van het bestaande 

elektriciteitsnetwerk in “all electric” wijken en de ontwikkeling van slimme netten gecombineerd 

met energieopslag. 

 Er moeten afspraken met Liander worden gemaakt over het afsluiten van gas in bestaande 

wijken. Het tempo zal veel lager zijn als bij de realisatie van een warmtenet. 

 Er moeten subsidieregelingen door gemeente en landelijke overheid ontwikkeld worden voor 

woningbouwcorporaties en particulieren voor het afdekken van de onrendabele top van de 

transformatie naar “all electric” in de bestaande bouw, zoals de ISDE subsidie voor 

particulieren. 

 Interne afstemming tussen de verschillende werklijnen binnen Energie werkt! Vooral 

afstemming inzake communicatie naar bewoners en bedrijven en de ontwikkelingen inzake de 

opslag van warmte en van elektriciteit is essentieel.  

 

Het effect van bovenstaande maatregelen is dat: 

 Er ruimte is voor innovatie. 

 Er opschaling komt van “all elctric” oplossingen voor de bestaande gebouwenvoorraad.  

 Er 1500 woningen getransformeerd zijn van een gasaansluiting naar een duurzame 

warmtevoorziening. 

 Er totaal 1,3 miljoen m
3
 gas wordt bespaard, totaal 2,5 duizend ton CO2 per jaar. 

 

Totale effect van de maatregelen is dat in 2022 

 De gemeente Almere meer zekerheid krijgt dat de ambitie om een energie neutrale 

warmtevoorziening voor de stad te realiseren ook daadwerkelijk wordt gehaald.  

 De totale warmtevraag van de gemeente Almere niet zal stijgen. 

 Totaal 25 duizend weq aangesloten worden op een warmtenet en 1500 woningen 

getransformeerd worden naar “all electric” . 

 Er nog maar 30% van de warmtevraag in Almere wordt opgewekt met gasketels in gebouwen. 
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Figuur 6.3: De totale warmtevraag in 2022 wordt nog voor circa 30% ingevuld met gasketels in de gebouwen.

  

 Totaal 40% van de warmteproductie voor het warmtenet hernieuwbaar wordt ingevuld. 

 De jaarlijkse CO2 uitstoot voor het verwarmen van de gebouwde omgeving zal dalen van 198 

duizend ton in 2016 naar 134 duizend ton. 

 
Figuur 6.4: De totale CO2 uitstoot van 134 duizend ton en te realiseren CO2 reductie van 64 duizend ton in 2022. 

 

 Er worden totaal circa 600 FTE aan banen gecreëerd. 

 

6.2 Scenario tot 2040 

Na 2022 is een scenario geschetst met als doelstelling meer dan 80% CO2 reductie te realiseren in 

2040. Deze doelstelling is te realiseren door: 

 Het verder terugbrengen van de warmtevraag van de bestaande vastgoedvoorraad. 

 Uitbreiding van het bestaande warmtenet voltooien. 

 Cascadering warmtenet. 

 Verduurzamen warmteproductie warmtenet inclusief hoog temperatuur opslag. 

 “All electric” concepten bestaande bouw versnellen. 
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Totale effect van bovenstaande maatregelen is dat in 2040: 

 De totale warmtevraag van de gemeente Almere beperkt blijft tot 10%. 

 Totaal circa 110 duizend weq zijn aangesloten op een warmtenet, totaal 22% van de 

doelstelling van de gehele MRA. Er zijn circa 30 duizend weq gebouwd en getransformeerd 

naar “all electric” 

 Er nog maar 6% van de warmtevraag in Almere wordt opgewekt met gasketels in gebouwen, 

dit kan worden ingevuld met groen gas.  Totaal 8,5 miljoen m
3
. 

 

Figuur 6.5: Scenario van warmtevraag Almere in 2040

 

 Totaal minimaal 80% van de warmteproductie voor het warmtenet hernieuwbaar wordt 

ingevuld. Met hoog temperatuur opslag kan dit percentage worden verhoogd.  

 De jaarlijkse CO2 uitstoot voor het verwarmen van de gebouwde omgeving zal dalen van 198 

duizend ton in 2016 naar 34 duizend ton in 2040. 
 

Figuur 6.6: Scenario voor het opwekken van de warmtevraag in 2040
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7 Conclusies en aanbevelingen 

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. Het streven is om in 2022 

energieneutraal te zijn exclusief mobiliteit.. De totale huidige warmtevraag van de gemeente Almere 

van 4,0 PJ is verantwoordelijk voor 198 duizend ton CO2 per jaar. Helaas blijkt de ambitie 2022 niet 

realistisch voor de werklijn warmte. Het realiseren van een realistische CO2 reductie van 30% in 2022 

en 80% in 2040 zal een zeer grote opgave worden. Het is daarom van belang dat de gemeente het 

komende jaar de regierol pakt en voldoende budget en middelen beschikbaar stelt voor het 

uitvoeringsprogramma van het stappenplan warmte tot 2022.  

Voor het halen van deze ambitie zal voor de gemeente de focus moeten liggen op: 

 Besluitvorming en regierol inzake realisatie van warmtenet voor bestaande bouw in Haven, 

Centrum Buiten, De Vaart en Buitenvaart. 

 Besluitvorming en contractvorming inzake het realiseren van nieuwbouw zonder 

aardgasaansluiting. 

 Regierol in haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van geothermie. 

 Maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en bedrijven inzake de reductie 

van de warmtevraag, aansluiting op een warmtenet en transformatie naar “all electric”. 

 Er moet een programma-organisatie voor het aardgasloos maken van bestaande wijken 

worden opgericht. Hierin moeten onder leiding van de gemeente alle stakeholders in een 

werkgroep en stuurgroep zijn vertegenwoordigd. Naast Nuon en Liander zijn dit ook 

bewoners, huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en bedrijven. 

 

7.1 Financiële kaders 

In de woningvoorraad van voor 1990 is een reële besparingspotentie van gemiddeld circa 20% op 

ruimteverwarming mogelijk, totaal circa 145 duizend gigajoule, € 3,3 miljoen inclusief BTW per jaar.  

De totale investering voor basismaatregelen, is minimaal € 255 miljoen inclusief BTW. Deze 

investering is dus niet rendabel. Als deze maatregelen in een periode van 10 jaar worden genomen is 

dat een jaarlijkse investering van € 25 miljoen, dus circa € 125 miljoen tot 2022. 

De kosten voor het aansluiten van een bestaande woning op een warmtenet inclusief de investeringen 

in het net zijn gemiddeld tussen de € 9 en € 11,5 K per woning. Daarnaast moet geïnvesteerd worden 

in de productie van warmte. Uitgangspunt is dat de investering in het net en de productie door een 

derde partij gedaan worden. Wie de kosten betaald voor de investering, die in de woningen gedaan 

moeten worden, is een onderhandeling tussen de verschillende stakeholders en de 

warmteleverancier. Zelfs met hele lage rentes en lange looptijden van 30 jaar is de kans groot dat er 

ook een onrendabele top ontstaat voor de gebouweigenaar bij de aansluiting op warmte. Om deze 

kapitaalinjectie mogelijk te maken moeten er dus een aantal zaken geregeld worden: 

 Innovatieve oplossingen. 

 Subsidies voor het afdekken van de onrendabele top. 

 Goedkope financiering voor en/ of risicodragende deelname van overheden. 

 Samenwerkingsovereenkomst voor het aansluiten op het warmtenet tussen gemeente, 

warmteleverancier, woningbouwcorporaties en bedrijven. 

 

De kosten voor het “all electric” maken van 300 woningen per jaar is tussen de € 6 en € 7 miljoen, € 

20 en € 24 K per woning, exclusief de benodigde warmte besparende maatregelen. Voor 1500 
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woningen tussen de € 30 en € 36 miljoen inclusief BTW tot 2022. Zelfs met hele lage rentes en lange 

looptijden van 30 jaar ontstaat er een onrendabele top voor de gebouweigenaar. Om deze 

kapitaalinjectie mogelijk te maken moeten er dus een aantal zaken geregeld worden: 

 Goedkope (hypotheek)leningen, zoals het op te richten Energiefonds Almere. 

 Lease contracten gecombineerd met prestatiegarantie, onderhoud en instandhouding . 

 Energieprestatievergoedingen voor woningbouwcorporaties. 

 Innovatieve oplossingen, zoals warmteopslag en efficiënte hoog temperatuur warmtepompen.  

 Subsidies voor het afdekken van de onrendabele top. 

 Meer duidelijkheid over de salderingsregeling op zonnepanelen voor de langere termijn. 

 

7.2 Van visie naar organisatorische inbedding 

Om de warmtetransitie te realiseren is er overzicht nodig wanneer welke mijlpalen gerealiseerd zijn. 

Onderstaande tijdlijn maakt tot 2040 inzichtelijk wat de belangrijkste mijlpalen zijn en welke generieke 

stappen op welk moment gezet moeten worden. Zowel de gemeente Almere als de externe 

stakeholders hebben hier een belangrijke rol in. 

7.2.1 Beleggen van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie 

Om meer gevoel te krijgen bij de opgave waar de gemeente Almere zal een overzicht van taken en 

mijlpalen tot 2022 ontwikkeld moeten worden. Dit is het startpunt om dit plan organisatorisch in te 

bedden. Met interne stakeholders binnen de gemeente Almere zal dit mijlpalenplan verder ingevuld 

moeten worden: wie neemt welke rollen, taken en verantwoordelijkheden op zich om de mijlpalen te 

realiseren? Het mijlpalenplan zal met de interne stakeholders verder moeten worden aangevuld. 

7.2.2 Capaciteit en financiële middelen in beeld 

De visie en aanpak kan alleen gerealiseerd worden wanneer daar de juiste middelen tegenover staan. 

Door met elkaar de rollen, taken en verantwoordelijkheden af te stemmen is het mogelijk om een 

inschatting te maken welke capaciteit en financiële middelen nodig zijn. Er is nog geen dekking voor 

deze middelen. Dit is punt van aandacht. 
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Figuur 7.1: Stappenplan 2022 met als resultaat 1/3 CO2 reductie ten opzichte van 2016, totaal 64 ton CO2 
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Tabel 7.1: Benodigde stakeholders stappenplan met als resultaat 1/3 CO2 reductie ten opzichte van 2016, totaal 64 ton CO2 
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Voorkomen aardgasaansluiting nieuwbouw 
          

Verbieden woningen  in Haven, Buiten en Hout 
100%          

Verbieden bedrijven Stichtsekant 
100%          

Reduceren warmtevraag 
          

Woningen voor 1990 
10%          

Bedrijven en instellingen 
10%          

Oprichten energiefonds 
          

Optimalisatie bestaande warmtenet 
          

Inregelen radiatoren 
100%          

Verlagen aanvoertemperatuur 
80%          

Uitbreiding warmtenet bestaande bouw 
          

Regierol gemeente 
          

Aantrekkelijk aanbod bewoners en zakelijk 
          

Woningen Hout en Buiten Centrum 
30%          

De Vaart 
30%          

Buitenvaart 
100%          

Verduurzamen warmteproductie warmtenet 
          

Onderzoek geothermie net Nuon 
          

Realisatie geothermie net Nuon 
40 MW          

Realisatie bronnen Buitenvaart 
20 MW          

Realiseren “all electric” in bestaande bouw 
          

Regierol gemeente 
          

Ontwikkeling concepten 
          

Pilot woningen Buiten en Haven 
1500          
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Bijlage I: Vastgoedvoorraad en warmtevoorziening 

Almere heeft nu circa 198 duizend inwoners. De eerste woningen werden opgeleverd in 1976 in 

Almere Haven. Almere is wat dat betreft een stad met een relatief nieuwe woningvoorraad van 

maximaal 40 jaar oud. Tussen 1980 en 1985 groeide de stad verder in Haven en kwam daar Almere 

Stad bij. Voor Almere stad werd besloten om de woningen te verwarmen met een warmtenet. Ook 

werden de eerste woningen in Almere Buiten gerealiseerd. Deze drie stadsdelen bleven de vorige 

eeuw verder doorgroeien naar circa 55 duizend woningen. Ook werd de stad eind vorige eeuw 

uitgebreid met de eerste woningen in Almere Hout. In 2008 kwam daar het laatste stadsdeel bij met de 

realisatie van woningen in Poort.  

Afbeelding I.1: Stadsdelen Almere  

 

Huidige vastgoedvoorraad 

Almere heeft nu bijna 80 duizend woningen, hiervan zijn 26 duizend huurwoningen waarvan 23 

duizend corporatiebezit. Het merendeel van de woningen zijn eengezinswoningen, totaal circa 59 

duizend. In tabel I.1 staan het aantal woningen en het bouwjaar per stadsdeel weergegeven. 

Naast woningen zijn er verspreid over de stad ook circa 38,5 duizend woningequivalenten (weq) aan 

kantoren, bedrijven en instellingen. In Almere Buiten is er daarnaast in Buitenvaart ook een groot 

kassengebied gerealiseerd van 71,5 ha netto oppervlak, totaal 16,5 duizend weq. 

Een weq staat gelijk aan een warmtevraag van 30 GJ per jaar, gelijk aan de huidige gemiddelde 

warmtevraag in Almere. Dit is vergelijkbaar met een jaarlijks gasgebruik van 1035 m
3
. Dit is een stuk 

lager dan het gemiddelde van Nederland met 1430 m
3
 per jaar.  

Almere Stad 

Almere Haven 

Almere Buiten 

Almere Poort 

Almere Hout 
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Tabel I.1: Huidige woningvoorraad Almere 

 
Gerealiseerd Totaal 

1976 - 1990 1990 - 2016 2016  

Almere Haven 8543 1667 10210 
Almere Stad 13712 28967 42679 
Almere Buiten 4623 16952 21575 

Almere Poort  4290 4290 

Almere Hout  665 665 
TOTAAL 26878 52541 79419 

 

Figuur I.1: De totale warmtevraag per stadsdeel

 

In Almere is in totaal 685 duizend m
2
 BVO kantooroppervlak, totaal circa 7,5 duizend weq. Hiervan 

bevindt zich 87% in Almere Stad, 8% in Almere Haven en 4% in Almere Buiten. Daarnaast heeft 

Almere 1,1 miljoen m
2
 BVO aan winkels, scholen, ziekenhuizen, zwembaden en overige 

utiliteitsfuncties, totaal circa 13 duizend weq. Hiervan bevindt zich 56% in Almere Stad, 31% in Almere 

Buiten, 8% in Almere Haven en 4% in Almere Poort. 

In Almere is totaal 480 ha netto vloeroppervlak aan bedrijventerrein gerealiseerd, de totale 

warmtevraag is circa 18 duizend weq. Hiervan bevindt zich 32%  in Almere Stad, 58% in Almere 

Buiten en 7% in Almere Haven. De bedrijventerreinen zijn relatief jong. Maar 38% is ouder dan 10 

jaar. 
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 Figuur I.2: De totale warmtevraag per gebruiksfunctie

 
 

Toekomstige vastgoedvoorraad 
Almere heeft een groeiambitie en wil uiteindelijk een stad van 350 duizend inwoners worden. Door de 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is een realistische groeiprognose gegeven tot 2040. Vooral in 

Almere Poort en Almere Hout zal worden bijgebouwd. Ook zullen er twee nieuwe gebieden worden 

bebouwd, Almere Pampus en Oosterwold. Totaal zal Almere in 2040 116 duizend woningen hebben is 

de verwachting. Het is niet de verwachting dat veel woningen gesloopt zullen worden en vervangen 

door nieuwbouw, vanwege de relatief jonge voorraad.  

Tabel 2.1: Prognose groei woningen 2022 en 2040 (bron: DSO) 

 
Gerealiseerd Prognose Totaal 

tot 2016 2016 - 2022 2022 - 2040 2040 

Almere Haven 10210 500 150 10860 
Almere Stad 42679 650 1600 44929 
Almere Buiten 21575 575 175 22325 
Almere Poort 4290 4300 3700 12290 
Almere Hout 665 1050 4350 6065 

Almere Pampus   8250 8250 
Oosterwold  575 10475 11050 
TOTAAL 79419 7650 28700 115769 

 

Huidige en toekomstige warmtevraag gebouwde omgeving 

De totale warmtevraag van alle gebouwen in Almere is 135 duizend weq, circa 4,0 PJ. Hiervan is circa 

59% voor woningen (2,4 PJ) en 41% voor kantoren, bedrijven en instellingen inclusief kassen (1,6 PJ).  

De warmtevraag van nieuwbouw zal een stuk lager zijn dan van de bestaande voorraad: 

 Tot en met 2021 worden er woningen gebouwd met een energieprestatie eis van ≤ 0,4 en zal dir 

dubbel glas en warmteterugwinning uit ventilatielucht steeds meer tot de standaard gaan behoren. 

Als uitgangspunt is genomen een gemiddelde warmtevraag van 20 GJ per woning, inclusief warm 

tapwater. 
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 Het overheidsbeleid is erop gericht dat de energieprestatie van gebouwen per 2021 dicht bij nul 

komt te liggen, dus bijna energieneutraal (nearly energy zero). Een van de eisen is dat ook de 

warmtevraag verder wordt teruggebracht. Hoog rendement isolatie, drie dubbele beglazing en 

warmteterugwinning uit ventilatielucht worden dan standaard. Als uitgangspunt is genomen een 

gemiddelde warmtevraag van 14 GJ per woning, inclusief warm tapwater. 

 

Er realistische groeiprognose tot 2040 zijn 36 duizend nieuwe woningen, circa 19 duizend weq en 6 

duizend weq aan
 
bedrijventerrein, totaal 154 ha. De totale warmtevraag zal, als er geen 

energiebesparende maatregelen worden genomen in de bestaande gebouwenvoorraad, toenemen tot 

circa 4,7 PJ in 2040. 

Huidige infrastructuur warmtevoorziening 

Meer dan 95% van de gebouwen in Nederland wordt op dit moment verwarmd met aardgas. 

Nederland is een aardgasland met een zeer goede infrastructuur. In dat opzicht is Almere met 66 

duizend weq aangesloten op het warmtenet van Nuon een positieve koploper. De warmteproductie 

heeft een vermogen van circa 400 MW met een beschikbare basislast van 180MW. Nog voor de 

oprichting van de gemeente Almere werd er door de overheid in Den Haag besloten dat in Almere-

Stad een warmtenet zou komen. Voor dit doel werd de MESA NV (Maatschappij Exploitatie 

Stadsverwarming Almere) opgericht met als belanghebbende partijen de PGEM (51%), EZ-NOVEM 

(45%) en Rijksdienst ZIJP (4%). In 1990 neemt PGEM zowel het belang van Rijksdienst ZIJP 

(gemeente Almere) als het belang van EZ-NOVEM over en gaat PGEM, het huidige Nuon zelfstandig 

verder. In de huidige situatie is Nuon: 

 Warmteproducent; Nuon is eigenaar van de warmtekrachtcentrales in Diemen, de 

Diemercentrale 33 en 34. Deze gasturbines voeden de basislast van het warmtenet in Almere, 

Amsterdam Oost en Zuid en Amstelveen De Diemercentrale 33 heeft een vermogen van 180 

MW en is uit 1995. De Diemercentrale 34 heeft een vermogen van 260 MW en is uit 2013. Bij 

de centrales is in 2015 een warmtebuffer gerealiseerd. De Diemercentrales leveren voor 

maximaal 180 MW aan basislast aan het warmteoverdrachtstation (WOS) in Almere Poort 

voor geheel Almere. Er is voldoende vermogen beschikbaar voor de basislast van een 

uitbreiding in de toekomst tot circa 110 duizend weq. Naast het leveren van de basislast 

vanuit het WOS in Poort staat in Almere een hulpwarmtecentrale op gas van circa 258 MW 

voor back-up en pieklast. Ook is het Zoneiland Almere met zonnecollectoren gerealiseerd in 

2010, circa 5 MW 

 Netbeheerder; Nuon is ook eigenaar en netbeheerder van het warmtenet in Almere en 

Amsterdam. Deze netten zijn met elkaar verbonden via een 8,5 kilometer pijpleiding in het 

IJmeer, gerealiseerd in 2012. Het warmtenet ligt in de stadsdelen Almere Stad (inclusief 

Noorderplassen West) en Almere Poort. 

 Warmteleverancier; Nuon levert ook de warmte aan 47 duizend woningen en 700 kantoren, 

bedrijven en instellingen, totaal 66 duizend weq. Totaal levert Nuon gemiddeld 1,95 PJ aan 

warmte per jaar in Almere. Dit is de totaal geleverde warmte in 2015 gecorrigeerd met het 

aantal graaddagen.   

 

De totale CO2 uitstoot door stadswarmte is 64 duizend ton per jaar. Er wordt met de het warmtenet 

gemiddeld 50% CO2 besparing behaald ten opzichte van een gasketel, dus ook circa 64 duizend ton 

CO2 per jaar. De vermeden CO2-uitstoot is niet in alle stadsdelen van Almere hetzelfde. Vergeleken 

met Almere Stad wordt in Almere Noorderplassen een hogere CO2-reductie bereikt, door de inzet van 

het Zoneiland Almere. In Almere Poort is de CO2-reductie maximaal. In dit stadsdeel is alle warmte 
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afkomstig van de rookgaskoeling van de Diemercentrale, terwijl in de andere stadsdelen ook gebruikt 

wordt gemaakt van de hulpwarmtecentrale, die een lager CO2-rendement heeft.  

Afbeelding I.2: Hoofdleiding warmtenet en productie warmte Almere 

 

Totaal is jaarlijks circa 34 miljoen m
3
 aardgas nodig om de woningen te verwarmen met het 

warmtenet. Bij de verduurzaming van de warmtevoorziening is Nuon dus een zeer belangrijke 

stakeholder. Omdat het warmtenet fysiek verbonden is met Amsterdam zal ook de Metropool Regio 

Amsterdam (MRA) een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

De stadsdelen Almere Haven, Almere Buiten en Almere Hout hebben geen warmtenet en de 

gebouwen zijn daar dus voor het grootste deel aangesloten op een gasaansluiting. Totaal wordt in 

Almere gemiddeld 84 miljoen m
3
 aardgas gebruikt. Hiervan gaat 41%, 35 miljoen m

3
 naar woningen 

en 59%, 49 miljoen m
3
 naar bedrijven, kassen, kantoren en instellingen. Deze 49 miljoen m

3
 aardgas 

wordt niet alleen gebruikt voor het verwarmen van de gebouwen. Naast warmte wordt er ook 

elektriciteit en koude voor koel- en vriesopslag geproduceerd met aardgas en wordt aardgas ingezet 

bij industriële processen. Van de 84 miljoen m
3
 wordt circa 72 miljoen m

3
 gebruikt voor 

ruimteverwarming en warm tapwater. Met deze 72 miljoen m
3
 wordt de resterende warmtevraag van 

2,0 PJ opgewekt. Een totale CO2 uitstoot van 134 duizend ton per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Diemercentrale 260 + 180 MW 

WOS 180 MW 

Hulpwarmtecentrale 258 MW 

Zoneiland 
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Figuur I.3: De totale warmtevraag wordt voor de helft door gasketels en voor de andere helft door warmtenet ingevuld.  

 

Figuur I.4: Het warmtenet is verantwoordelijk voor 1/3 deel, de gasketels voor 2/3 deel van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot. 
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Bijlage II: Reduceren warmtevraag Huidige voorraad 

Het verduurzamen van de warmtevoorziening begint vaak bij het terugdringen van de warmtevraag. 

De huidige warmtevraag is 4,0 PJ en zal door de geplande nieuwbouw toenemen naar circa 4,2 PJ  in 

2022 en 4,7 PJ in 2040 als er geen maatregelen worden genomen.  

De warmtevraag van de woningvoorraad heeft verband met het bouwjaar waarin de woningen zijn 

gebouwd. Door het isoleren en efficiënter ventileren van onze nieuwe woningen is de warmtevraag 

sterk gedaald. Het is begonnen in de jaren ’70 met de energiecrisis, daarna is de daling doorgezet 

door strengere regelgeving en hogere comforteisen. In grafiek II.1 is indicatief de warmtevraag in kWh/ 

m
2
GBO weergegeven. De vraag naar warm tapwater is circa 15  kWh/ m

2
GBO. 

Figuur II.1: Indicatie van warmtevraag ruimteverwarming op basis van bouwjaar

 

Voor het efficiënt reduceren van de warmtevraag van de voorraad wordt onderscheidt gemaakt 

tussen:  

 De woningvoorraad tussen 1976 en 1990, welke in mindere mate is geïsoleerd; 

 De woningvoorraad na 1990, welke redelijk tot goed zijn geïsoleerd; 

 Overige vastgoedvoorraad 

 

Bij het reduceren van de warmtevraag van de huidige voorraad spelen de werklijnen scholen/ 

verenigingen en bewoners/ bedrijven een belangrijke rol. 

De mate waarin woningen geïsoleerd moeten worden hangt sterk samen met de temperatuur die 

beschikbaar is om de woningen te verwarmen. Het warmtenet van Nuon heeft temperaturen > 90 °C 

beschikbaar. Ook met een gasketel kunnen deze temperaturen worden bereikt. Met deze 

temperaturen kunnen ook niet geïsoleerde woningen worden verwarmd. Bij het aansluiten op een 

warmtenet volstaat dus een standaard energetische woningverbetering. 

Voor de efficiëntie van het warmtenet is het echter belangrijk dat de woningen ook op lagere 

temperaturen verwarmd kunnen worden. Bij een aanvoertemperatuur van 70 °C kan de beschikbare 
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warmte verder worden uitgekoeld en dus beter worden benut. Almere Poort en Noorderplassen West 

worden reeds verwarmd met 70 °C. Ook zijn bij een lagere aanvoertemperatuur meer alternatieve 

bronnen geschikt. Denk daarbij aan diepe geothermie uit minder diepe aardlagen of restwarmte uit 

datacenters in combinatie met een hoog temperatuur warmtepomp. 

In wijken, die nu een aardgasaansluiting hebben zijn er op hoofdlijnen twee oplossingen om de 

gasaansluiting overbodig te maken: 

 overstappen naar “all electric” oplossingen 

 overstappen naar een warmtenet 

 

Een andere optie is om het gasnetwerk te behouden en deze te voeden met biogas in plaats van 

aardgas.  

Voor het efficiënt toepassen van geheel elektrische oplossingen zijn warmtepompen nodig. De huidige 

generatie warmtepompen maken lagere temperaturen < 45 °C en zijn daarnaast in staat om met 

lagere rendementen warm tapwater te produceren van 65 °C. Om bestaande bouw geschikt te maken 

voor lage temperaturen zijn vaak extra bouwkundige en installatietechnische maatregelen nodig. 

Een hoog temperatuur warmtepomp is een nieuwe ontwikkeling. Dit type warmtepomp temperaturen 

van 70 °C en zelfs nog hoger produceren. Dit type warmtepompen worden nu al toegepast in de 

utiliteit en de industrie. Voor het individueel toepassen bij woningen is deze techniek nog niet 

bewezen. De rendementen van hoog temperatuur warmtepompen is lager en het onderhoud hoger.  

Als wordt overgeschakeld van een individuele gasketel op een warmtenet of warmtepompen met 

hogere temperatuur zijn dus minder bouwkundige en installatietechnische maatregelen nodig.  

Woningvoorraad 1976 tot 1990 

De voorraad tot 1990 is in mindere mate geïsoleerd en heeft een gemiddelde warmtevraag van 75 

kWh/ m
2
. Omdat de woningvoorraad relatief nieuw is, is het besparingspotentieel niet heel groot, zoals 

dat is bij een woningvoorraad van voor 1975, welke slecht of niet zijn geïsoleerd. Tot 1990 zijn totaal 

circa 27 duizend woningen gebouwd, 34% van de voorraad. 

Woningen aangesloten op het warmtenet 

Het betreft circa 13.700 woningen gelegen in Almere Stad. Voor de energietransitie is het niet 

noodzakelijk dat deze woningen worden geïsoleerd. Het zijn echter wel de woningen in de stad met de 

hoogste warmtevraag. Het is daarom wel gewenst dat er warmte besparende maatregelen worden 

genomen. Doel moet zijn om de warmtevraag voor ruimteverwarming omlaag te brengen naar 

gemiddeld 65 kWh/m
2
, gemiddeld circa 15% besparing. 

Geadviseerd wordt deze maatregelen te combineren met natuurlijke onderhoudsmomenten. Gedacht 

kan worden aan: 

 Isoleren dak gecombineerd met vervangen dakbedekking, of aan binnenzijde zolder. 

 Vervangen dubbel glas door HR++ glas en verbetering kierdichting gecombineerd met 

schilderwerk 

 Vraag gestuurde ventilatie op basis van CO2 sturing  

 Kruipruimte vullen met parels of begane grondvloer aan onderzijde isoleren. 

 Plaatsen van inregelventielen op radiatoren. 
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Woningen aangesloten op het aardgasnetwerk 

Het betreft circa 8,5 duizend woningen in Almere Haven en circa 4,6 duizend in Almere Buiten. De 

warmte besparende maatregelen die hier genomen moeten worden hangen sterk samen met de 

keuzes die worden gemaakt in het uitfaseren van de gasaansluiting.  

Als wordt overgestapt naar “all electric” met een warmtepomp op lage temperatuur zijn er een aantal 

bouwkundige en installatietechnische voorwaardes waaraan voldaan moet worden, de gemiddelde 

maximale warmtevraag moet teruggebracht worden naar onder de 60 kWh/m
2
. Deze maatregelen zijn 

een voorwaarde voor het goed functioneren van het warmte opwek systeem: 

 Minimale isolatiewaarde van begane grondvloer, gevel en dak van Rc ≥ 2,5 m
2
K /W. 

 Minimale isolatiewaarde van de kozijnen inclusief glas van U ≤ 2,2 W/m
2
K, ofwel HR++ glas 

geplaatst in het bestaande kozijn. 

 Goede kierdichting. 

 Vraag gestuurde ventilatie op basis van CO2 sturing met druk gestuurde ventilatieroosters en/ 

of decentrale balansventilatie via radiatoren. 

 Nieuwe CV leidingen en radiatoren geschikt voor laag temperatuur verwarming of laag 

temperatuur vloerverwarming.  

 Aanpassen van het bewonersgedrag.  

 

Figuur II.2: Voor “all electric” concepten op lage temperatuur moet de warmtevraag verder worden gereduceerd.

 

 

De exacte ingreep en de investeringskosten, die gedaan moet worden is sterk afhankelijk van het 

woningtype, bouwjaar en de mate van isolatie van de huidige schil.   

Belangrijk aandachtspunt is de noodzaak dat het bewonersgedrag zich aanpast aan de nieuwe 

situatie waarbij wordt verwarmd met lagere temperaturen. Door de lagere temperatuur reageert de 

woning veel trager. Bewoners mogen daarom geen nachtverlaging toepassen. Ook is het van belang 

om aandacht te besteden aan het voorkomen van tochtklachten. Ventilatieroosters in de gevel, met 

name in de woonkamer moeten bijvoorbeeld bij kwetsbare oudere bewoners worden voorkomen. 
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Ook kan worden gekozen voor verdergaande reductie van de warmtevraag naar onder de 50kWh/m
2
,  

zoals ook bij nul-op-de-meter (NOM) concepten gangbaar is. De meeste concepten voor NOM gaan 

zelfs naar lager dan gemiddeld 30 kWh/m
2
. Dit hangt samen met de maximale 

energieprestatievergoeding (EPV) die wettelijk betaald mag worden door huurders in de gereguleerde 

huursector. De investeringskosten zijn fors hoger en de ingreep in de woning is een stuk groter. 

Maatregelen die dan genomen worden zijn: 

 Minimale isolatiewaarde van gevel en dak van Rc ≥ 4,5 m
2
K /W. Dit is alleen te realiseren met 

een nieuwe voorzetgevel, een nieuw dak pakket. Daarnaast  moet er isolatie aan de 

onderzijde van de begane grondvloer worden aangebracht. 

 Nieuwe kozijnen met drie dubbele beglazing U ≤ 1,2 W/m
2
K  

 Goede kierdichting. 

 Balansventilatie met warmteterugwinning 

 Nieuwe CV leidingen en of radiatoren geschikt voor laag temperatuur verwarming of laag 

temperatuur vloerverwarming. 

 

Afbeelding II.1: NOM renovatie waarbij de warmtevraag verdergaand wordt gereduceerd. 

 
 

Als wordt overgeschakeld naar een warmtenet is de noodzaak voor isoleren minder groot. Uiteraard 

moeten wel effectieve warmte besparende maatregelen genomen worden met als doel de 

warmtevraag terug te brengen naar gemiddeld 65 kWh/m
2
. Groot voordeel van het verminderen van 

de warmtevraag is dat de woningen dan ook, zonder aanpassingen te doen aan de bestaande CV 

leidingen en radiatoren, kunnen worden verwarmd met lagere temperatuur van >70°C in plaats van 

>90°C. Aandachtpunt is dat de radiatoren goed ingeregeld moeten kunnen worden. Bij verouderde 

radiatoren zullen in veel gevallen inregelventielen geplaatst moeten worden. 

Woningvoorraad na 1990  

De woningvoorraad na 1990 is al redelijk tot goed geïsoleerd.  De gemiddelde warmtevraag voor 

ruimteverwarming is circa 55 kWh/m
2
. Groot voordeel is dat deze voorraad dus bouwkundig al voor 

een groot deel geschikt zal zijn voor “all electric”. Het betreft totaal circa 52.800 woningen, 66% van de 

voorraad. Er kan nog bespaart worden door het ventilatiesysteem te optimaliseren en door drie 

voudige beglazing toe te passen, vaak is dat alleen mogelijk gecombineerd met kozijnvervanging. 

Woningen aangesloten op het warmtenet 

Er is geen directe noodzaak om te investeren in de reductie van de warmtevraag van na 1990. Dit is 

niet efficiënt. Aandachtspunt is wel dat veel radiatoren in woningen uit de jaren ’90 niet voldoende 

capaciteit hebben op ook op lagere temperatuur van ≥70°C graden in plaats van >90°C te verwarmen 
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en ook niet altijd optimaal ingeregeld kunnen worden. Er moet daarom rekening worden gehouden dat 

op termijn geïnvesteerd moet worden in nieuwe radiatoren. 

Woningen met een gasaansluiting 

Als wordt overgestapt naar “all electric” met een warmtepomp op lage temperatuur zijn er een aantal 

installatietechnische voorwaardes waaraan voldaan moet worden. Deze maatregelen zijn een 

voorwaarde voor het goed functioneren van het warmte opwek systeem: 

 Goede kierdichting. 

 Vraag gestuurde ventilatie op basis van CO2 sturing met druk gestuurde ventilatieroosters en/ 

of decentrale balansventilatie via radiatoren 

 Nieuwe radiatoren geschikt voor laag temperatuur verwarming of laag temperatuur 

vloerverwarming. 

 

Overige vastgoedvoorraad 

Voor het reduceren van de warmtevraag is voor utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen een andere 

aanpak nodig dan bij woningbouw. De meeste winst is te behalen met goed energiebeheer. 

Energiebeheer kan een onderdeel zijn van een prestatiecontract met een aannemer voor het 

onderhoud en beheer van het gebouw.  

Een goed energiebeheer begint bij het juist inregelen van de installaties conform “ontwerp”. Het 

beoogd gebruik is de basis van goed functionerende installaties en daarmee een lager energiegebruik 

en minder storingen en klachten. Door simulatie kan rekening worden gehouden met de verschillende 

seizoenen en bezetting. Hierdoor gaan de installaties direct beter functioneren en kan een 

monitoringssysteem worden geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel is de afstemming met de 

gebruiker van het gebouw. 

Het juist functioneren van de installaties moet worden geborgd, om te voorkomen dat er onnodig 

energie verloren gaat en de installaties niet ongewenst in storing gaan. Door het continue 

geautomatiseerd analyseren en optimaliseren van de installatie-onderdelen en componenten, ontstaat 

de optimale verhouding tussen energieverbruik, component falen en comfort. Ook kan de 

aanvoertemperatuur van warmte worden verlaagd en wordt de warmte beter uitgekoeld. Als is 

aangesloten op een warmtenet biedt dat voordelen voor de warmteleverancier. 

Er kan verder geoptimaliseerd worden door installaties uit te zeten op het moment dat bepaalde zones 

of ruimtes in het gebouw niet in gebruik zijn. Door met de gebruiker af te stemmen wanneer bepaalde 

gebouwdelen niet in gebruik zijn, en deze informatie te koppelen aan het gebouwbeheersysteem, 

kunnen daar waar technisch mogelijk en energetisch zinvol de installaties worden aan- en uitgezet. 

Door goed energiebeheer kan 10-20 % energie worden bespaard op het verwarmen van het gebouw. 

Daarnaast wordt natuurlijk ook energie bespaart voor gebouwkoeling, verlichting en ventilatoren 

energie. 

Pas wanneer duidelijk is dat de installaties goed functioneren, weinig of geen storingen geven en een 

optimale energieprestatie leveren is het zinvol om over te gaan tot het analyseren van 

monitoringsgegevens om te komen tot voorstellen die de energieprestatie van het gebouw verder 

verbeteren met behoud van het comfortniveau. Door onderdelen van de installatie te vervangen, gaan 

de onderhoudskosten omlaag en kan de installatie efficiënter presteren. Interessant kan zij om deze 

ingrepen te financieren vanuit de gerealiseerde energiebesparing. Hiermee kunnen verdergaande 

stappen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Er kunnen jaarlijks relevante voorstellen worden 
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gedaan op basis van werkelijk gemonitord gebruik, waarbij per maatregel de investeringskosten, 

levensduurkosten (TCO) en CO2 besparing inzichtelijk kan worden gemaakt.  

De meeste verbetervoorstellen zullen zich bij utiliteitsgebouwen vaak richten op het 

elektriciteitsgebruik (verlichting, ventilatoren energie en koeling) en minder op het warmtegebruik. Een 

mogelijk verbetervoorstel van een warmte besparende maatregel kan bijvoorbeeld het toepassen van 

warmteterugwinning op het ventilatiesysteem zijn. Ook kunnen aanvullende bouwkundige en 

installatietechnische maatregelen worden genomen om de aanvoertemperatuur van warmte te 

verlagen naar 70°C.  

Kassengebied Buitenvaart 

Het kassengebied Buitenvaart heeft met 0,5 PJ, 16.500 weq een belangrijk aandeel in de 

warmtevraag van 13%. De gemiddelde warmtevraag is nu 190 kWh/ m
2
, voor totaal 71,5 ha kas. De 

ondernemersvereniging Buitenvaart Duurzaam heeft met de provincie Flevoland en de founding 

partners Gemeente Almere, Alliander DGO en de Rabobank Almere de verkenning naar een 

Duurzaam Buitenvaart geïnitieerd. De vragen richten zich op een duurzame inrichting van gebied, 

bedrijven en de energievoorziening. Door Agrimaco/ Flynth is als gevolg hiervan het onderzoek “Naar 

een Duurzaam Buitenvaart” d.d. 24 maart 2016 gedaan.  

De warmtevraag is zeer afhankelijk van het type teelt: 

 Warmte intensieve teelt:  260-300 kWh/m
2
 zoals rozenteelt intensieve groententeelt 

 Warmte extensieve teelt: 130 kWh/m
2
, zoals lelies en orchideeën  

 Minder extensieve teelt:   25-85 kWh/m
2, 

zoals perkgoed, zomerbloemen en vorstvrije teelt  

 

De besparingspotentieel hangt dus sterkt samen met het type teelt. In Buitenvaart speelt bij de oudere 

bedrijven een tendens naar omschakeling naar (nog) minder energie intensieve teelten, met een 

daling van het energieverbruik van 130 kWh/m
2
 naar 40 kWh/m

2
. Ook staat een rozenkweker te koop. 

Het huidige gebied van 100 ha. heeft nu circa 71,5 ha. glastuinbouw en kan geïntensiveerd worden tot 

100 ha. Glastuinbouw. Daarnaast heeft de warmtebehoefte van kasteelten een licht dalende trend van 

ca. 2-3% per jaar. Dit wordt veroorzaakt door betere isolatie van kassen, meer gebruik van schermen 

en toepassing van Het Nieuwe Telen.  

 
Afbeelding II.2: Kassengebied Buitenvaart. 
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Totale besparingspotentie 
Op basis van voorgaande kan voor de gemeente Almere de besparingspotentie van de warmtevraag 

worden berekend. Uitgagspunt daarbij is: 

 Gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming van de woningvoorraad voor 1990 

terugbrengen naar gemiddeld 60 kWh/m
2
, met als uitgangspunt dat in 2022 hiervan 25% is 

gerealiseerd 

 Gemiddelde warmtevraag overig vastgoed terugbrengen met 20%, met als uitgangspunt dat in 

2022 hiervan 50% is gerealiseerd. 

 Voor het kassengebied wordt aangenomen dat de warmtevraag gelijk zal blijven, omdat het 

toekomstscenario lastig is te voorspellen. 

 

De warmtevraag van de huidige voorraad van 4,0 PJ afnemen naar 3,8 PJ in 2022 en 3,6 in 2040. 

Door de geplande nieuwbouw zal de warmtevraag gelijk blijven in 2022 en stijgen naar circa 4,4 PJ in 

2040. Geconcludeerd kan worden dat ondanks de besparende maatregelen, de totale vraag naar 

warmte zal toenemen in Almere door de groei van de stad. 

Figuur II.3: Inzicht in de huidige warmtevraag en de toekomstige warmtevraag. 
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Bijlage III: Transitie van aardgas naar duurzame warmte 

Een belangrijk onderdeel van de werklijn warmte is het verduurzamen van de energie opwek in de 

stad. Omdat de gemeente Almere al veel wijken zonder aardgasaansluiting heeft kan het de eerste 

gemeente worden in Nederland, die volledig aardgasonafhankelijk wordt. Deze energietransitie is een 

grote opgave. Daarbij is een top down benadering en een bottum up benadering nodig.  

Er zal daarom naar oplossingen op wijk, gebieds- en projectniveau moeten worden gezocht. Om per 

wijk of gebied de meest efficiënte oplossing te vinden is voor de gemeente als onderdeel van dit 

warmtetransitie plan een digitale warmtetransitie atlas ontwikkeld. Hiermee zijn de mogelijkheden voor 

duurzame alternatieven voor gas in beeld gebracht in geografische kaarten. De atlas fungeert als 

“praatplaat” voor partijen om samen kansen te identificeren en de discussie aan te gaan over welke 

optie op welke plek het beste ingezet kan worden. De atlas maakt inzichtelijk: 

 Of er een warmte infrastructuur aanwezig is, hier ligt de uitdaging om het productie van 

warmte voor het bestaande warmtenet te verduurzamen, zie hoofdstuk 5 

 In welke wijken de bestaande woningen met gasaansluiting kunnen overschakelen op 

duurzame warmte, biogas of getransformeerd kunnen worden naar  “all electric”  

 Wat de alternatieven zijn voor utiliteitsgebouwen, bedrijven en kassen 

 Hoe voorkomen kan worden dat nieuw te bouwen gebouwen worden aangesloten op gas 

 

Als eerste moet worden voorkomen dat nieuw te bouwen woningen en overig vastgoed worden 

aangesloten op een aardgasnetwerk.  

De grootste uitdaging zit echter in bestaande wijken. Het betreft hier Almere Haven, Almere Buiten en 

Almere Stad. Om Almere op het gebied van warmte CO2 neutraal te maken is een combinatie nodig 

van verschillende oplossingen: 

 Als een warmte infrastructuur aanwezig is, zoals in Stad, ligt de uitdaging in het verduurzamen 

van de warmte productie en de optimalisatie van het warmtenet, zie hoofdstuk 5. 

 Als een gasinfrastructuur aanwezig is, zoals in Haven en Buiten,  zal overgeschakeld moeten 

worden naar biogas, duurzame warmte of zullen gebouwen getransformeerd moeten worden 

naar  “all electric”. 

 

Om de transitie van onderop aan te jagen is het van belang dat consumenten kunnen participeren in 

duurzame warmte initiatieven en bovenal een goed concurrerend aanbod krijgen.  Zo kunnen in de 

toekomst gebouweigenaren lokaal voorzien in hun eigen warmtevraag en zijn ze niet meer afhankelijk 

van de sterk fluctuerende prijs van fossiele brandstoffen.  

 

Biogas op het bestaande gasnet 

Door mest, rioolslib en/of organisch afval te vergisten kan biogas geproduceerd worden. Biogas heeft 

geen aardgaskwaliteit. Om van biogas groen gas te maken is een groengasinstallatie nodig. Een 

groengasinstallatie is kostbaar. 

Groen gas heeft aardgaskwaliteit en kan direct ingevoerd worden in het gasnet. Biogas kan wel direct 

worden ingevoerd in speciale warmtecentrales of gasketels die op verschillende soorten gas kunnen 

functioneren (multigas installaties). Bestaande warmtecentrales kunnen relatief eenvoudig worden 

omgebouwd van aardgas naar multigas. 
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Flevoland heeft veel agrariërs met akkerbouw, intensieve veehouderij en melkveehouderij.  Er is dus 

veel biogaspotentie. Uit het onderzoek “Inventarisatie Groen Gas Straat Flevoland Zuid” van E 

kwadraat advies d.d. 22 februari 2011 blijkt dat op termijn in 2030 115 miljoen m
3
 biogas 

geproduceerd kan worden met covergisting, dit is gelijk aan 70 miljoen m
3
 groengas, totaal circa 2,0 

PJ aan warmte en komt in de buurt van het huidige aardgasgebruik van Almere van 84 miljoen m
3
.  

 
Afbeelding III.1: Biogaspotentie van mest heeft een groot potentieel in Flevoland. 

 

Covergisting is een vorm van mestbewerking. Hierbij ondergaat de mest een behandeling. Bij 

covergisting worden uitwerpselen van dieren samen met een ander organisch product vergist. Dit 

andere product (coproduct) komt vaak uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Door 

covergisting wordt de biogasproductie verhoogd. Alleen organische producten die zijn opgenomen in 

bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet mogen worden gebruikt voor covergisting. 

De biogaspotentie lijkt heel groot, maar biogas is schaars in Nederland en moet dus alleen daar 

ingezet worden waar er geen alternatief is voor gas. Naast de gebouwde omgeving kan dit ook de 

transportsector zijn, de energiesector en de zware industrie. Daarom zal eerst worden gekeken naar 

alternatieven voor gas, zoals een warmtenet en “all electric”. 

 

Belangrijk aandachtspunt bij de productie van biogas in de inzet van het coproduct. In sommige 

gevallen kunnen deze ook worden ingezet als veevoer en/of voedsel voor insectenkweek. De vraag 

moet dus gesteld worden of het gewenst is, om biogas te produceren van potentiele 

voedingsmiddelen. Zonder co-vergisting met hoogwaardige restproducten is de biogaspotentie lager. 

 

In Almere De Vaart is gestart met een biogasproject Groen Gas Almere (GGA). De duurzame energie 

ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) is medeaandeelhouder van GGA, waardoor de 

biogasinstallatie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De biogasinstallatie zal ieder jaar zo’n 36 

duizend ton biomassa (o.a. mest, bermgras en organische reststromen) om te zetten naar zetten in 6 

miljoen m³ biogas en vervolgens 3,7 miljoen m³ groen gas. Het kan interessant zijn om ook het 

rioolslib van het RWZI te verwerken in de vergister. 

 

Bestaande wijken aansluiten op warmte 

Bestaande wijken die interessant zijn om aan te sluiten op warmte heeft een combinatie van een groot 

deel van onderstaande eigenschappen: 
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 Liggen in de buurt van een potentiele bron met een temperatuur van minimaal 70°C en bij 

voorkeur  > 90°C of een bestaand hoog temperatuur warmtenet met overcapaciteit 

 Hebben een hoge dichtheid het liefst > 40 woningen per hectare 

 Hebben een groot aandeel corporatiebezit 

 Hebben veel hoogbouw met blokverwarming  

 Hebben een aantal grote zakelijke gebruikers 

 Hebben voldoende omvang. 

 Hebben een verouderd gasnet, dat nog circa 10-20 jaar meegaat. 

 Wijken met een stikstofproblematiek, waardoor nieuwe ontwikkelingen worden belemmerd in 

het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een warmtenet heeft een lagere 

NOx uitstoot dan een gasketel. 

 

Technische kaders aansluiting op warmte 

In Almere hebben de meeste woningen in wijken met een gasinfrastructuur een individuele gasketel. 

Om bestaande woningen met een gasketel geschikt te maken voor aansluiting op een hoog 

temperatuur warmtenet >90°moeten de volgende stappen worden doorlopen. 

 In de straat komt een warmtenet. De straat moet hiervoor opengebroken worden 

 Per circa 250 woningen komt er een verdeeltation in de wijk/ in een gebouw 

 Er wordt een afleverset warmte in de woning geplaatst, aangesloten op het warmtenet in de 

straat. Bij grondgebonden woningen is dat direct bij de toegangsdeur van de woning of op 

zolder. 

 De bestaande CV leidingen en warm tapwaterleidingen moeten aangesloten worden op de 

afleverset 

 De bestaande gasketel moet worden verwijderd 

 Het systeem moet waterzijdig worden ingeregeld, hiervoor moeten de radiatoren geschikt zijn 

 De gasaansluiting kan worden afgesloten van het net. Er moet dan wel geïnvesteerd worden 

in een elektrisch kooktoestel, een stopcontact en een aanpassing in de groepenkast 

 

Als er geen hoog temperatuur warmte beschikbaar is dan is voor bestaande bouw minimaal 70°C 

nodig. Er moeten dan wel aanvullend maatregelen in de woning genomen worden, zie hoofdstuk 3. 

Geconcludeerd moet worden dat het uitrollen van een warmtenet een grote impact heeft op de 

leefomgeving van de bewoners. 

Het aansluiten van niet woonfuncties is vaak eenvoudiger dan woningen omdat er vaak centraal in het 

gebouw installatieruimte is met de HR ketels. Deze kunnen relatief eenvoudig worden vervangen door 

een warmteaansluiting. Als in een bestaande wijk een warmtenet komt, dan kunnen dus ook alle niet-

woonfuncties, zoals scholen en winkelcentra worden meegenomen. Ook kunnen bedrijventerreinen 

aan de rand van de wijk worden meegenomen, mits er voldoende warmtevraag is.  

Voordeel van een warmtenet is als het er eenmaal ligt het relatief eenvoudig kan worden 

verduurzaamd bij de bron, in veel gevallen zonder dat daarvoor ingrepen in de woningen gedaan 

hoeven te worden. Voor de duurzame productie van warmte wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

Potentiele wijken en gebieden voor het aansluiten op warmte zijn: 

 Centrum Almere Haven en mogelijk het gehele stadsdeel, exclusief Overgooi, totaal circa 10 

duizend weq. Centrumgebied Almere Haven heeft een aantal grote warmtevragers, relatief 

veel corporatiewoningen (49%), relatief grote dichtheid tussen de 30 en 40 woningen per 
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hectare en relatief veel woningen die minder goed zijn geïsoleerd van voor 1990. Ook is het 

bestaande aardgasnet relatief oud. 

 Centrum Almere Buiten, totaal circa 2250 weq. Centrumgebied Almere Buiten heeft een 

aantal grote warmtevragers, waaronder retailers en het zwembad “De Vrijbuiter”, veel 

huurwoningen (80%) en meergezinswoningen (80%) en relatief veel woningen die minder 

goed zijn geïsoleerd van voor 1990. Het bestaande hoofdnet van Nuon is voorbereid op 

uitbreiding naar Almere Buiten. 

 Almere De Vaart met een grote warmtevraag, totaal circa 10,5 duizend weq. 

 Kassengebied Buitenvaart met een grote warmtevraag, totaal circa 16,5 duizend weq. 

 

Afbeelding III.2: Kans gebieden warmtenet bestaande bouw 

 

Fasering 

Als een bestaande wijk wordt aangesloten op een warmtenet, is een hoog tempo noodzakelijk voor 

een haalbare businesscase. Er zijn hoge investeringen nodig voor het aansluitingen van de woningen 

en het realiseren van het warmtenet en de warmteproductie. Deze investeringen kunnen alleen 

worden terugverdiend bij voldoende schaalgrootte en met betalende klanten. Om investeerders te 

vinden moet daarom zekerheid worden geboden. Aan de andere kant heeft de aanleg van een 

warmtenet grote impact op de leefomgeving. De straten moeten worden opengetrokken en ook in de 

woningen worden installaties aangepast. Een doorlooptijd van 10-20 jaar voor een bestaande wijk is 

daarom realistisch.  

Financiële kaders  

Om bestaande wijken aan te sluiten is het noodzakelijk dat in hoog tempo aansluitingen gerealiseerd 

worden. Er zijn hoge investeringen nodig in het aansluitingen van de woning, het warmtenet en de 

warmteproductie. Deze investeringen kunnen alleen worden terugverdiend bij voldoende 

De Vaart en Buitenvaat 

Centrum Buiten 

Almere Haven  
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schaalgrootte en met betalende klanten. Om investeerders te vinden moet daarom zekerheid worden 

geboden. Snel betalende klanten kunnen alleen worden gevonden al er een aantrekkelijk aanbod is 

voor de klant. Hiervoor is een heldere visie op de toegevoegde waarde van warmte en expertise van 

de warmte businesscase noodzakelijk. Alleen gezamenlijkheid met klanten, publieke en private 

partijen kan een financieel haalbare warmtepropositie worden gerealiseerd.  

Figuur III.1: Investering per stadsdeel bij aansluiting woningen op warmtenet

 

Als alle circa 10 duizend woningen in Almere Haven overstappen van een gasinfrastructuur naar een 

warmte-infrastructuur is een totale investering nodig van tussen de € 50 en € 65 miljoen inclusief 

BTW. Aanvullend moeten er aanpassingen in de woningen gedaan worden. Hiervoor is een 

aanvullende investering nodig van tussen de € 40 en € 50 miljoen inclusief BTW. Totale investering is 

tussen de € 90 en € 115 miljoen, totaal tussen de € 9 en € 11,5 K per woning. Daarnaast moet nog 

geïnvesteerd worden in de productie van warmte, zie hiervoor hoofdstuk 5. 

Uitgangspunt is dat de investering in het net en de productie door een derde partij gedaan worden. 

Wie de kosten betaald voor de investering, die in de woningen gedaan moeten worden, is een 

onderhandeling tussen de verschillende stakeholders en de warmteleverancier. Dit hangt o.a. samen 

met de snelheid van aansluiten, het aantal woningen dat wordt aangesloten, de kosten voor de 

productie van warmte, het rendement dat de netbeheerder nodig heeft om te kunnen investeren, 

eventuele subsidies en de tarieven die de gebruikers gaan betalen. 

Voor het isoleren van de circa 8,5 duizend woningen gebouwd voor 1990 in Almere Haven is circa € 

80 miljoen inclusief BTW nodig. Het is niet noodzakelijk om de isolatiemaatregelen gelijktijdig met de 

aanleg van het warmtenet uit te voeren. Totale besparing is circa  40 duizend GJ, € 0,9 miljoen 

inclusief BTW per jaar. 

Als alle circa 22 duizend woningen in Almere Buiten overstappen van een gasinfrastructuur naar een 

warmte-infrastructuur is een totale investering nodig van tussen de € 120 en € 140 miljoen inclusief 

BTW. Aanvullend moeten er aanpassingen in de woningen gedaan worden. Hiervoor is een 

aanvullende investering nodig van tussen de € 90 en € 110 miljoen inclusief BTW. Totale investering 

is tussen de € 210 en € 250 miljoen, totaal tussen de € 10 en € 11,5 K per woning. 
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Voor het isoleren van de circa 4,6 duizend woningen gebouwd voor 1990 in Almere Buiten is circa € 

45 miljoen inclusief BTW nodig. Totale besparing is circa  22 duizend GJ, € 0,5 miljoen inclusief BTW 

per jaar. 

Almere Stad en Almere Poort zijn reeds aangesloten op warmte. Voor het isoleren van de circa 13,7 

duizend woningen gebouwd voor 1990 in Almere Stad is circa € 130 miljoen inclusief BTW nodig. 

Totale besparing is circa  65 duizend GJ, € 1,5 miljoen inclusief BTW per jaar. 

Groot voordeel bij het aansluiten op een warmtenet is dat dit niet gelijktijdig uigevoerd hoeft te worden 

met warmte besparende maatregelen. Hierdoor kunnen de waardoor de kosten voor de 

gebouweigenaar beter worden gespreid over de tijd. Echter is het potentieel voor warmte besparende 

maatregelen beperkt en zijn de investeringen relatief hoog. Er ontstaat dus het gevaar dat de 

investeringen niet worden gedaan, omdat deze economisch niet rendabel zijn. De nadruk moet 

daarom komen te liggen op de comfortverbetering die wordt behaald door de het nemen van de 

isolerende maatregelen. Met name in het kader van de vergrijzende samenleving is dit relevant. Ook 

zal per woningtype gekeken moeten worden wat de meest efficiënte maatregelen zijn met de meeste 

comfortwinst, met als streven een warmtevraag van maximaal 65 kWh/ m
2
, waardoor de investeringen 

beperkt blijven. 

Zelfs met hele lage rentes en lange looptijden van 30 jaar is de kans groot dat er ook een onrendabele 

top ontstaat voor de gebouweigenaar bij de aansluiting op warmte. Er moeten investeringen worden 

gedaan, terwijl deze niet leiden tot een reductie van de warmtevraag en dus de energiekosten. Om 

deze kapitaalinjectie mogelijk te maken moeten er dus een aantal zaken geregeld worden: 

 Innovatieve oplossingen, zoals het plaatsen van de afleverset ter plaatse van de huidige 

gasketel.  

 Subsidies voor het afdekken van de onrendabele top, zoals STEP voor 

woningbouwcorporaties en een aansluitsubsidie voor particulieren. 

 Goedkope financiering voor of risicodragende deelname van overheden in de 

hoofdtransportleidingen van het warmtenet. 

 Samenwerkingsovereenkomst voor het aansluiten op het warmtenet tussen gemeente, 

warmteleverancier, woningbouwcorporaties en bedrijven. Hierdoor kan het warmtenet efficiënt 

worden uitgerold. 

 

Kassengebied Buitenvaart 

De warmtevraag is 0,49 PJ, 16,5 duizend weq. Voor deze visie is als uitgangspunt genomen dat de 

warmtevraag in de toekomst gelijk blijft. Er is een besparingspotentie, maar er is ook groeipotentie 

door verdichting van kassen in het gebied. Voor het duurzaam invullen van de warmtevraag van de 

kassen zijn een aantal aspecten belangrijk: 

 Om de kassen te kunnen verwarmen is een aanvoertemperatuur van minimaal 70°C nodig. 

 Naast een warmtevraag is er ook een hoge elektriciteitsvraag voor het belichten van 

snijbloemen, zoals rozen, lelies en orchideeën. 

 Deze elektriciteit wordt voor een groot deel opgewekt met WKK’s, met een totaal vermogen 

van 13,7 MW. De draaiuren van de WKK’s worden bepaald door de warmtevraag. De WKK’s 

vullen 55% van de warmtevraag in, ketels de overige 45% van de warmtevraag. De ketels 

dienen ook als back-up voorziening. Totaal gasverbruik is 22,2 miljoen m
3
 per jaar, waarvan 

15,5 miljoen m
3
 nodig voor warmteproductie.  

 Naast warmte zijn er ook teelprocessen waar behoefte is aan CO2. De CO2-vraag wordt 

beperkt ingevuld met vloeibare CO2 en vooral met ketelgas-CO2 of CO2 uit de 
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rookgasreinigers van de WKK’s. Lelietelers hebben aangegeven ook interesse te hebben in 

CO2 voor verbetering van het teelproces. 

 

Een mooie oplossing is om een lokaal warmtenet te realiseren, waar de bestaande WKK’s op 

aangesloten worden. Hierdoor kunnen de gasketels overbodig worden. De warmtevraag van de ketels 

kan worden ingevuld met bijvoorbeeld het warmtenet van Nuon of een andere warmtebron van circa 

10-12 MW. Voor de tuinders zal daarvoor een coöperatie moeten worden opgericht, voor het beheer 

van het lokale warmtenet, de coördinatie van de productie van warmte en stroom en de in en verkoop 

van warmte. Vanuit het warmtenet van de tuinders kan warmte worden geleverd aan en afgenomen 

van het net van Nuon. 

 

Voor de bestaande WKK’s blijft er behoefte aan gas. Dit kan worden ingevuld door biogas te 

transporteren naar het kassengebied en deze daar om te zetten naar groen gas (circa 24,5 miljoen m
3
  

biogas, 15 miljoen m
3
 groengas per jaar). Dit is kosten efficiënter dan alle WKK’s om te bouwen naar 

multigas WKK’s, zodat direct biogas kan worden gebruikt. Belangrijk aandachtspunt is om een 

betaalbaar alternatief te vinden voor de CO2, die nu uit de ketels wordt gewonnen. Een mogelijkheid 

zou daarvoor kunnen zijn de realisatie van een multigas warmtecentrale op biogas, die warmte gaat 

leveren aan het lokale net. Hiervoor is totaal circa 11,5 miljoen m
3 
biogas per jaar nodig. Door CO2 af 

te vangen van de warmtecentrale gecombineerd met een CO2 leidingnet kan worden voorzien in de 

CO2 behoefte. Het moge duidelijk zijn dat een groot deel van de beschikbare biogaspotentie, dat op 

een verantwoorde wijze kan worden geproduceerd, in dat geval al voor een groot deel is benut.  

 

De Vaart 

Bedrijventerrein De Vaart is met 163 ha., totaal circa 800.000 m
2
 BVO het grootste bedrijventerrein 

van de stad en heeft een groeipotentie van nog eens 82 ha. Op het bedrijventerrein mag zwaardere 

industrie zich vestigen tot en met Milieucategorie 5.Het is begonnen in 1986 met de bouw van de 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Met een warmtevraag van 10,5 duizend weq heeft het een  

belangrijk aandeel in de warmtevraag van Almere met 8%. Door de groeipotentie is het niet de 

verwachting dat dit aandeel zal afnemen. Vanwege de grote warmtevragers kan het interessant zijn 

om een warmtenet aan te leggen. Dit kan aangesloten worden om het warmtenet van Nuon, 

aangevuld met lokale warmteproductie. Hierdoor kan ook het noordelijker gelegen kassengebied 

Buitenvaart ontsloten worden.  

Naar “all electric” in de bestaande bouw 

Bestaande wijken, die niet geschikt zijn voor een warmtenet kunnen dus getransformeerd worden  

naar “all electric”. Hierbij wordt de warmte opgewekt met elektriciteit. Belangrijk aandachtspunt is 

daarbij dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de woning door de bewoner en dat het de nodige 

bouwkundige en installatietechnische kennis vergt. Ook is het van belang voor de CO2 neutraliteit dat 

de elektriciteit nodig voor de opwek van ruimteverwarming en warm tapwater duurzaam wordt 

opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Bestaande wijken/ woningen die interessant zijn om te transformeren naar “all electric” heeft een 

combinatie van een groot deel van onderstaande eigenschappen: 

 Hebben een bodem die geschikt is voor het onttrekken van energie uit de bodem met 

bodemlussen of warmte en koude opslag (WKO) 

 Zijn bouwkundig geschikt voor laag temperatuur verwarming 

 Zijn gebouwd na 1990 

 Hebben bewoners die bereid zijn tot gedragsverandering 
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 Hebben voldoende dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen 

 Hebben woningen met overwaarde, corporatiewoningen of bewoners met eigen vermogen 

 Hebben een elektriciteitsnet met voldoende capaciteit 

 Hebben een aardgasnetwerk dat nog circa 30 jaar meegaat 

 Wijken met een stikstofproblematiek, waardoor nieuwe ontwikkelingen worden belemmerd in 

het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een warmtepomp gecombineerd 

met zonnepanelen heeft een lagere NOx uitstoot dan een gasketel. 

 

Technische kaders 

Om een bestaande woning met een gasaansluiting efficiënt met elektriciteit te verwarmen moeten de 

volgende stappen worden doorlopen: 

 De warmtevraag moet worden gereduceerd naar maximaal 60 kWh/m
2
, zie hoofdstuk 3. 

 De radiatoren en CV leidingen moeten aangepast/ vervangen worden, zodat de woning 

geschikt is voor het verwarmen met lage temperatuur. 

 De gasketel moet vervangen worden door een warmtepomp in de woning met boilervat voor 

tapwater. Deze warmtepomp kan als bron hebben bodemenergie (WKO of bodemlussen) of 

buitenlucht. Aandachtpunt bij het gebruik van energie uit de bodem is dat er bij grootschalige 

toepassing een strakke regie moet zijn, om te voorkomen dat de bodem uitput.  

 De gasaansluiting kan worden afgesloten van het net. Er moet dan wel geïnvesteerd worden 

in een elektrische kookplaat, een stopcontact en een aanpassing in de groepenkast 

 

Het volledig elektrisch verwarmen van de woning vergt dus nogal een investering en heeft een grote 

impact op de overlast van de bewoner. Urgenda heeft daarom een informatieboekje ontwikkeld “Ons 

huis energieneutraal” met praktijkvoorbeelden. De daarin genoemde concepten sluiten op hoofdlijnen 

aan op bovenstaand stappenplan. Naast warmtepomp concepten worden woningen in deze 

voorbeelden ook verwarmd en voorzien van warm tapwater met: 

 Houtpelletkachels en -ketels: Belangrijk aandachtspunt is daarbij fijnstofuitstoot. Niet alle 

producten op de markt presteren voldoende. De voorkeur gaat uit om houtpellets alleen in te 

zetten als piekvoorziening bij grotere woningen, omdat hout schaars is. 

 Infraroodpanelen: Het rendement van deze panelen is laag. Wat de gevolgen zijn de 

energierekening is zeer afhankelijk van de comfortbeleving en het gedrag. Er  is geen goed 

onafhankelijk onderzoek vanuit de praktijk bekend. Infraroodpanelen verbruiken bij gelijk 

gedrag relatief veel elektriciteit ten opzichte van een laag temperatuur CV installatie met 

warmtepomp. Dit systeem werkt dus alleen voor bewuste gebruikers die bereid zijn het 

stookgedrag aan te passen. 

 Elektrische geisers en boilers: Het rendement van elektrische geisers en boilers voor het 

opwekken van warm tapwater is laag. Deze systemen werken alleen voor zeer zuinige 

gebruikers. Elektrische geisers hebben veel elektrisch vermogen nodig. Aandachtspunt is dat 

de aansluiting binnen de 3x 25 A blijft, anders worden de vastrechtkosten voor de bewoner 

veel hoger. 

 

Elektriciteit duurzaam opwekken, terug leveren en opslaan 

Om de warmte CO2 neutraal op te wekken zal de elektriciteit nodig voor ruimteverwarming en warm 

tapwater duurzaam opgewekt moeten worden met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. De 

elektriciteit die daarvoor nodig is sterk afhankelijk van: 
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 De warmtevraag van de woning, afhankelijk van bouwjaar, type en energetische maatregelen, 

zie bijlage II. 

 Het gedrag van de bewoners en de gezinssamenstelling 

 Het rendement van de warmtepomp, zo heeft een bodemwarmtepomp een hoger rendement 

dan een luchtwarmtepomp en dus een lager energiegebruik 

 

Een zonneboiler kan daarnaast een deel van de warmtapwatervraag en eventueel ruimteverwarming 

invullen, waardoor het elektriciteitsgebruik ook omlaag gaat. Dit is alleen interessant voor huishoudens 

met een grote vraag naar warm tapwater. 

Bij een gemiddelde woning met een gemiddeld gebruik zijn circa 8 zonnepanelen nodig, totaal circa 

13 m
2
, 2560 Wp. 

Optioneel kan ook het resterende elektriciteitsgebruik in de woningen voor ventileren, verlichting en 

huishoudelijke apparatuur worden opgewekt met zonnepanelen. In dat geval is de woning nul-op-de-

meter (NOM). Vaak wordt bij NOM de warmtevraag verder teruggebracht naar 30 kWh/m
2
, zie 

hoofdstuk 3. Het gemiddelde gebruik in Nederland ligt op 3000 kWh, dit is gelijk aan circa 10 panelen 

met een vermogen van 3200 Wp, 16 m
2
. Het opwekken van dit elektriciteitsgebruik kan natuurlijk ook 

in combinatie met een duurzaam warmtenet, waarmee ook NOM ontstaat. 

Afbeelding III.3: Terugleveren van zelf opgewekte stroom 

 

Aandachtspunt bij “all electric” is dat de woningen meer elektriciteit gaan gebruiken en ook elektriciteit 

gaan terug leveren aan het net door de plaatsing van zonnepanelen. Netbeheerder Liander is in dat 

geval een belangrijke stakeholder omdat de bestaande infrastructuur deze toename wel aan moet 

kunnen. Het is daarom wenselijk en op termijn noodzakelijk om elektriciteit op te gaan slaan, of om te 

zetten in andere energievormen en te gaan gebruiken op tijden dat er een lage elektriciteitsvraag is of 

een hoog elektriciteitsaanbod. Dit kan door: 

 Bewustzijn creëren bij bewoners met een app, gekoppeld aan de energiemeter, 

warmtetopslag en elektriciteitsopslag. Hiermee kunnen ook de thermostaat, huishoudelijke 

apparaten en verlichting op afstand worden bediend  

 Zelfdenkend witgoed; de wasmachine gaat draaien als de zon gedurende een langere periode 

schijnt en als de wind waait 

 Een goede mix van duurzame elektriciteitsproductie met zon, wind, waterkracht aangevuld 

duurzame warmtekrachtcentrales 

 Opslag van elektriciteit in batterijen van elektrische auto’s 
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 Opslag in kleinere nieuwe batterijen in woningen en op termijn tweedehands autobatterijen in 

woningen 

 Opslag in grotere batterijen in de wijk 

 Compacte warmteopslag met behulp van zouthydraten, ook wel Thermo Chemische 

Materialen (TCM)  genoemd, dit is nog in ontwikkeling. Met elektriciteit uit zonnepanelen kan 

met behulp van de warmtepompen warmte worden gemaakt en worden opgeslagen in een 

boilervat. Ook kan hiermee warmte uit zonnecollectoren worden opgeslagen. 

 Omzetten van elektriciteit in warmte voor een warmtenet (power to heat) 

 Omzetten van elektriciteit in gassen (power to gas). Dit kan bijvoorbeeld waterstofgas zijn voor 

de transportsector of ammoniak voor een warmtekrachtcentrale. 

 

Het is van belang dat bovenstaande nader wordt uitgewerkt met belangrijke stakeholders zoals Nuon 

en Liander en afgestemd wordt met de werklijnen zon en wind.  

Fasering 

Als een bestaande wijk wordt getransformeerd naar “all electric”, dan zal dat gefaseerd uitgevoerd 

moeten worden, over een langere termijn. De groot onderhoudscyclus van woningen is circa 25 jaar. 

Een gehele wijk kan dus in een periode van 20-30 jaar, gecombineerd met groot onderhoud en met 

een minimale levensduurverlenging van 30 jaar, efficiënt getransformeerd worden. Deze fasering is 

ook noodzakelijk door de hoge investeringen, die nodig zijn. De transformatie is alleen haalbaar als er 

ook wordt doorontwikkeld met nieuwe technieken. Door het uit te voeren over een langere periode kan 

ook de aanpassing van het elektriciteitsnet gefaseerd worden gedaan en kan worden gezocht naar het 

oplossen van de ongelijktijdigheid in de vraag naar elektrische energie en de productie daarvan. 

Figuur III.2: Planning transformatie wijk naar “all electric” 

 

Financiële kaders 

Om bestaand wijken te transformeren naar “all electric” moet dat dus gefaseerd uitgevoerd worden 

over een langere termijn tot aan 2040 met een uitloop naar 2050. Dit is ook nodig door de hoge 

investeringen die daarmee gemoeid gaan. Ook is de transformatie het meest efficiënt als het wordt 

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047
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Cyclus groot onderhoud

Planning transformatie "all electric" 

Progressief Realistisch Conservatief
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gecombineerd met grootschalig onderhoud aan een woning en als er wordt doorontwikkeld met 

nieuwe technieken. Door het uit te voeren over een langere periode kan ook de aanpassing van het 

elektriciteitsnet gefaseerd worden gedaan en kan worden gezocht naar het oplossen van de 

ongelijktijdigheid in de vraag naar elektrische energie en de productie daarvan. 

Figuur III.3: Investering per stadsdeel bij transformatie naar “all electric” 

 

Als de woningen van Almere Haven overstappen van een gasinfrastructuur naar “all electric” moet 

minimaal € 80 miljoen inclusief BTW geïnvesteerd worden in het terugbrengen van de warmtevraag 

naar lager dan 60 kWh/m
2
 voor circa 8,5 duizend woningen gebouwd voor 1990. Dit kan oplopen tot € 

300 miljoen inclusief BTW als wordt besloten verdergaand de warmtevraag terug te brengen. 

Aanvullend moeten alle 10 duizend woningen getransformeerd worden voor een totale investering van 

tussen de € 155 en € 195 miljoen. Totale investering is dus tussen de € 235 en € 495 miljoen, tussen 

de € 23 en € 58 K gemiddeld per woning. Voor het CO2 neutraal maken van de warmte is aanvullend 

een investering van circa € 40 miljoen nodig in zonnepanelen, circa € 4 K per woning. Totaal wordt € 8 

miljoen per jaar aan gas bespaart en circa € 1,7 miljoen aan vastrecht voor een gasaansluiting. De 

investeringen in aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk en energieopslag zijn niet meegenomen in 

de investeringen. 

Als de woningen van Almere Buiten overstappen van een gasinfrastructuur naar “all electric” moet 

tussen de € 45 en € 160 miljoen inclusief BTW geïnvesteerd worden in het terugbrengen van de 

warmtevraag voor circa 4,6 duizend woningen gebouwd voor 1990. Aanvullend moeten alle 22 

duizend woningen getransformeerd worden voor een totale investering van tussen de € 330 en € 420 

miljoen. Totale investering is dus minimaal tussen de € 375 en € 580 miljoen, tussen de € 17 en € 26 

K gemiddeld per woning. Voor het CO2 neutraal maken van de warmte is aanvullend een investering 

van circa € 80 miljoen nodig aan zonnepanelen, circa € 4 K per woning. Totaal wordt circa € 14 

miljoen per jaar aan gas bespaart en circa € 4,5 miljoen aan vastrecht voor een gasaansluiting. 

Zelfs met hele lage rentes en lange looptijden van 30 jaar ontstaat er een onrendabele top voor de 

gebouweigenaar. Dit heeft ook te maken met het feit dat het jaarlijks onderhoud van warmtepompen 

hoger is dan voor een gasketel. Om deze kapitaalinjectie mogelijk te maken moeten er dus een aantal 

zaken geregeld worden: 
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 Goedkope (hypotheek)leningen op basis van de (gegarandeerde) energiebesparing, zoals het 

op te richten Energiefonds Almere. 

 Slimme lease contracten voor warmtepompen inclusief warmteafgifte en zonnepanelen 

gecombineerd met prestatiegarantie, onderhoud en instandhouding voor een lange periode 

van bijvoorbeeld 25 jaar 

 Energieprestatievergoedingen voor woningbouwcorporaties, die breder zijn dan alleen maar 

voor NOM woningen. 

 Innovatieve oplossingen, zoals warmteopslag en efficiënte hoog temperatuur warmtepompen.  

 Subsidies voor het afdekken van de onrendabele top, zoals de ISDE subsidie voor 

particulieren en STEP voor woningbouwcorporaties en voor de realisatie en ontwikkeling van 

energieopslag 

 Meer duidelijkheid over de salderingsregeling op zonnepanelen voor de langere termijn 

 

Lopende initiatieven 

Een interessant initiatief is Slim in Haven, waar wordt onderzocht om gelijktijdig levensloopbestendig 

én energieneutraal te renoveren. Het verdienmodel zit dan niet alleen in de energiebesparing, maar 

ook in kostenbesparing op verzorgingstehuizen, thuiszorg, veiligheid (geen gasaansluiting), 

arbeidsplaatsen door de verbouwing en extra bedrijvigheid door innovaties. 

Oplossingen nieuw te bouwen vastgoed  

In Nederland worden al decennia lang woonwijken zonder aardgasnet opgeleverd. Tot enkele jaren 

geleden waren dit met name woonwijken die gebruik maken van een warmtenet, in plaats van een 

gasnet, voor de verwarming van woningen en andere gebouwen. Naast de collectieve oplossingen 

van het warmtenet, wordt de laatste jaren ook steeds meer gezocht naar de individuele mogelijkheden 

van een aardgasloze woning of een aardgasloos gebouw. Deze worden meestal gevonden in de vorm 

van goed geïsoleerde woningen in combinatie met een individuele warmtepomp en utiliteitsgebouwen 

met een binnen installatie voor ventileren, verwarmen en koelen geschikt voor laag temperatuur 

verwarmen en hoog temperatuur koelen.  

 

In Almere zijn er een aantal grote nieuwbouwontwikkelingen tot 2040: 

 Ontwikkelingen in het warmteconcessie gebied van Nuon in Almere Poort en Almere Stad met 

nog circa 10 duizend woningen 

 Ontwikkelingen in een gebied met gasvoorziening, met name in Almere Hout met nog 6 

duizend woningen 

 Ontwikkelingen in een gebied met alleen elektriciteit in Oosterwold met circa 8 duizend 

woningen  

 Daarnaast is er ook Almere Pampus met totaal circa 11 duizend woningen, waar vanaf 2025 

gebouwd gaat worden en het Floriadeterrein 2022. Hiervoor is nog geen besluit genomen over 

de definitieve energie-infrastructuur. 

 

Daarnaast wordt er in Almere Haven een nieuw bedrijventerrein gebouwd Stichtsekant en is er een 

flinke uitbreiding van het bedrijventerrein de Vaart in Almere Buiten.  
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Afbeelding III.4: Grote nieuwbouwontwikkelingen Almere tot 2040 

 

Het is van belang dat nieuwbouw geen aardgasaansluiting krijgt. Het is noodzakelijk dat dit als 

aanvullende eis gaat gelden bij de aanscherping van de energieprestatie eis per 2021.  

Nieuwbouw is relatief makkelijk “all electric” te maken en kan met een warmteconcessie aangesloten 

worden op een warmtenet. Aandachtpunt bij een “all electric” wijk  is wel de dimensionering van het 

elektriciteitsnet en de ongelijktijdigheid tussen de elektriciteitsvraag en het aanbod. Voor  Almere Stad 

en Almere Poort is een warmteconcessie reeds geregeld. In andere delen in de stad kan er nog 

steeds nieuwbouw worden gebouwd met een aardgasaansluiting. 

Warmtepompconcepten functioneren het beste in woningen met een lage warmtevraag. Ook is het 

een laag temperatuursysteem waardoor extra aandacht nodig is voor goede kierdichting en het 

ventilatiesysteem. Er wordt daarom geadviseerd om:  

 De woningen te voorzien van drie dubbele beglazing 

 De woningen te voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning 

 De woning bij oplevering te controleren op luchtdichtheid met een blow door test 

 De radiatoren/ de vloerverwarming en het ventilatiesysteem goed in te regelen bij oplevering 

 

Voor de goede werking van het systeem is het van belang dat bewoners de mogelijkheid krijgen te 

worden ontzorgd tijdens het gebruik van een warmtepompsystem. Er za daarom nagedacht moeten 

worden over slimme lease en onderhoudscontracten. Daarbij is het van belang dat deze contracten 

worden afgesloten voor het warmtepompsysteem inclusief warmteafgifte en eventueel de 

zonnepanelen. Dit moeten gecombineerde contracten zijn met prestatiegarantie, onderhoud en 

instandhouding voor een lange periode van bijvoorbeeld 25 jaar. 
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Zowel “all electric” concepten als concepten met een duurzame warmteaansluiting kunnen naar “nul-

op-de-meter” worden gebracht: 

 Bij “all electric” moet dan de elektrische energie, die de warmtepomp gebruikt voor het 

verwarmen en het opwekken van warm tapwater, worden gecompenseerd. Voor nieuwbouw is 

dat tussen de 3 en de 10 panelen. Aanvullend zijn er gemiddeld 10 panelen nodig voor de 

compensatie van ventilatoren energie, verlichting en huishoudelijke energie. 

 Bij een duurzaam warmtenet hoeft alleen de elektrische energie voor ventilatoren energie, 

verlichting en huishoudelijke energie gecompenseerd te worden met gemiddeld 10 panelen. 

 

Almere Hout  

Vrijwel alle woningen die momenteel in Almere Hout ontwikkeld worden krijgen een gasaansluiting. Dit 

is niet wenselijk. Voor het deelgebied Almere Nobelhorst fase 1, circa 700 woningen is een gas-

infrastructuur aangelegd. Voor de nog te realiseren woningen moet dat worden voorkomen. Nadeel 

van Almere Hout is dat het is gelegen in een boringsvrije zone vanwege drinkwaterwinning, hierdoor is 

het benutten van bodemenergie complexer dan gebruikelijk in Nederland.  

Afbeelding III.5: Almere Nobelhorst fase 1 in Almere Hout.

  

Er is daarom een concept ontwikkeld om met ondiepe bodemlussen gecombineerd met 

zonnecollectoren, zodat in waterwingebied toch een haalbaar duurzaam warmtesysteem met een 

individuele warmtepomp op bodemenergie kan worden gerealiseerd. Een pilotproject wordt nu 

gemonitord op de (kosten)effectiviteit. Dit kan op grotere schaal in Nobelhorst toegepast worden. 

 

De capaciteit van bodemenergie kan echter voor sommige ontwikkelingen te beperkt zijn. Ook is door 

de vele boringen de oplossing relatief duur. Het is daarom wenselijk dat er voor de toekomstige 

bewoners en de ontwikkelaars ook alternatieve oplossingen zijn: 

  

 Er kan worden gekozen voor een warmtepomp op buitenlucht in plaats van bodemenergie. 

Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming en met name voor warm tapwater en 

koeling is lager dan van een bodemwarmtepomp. Er zijn daarom meer zonnepanelen nodig 

om dit extra energiegebruik te compenseren en dus ook meer zonnepanelen om de 

energieprestatie eis te halen. Dit concept is dus met name geschikt voor huishoudens met een 

lage tapwatervraag en/ of moet worden gecombineerd met een zonneboiler, een 

waterbesparende douchekop en warmteterugwinning uit douchewater (douchepijp WTW). 

Ook moet voldoende dakoppervlak beschikbaar zijn voor het plaatsen van de zonnepanelen.  
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 Er kan worden gekozen voor een warmtepomp die zowel functioneert op bodemenergie en 

buitenlucht. Afhankelijk van de buitentemperatuur schakelt de warmtepomp automatisch 

tussen de twee verschillende bronnen. Hierdoor zijn minder lussen nodig. Deze oplsossing is 

met name geschikt voor grotere woningen en utiliteitsbouw.  

 Voor gestapelde woningbouw kan gekozen voor een collectieve bodemwarmtepomp, 

gecombineerd met een luchtwarmtepomp, die alleen laag temperatuur warmte opwekt. Deze 

warmte kan worden getransporteerd naar de woningen en wordt ingezet voor direct 

ruimteverwarming. In de woningen wordt met een boosterwarmtepomp de warmte in 

temperatuur verhoogd en opgeslagen in een boilervat, hiermee wordt er ook warm tapwater 

geleverd.  

 Er kan worden gekozen om de woning of een gebouw te voorzien van een biomassaketel, 

zoals een houtpelletketel. Door de toenemende vraag naar en de schaarste van biomassa 

zullen de houtpellets wel moeten worden geïmporteerd. De inkoopkosten voor houtpellets zijn 

ongeveer gelijk aan de kosten voor gas. Omdat een biomassaketel hoge temperatuur warmte 

kan produceren is het een meer geschikte oplossing voor de bestaande bouw. 

 

Oosterwold 

Oosterwold ligt tussen Almere en Zeewolde, aan weerszijden van de A27. Het is een open gebied van 

4.363 hectare dat voornamelijk wordt gebruikt voor landbouw. Oosterwold ontwikkelt zich tot een 

woon- en werkgebied waarin ruimte is voor woningen in landelijke woonmilieus, met een groen en 

agrarisch karakter. 

De ontwikkeling van het gebied wordt vormgegeven met een organisch groeimodel, waarbij 

particulieren zelf kunnen bepalen waar ze gaan wonen en met zo min mogelijk bemoeienis van de 

overheid. Een van de gevolgen hiervan is dat in het gebied geen gas- of warmte-infrastructuur wordt 

aangelegd. Door het organisch groeimodel komen er veel verschillende woningtypes. Grote 

vrijstaande villa’s, kleinere vrijstaande woningen, bungalows maar ook rijtjeswoningen.  

Ook Oosterwold ligt in een drinkwaterwinningsgebied. Daarom mag er niet zomaar boringen gedaan 

worden in het gebied en zijn er boringsvrije zones. Door TNO wordt er voor een bewonerscollectief 

een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende energieconcepten die zonder aardgasnet en 

warmtenet kunnen worden gerealiseerd. Deze concepten zijn vergelijkbaar met de concepten zoals 

deze zijn genoemd in Almere Hout. 

Floriadeterrein 2022 

In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade. Het heeft als 

hoofdthema Growing Green Cities Het terrein wordt gerealiseerd langs de A6 en het Weerwater in 

Almere Stad. De gebouwen, zoals de landenpaviljoens, die op het terrein komen zullen energie 

neutraal worden gerealiseerd en zonder gasaansluiting. De gebouwen zullen een voorbeeld zijn voor 

energie neutrale en aardgasloze nieuwbouw in de stad. Er zullen ook op langere termijn woningen 

worden gerealiseerd op de locatie. Deze kunnen aangesloten worden op het warmtenet van Nuon. 
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Afbeelding III.6: Het Floriadeterrein aan langs de A6 en aan het Weerwater. 

 

Almere Pampus 

De planning is om vanaf 2025 te starten met de ontwikkeling van Almere Pampus. Dit is een 

ontwikkeling met een hoge bebouwingsdichtheid. Ook ligt de ontwikkeling direct naast de hoofdleiding 

van Nuon, waardoor aansluiting op het bestaande warmtenet ook een optie kan zijn. Als wordt 

gekozen voor een warmtenet zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten alvorens een concessie 

verleend kan worden: 

 Door de aanscherping van de energieprestatie in 2021 gaat de warmtevraag van nieuw te 

bouwen vastgoed verder omlaag. Hierdoor komt de businesscase van de warmteleverancier 

onder druk te staan, omdat er minder warmte wordt verkocht aan klanten. Mogelijk interessant 

concept kan zijn een laag temperatuur warmtenet. Hierdoor kan de warmte uit de bron beter 

worden benut. Dit wordt ook wel cascadering genoemd.  

 Er zal voldoende zekerheid moeten zijn over het volloopscenario van de 11 duizend 

woningen.  

 De ontwikkeling van het gebied moet gefaseerd plaatsvinden, gebied voor gebied. 

 Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met de warmteleverancier over de 

tarieven de betaald gaan worden voor warmte. Consumenten hebben bij een warmtenet vaak 

de perceptie dat er teveel moet worden betaald. Belangrijk aspect is hierin ook de 

communicatie naar toekomstig bewoners. Betere communicatie door gemeente en Nuon  is 

nodig, bijvoorbeeld  dat de woning door aansluiting op warmte toekomst bestendig is en dat er 

geen onderhoud en vervangingskosten betaald hoeven te worden bij aansluiting op het 

warmtenet, zoals met gasketels wel het geval is.  

 Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met de netbeheerder over de maximale 

aansluitkosten.  

 Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de warmteproducent en warmteleverancier 

hoe op termijn de productie wordt verduurzaamd, zie hoofdstuk 5. 



 

72 
 

Warmtevisie gemeente Almere  

 

Als een warmtenet niet onder goede condities voor alle stakeholders haalbaar is in Pampus kan 

worden overgestapt om “all electric”. Groot voordeel is Pampus niet is gelegen in een boringsvrije 

zone. Ook ligt de ontwikkeling nog relatief ver weg, zodat er nog veel innovatie en opschaling zal zijn 

op het gebied van “all electric” concepten. 

Nieuwbouw bedrijventerrein Stichtsekant 

Het bedrijventerrein Stichtsekant is een groot nieuwbouw bedrijventerrein in Almere Haven, gelegen 

langs de A27, waar met name logistieke bedrijven zich zullen vestigen. Er is reeds circa 15 ha. 

bebouwd. De verwachting is dat in 2040 circa 140 ha. zijn volgebouwd, totaal circa 70 duizend m
2
 

BVO. Het bedrijventerrein kan daarmee uitgroeien tot het tweede van de stad. Het is van belang om 

afspraken te maken met nieuw te vestigen bedrijven dat er geen gasaansluiting mag komen. 

Aandachtspunt is dat ook Stichtsekant een boringsvrije zone vanwege het drinkwaterwinninggebied. 

Er wordt daarom geadviseerd op nader onderzoek te doen naar aardgasloze energieconcepten.  

Afbeelding 4.4: Logistiek bedrijventerrein Stichtsekant langs de A27. 

 

Nieuwbouw in de Vaart  

De Vaart is heeft een groeipotentie van 82 ha. De verwachting is dat hiervan circa 30%, totaal circa 

120 duizend m
2
 BVO wordt bebouwd tot 2040. Het ligt voor de hand om ook de nieuwbouw in de 

Vaart aan te sluiten op een warmtenet, als ook de bestaande gebouwen in de Vaart aangesloten 

worden. Als er een warmtenet komt, is het van belang dat de gemeente Almere de prioriteit geeft aan 

het bouwen van nieuwe bedrijven met een vraag naar ruimteverwarming in De Vaart ten opzichte van 

andere gebieden. Hierdoor kan de businesscase voor een warmtenet voor De Vaart en voor het 

Kassengebied Buitenvaart verbeteren. 
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Bijlage IV: Productie duurzame warmte 

Door de productie en de efficiëntie van het bestaande warmtenet van Nuon en het toekomstige 

warmtenet van Almere te verduurzamen kan een grote slag worden geslagen bij de verduurzaming 

van de warmtevoorziening.  

 

Woningen aangesloten op het bestaande warmtenet zijn te verduurzamen door de warmte opwek te 

verduurzamen. Er moet dan wel rekening worden gehouden dat de gehele keten van het bestaande 

warmtenet ook verder geoptimaliseerd moet worden. Het huidige warmtenet bespaart al circa 50% 

CO2 en wordt gevoed vanuit restwarmte en uit de rookgassen uitkoelinstallaties van de 

Diemercentrale, de warmtebuffer, de hulpwarmtecentrale in Almere en het Zoneiland.  

De noodzaak van het verduurzamen van het warmtenet is afgebeeld in figuur IV.1, waarbij een 

scenario is geschets met het aandeel van de warmtevraag in 2040, waarbij nog maar 6% van de stad 

is aangesloten op het gasnetwerk. De “all electric” gebouwen kunnen met zonnepanelen CO2 neutraal 

worden gemaakt, het resterend gasverbruik kan worden ingevuld met biogas/ groen gas of nog 

worden getransformeerd naar gasloos. 

Figuur IV.1: Scenario van warmtevraag warmtenet in 2040 

 

Belangrijke spelers bij de verduurzaming van de productie zijn Nuon, als warmteproducent, 

netbeheerder en warmteleverancier, de gemeente Almere, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

met als doelstelling in 2040 500 duizend weq op een duurzaam warmtenet gerealiseerd te hebben en 

lokale initiatiefnemers en ondernemers, die duurzame warmte willen produceren. 

 

Technische en financiële kaders 
Om het warmtenet te verduurzamen moet het bestaande warmtenet worden geoptimaliseerd en 

moeten de huidige fossiele warmtebronnen uitgefaseerd worden en worden vervangen door 

duurzame alternatieven. Daarvoor zijn in het Grand Design Warmte van de MRA een aantal scenario’s 

uitgewerkt. De huidige netten in de MRA worden voor de basislast gevoed vanuit de Diemercentrale 
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34 (260 + 180 MW), de afvalverbranding van de AEB in Amsterdam (250 MW)  en de 

biomassawarmtecentrale in Purmerend (44 MW). 

Optimalisatie van het warmtenet 

Het bestaande net zal verder geoptimaliseerd moeten worden. Er is reeds een warmtebuffer geplaats 

bij de Diemercentrales. Optimalisatie kan door: 

 Warmteverliezen te verminderen 

 De warmte beter uit te nutten 

 

Warmteverliezen in een bestaand netwerk kunnen worden verminderd door: 

 Goed beheer en onderhoud aan het net. 

 Door de aanvoertemperatuur te verlagen op tijden dat de buitentemperatuur dit toelaat. 

 Door het verlagen van de maximale aanvoertemperatuur.  

 

Het bestaande warmtenet is reeds op stooklijn ingeregeld en voor de wijken Poort en Noorderplassen 

is de aanvoertemperatuur maximaal 70°C. Het bestaande net heeft een lekdetectie in de leidingen. 

Nuon is transparant inzake het meer jaren onderhoud van het bestaande netwerk. 

Het grootste punt van aandacht is de binnen installatie in de woningen. De warmte kan beter worden 

benut door het plaatsen van inregelventielen, daar waar niet aanwezig, gecombineerd met het goed 

inregelen van de radiatoren, zodat de retourtemperatuur verlaagd wordt, zie ook bijlage II. Ook 

kunnen gecombineerd met warmte besparende maatregelen gehele bestaande wijken worden 

geschikt gemaakt voor een maximale aanvoertemperatuur van 70°C, waardoor ook de 

warmteverliezen aanzienlijk afnemen. 

Afbeelding IV.1: Een goed functionerende binnen installatie is goed voor de gebruiker en goed voor de warmteleverancier 

 

Op langere termijn kan door cascadering de warmte ook beter worden benut. Onder cascadering 

verstaan we het in serie plaatsen van warmteafnemers in volgorde van hoge naar lage temperatuur 

warmtevraag. De eerste warmtevragers in een gebied, nemen warmte af op hoge temperatuur en 

koelen het water af en het volgende gebied neemt de warmte op deze lagere temperaturen af. 

Locaties waar cascadering van toepassing zou kunnen zijn; uitbreiding nieuwbouw bedrijventerrein de 

Vaart en nieuwbouw locaties van woningen, zoals Pampus die voor lage temperaturen zijn ontworpen. 

Hier zou de warmte eerst benut kunnen worden in gebouwen op hoge temperatuur (90°C – 70°C of 

70°C - 40°C), waarna in het voor de nieuwbouw de lagere temperatuur voldoende is om te kunnen 

gebruiken. 

Radiator te koud                  Radiator te warm  Afleverset/ gasketel Radiator in balans                Radiator in balans   Afleverset/ gasketel 

Hoger verbruik             

Mogelijk koude ruimtes    

Hogere retour temperatuur 

 

Lager verbruik (10-20%)                 

Hoger comfort               

Lagere retour temperatuur 
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Kanttekening bij cascadering is dat de warmte voor tapwater in woningen minimaal 65 °C moet 

bereiken, vanwege Legionella preventie. Wanneer er met lage temperaturen warmte wordt 

aangeboden bij woningen is er per woning een individuele oplossing nodig in vorm van bijvoorbeeld 

boosterwarmtepomp met boiler om water boven de 65°C te brengen. De extra kosten voor deze 

aanpassing moeten per geval afgewogen worden tegen de voordelen van het extra uitkoelen van de 

retour van het warmtenet.  

Wanneer er meer warmteproducenten op het warmtenet gaan acteren en er sprake is van 

cascadering gaan er onderlinge interacties en afhankelijkheden ontstaan. Dit vereist voor de operator 

van het net dat er behoorlijke intelligentie in het de besturing nodig is (smart thermal grid). Hier wordt 

al ervaring mee opgedaan op kleine schaal, maar zal nog wel een innovatieslag behoeven voor een 

gebied als de MRA. 

Hoog temperatuur restwarmte 

Van hoog temperatuur restwarmte is sprake als een aanvoertemperatuur >90°C geleverd kan worden. 

Met een aantal aanpassingen in de woningen of bij nieuwbouw volstaat ook een aanvoertemperatuur 

>70°C. In Almere zelf zijn geen grote restwarmte bronnen met hoge temperatuur beschikbaar. Het is 

daarom positief dat het warmtenet van Almere reeds is verbonden met dat van Amsterdam. 

 
Afbeelding IV.2: AEB in Amsterdam Westpoort.

 

 

Als ook het westelijk en oostelijk net in Amsterdam aan elkaar worden gekoppeld zal de AEB in de 

toekomst mogelijk ook warmte gaan leveren aan Almere. De gemiddelde CO2 besparing in Almere op 

de warmteproductie is momenteel hoger dan die van de Diemercentrale. De verwachting is echter dat 

de hoeveelheid afval in Nederland afneemt door noodzakelijke scheiding en hergebruik. Afhankelijk 

van de marktpositie van AEB binnen de Nederlandse afvalverbranders, zal AEB op zoek moeten naar 

alternatieve brandstoffen zoals biomassa. De locatie van de AEB is interessant om te behouden 

vanwege de aanwezige warmte- en elektriciteitsinfrastructuur en de gunstige ligging waardoor 

aanvoer van biomassa en restafval over water mogelijk is. AEB zal de centrale zo bedrijven dat er 

maximaal warmte geproduceerd wordt.  
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De Diemercentrale 33 uit 1995 (180 MW) zal in 2030 waarschijnlijk niet meer in bedrijf zijn. De 

uitdaging van het in stand houden van de Diemercentrale 34 uit 2013cis enerzijds het wegvallen van 

aardgas als brandstof. Anderzijds de toenemende opwek van duurzame elektriciteit en de dalende 

elektriciteitsprijs, waardoor de concurrentiepositie van een gascentrale verslechterd. Aardgas kan 

vervangen worden door een alternatieve koolstofarme brandstof zoals biogas, syngas (verkregen door 

vergassen van biomassa), waterstof of ammoniak. De huidige centrale is geen multi gascentrale en 

zal dan dus omgebouwd moeten worden. De locatie van de Diemercentrale is interessant omdat het 

ligt op de knooppunten van landelijke elektriciteitsnetwerken en van de warmtenetten van Amsterdam 

en Almere. Ook is er voldoende ruimte voor nieuwe installaties.  

Een manier om koolstofarm gas te produceren is om goedkope overschotten in overproductie door 

wind- en zonne-energie om te zetten in gas. Dit wordt ook wel “Power to Gas” genoemd. Dit zou 

grootschalig kunnen worden toegepast op de locaties waar de huidige gascentrales staan. Op deze 

locaties is zowel de elektriciteit als de warmte-infrastructuur aanwezig. Nuon in voornemens om een 

bestaande multi gascentrale in de Eemshaven in Groningen te gaan gebruiken als testcentrale voor 

ammoniak in combinatie met goedkope overproductie uit Duitsland. Op basis van deze testresultaten 

zal in de toekomst de Diemercentrale mogelijk ook omgebouwd kunnen worden. Uiteindelijk zal de 

prijs van gas, warmte, elektriciteit en het aanbod van alternatieve duurzame bronnen bepalen of de 

centrale kan openblijven of zal sluiten.  
 

Afbeelding IV.3: Diemercentrale 33, 34 en het buffervat.

 

 

Ook kunnen kleinschaligere nieuwe en bestaande WKK’s worden gevoed met groengas of biogas in 

plaats van aardgas. Het is wel zaak om dat er voldoende warmtevraag is. In potentie kan dat bij de 

bestaande WKK’s van het kassengebied Buitenvaart. Gezien de schaarste van het biogas ligt deze 

optie meer voor de hand, dan dat de Diemercentrale wordt omgebouwd naar een multi gascentrale en 

wordt gevoed met biogas.  

 

Aandachtpunt is dat een WKK is vrijgesteld van energiebelasting op gas, gecombineerd met de lage 

gasprijs levert de verkoop van het biogas met aardgaskwaliteit slechts tussen de  € 0,12 en  € 0,16 

exclusief BTW per m
3
 op. De kostprijs voor productie, transport en opwerking tot groen gas kost circa 
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€ 0,08 tot € 0,09 per m
3
 biogas, gelijk aan € 0,14 tot € 0,16 per m

3
 groen gas. Er zal dus scherp 

gekeken moeten worden naar de lengte van de biogasleidingen en de inkoopkosten van de biomassa. 

Ook kan het direct inzetten van biogas in een warmtecentrale kosten efficiënter zijn. Er is dan geen 

investering nodig in een groengasinstallatie, totaal circa € 1,2 miljoen exclusief BTW voor een 

installatie van 1000 m
3
/h. 

 

Een andere potentiele restwarmtebron in de MRA is Tata Steel in IJmuiden (75-200 MW). Dit is echter 

voor Almere minder relevant. 

 

Ook kan goedkope overproductie van elektriciteit direct omgezet worden in warmte en worden gevoed 

aan het net of worden opgeslagen in een boiler. Dit wordt ook wel “Power to Heat” genoemd. Dit lijkt 

zeer efficiënt, maar kan mogelijk interessant worden bij een verdere toename van de productie van 

duurzame elektriciteit en het achterblijven van voldoende verantwoorde en betaalbare oplossingen 

voor de opslag ervan.  

 

Laag temperatuur restwarmte 

Belangrijke laag temperatuur restwarmtebronnen in Almere zijn de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI) in De Vaart en de Datacenter in Almere Stad aan de Sallandsekant. Omdat de temperatuur 

van de restwarmte maar circa 20-30°C is zal de warmte naar minimaal 70°C verhoogd moeten worden 

om warmte te kunnen leveren aan het warmtenet of direct aan bijvoorbeeld een zwembad. Dit kan met 

een hoog temperatuur warmtepomp. Met de huidige stand van de technologie met hoge kosten en 

relatief lage rendementen, kan de deze warmte niet concurreren. In de toekomst zal deze warmte 

zeker nodig zijn voor het behalen van de ambitie. Het zal ook economisch interessanter worden door 

overschotten in overproductie door wind- en zonne-energie om te zetten in warmte via de 

warmtepompen (Power to Heat). Ook de combinatie met Hoge Temperatuur Opslag is mogelijk. Het 

kan ook economisch interessanter zijn als er in de toekomst klanten zijn, die bereid zijn voor 

duurzame warmte meer te betalen of daardoor bereid zijn om aan te sluiten bij uitbreiding van het 

bestaande net. Hierdoor krijgen gebouweigenaren, zoals beleggers, overheden en 

woningbouwcorporaties, een hoger energielabel of een hogere BREEAM score, waardoor de 

toekomstwaarde van het vastgoed behouden blijft. Hierdoor kan de businesscase mogelijk wel uit. 

 

Afbeelding IV.4 :Datacenter en een RWZI zijn potentiele laag temperatuur restwarmtebronnen. 

 
 

Diepe geothermie 

Diepe geothermie is in het Grand Design Warmte MRA een belangrijke toekomstige potentiele 

warmtebron. De benodigde hoeveelheid geothermie verschilt sterk per scenario, variërend van geen 

tot ruim 200 MW aan vermogen. Geothermie (of aardwarmte) is de energie in de vorm van warmte die 

in de bodem zit opgeslagen. In Nederland wordt de warmte, die uit de in de aardlagen zit gemiddeld 
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circa 30°C per kilometer warmer. Bij boringen van circa 2,5 kilometer of dieper kunnen er dus 

temperaturen voorkomen die kunnen worden ingezet voor het voeden van een warmtenet.  

 

In de MRA is één actieve geothermiebron bij Floricultura in Heemskerk en één bron in onderzoek in 

Schalkwijk, Haarlem. Om een beeld te krijgen wat er aan geothermie potentie aanwezig is heeft TNO 

voor Nederland kansenkaarten gemaakt, zie figuur IV.2.  Voor Almere kan worden geconcludeerd dat 

er een mogelijke indicatie is voor bronnen > 5 MW. Er blijkt met name dat er op dit moment (te) weinig 

informatie en kennis over de ondergrond beschikbaar is om een goede inschatting te kunnen maken 

over de capaciteiten en locaties van diepe geothermiebronnen.  

 

In Nederland zijn er 12 werkende Geothermiebronnen tot een diepte van maximaal 4 kilometer. Om 

een goed beeld te krijgen van de werkelijke potentie en locaties is aanvullend seismisch onderzoek 

nodig inclusief één of meerdere proefboringen. 

 

Diepe geothermie is financieel rendabel in combinatie met SDE+ subsidie. Er zijn wel een aantal 

voorwaardes: 

 De bron levert voldoende vermogen met warmte van de gewenste temperatuur. De 

onzekerheid neemt toe naarmate er minder kennis is over de geschiktheid van de bodem, 

zoals het geval is in de MRA.   

 Klanten moeten in hoog tempo aansluiten. Een bestaand warmtenet is daarom uitermate 

geschikt. 

 De prijs moet concurreren met die van andere restwarmtebronnen.  

  

Figuur IV.2:Potentie van diepe geothermie in de MRA 

 

Ultradiepe geothermie 

Omdat in een groot deel van de MRA diepe geothermie misschien niet mogelijk zal blijken, zou ook 

ultradiepe geothermie een belangrijke warmtebron kunnen zijn. De temperaturen zullen dan oplopen 

tot boven de 150°C, waardoor de mogelijkheid ontstaat om naast warmte ook elektriciteit en stoom te 

leveren.  

Ultra diepe geothermie, tussen de 4 en 7 kilometer,  staat in de kinderschoenen maar ontwikkelt zich 

razendsnel. De stand der techniek is echter nog niet voldoende dat marktinpassing mogelijk is. Het is 
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daarom noodzakelijk om kansen en beperkingen van diepe geothermie in kaart te brengen voor 

Almere. Hiermee wordt een roadmap ontwikkeld samen met stakeholders, waarin innovaties die nodig 

zijn voor verdere implementatie nader worden gespecifieerd. TNO heeft momenteel opdracht om 

ultradiepe geothermie in Almere te onderzoeken.  

 

Voor direct gebruik van warmte uit een eventuele bron is interesse bij Nuon. Er is met Nuon 

gesproken over een mogelijke inkoppeling bij het WOS in Almere Poort, waar een primaire 

temperatuur van circa 110 ° C wordt geleverd richting Almere. Vanwege de aanwezigheid van het 

warmtenet en het feit dat er ten aanzien van capaciteit van een bron en de warmtebehoefte van 

Almere een goede match te maken is, lijkt deze toepassing op dit moment kansrijk.  

Biomassa 

Met een biowarmtecentrale kan warmte van hoge temperatuur worden gemaakt van biomassa. De 

biomassacentrale in Purmerend, totaal 44 MW verwarmd 25.000 weq en gebruikt jaarlijks 100 duizend 

ton houtsnippers. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer uit 

heel Nederland. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en 

landschap. Biomassa is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. 

Lokale biomassa is schaars. Daarom is afstemming nodig over de toepassing ervan. In theorie is er 

vanuit de omgeving van Almere totaal circa 10 duizend ton aan biomassa beschikbaar (houtsnippers), 

genoeg voor een 4-5 MW centrale. Hiermee kunnen circa 2,5 duizend weq verwarmd worden. Ook 

kan met een multi gas warmtecentrale met biogas warmte geproduceerd worden. Een mogelijkheid 

kan zijn een aantal ketels van de hulpwarmtecentrale van de Nuon om te bouwen. 
 

Afbeelding IV.5: Houtsnippers uit bosbeheer.

 
 

 

Nuon heeft in 2015 verkend in hoeverre de toevoeging van een biomassacentrale met geïmporteerde 

houtpellets aan het bestaande net van 5-10 MW haalbaar is op de locatie van de hulpwarmtecentrale. 

Aandachtspunt daarbij is de herkomst van de houtpellets.  Ook is onderzocht of het technisch mogelijk 

is om in de toekomst de Diemercentrale 33 te vervangen door een biomassa warmtekracht centrale op 

geïmporteerde houtpellets. Logistiek is ruimte voor 100 MW.  

Een biomassawarmtecentrale is financieel rendabel in combinatie met SDE+ subsidie. Er zijn wel een 

aantal voorwaardes: 
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 Klanten moeten in hoog tempo aansluiten. Een bestaand warmtenet is daarom uitermate 

geschikt, de klanten zijn er al. 

 De prijs moet concurreren met die van andere (bestaande) warmtebronnen. 

 

Zon thermische warmte 

Met grootschalige zonnevelden kan ook hoog temperatuur warmte opgewekt worden. Er is in Almere 

Stad, in de wijk Noorderplassen-West een zoneiland gerealiseerd in 2010. Het zoneiland bestaat uit 

520 zonnecollectoren met een totaaloppervlakte van 7.000 m
2
. Het levert warmte vergelijkbaar met 

circa 300 weq. 

Het Zoneiland is gerealiseerd met tweederde financiële ondersteuning. Belangrijk is om te realiseren 

dat een zonne-eiland geen warmte kan leveren voor de basislast van ruimteverwarming zonder 

warmte opslag en dus in de energietransitie voorlopig een beperkte rol speelt. De vraag moet dus 

gesteld worden of subsidiegelden hiervoor aangewend moeten worden, omdat de impact beperkt is. 

 

Er wordt onderzocht of individuele warmteopwekking op woningen met zonnecollectoren 

gecombineerd kan worden met een warmteaansluiting. Ook hiervoor geldt dat deze warmte geen 

oplossing biedt voor de levering van een duurzame basislast voor de verwarming van de woningen en 

dus geen prioriteit heeft. Het heeft een hogere prioriteit om in te zetten op de opslag van warmte. 

Afbeelding IV.6 : Zoneiland Almere, gecombineerd met warmtenet Nuon. 

 
 

Hoog temperatuur opslag 

Een grote uitdaging voor de warmte productie is de zogenoemde badkuip, ofwel een grote warmte 

vraag ’s winters en een lagere warmtevraag ’s zomers. Dit zorgt ervoor dat er ’s winters meer 

warmteproductie moet plaatsvinden dan ’s zomers. In de huidige warmtenetten wordt dat opgevangen 

door inzet van gasketels, dus fossiel. Eén van de duurzame oplossingen kan zijn om de mogelijke 

overproductie van duurzame- en/of rest warmtebronnen ’s zomers op slaan en ’s winters in zetten. Als 

dit op hoge temperatuur wordt gedaan, wordt hiermee de benuttingsgraad van de bronnen vergroot en 

kunnen ook de pieken in de winter worden verduurzaamd, zonder de inzet van schaars biogas. 

Deze strategie van het opslaan van overproductie ’s zomers en ’s winters inzetten, dus Hoge 

Temperatuur Opslag (HTO), leent zich vooral voor warmtebronnen die zeer goedkoop tot ‘gratis’ 

warmte over hebben in de zomer, zoals restwarmte en geothermie. Momenteel worden HTO projecten 

alleen nog gerealiseerd onder de noemer pilotproject, omdat de wet nog niet toelaat dat er 

temperaturen boven de 25 °C worden opgeslagen onder de grond. Dit hangt samen met het feit dat de 

impact op het milieu nog onvoldoende bekend is.  
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Figuur IV.3: Warmtevraag woning per maand. In de warme maanden kan een overschot aan warmte worden opgeslagen. 

 
 

HTO kan worden toegepast in aardlagen van rond de 600 meter diepte waar warmte-opslag tot een 

temperatuur van maximaal 100 °C mogelijk is. In het Grand Design Warmte zijn de kansen voor HTO 

door TNO in kaart gebracht. In Almere is de geschiktheid van de ondergrond voor HTO redelijk 

kansrijk. De kosten voor HTO zijn nu nog relatief hoog. De eerste schattingen zijn € 4,- exclusief BTW 

per GJ. 
 

Figuur IV.4: Kansrijkheid HTO, donker bruin: kansrijk, licht bruin redelijk kansrijk en ongekleurd minder kansrijk. 

 

 

 

HTO


