
Energiecafé woensdag 30 september 2020:

Thema:

Warmtetransitie: is groen gas voor De Blaak de beste optie?



Organisatie van deze avond  is in handen van Werkgroep Energietransitie van 
Energie Coöperatie De Blaak

Leden: Han Mescher , Henk Sijbring , Hans Jager en Kees de Rooij

EC de Blaak wordt financieel ondersteund vanuit het “SMILE project”. 

SMILE heeft tot doel om 10 verschillende wijken in het HvB laagdrempelig van 

elkaar te laten leren bij de aanpak van de energietransitie.

Smile wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling van de Europese Unie en door Provincie Noord-Brabant. 
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Eerst even deze punten:

• Mensen die vanuit huis kijken, als je vragen of opmerkingen hebt: gebruik chatfunctie.

• Presentaties van deze avond komen op onze website;

• Aanwezigen en live-viewers krijgen op hun mailadres een verzoek om een 
evaluatieformulier in te vullen;



Energiecafé woensdag 30 september 2020

Welkom en Introductie Kees de Rooij/EC de Blaak 19:30 – 19:45

Rapport “Duurzame gasconcepten voor de Blaak in 
Tilburg” 

Chiel Boonstra/Trecodome - 20:10

Hoe gaat Gemeente Tilburg gebruikmaken van dit 
rapport 

Nicolaas 
Veltman/Projectregisseur 
SMILE

-20:30

Pauze -20:40

Visie van fabrikanten (De Nederlandse 
Verwarmingsindustrie) 

Henk Sijbring/NVI/EC de 
Blaak

-20:55

Aanzet tot actie en rol van uw energie coöperatie Han Mescher/EC de Blaak -21:05

U aan ‘t woord.. Vragen, discussie -21:25

Afsluiting -21:30

Programma
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Welkom en Introductie

Inleiding

De uitdaging  op dit moment ?

-Een wereldwijd klimaatprobleem: reductie broeikasgassen ( met name CO2 )

-Klimaatakkoord in NL ( 2019 ) als uitvloeisel Parijse akkoorden ( 2015 ):

1. Reductie CO2 in de gebouwde omgeving van 3,4 Mton in 2030 en uitfasering

Groninger aardgas. 

2. Energiebesparing in huizen/gebouwen ( “ wat je niet verbruikt 

hoef je ook niet op te wekken” : gedragsverandering) en onderzoek naar andere –

betaalbare – manieren van warmtevoorziening van huizen/gebouwen:

( Energietransitie ).



Op dit moment: 

Energiebesparing is op gang 

belangrijk 

en moet verder worden opgeschaald. 

Kijk thuis maar eens op:

https://tvw.commondatafactory.nl/?layer=layer2b&year=&tab=gebouw#17.89/51.549332/5.050552

overzicht huidige energielabels in de wijk op basis van het huidige systeem.

1 januari 2021 aanpassing het huidige systeem van energie labels : Energieprestatie

van huizen/gebouwen: de nieuwe maatstaf (EPC)
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https://tvw.commondatafactory.nl/?layer=layer2b&year=&tab=gebouw#17.89/51.549332/5.050552


Hoe werkt dat nieuwe energielabel:

• Een –gecertificeerd- energieadviseur komt langs

• Kijkt naar bouwkundige kenmerken en installaties hoeveel energie er nodig is om het 

huis comfortabel te verwarmen

• Bepaalt het aantal m2 van het huis

• En berekent daaruit het jaarlijks energieverbruik per m2. Uitgedrukt in kWh/m2.

• Dat getal wordt via de tabel omgezet in het nieuwe label. 
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Zoektocht alternatieven voor warmtevoorziening:

• Regionaal (Hart van Brabant) via REKS (Voorlopige versie ingediend)

• Gemeentelijk Transitievisie Warmte (2021 opleveren)

• Wijk -> Wijk Uitvoeringsplan (?)

Rapport CE Delft voor onze wijk naar mogelijkheden van warmtenetten en all electric

is er al.

Maar zijn er nog andere alternatieven?
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Een mogelijke derde weg: 

Duurzaam gas in combinatie met een warmtepomp: onderzoek op initiatief van onze EC 

en met – financiële -ondersteuning vanuit de gemeente, uitgevoerd door Chiel Boonstra, 

Trecodome BV.
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Gemeente Tilburg en dit rapport



Energietransitie in Tilburg
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Opgave gebouwde omgeving

http://www.spinderwind.nl/


De Kuil

Quirijnstok

Theresia

De Blaak

Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs 

Energieneutrale woningvoorraad Tb
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De Reit



Motto: Van huis naar buurt

2018 2019 2020

DOEL: leren breed gedragen (aardgasvrije) wijktransitieplannen op te stellen 
én tegelijkertijd ook al CO2 te besparen (no-regret-maatregelen)
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Experimenteren met wijkaanpak



Selectiecriterium: diversiteit

Op inhoud én proces

• Social Lab Theresia:→jaren 30; rijwoningen; huur/koop 30 – 70%;   
→ startmotor: Vereniging van Eigenaren

• Social lab De Reit: → jaren 50 – 60; rijwoningen & portiekflats; 
huur/koop 50-50%; → startmotor: Woningcorporatie

• Social lab Quirijnstok: → jaren 70; rijwoningen; huur/koop 40-60%;  
→ startmotor: Gemeente (BZK-Proeftuin Aardgasvrije Wijken)

• Social Lab De Kuil (Udenhout): → jaren 80, 2-kappers & rijwoningen; 
huur/ koop 25-75%; → startmotor: Energiecoöperatie uit het dorp

• Social lab De Blaak:→ jaren 80 – 90; 2-kappers & vrijstaand; 
huur/koop 10-90; → startmotor: Energiecoöperatie uit de wijk
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Klimaatakkoord 2019
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• 1,5 miljoen woningen 
in 2030 aardgasvrij via 
gemeentelijke regie bij 

een wijkgerichte 
aanpak

• In zorgvuldig proces 
samen met bewoners 
en gebouweigenaren 
een afweging maken 
wat per wijk de beste 

oplossing is



Pionieren op proces

Pionier

Laborant

Pionieren met 

oplossingen is belangrijk. 

Een eerste chaotische 

fase is onontkoombaar 

en essentieel om ons te 

kunnen verhouden tot 

een nieuwe manier van 

denken en handelen
Wijkaanpak 

Klimaatakkoord ’19

Wijkaanpak

SMILE ’18 - ‘20



Pionieren op inhoud

Eerste 
vingeroefeningen:

December ‘18-
Augustus ‘19

1ste concept:
September ’19

Definitief:
September ‘20
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Transitievisie Warmte Tilburg i.o.
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Inhoud TVW
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• Uiterlijk 31 december 2021 door gemeenteraad vastgesteld in zorgvuldig 
proces met bewoners en gebouweigenaren (en iedere vijf jaar 
geactualiseerd);

• Bevat potentiële alternatieve energie-infrastructuren per wijk (WAT-vraag) 
• Bevat realistisch tijdspad waarop wijken van het aardgas gaan (WANNEER-

vraag);
• Voor prioritaire wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland (met 

overgangsperiode van minimaal 8 jaar) wordt ook aangegeven:
• Voor welke duurzame alternatieve infrastructuur gekozen is;
• Wie welk deel van de transitiekosten betaald;
• Welke cq hoeveel woningen en andere gebouwen het precies betreft;



Uitvoeringsorganisatie
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Plan van aanpak TVW Tilburg
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Voorlopige planning:

• November 2020: vaststellen 
nota van uitgangspunten;

• Februari 2021: vaststellen 
WAT-vraag;

• September 2021: vaststellen 
WANNEER-vraag;

• December 2021: vaststellen 
TVW Tilburg 2022-2026 



Inhoudelijk (keuze)dilemma
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Warmtevraag in Tilburg 
in voor verschillende 

scenario’s en het 
potentieel beschikbare 

warmteaanbod uit 
niet-aardgas bronnen 
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Sturen van “boven af” versus “onder op”

• Eerst oplossingen en 
invulling proces →dan 
betrekken gemeenschap

• Eerst betrekken 
gemeenschap → dan 
oplossingen en invulling 
proces

Procesmatig (keuze)dilemma 
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Vragen n.a.v. wijkgerichte verdiepingsstudie

• Welke inhoudelijke inzichten levert deze studie op 
met het oog op de totstandkoming van TVW 
Tilburg i.o.?

• Welke positief-kritische kanttekeningen kunnen er 
bij deze wijkgerichte studie naar Groen Gas 
worden geplaatst? 

• In hoeverre kunnen de inzichten en 
kanttekeningen uit deze studie worden 
meegenomen bij de totstandkoming van de TVW 
Tilburg i.o.?

Voorgelegd aan Technisch Team 
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Korte bloemlezing

1. Eerste inzichten:
• Inzet op beperken energievraag op dit moment meest robuust;
• Beschikbaarheid energiedrager is een, maar beschikbare capaciteit 

daarvan is een andere;
• Groen gasoplossing biedt potentie na 2030, hybride technieken zijn 

serieuze oplossing voor korte en middellange termijn;

2. Eerste kanttekeningen:
• Er wordt niet ingezoomd op rendementen van (groene) waterstof;
• Berekening uitstoot biomassa (bijvoorbeeld Amercentrale);
• Verdelingsvraagstuk speelt op hoger schaalniveau dan de wijk;

3. Meenemen bij TVW i.o.:
• Maakt noodzaak duidelijk om vanuit integraal perspectief te kijken;
• Geeft informatie over wat nu al interessant zijn en wat nog onzeker;
• Geeft input over de gewenste wijkinformatie om potentie van 

alternatieve energiedragers te kunnen bepalen;

Reflecties uit Technisch Team 



Dank voor jullie aandacht

81

Nicolaas Veltman, projectregisseur CO2-neutrale wijken SMILE 

nicolaas.veltman@tilburg.nl

mailto:nicolaas.veltman@tilburg.nl


Pauze tot 20:40u
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Transitiemogelijkheden

• All Electric
• Warmtenetten
• Hybride

Energiecafé woensdag 30 september 2020

Visie van de Nederlandse Verwarmings Industrie



Waar gaat het om

• CO2 reductie tegen de laagste kosten
• Haalbaar en betaalbaar

• Van het gas af?
• Subsidie in Duitsland en België
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Energiebesparing middels

• Isolatie
&
• Installatie

• Maar niet alles hoeft gelijktijdig

Energiecafé woensdag 30 september 2020

Visie van de Nederlandse Verwarmings Industrie



Keuze fabrikanten

Hybride

Wat is een hybride?
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Waarom die keuze?

• Laagste kosten
• Gebruik van gasnet
• Duurzaam gas komt
• Verdient zichzelf terug
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Aanpak

• Per wijk?
• Projectmatig voor verhuurders
• Individueel voor particulier eigendom
• Voorbeeld van VR naar HR
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Warmtetransitie: waar staan we nu?

Gemeente -> Transitievisie warmte (eind 2021)

Gemeente -> Wijkuitvoeringsplan voor de Blaak

Welke info is er?

Leidraad en Startanalyse

Kennis lokale omstandigheden bij gemeente en EC

Rapport CE Delft 

Warmtenet

All-Electric

Rapport Trecodome

Duurzaam Gas
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2 jaar samenwerking gemeente en energie coöperatie

Project SMILE (CO2 neutrale wijken)

Gemeente: wat is nodig voor draagvlak voor wijk-transitiebesluit

EC: Informeren, voorlichten, meningen verzamelen, ervaringen

Lessen

Boerenverstand: Wijk infra is toch adequaat voor verwarmen en elektra!

Infra vervangen-> hoge maatschappelijke kosten -> gaan we zelf betalen

Gebruik huidige infra -> laagste kosten

Neem besluit -> Geeft handelingsperspectief

Bereidheid om te investeren in besparingsmaatregelen en PV

Voorkom verplichte aanpas tijdstippen; flexibiliteit onderhoud/verbouwen

Bestaande woningen relatief simpel naar energielabel A
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Beeld dat daaruit ontstaat

3 opties voor warmtetransitie:

Warmtenet

All-electric

Duurzaam gas

Trecodome rapport maakt duidelijk: duurzaam gas serieus overwegen

CO2 reductie doelen hiermee bereikbaar

Vergt inzet en actie van alle betrokkenen -> boodschap
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Boodschap aan overheid

• Hergebruik bestaande infrastructuren en installaties, verhoog bezettingsgraad

• Gebruik Smart techniek voor balanceren

• Regels voor voorrang (warmtepomp vóór laadpaal)

• Kosten infra laten dragen door juiste sector (aansluiten laadpaal-vervoer niet op 

huishouden)

• Maak elektriciteit en gas CO2 vrij; beperk ruimtegebruik

• Stimuleer verduurzaming huidige voorraad huizen en gebouwen 
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Boodschap aan gemeente

• Voor Transitievisie Warmte en Wijk Uitvoerings Plan

• Ben transparant over kosten

Maatschappelijke kosten

Individuele kosten (eenmalig)

Energietarieven

• Stel keuzebesluit niet uit (warmtenet -> geen (hybride)warmtepomp)

• Zonder duidelijkheid op deze punten: geen draagvlak
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Boodschap aan Infrabeheerder (Enexis)

• Transparantie over wijknetwerken

• Capaciteit elektra netwerk per segment

• Maak smart sturen per segment mogelijk

• Overweeg scheiding huishoudelijk en openbaar&vervoer

• Stop “u vraagt wij draaien”

• Schep duidelijkheid over (maatschappelijke) kosten

• Afschrijven en afbreken gasnet

• Verzwaren elektriciteitnet

• Wie gaat die kosten dragen

• Werk samen met lokale gebruikers en organisaties
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Boodschap aan bewoners

• Onze woningen staan er nog in 2050

• Investeren verhoogt waarde

• Reductie CO2 uitstoot begint bij isoleren en energie besparen

• Installeer zonnepanelen

• Neem je maatregelen bij (groot) onderhoud en verbouwingen
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Boodschap aan energie coöperatie

• Duidelijkheid voor bewoners

• Momenten waarop besluiten vallen

• Wanneer en hoe beïnvloeden

• Schets toekomstbeeld en handelingsperspectief

• Stimuleer actie

• Adviseer, verwijs, praktisch en deel ervaringen

• Realisatie doelstelling

• Monitor

• Rapporteer 
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Warmtetransitie: is groen gas voor De Blaak de beste optie?
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