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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie van gemeente Oldenzaal en tevens van 
Nederland is de bestaande bouw fossielvrij te verwarmen. Dit is niet alleen een technische uitdaging, 
maar ook is het een uitdaging om een betaalbaar alternatief voor aardgasverwarming te bieden. 
Daarnaast moet het alternatief voor bewoners zo aantrekkelijk zijn dat zij besluiten om over te stappen. 
In een voorgaand onderzoek is voor de wijk de Thij gekeken naar de mogelijkheden van een collectief 
verwarmingssysteem, waarbij de rioolwaterzuivering van Oldenzaal wordt ingezet als warmtebron met 
Referentienummer R001-13220832DDE-V01 (B. Meddeler, 2021). Vanuit dit onderzoek bleek dat een 
warmtenetwerk van 70 °C economisch niet haalbaar was. Daarnaast werd een bronnet als mogelijk 
alternatief geschetst, waarvan de haalbaarheid in dit rapport wordt onderzocht. Bronnetten of 
collectieve bronnen zijn geschikt voor kleinschalige toepassingen variërend van een aantal woningen 
tot een deel van de wijk. Daarom wordt een gebied van 382 panden dichtbij de rioolwaterzuivering 
verkend. Zie Figuur 1.1 voor een globaal overzicht van het projectgebied. 

Figuur 1.1 Overzicht de wijk de Thij, het beoogde projectgebied en de locatie van RWZI Oldenzaal. 
 
1.2 Opzet onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt de warmtepotentie beschreven van de  
RWZI in Oldenzaal op basis van actuele gegevens. In hoofdstuk 3 worden de warmtevragers 
besproken, waarin de warmtevraag per woning is vastgesteld. Daarnaast worden de 
woningaanpassingen besproken die nodig zijn voor aanpassing aan lage temperatuur verwarming. Ook 
gaat het hoofdstuk in op de mogelijkheden tot subsidie voor bewoners. De warmtelevering komt aan 
bod in Hoofdstuk 4. Dit betreft het ontwerp om warmte te winnen vanuit het effluent en te transporten 
naar de woningen. Hoofdstuk 5 geeft een business case van het project over 30 jaar, vanuit het 
perspectief van een investeerder, en vanuit het perspectief van de bewoners. Dit alles wordt uiteindelijk 
meegenomen in de conclusie en aanbevelingen.   
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2 Analyse warmteaanbod RWZI - Oldenzaal 
2.1 Warmtewinning uit het effluent RWZI-Oldenzaal 
De rioolwaterzuivering (RWZI) in de gemeente Oldenzaal is in het beheer van waterschap 
Vechtstromen. De hoeveelheid energie die uit het effluent van de RWZI gewonnen kan worden is 
afhankelijk van de volumestroom (debiet) en het aantal graden (delta T) dat het afvalwater kan worden 
afgekoeld. Voor het potentieel uit het effluent wordt het winbare energiepotentieel bepaald aan de hand 
van het droogweerafvoer (dwa): dit is het debiet als het niet regent. Er wordt een temperatuurdaling van 
5 °C voor het effluent gehanteerd.  
 
2.1.1 Data-Analyse debietgegevens RWZI Oldenzaal 
Om te bepalen wat de warmtepotentie is van warmtewinning uit het effluent, is uurdata aangeleverd van 
het debiet tussen 5 December 2021 en 7 Maart 2022 door waterschap Vechtstromen. Door de 
verhoogde warmtevraag in de winter is het beschikbare debiet in deze maanden het meest relevant 
voor de bepaling van de warmtepotentie. 
 
Ten eerste is het typische profiel van het debiet over een hele week geanalyseerd. Dit is weergegeven 
in Figuur 2.1. Over het algemeen is er een piek in het debiet te zien rond de middag en in de 
avonduren. In de ochtenduren lijkt het debiet van het effluent relatief laag ten opzichte van de middag. 
Dit beeld wordt versterkt door Figuur 2.2, waar voor dezelfde week de verschillende dagprofielen zijn 
weergegeven. Het minimumdebiet ligt rond de 500 m3/uur. 
 
Vanuit deze eerste indicatie is het typische dagprofiel over de gehele periode van de aangeleverde data 
geanalyseerd. Dit typische dagprofiel is weergegeven is Figuur 2.3, waarbij het gemiddelde dagprofiel 
en de DWA afvoer is weergegeven. De grafiek laat zien dat het DWA afvoer aanzienlijk lager ligt dan 
het gemiddelde.  
 
Het DWA debiet is vervolgens omgerekend naar het vermogen dat op elk moment van de dag kan 
worden geleverd naar de woningen. Het vermogen vanuit het effluent moet hoger zijn dan de 
warmtevraag op een bepaald tijdstip. Dit is getoond in Figuur 2.4, wat laat zien dat de piek van de 
warmtevraag rond 10 uur in de ochtend is. Op dat tijdstip is het DWA debiet ongeveer 540 m3/uur, wat 
een bronvermogen betekend van 3,1 MW. Aan de hand van deze waarde is bepaald wat het maximaal 
geleverde vermogen is. Hoe dat is berekend wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Tabel 2.1: Overzicht van de rekenwaardes voor de bepaling van de warmtepotentie van de RWZI Oldenzaal 

Variabelen Waarde Eenheid 

Debiet 540 m3/uur 
Bronvermogen 3,1 MW 
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Figuur 2.1: Een typisch profiel van het effluent debiet van de RWZI Oldenzaal. 
 

 
Figuur 2.2: Een overzicht van de verschillende dagprofielen in week 5 van 2022 van de RWZI Oldenzaal.  
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Figuur 2.3: Typisch dagprofiel van het debiet in de periode tussen 5 December 2021 en 7 Maart 2022. De 
blauwe lijn geeft het gemiddelde debiet weer en de groene lijn de droogweerafvoer. 

 

 
Figuur 2.4: Een overzicht het warmteaanbod (geel) en de warmtevraag (paars), op basis van een typische 

dag. Het profiel van de warmtevraag is gebaseerd op een maximaal piekvermogen van 4,0 MW.  
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3 Warmtevragers 
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de warmtevragers. Voor een uitgebreide 
rapportage wordt verwezen naar het voorgaande onderzoek uitgevoerd door Syntraal met  
referentienummer R001-13220832DDE-V01 (B. Meddeler, 2021). Naast de gegevens over de 
warmtevraag, wordt er toegelicht welke woningaanpassingen nodig zijn om de woningen geschikt te 
maken voor lage temperatuur verwarming. Ook worden de kosten van deze aanpassingen ingeschat en 
de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de huiseigenaren. 
 
3.1 Warmtevraag Wijk de Thij 
Voor de aansluiting van de woningen is een gebied gekozen in de wijk de Thij met 374 vrijstaande en 
geschakelde woningen, en 8 utiliteitsgebouwen. De warmtevraag is berekend op basis van CBS 
gasverbruiken van 2018, waarbij rekening is gehouden met het type woning, het woonoppervlakte en 
het bouwjaar. Deze data wordt ook gebruikt in het Vesta MAIS model van PBL (2019). In Tabel 3.1 is 
een overzicht gemaakt van de gegevens van een gemiddelde woning voor het projectgebied. Figuur 1.1 
geeft een overzicht hoe de warmtevraag verdeeld is over het projectgebied. 
 
Tabel 3.1 Overzicht van de ingeschatte warmtevraag en gasverbruik in de wijk de Thij 

Warmtevraag de Thij Woningen Utiliteit Eenheid 
Aantal 374 8 - 

Gemiddeld bouwjaar 1974 1974 - 

Gemiddelde BVO 165 7819 m2 

Gemiddelde warmtevraag/pand 66 45 GJ/jaar 

Gemiddelde gasverbruik/pand 2.085 1422 Nm3/jaar 
 
Tabel 3.2 Warmtevraag per woning na isolatiemaatregelen 

Warmtevraag na isolatiemaatregelen Waarde Eenheid 

Gemiddelde warmtevraag per woning  52,8 GJ/jaar 

Gemiddelde gasverbruik per woning (cv-ketel) 1.668 Nm3/jaar 

Gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning (warmtepomp) 2.933 kWh/jaar 

 
3.2 Woningaanpassingen voor geschiktheid lage temperatuur verwarming  
Om een woning geschikt te maken voor lage temperatuurverwarming moeten er een aantal 
aanpassingen gedaan worden aan de woning. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de ingeschatte kosten 
voor elk onderdeel.  
 
Individuele water/water warmtepomp 
Een water/water warmtepomp gebruikt het water vanuit het bronnet voor verwarming en koeling van het 
huis. In deze studie is het aspect van koeling echter niet meegenomen. Het bereik van warmtepompen 
ligt maximaal op 55 °C. Dit is een groot verschil met typische temperaturen (70 °C – 90 °C) die worden 
bereikt door middel van verwarmen met een cv-ketel. De consequenties hiervan zijn dat er meerdere 
woningaanpassingen nodig zijn om het huis geschikt te maken voor verwarming op lage temperatuur. 
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Figuur 3.1: Overzicht van de verdeling van de warmtevraag in het projectgebied.  

 
Isoleren 
Gemiddeld gezien hebben de woningen van de Thij energielabel C/D. Hoe beter een huis is geïsoleerd, 
hoe lager de verwarmingstemperatuur hoeft te zijn. Door isolatiemaatregelen toe te passen om van 
label D naar label B te gaan wordt ongeveer 20% aan energie bespaard voor ruimteverwarming 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2020). Tabel 3.2 geeft aan wat de warmtevraag is van de 
woningen na de isolatiemaatregelen. Dit wordt daarnaast uitgedrukt in de hoeveelheid gas of 
elektriciteit er nodig is om deze warmte te produceren. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de gemiddelde 
warmtevraag per huis en energieverbruik per jaar nadat isolatie is toegepast. 
 
Afsluiter voor de deur (incl. afleverset). 
Dit betreft de kosten voor de connectie tussen de woning en de afleverset door leidingwerk in te 
passen. 

 
LT radiatoren / vloerverwarming 
Een voorwaarde voor het verwarmen op lage temperatuur is dat het vermogen van het afgiftesysteem 
in je woning is afgestemd op de aanvoertemperatuur. Momenteel zijn de radiatoren gedimensioneerd 
op afgifte bij hogere temperaturen. Om de woning geschikt te maken dienen er lage temperatuur (LT) 
radiatoren aan geschaft te worden. Het afgiftesysteem kan ook worden uitgebreid worden met 
vloerverwarming. Dit is echter in de praktijk vaak kostbaar. Bij de business case is uitgegaan van LT-
radiatoren, aangezien vloerverwarming geen vereiste is voor een goed werkend verwarmingssysteem. 
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Inductiekoken en aanpassen meterkast 
Aangezien de cv-ketel wordt vervangen zal er elektrisch gekookt moeten worden. Deze dienen op een 
eigen groep te worden aangesloten in de meterkast. In de meterkast kan daarnaast ook nog worden 
aangepast naar 3 fase aansluiting, zodat er altijd voldoende stroom richting de warmtepomp gaat. 
 
Kosteninschatting 
In onderstaande tabel is een kosteninschatting gemaakt voor betreffende woningaanpassingen. Hier is 
mee gerekend in de business case voor de bewoners. In de realiteit zullen deze kosten echter per 
woning verschillen. In dit geval zijn de kosten relatief hoog ingeschat. Als de business case voor deze 
getallen positief is, zal dat voor de meeste woningen ook gelden. Op de website van millieucentraal 
staat meer informatie over de kosten van volledig elektrische warmtepompen, lage temperatuur 
verwarming, en er een zelf scan gedaan worden voor de isolatiemaatregelen die nodig zijn.  
 
Tabel 3.3 Inschatting van de kosten voor woningaanpassingen 

Woningaanpassing Ingeschatte kosten (incl. btw) 
W/W Warmtepomp (incl. installatie) €12.500,- 

Isolatiemaatregelen (label D naar label B) €10.000,- 

Afsluiter voor de deur incl. afleverset €3.500,- 

LT-radiatoren €5.000,- 

Inductiekoken  €700,- 

Aanpassen meterkast (3 fase aansluiting) €2.000,- 

 
3.3 ISDE Subsidiemogelijkheden 
Voor eigenaren van koopwoningen zijn er meerdere relevante subsidies vanuit de Investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebesparing (ISDE) die kunnen worden aangevraagd. Dit is mogelijk voor 
aanschaf van een warmtepomp, het isoleren van de woning en bij aansluiting op een warmtenet (een bronnet 
wordt gezien als een lage temperatuur warmtenet). Het is belangrijk om te vermelden dat de subsidie alleen 
na aanschaf / aansluiting kan worden aangevraagd. Dit betekent dat de bewoners eerst zelf het volledige 
bedrag zullen moeten investeren, wat niet altijd voor alle bewoners mogelijk is. 
 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de relevante subsidieregelingen voor deze casus en het ingeschatte bedrag 
dat bewoners kunnen ontvangen. In de realiteit zal dit bedrag per woning verschillen. Het subsidiebedrag voor 
de warmtepomp is namelijk afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen, en de subsidie voor isolatie is 
afhankelijk van de genomen isolatiemaatregelen. Extra informatie hierover is beschikbaar op de website van 
de RVO. 
 
Tabel 3.4 ISDE-subsidies waar eigenaren van koopwoningen gebruik van kunnen maken 

Variabele Waarde 
ISDE: Subsidie Warmtepomp (13 kW) €3.900,- 
ISDE: Subsidie Isolatie €4.000,- 
ISDE: Aansluiting op een warmtenet woningeigenaren €3.325,- 
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4 Warmtelevering 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de werking van het systeem voor de warmte uit effluent levering 
in de wijk de Thij. In Figuur 4.1 is hier een overzicht van gegeven. In dit hoofdstuk wordt de 
warmteuitkoppeling en distributie naar de woningen besproken, en worden de kosten van elk onderdeel 
ingeschat. De bronpotentie en de warmtevragers zijn reeds besproken in voorgaande hoofdstukken. 

Figuur 4.1: Een overzicht van de warmteuitkoppeling en distributie naar woningen. 
 
4.1 Warmtepotentie van de warmtebron 
In hoofdstuk 2 is het debiet bepaald wat gewonnen kan worden voor de warmtevoorziening. Deze 
gegevens zijn vervolgens omgerekend naar het bronvermogen van 3,1 MW. Via de warmtepompen 
wordt er nog extra energie toegevoegd aan het systeem. De extra toegevoegde energie hangt af van de 
coëfficiënt of performance (COP) van de warmtepomp. Dit getal geeft aan hoeveel eenheden energie 
kunnen worden verplaatst, per eenheid elektriciteit die de warmtepomp gebruikt. De waarde van de 
COP is afhankelijk van de brontemperatuur en de opwerkingstemperatuur. Als deze dicht bij elkaar 
zitten, is de COP hoger. 
 
De warmtepomp die is geïnstalleerd na de warmtewisselaar, werkt in de winter de temperatuur van het 
effluent (ongeveer 7 °C) op naar 12°C graden. Dit is klein verschil waardoor een hoge COP van 20 kan 
worden behaald. Er wordt dan 0,3 MW aan extra energie aan het systeem toegevoegd, wat een totaal 
geeft van 3,4 MW. 
 
Via de individuele warmtepomp wordt er nog eens extra energie aan het systeem toegevoegd. De 
brontemperatuur is in dit geval 12°C, en de opwerkingstemperatuur 55 °C. Dit geeft een COP van 4,6 
wat betekent dat er maximaal 0,91 MW extra energie wordt toegevoegd. In totaal geeft dit een 
maximaal vermogen van 3,4 + 0,9 = 4,3 MW. 
 
4.2 Warmtewisselaar (Shell en Tube) 
De warmtewisselaar wordt gebruikt om warmte te winnen uit het effluent, en draagt dat vervolgens over 
aan de warmtepomp. Er zijn meerdere mogelijkheden om warmte uit het effluent te onttrekken. Op 
basis van eerdere ervaringen bij RWZI’s heeft een shell en tube warmtewisselaar de voorkeur, ondanks 
dat de efficiëntie van de warmteoverdracht lager is dan bij een platenwisselaar. Om hetzelfde vermogen 
te behalen moet meer oppervlakte worden gecreëerd, daardoor is meer materiaal nodig, waardoor deze 
wisselaar in verhouding duurder is dan een platenwisselaar met hetzelfde vermogen. Echter is de kans 
op vervuiling en verstopping veel kleiner door het creëren van grote doorstroomkanalen (tubes). Er zijn 
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ook wisselaars met een zelfreinigend systeem. Bij een platenwisselaar is er daarentegen in de 
zomermaanden vaak intensief onderhoud nodig in verband met algengroei, zie Figuur 4.3Figuur 4.3 

Rechtsboven een shell in tube buizenwisselaar in Wezep waarbij afvalwater van Celavita wordt gebruikt voor 

het verwarmen van een zwembad. Linksonder een doorsnee van een buizenwisselaar. 

.   
Voor het systeem in de Thij is gekozen voor een shell en tube warmtewisselaar. Het effluent wordt via 
pompen vervoert naar de warmtewisselaar, waardoor er kosten bijkomen voor leidingwerk en pompen. 
Daarnaast zijn er een voorfilter, pompput en regeltechniek nodig. De inschatting van de kosten van de 
verschillende onderdelen die bij dit systeem horen is gemaakt op basis van eerdere projectervaring. Dit 
zijn globale investeringskosten en hangen uiteindelijk af van het exacte ontwerp. 
 
Tabel 4.1 (Investeringskosten en onderhoudskosten warmtelevering excl. btw) 

Variabele Investering Onderhoud per jaar 

Voorfilter en pompput €40.000,- €1.000,- 

Pompen €75.000,- €2.000,- 

Leidingwerk €50.000,- €100,- 

Warmtewisselaar €230.000,- €13.300,- 

Regeltechniek €95.000,- €1.000,- 

 
4.3 Warmtepomp 
In de winter kan de temperatuur van het effluent zo laag zijn dat er risico is op bevriezing in de 
leidingen. In dat geval wordt er een warmtepomp ingezet, die de temperatuur van het effluent verhoogt 
naar 12 °C. Doordat de temperatuur slechts enkele graden wordt verhoogd heeft de warmtepomp een 
hoge COP. Het type warmtepomp dat wordt aangeraden om te gebruiken is een vierpijps warmtepomp, 
een combinatie van een water/water warmtepomp en een lucht/water warmtepomp. Op het moment dat 
het warmteaanbod vanuit de RWZI te laag is om aan de warmtevraag van het bronnet te voldoen, kan 
er extra warmte vanuit de lucht worden gewonnen. Zo wordt ook voldaan aan de wettelijke eis om een 
back-up systeem te hebben, aangezien te allen tijde warmte moet worden geleverd. 
 
De investeringskosten van de warmtepomp zijn ingeschat op €300.000,- excl. btw. Naast deze 
investeringskosten zijn hier voor de projectinvesteerder nog jaarlijkse kosten aan verbonden voor het 
elektriciteitsverbruik. Deze kosten zijn bepaald in Tabel 4.2 en zijn afhankelijk van de energietarieven. 
Hier wordt verder op ingegaan bij de business case in hoofdstuk 5. 
 
Tabel 4.2 Kosten Elektriciteitsverbruik Warmtepomp 

Variabele Waarde Eenheid 

Vermogen 800 kW 

Vollasturen 2000 Uur/jaar 

COP 20  

Tarief elektriciteit 0,10 – 0,43 €/kWh 

Kosten elektriciteit 7.872 - 34.607 € 
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Figuur 4.2 Links een standaard platenwisselaar, rechts het voorfilter bij het effluentsysteem RWZI Raalte 

(bron: Doorgeest Energietechniek). Goed is de ophoping van algen te zien van ongeveer 2 weken. 
Figuur 4.3 Rechtsboven een shell in tube buizenwisselaar in Wezep waarbij afvalwater van Celavita wordt 

gebruikt voor het verwarmen van een zwembad. Linksonder een doorsnee van een buizenwisselaar. 
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4.4 Pompen, E&W pomphuis 
Om het water door het bronnet te vervoeren zijn er pompen nodig die geïnstalleerd worden op het 
terrein van de RWZI. Voor het materiaal en de aanbouw van het pomphuis is een investering van 
€500.000 ingeschat, op basis van de kosteninschattingen van een vergelijkbaar project. Ook zijn er 
jaarlijks elektrakosten van het verbruik van de pompen. In basis van kentallen van een vergelijkbaar 
project is dit ingeschat op €4.966,- per jaar. 
 
4.5 Lage temperatuur netwerk en aansluiting naar de woning 
Het bronnet bestaat uit het lage temperatuur netwerk en de aansluiting naar de woningen. Via het 
bronnet wordt er warmte verplaatst richting de woningen op een lage temperatuur van ongeveer 12 °C. 
Bij de woningen wordt er 5 °C gewonnen, wat via een individuele warmtepomp wordt verwarmd tot 55 
°C. De retourtemperatuur in het bronnet is dan 7 °C. Door middel van het rekenprogramma Comsof 
Heat is het meest kostefficiënte distributienetwerk berekend, zie Figuur 4.4. De kosten zijn 
onderverdeeld in de aansluiting naar de woningen toe, en de distributie van het bronnet. 
 
Tabel 4.3 Investeringskosten en onderhoud van het bronnet. 

Figuur 4.4 Bronnetwerk vanuit RWZI Oldenzaal naar de Thij. Hoe roder de pijpleiding kleurt, hoe groter 
het debiet dat er doorheen kan stromen. 

Variabele Investering Onderhoud per jaar 
Huisaansluiting €1.110.000,- €5.600,- 
Distributie €1.610.000,- €8.100,- 
Totaal €2.720.000,- €13.700,- 
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5 Business Case Bronnet 
Op basis van het beoogde bronnet zijn er twee business cases gemaakt voor een periode van 30 jaar. 
Een business case opgesteld vanuit het perspectief van een projectinvesteerder en een business case 
vanuit het perspectief van een bewoner van de wijk de Thij voor de komende 30 jaar. Aangezien de 
energieprijzen erg volatiel zijn geweest het afgelopen jaar, is de business case driemaal doorgerekend. 
Eenmaal met de energieprijzen van Maart 2021, eenmaal met de prijzen van Januari 2022 en keer met 
de prijzen van Maart 2022. De impact hiervan wordt besproken in de conclusie. Een aantal algemene 
aannames worden genoemd in Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Aannames en gegevens gebruikt voor het uitwerken van de business case 

Variabele Waarde  Eenheid 
Geleverd vermogen 4.000 kW 
Aansluiting aantal panden 382 - 
Tarief Elektriciteit 0,10 – 0,43 €/kWh 
Tarief Aardgas 0,67 – 1,97 €/Nm3 
Jaarlijkse prijsstijging elektriciteit 2,0 % 
Jaarlijkse prijsstijging aardgas 2,5 % 

 
5.1 Business case vanuit het perspectief van de projectinvesteerder 
Voor de bepaling van de business case is uitgegaan van een aantal economische parameters zoals die 
zijn weergeven in Tabel 5.2. Met name de parameter van de discontovoet is van grote invloed op de 
netto constante waarde van het project. Deze is bepaald aan de hand van de handleiding publieke 
businesscase van de rijksoverheid uit 2020  (Ministerie van Financïen, 2020). De discontovoet is 
onderverdeeld drie delen. Ten eerste een risico gewogen discontovoet van 2,25% die is bepaald door 
de werkgroep discontovoet in 2020. (Ministerie van Financiën, 2020). Het tweede deel bestaat uit het 
geëiste rendement op het project van 3%. Het derde onderdeel is de ingeschatte inflatie van 2,0%. 
Hiermee komt de discontovoet samen uit op 7,25%. 
 
Tabel 5.2 Economische parameters gebruikt voor het uitwerken van de business case 

Variabele Waarde Eenheid 
Inflatie 2,0 % 
Rentelasten 4,0 % 
Discontovoet 7,25 % 

 
Kosten 
De investeringskosten van het project bestaan uit de installaties voor de warmteuitkoppeling en het 
leidingwerk van het bronnet. De kosteninschattingen hiervoor zijn besproken in hoofdstuk 4. Zie Tabel 
5.3 voor een overzicht. Voor een aantal onderdelen is een herinvestering meegenomen na de 
afschrijvingstermijn (inclusief inflatie), aangezien deze dan vervangen dienen te worden. Bij de 
warmteuitkoppeling gaat het om de pompen en het voorfilter dat na 15 jaar is afgeschreven. Jaarlijks 
worden er naast het onderhoud ook kosten gemaakt voor het elektriciteitsverbruik van de opstellingen. 
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Tabel 5.3 Kosten aanlegging installaties + bronnet 

Variabele Investering Afschrijvingstermijn Herinvestering Onderhoud  

Leidingwerk bronnet €2.720.000,- 40 - €13.700,- 
Warmteuitkoppeling €490.000,- 15 / 30 €158.000 €6.700,- 
Warmtepomp €300.000,- 20 €533.000 €13.500,- 
Pomphuis + E&W €500.000,- 50 - €1.000,- 

 
Opbrengsten 
Voor aansluiting op het bronnet kan eenmalig een aansluitingsbijdrage worden gevraagd van de 
bewoners. De aansluitbijdrage is onderverdeeld in een gereguleerd deel, op basis van de maximale 
aansluitbijdrage van 2022 (ACM, 2022). Daarnaast is ook gerekend met een ongereguleerde bijdrage. 
De ongereguleerde bijdrage is de extra bijdrage per woningaansluiting die nodig is om de onrendabele 
top te dekken. Om deze extra bijdrage te vragen moet er wel worden aangetoond dat de business case 
anders niet rendabel is. 
 
Naast de aansluitingsbijdrage bestaan de variabele baten uit het vastrecht dat jaarlijks wordt betaald 
door de bewoners die aangesloten zijn op het bronnet. Dit bestaat uit vaste kosten van €222,46 plus 
een “opslag vermogen individuele aansluiting” boven de 3 kW van €56,29 per kW. Er is gerekend met 
een gemiddelde individuele aansluiting van 7 kW. 
 
De mate waarin bewoners in de wijk aansluiten op het bronnet is van grote invloed op de business 
case. Als bewoners eerder aansluiten, zijn er meer jaren van opbrengst vanuit de jaarlijkse inkomsten 
van het vastrecht. Omdat niet iedere bewoner direct kan aansluiten nadat het bronnet is aangelegd, 
gebeurt dit waarschijnlijk in clusters van woningen. In dit geval is uitgegaan dat alle woningen binnen  
5 jaar zijn aangesloten op het bronnet.  
 
Tabel 5.4 Variabele kosten en baten excl.btw 

Variabele Waarde Eenheid 
Aansluitbijdrage (Gereguleerd) €4.098,- €/huis 

Aansluitbijdrage (Ongereguleerd) €4.200,- €/huis 

Vastrecht (excl. btw) €447,62 €/(jaar x huis) 
 
5.2 Business case vanuit het perspectief van bewoners 
Voor dit onderdeel is er gerekend met een referentiescenario en een scenario voor aansluiting bij het 
bronnet. Het verschil in kosten tussen deze twee scenario’s bepaald de haalbaarheid voor de 
bewoners. Voor het referentiescenario is ook uitgegaan van een woning die wordt geïsoleerd 
(aangezien dat op termijn goedkoper is dan niet isoleren). De discontovoet is lager voor de bewoners, 
aangezien de geëiste er niet is gerekend met een geëist rendement op de investering voor bewoners. 
 
Via de energiebespaarlening van het nationaal warmtefonds is het voor bewoners mogelijk om een 
lening af te sluiten, ten gunste van energiebesparing. De kosten zijn daarom omgerekend naar de 
annuïteit, ofwel het vaste bedrag dat jaarlijks betaald moet worden om de lening na 30 jaar af te 
betalen. Wederom is er uitgegaan van een aantal aannames en gegevens, zoals die zijn weergegeven 
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in Tabel 5.5 en Tabel 5.6. Er is bijvoorbeeld over 30 jaar een verwachte stijging in energieprijzen 
meegenomen. De verwachting is namelijk dat elektriciteit goedkoper wordt ten opzichte van aardgas, 
waardoor het in de toekomst voordeliger wordt voor bewoners om geen aardgas meer te gebruiken. 
Voor de discontovoet is gerekend met het geëiste rendement op investeringen voor bewoners van 2,0% 
(Bron; CBS), plus de inflatie van 2,0%. 
 
Tabel 5.5 Aannames en gegevens gebruikt voor het uitwerken van de business case voor bewoners 

Variabele Waarde  Eenheid 
Warmtevraag per woning (na isolatie) 62 GJ/woning 
Gasverbruik per woning(na isolatie) 1290 Nm3/woning 
SCOP W/W Warmtepomp na isolatie 5 - 
Tarief Elektriciteit 0,23 – 0,56  €/kWh 
Tarief Gas 0,81 – 2,39  €/Nm3 
Stijging Tarief Elektriciteit 2,0 %/jaar 
Stijging Tarief Gas 3,0 %/jaar 

 
Tabel 5.6 Economische parameters gebruikt voor het uitwerken van de business case voor bewoners 

Variabele Waarde Eenheid 
Vastrecht Gas 212,40 €/jaar 
Rente (energiebespaarlening) 2,0 % 
Inflatie 2,0 % 
Discontovoet 4,0 % 

 
Kosten bij aansluiting bronnet 
Voor bewoners zijn er verschillende investeringen die gedaan moeten voordat er kan worden aange-
sloten op het bronnet. Dit bestaat uit de aansluitbijdrage, isolatie, warmtepomp en een aantal andere 
woningaanpassingen. De kosten van de aansluitbijdrage en het vastrecht van het bronnet zijn gelijk aan 
de waardes die zijn gebruikt voor de business case van de projectontwikkelaar, maar dan inclusief btw. 
Zie Tabel 5.7 & Tabel 5.8 voor een overzicht van de kosten. Hierin zijn de genoemde subsidies uit 
hoofdstuk 3 al meegenomen.  
 
Tabel 5.7 Investeringskosten aansluiting bronnet, omgerekend naar Annuïteit 

Variabele Investeringskosten Afschrijvingstermijn Annuïteit 
Aansluitkosten (incl. subsidie & btw) €6.716,- 30 €299,87 
W/W Warmtepomp (incl. subsidie) €8.600,- 28 €267,90 
Isoleren (incl. subsidie) €6.000,- 30 €410,78 
Woningaanpassingen €9.200,- 30 €391,81 

 
Tabel 5.8 Variabele kosten aansluiting bronnet 

Variabele Kosten per jaar 
Onderhoud warmtepomp €125,00 

Elektriciteitsverbruik warmtepomp €661,88 - €1.650,76 

Vastrecht bronnet incl. btw €541,62 
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Kosten referentiescenario 
In het referentiescenario zijn de investeringskosten voor een nieuwe cv-ketel en isolatiemaatregelen 
meegenomen. Als variabele kosten zijn het onderhoud van de cv-ketel en de kosten van het 
gasverbruik meegenomen. Zie Tabel 5.9 & Tabel 5.10. 
 
Tabel 5.9 Investeringskosten referentiescenario, omgerekend naar Annuïteit 

Variabele Investeringskosten Afschrijvingstermijn Annuïteit 
CV-ketel €3.000,- 15 €233,48 
Isoleren (incl. subsidie) €7.000,- 30 €267,90 

 
Tabel 5.10 Variabele kosten referentiescenario 

Variabele Kosten per jaar 
Onderhoud individuele cv-ketel €75,00 

Gasverbruik cv-ketel €1.349,54 - €3.985,72 

Vastrecht gasaansluiting €212,40 

 
5.3 Uitkomst business case 
De uitkomsten die hieronder worden gerapporteerd zijn gebaseerd op de energieprijzen van Januari 
2022, aangezien dat de werkelijke kosten zijn die bewoners op dit moment betalen als ze aan het begin 
van dit jaar een nieuw energiecontract hebben afgesloten. 
 
Tabel 5.11 Netto constante waardes voor beide business cases op basis van energieprijzen Januari 2022 

Business Case Discontovoet Netto Constante Waarde 
Projectinvesteerder 7,25% €26.982 
Bewoners 4,00% €18.862 

 
5.3.1 Uitkomst business case voor project investeerder 
In Error! Reference source not found. is de (cumulatieve) kassastroom weergeven over een periode 
van 30 jaar. Na 5 jaar zijn alle huizen aangesloten en zijn er geen inkomsten meer vanuit de 
aansluitingsbijdrage. Uit deze uitwerking blijkt dat de inkomsten vanuit het jaarlijks vastrecht hoger zijn 
dan de uitgaven aan onderhoud en herinvesteringen. Vanuit dat oogpunt is de business case rendabel. 
In Figuur 5.2 is dezelfde business case weergegeven met de verdisconteerde waardes. Een belangrijke 
opmerking is dat dit aangeeft dat de business case zonder de ongereguleerde aansluitingsbijdrage niet 
rendabel zou zijn. 
 
5.3.2 Uitkomst business case voor bewoners 
Vanuit de gemaakte berekeningen blijkt dat het voor bewoners gunstig is om over te stappen op een 
bronnet. Voor de jaarlijkse kosten zijn de kosten van de jaarlijkse lening (annuïteit) opgeteld bij de 
kosten voor het energieverbruik.  Uit Tabel 5.12 blijkt dat het vanaf het eerste jaar het scenario van de 
aansluiting op een bronnet voordelig is voor bewoners. Er wordt in het eerste jaar €384,- bespaard ten 
opzichte van het referentiescenario. Over de tijd heen wordt dit voordeel groter, aangezien de 
gasprijzen sneller stijgen dan de elektriciteitsprijzen. Dit is terug te zien in Figuur 5.3. 
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Tabel 5.12 Vergelijking van de jaarlijkse kosten voor beide scenario’s voor bewoners 

Scenario Jaarlijkse kosten eerste jaar 

Aansluiting Bronnet €3.691,13 

Referentiescenario Aardgas €3.306,99 

Figuur 5.1 Overzicht van de (cumulatieve) kassastroom van de projectinvesteerder over 30 jaar. 

Figuur 5.2 (Cumulatieve) kassastroom met verdisconteerde waardes over 30 jaar. 
 

 
Figuur 5.3 Business case voor het aansluiten op een bronnet vanuit het perspectief van de bewoners. 
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6 Samenvatting & Conclusie 
6.1 Samenvatting 
Dit onderzoek bestond uit vier onderdelen, namelijk de analyse van de warmtebron, de warmtevragers, 
ontwerp van warmtelevering en een business case. De bevindingen per onderdeel worden kort 
besproken. 
 
Analyse Warmtebron 
De RWZI heeft een bronvermogen van 3,1 MW, genoeg om de warmtevraag te dekken van de 382 
woningen en utiliteiten. De extra energie vanuit de warmtepompen geven een maximaal vermogen van 
4,3 MW. Dit is genoeg voor de woningen in de wijk de Thij die mogelijk in aanmerking komen voor het 
bronnet. Eventueel is er nog ruimte om het bronnet in de toekomst uit te breiden. 

Figuur 6.1 Een overzicht het warmteaanbod (geel) en de warmtevraag (paars), op basis van een 
typische dag. Het profiel van de warmtevraag is gebaseerd op een maximaal piekvermogen van 4,0 
MW. 
 
Warmtevragers 
Via een berekening is voor de 374 woningen een warmtevraag van 66 GJ per huis vastgesteld, wat met 
isolatiemaatregelen kan dit worden gereduceerd tot 53 GJ per huis. Voor aansluiting op het bronnet zijn 
een aantal woningaanpassingen nodig. Deze kunnen deels worden vergoed door subsidies.  
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Warmtelevering 
Er is een schematisch ontwerp gemaakt van de warmteuitkoppeling en het bronnet. Voor elk onderdeel 
is kosteninschatting gemaakt. Daarnaast is er met behulp van Comsof het meest kostefficiënte manier 
berekend om het leidingwerk van het bronnet aan te leggen. Zie Figuur 6.2 & Figuur 6.3. 

Figuur 6.2 Een schematisch overzicht van de warmteuitkoppeling en distributie naar woningen. 

 

Figuur 6.3 Bronnetwerk vanuit RWZI Oldenzaal naar de Thij. Hoe roder de pijpleiding kleurt, hoe groter het 

debiet dat er doorheen kan stromen. 
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Business case 
Vanuit het perspectief van een projectinvesteerder en vanuit het perspectief van een bewoner is over 
30 jaar berekend of het financieel haalbaar is om een bronnet aan te leggen. Aan de hand van de 
gasprijzen van Januari 2022 is de business case doorgerekend. De business case voor bewoners is 
rendabel. Voor de investeerder is er een ongereguleerde kostenbijdrage nodig om de onrendabele top 
te dekken. Zie Tabel 6.1 voor de netto constante waardes. 
 
Tabel 6.1 Netto constante waardes voor beide business cases op basis van energieprijzen Januari 2022 

Business Case Discontovoet Netto Constante Waarde 
Projectinvesteerder 7,25% €26.982 
Bewoners 4,00% €18.862 

 

Figuur 6.4 (Cumulatieve) kassastroom met verdisconteerde waardes over 30 jaar. 

 

 
Figuur 6.5 Business case voor het aansluiten op een bronnet vanuit het perspectief van de bewoners.  
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6.2 Conclusie 
In deze studie is onderzocht of een bronnet haalbaar is voor een deel van de wijk de Thij in Oldenzaal. 
Aan de hand van de verzamelde gegevens is het advies om dit traject een vervolg te geven. Dit zijn de 
belangrijkste aspecten om mee te nemen: 
• De business case is niet rendabel zonder de ongereguleerde aansluitbijdrage. Om dit daad-

werkelijk te mogen vragen, moet de investeerder aantonen dat de extra bijdrage nodig is om het 
project mogelijk te maken. Daarnaast is met de extra bijdrage de initiële investering voor bewoners 
om aan te sluiten op het bronnet hoger. Desondanks is het voor de bewoners rendabel om aan te 
sluiten  

• De participatie van de bewoners is erg belangrijk voor een succesvol project. Hoe later een 
bewoner aansluit op het bronnet, hoe minder jaren de bewoners vastrecht betalen aan de 
projectinvesteerder. Aan de andere kant is het voor bewoners een grote stap, waarbij investeringen 
en woningaanpassingen moeten worden gedaan. Een positieve business case voor de bewoners 
hangt af van of ze een lening en subsidie kunnen ontvangen. Daarom is het belangrijk om 
bewoners bij dat proces te begeleiden 

• De business case is nu uitgerekend op basis van een gemiddelde woning van de wijk. Voor 
woningen met een lagere warmtevraag, zal er minder gas worden bespaard en is het voor die 
bewoners minder aantrekkelijk om aan te sluiten op een bronnet. Tegelijkertijd zullen er 
waarschijnlijk minder kosten gemaakt worden voor het aanbrengen van de woningaanpassingen. 
De business case zal daarom per woning verschillen 

• Een energiebespaarlening is persoonsgebonden, waardoor een bewoner na een verhuizing de 
lening nog wel moet afbetalen. Daarnaast heeft de bewoner dan geen voordeel meer van het 
verminderd energieverbruik. Echter zal de waarde van de woning waarschijnlijk wel stijgen door de 
woningaanpassingen en aansluiting op het bronnet. Hoe dit zich precies tot elkaar verhoudt valt 
niet goed in te schatten 

• De business case hangt erg af van de energieprijzen waarmee is gerekend. Op basis van de 
gasprijzen van Maart 2021 is het voor bewoners niet voordelig om van het gas af te gaan. Met de 
gasprijzen van Januari 2022 is dat wel voordelig. Hoe dit zich de komende jaren ontwikkeld valt op 
dit moment niet goed te voorspellen. Echter is het onwaarschijnlijk dat de prijs zal terugkeren naar 
het lage niveau van Maart 2021 

• De hoogte van de discontovoet is van grote invloed op de netto constante waarde van het project. 
Afhankelijk van het type investeerder, overheid of privaat, kan de waarde van de discontovoet erg 
verschillen. Nu is gerekend met een relatief hoge discontovoet. Voor een publieke investeerder 
wordt over het algemeen gerekend met een lagere discontovoet, waardoor de netto constante 
waarde van het project in dat geval hoger zou zijn 
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