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Tilburg, 12 oktober 2014
Betreft: Consultatie Warmteregeling

Geachte mevrouw Gerritsen,
Bijgaand het commentaar van Stichting Reeshofwarmte op de Regeling tot wijziging van de
Warmteregeling.

Referentiewaarden vaste kosten
De prijs van een cv-ketel
Bij de bepaling van het bedrag wat aan vastrecht maximaal in rekening gebracht mag worden bij de
consument, is de prijs van een cv-ketel van belang. In de Warmteregeling is er voor gekozen om deze
prijs te bepalen door middel van een begrotingsmethodiek zoals gesteld door Deerns. 1 Bij de huidig
geldende Warmteregeling is uitgegaan van een aanschafwaarde van een HR 107 cv-ketel in een
nieuwbouwsituatie. Dat wil zeggen een casco woning moet voorzien worden van een cv-ketel,
gasleiding, dakdoorvoer etc.. In de Regeling tot Wijziging Warmteregeling wordt dit gewijzigd in een
situatie van een nieuwbouw- en vervangingssituatie. Alhoewel dit een verbetering is, doet dit nog
steeds geen recht aan de geldende situatie. De Minister van Economische Zaken, hierna te noemen
de Minister, heeft blijkens de keuze om te rekenen met (deels) een nieuwbouw cv-ketel voor ogen
om uit te gaan van een nieuwbouw situatie.
Bij het aansluiten van een woning op een warmtenet zijn/worden kosten in rekening gebracht die
verband houden met de vermeden investering in een nieuwbouw cv-ketel, zie bijlage 1 voor de
berekeningswijze van EnergieNederland. Door uit te gaan van een prijs die tot stand komt door het
middelen van een nieuwbouw- en vervangingssituatie betaalt de consument dubbel voor eenzelfde
component gedurende een periode, namelijk de vermeden investering in een nieuwbouwsituatie
d.m.v. de aansluitbijdrage en het verschil in kapitaalslasten van een nieuwbouw cv-ketel en
warmtewisselaar, zoals omschreven in art. 3 Warmtebesluit, in het vastrecht. Gezien de Warmtewet
uitgaat van een termijn van 30 jaar, komt dit in de praktijk erop neer dat de consument in die 30 jaar
maar liefst drie maal vermeden investeringen/kapitaalslasten van een cv-ketel getarifeerd krijgt. Dit
strookt natuurlijk niet met de in de Warmteregeling genoemde levensduur van de cv-ketel en
warmtewisselaar van 15 jaar.
Ook buiten het theoretisch kader van de Warmtewet is deze overweging van toepassing op
woningen die reeds meerdere jaren aangesloten zijn. Tot en met het jaar 2013 betaalden
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consumenten in het vastrecht namelijk voor een component ‘levensduurverschillen’, zie bijlage 2.
Door het betalen van de component levensduurverschillen in het vastrecht heeft de consument recht
op behandeling van zijn situatie als ware het een nieuwbouwsituatie. Dit is ook wat TNO stelt in haar
rapport. 2
Een oplossing hiervoor is ofwel de aansluitbijdrage voor warmte gelijk te stellen aan de
aansluitbijdrage voor gas, hetgeen nu art. 6 Warmtewet beoogt voor slechts onvoorziene
aansluitingen, dan wel te rekenen met één vervangingssituatie per 30 jaar. De eerst genoemde
oplossing zal echter slechts nieuwe gevallen beschermen, waar de laatstgenoemde recht doet aan
alle situaties.
Concreet betekent dit dat voor de bepaling van de prijs van een cv-ketel onderzocht moet worden
wat de kosten zijn van één vervanging per 30 jaar. Als voorbeeld: de vervangingskosten bedragen
€ 1500 wat betekent dat in de Warmteregeling een waarde van € 750 zou moeten worden vermeld.
Een tweede punt van kritiek betreft de gehanteerde methodiek. Om de daadwerkelijke kosten te
achterhalen, moet gebruik gemaakt worden van marktconforme prijzen. De enige juiste manier om
die te verkrijgen, is via het opvragen van offertes. Een consument met een cv-ketel betaalt ook
slechts het bedrag wat op de offerte staat en niet hetgeen een derde partij via een begroting
berekend heeft. Voor de volledigheid zijn er een tweetal offertes toegevoegd, zie bijlage 3 en 4.
Beide offertes betreffen dezelfde cv-ketel als waaraan Deerns refereert in haar rapport. 3 Waar
Deerns tot vervangingskosten komt van € 2143, blijkt de markt rond de € 1500 te liggen. Het is zelfs
mogelijk om een ander merk HR107 CW4 referentie cv-ketel geïnstalleerd te krijgen voor een prijs
van € 1079. 4
Wat eveneens noemenswaardig is, is het feit dat men bij het vaststellen van de prijs voor een cvketel er een prijs vastgesteld wordt die uitgaat van een nieuwe ketel. Dit conflicteert met het
vaststellen van het opwekkingsrendement van de cv-ketel welke gebaseerd zou zijn op de
gemiddelde populatie van cv-ketels. Of men gaat uit van een nieuwe cv-ketel voor beide
vaststellingen of men gaat uit van een gemiddelde cv-ketel in de reeds bestaande populatie. Hierover
meer bij de opwekkingsrendementen.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om uit te gaan van één vervangingssituatie per 30 jaar
uitgaande van de daadwerkelijk gemiddelde marktprijs van de vijf meest geïnstalleerde cv-ketels in
2014.

Jaarlijkse onderhoudskosten van een cv-ketel
Bij het vaststellen van de hoogte van onderhoudskosten wordt er geen onderbouwing gegeven aan
het uitgangspunt dat iedereen een all-in service contract heeft. In de praktijk is dit zeker niet het
geval en heeft slechts 56% van de consumenten een service contract 5. Het is zelfs nog de vraag welk
percentage daarvan ook daadwerkelijk een all-in service contract heeft. Gezien de bedrijven die dit
soort contracten aanbieden, leven bij de gratie van winst, is het duidelijk dat de daadwerkelijke
onderhoudskosten lager liggen dan hetgeen gehanteerd wordt als tarief door deze bedrijven. Tevens
2

TNO 2009, p. 5
Deerns 2014, Bijlage 1
4
Website Warmgarant
5
Website Uneto-VNI
3

wordt de gesuggereerde prijs door Deerns van €139 6 niet onderbouwd waardoor deze waarde niet te
valideren is. Het is niet ongebruikelijk om voor € 88 per jaar een all-in service contract te kunnen
afsluiten bij marktpartijen. 7
Bij het plaatsen van een nieuwe cv-ketel, zowel bij nieuwbouw als vervanging, ontvangt de
consument een garantie van de installateur. Vrijwel alle installateurs geven twee jaar volledige
garantie af en daarnaast gelden de wettelijke bepalingen omtrent het conformiteitsbeginsel. Tevens
geven de fabrikanten zelf ook nog bepaalde garanties af omtrent haar producten, zoals Vaillant 10
jaar garantie geeft op de warmtewisselaar in haar meest verkochte cv-ketel. 8 Andere fabrikanten
hanteren soortgelijke garanties.
De methode om de waarde voor de Warmteregeling te bepalen staat in schril contrast met de
gebruikte methode om de onderhoudskosten voor de warmtewisselaar te bepalen. Enerzijds zoekt
men de waarde van een all-in service contract in de markt en anderzijds worden daadwerkelijke
kosten gehanteerd. Meer hierover bij de onderhoudskosten van een warmtewisselaar.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om nader onderzoek te doen naar de daadwerkelijke
onderhoudskosten en totdat dit onderzoek voltooid is uit te gaan van een all-in service contract
welke beduidend goedkoper is dan het door Deerns vermelde bedrag, rekening houdende met de
door de installateur afgegeven garantie. Dit betekent dat men 13/15e deel van de gevonden
waarde in de Warmteregeling moet opnemen.

De prijs van een warmtewisselaar
Hetgeen eerder vermeld voor de prijs van een cv-ketel geldt mutatis mutandis voor de
warmtewisselaar. Als bijlage 5 een daadwerkelijke aanbieding voor een warmtewisselaar van een
alom in de branche gerespecteerd bedrijf, welke een bedrag noemt van minimaal € 1425 voor de
goedkoopste warmtewisselaar gedurende de actieperiode. Als bijlage 6 een aanbieding van een door
Stadsverwarming Purmerend erkend installateur welke een bedrag noemt van € 1600. Overigens is
het opmerkelijk dat het klaarblijkelijk mogelijk is om een warmtewisselaar geïnstalleerd in de woning
te verkrijgen ondanks het verbod van art. 8 lid 7 Warmtewet.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om uit te gaan van één vervangingssituatie per 30 jaar
uitgaande van daadwerkelijke marktprijzen.

Onderhoudskosten van een warmtewisselaar
De hoogte van de onderhoudskosten van de warmtewisselaar worden door het Nationaal
Expertisecentrum Warmte beoordeeld op € 44,77 op basis van gegevens van de warmtebedrijven.
Dit staat in schril contrast met de methode die gehanteerd wordt voor de vaststelling van de
onderhoudskosten voor een cv-ketel. Enerzijds zoekt men de waarde van een all-in service contract
in de markt en anderzijds worden daadwerkelijke kosten gehanteerd. Als dezelfde methodiek als bij
de cv-ketel gevolgd zou worden, zou men de kosten moeten baseren op een all-in service contract
voor stadsverwarming. Het blijkt echter dat er geen all-in service contracten te vinden zijn voor
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stadsverwarming, maar slechts onderhoudscontracten die niet tevens zien op kosten voor reparatie
dan wel vervanging van onderdelen.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om de geconstateerde waarde genoemd in de Regeling tot
wijziging Warmteregeling aan te houden tot nader onderzoek is verricht.

Meerkosten van elektrisch koken
Bij het vaststellen van deze waarde wordt slechts rekening gehouden met het verschil in
verbruikskosten waar tevens ook het verschil in investeringskosten een rol behoort te spelen. Het
meenemen van extra investeringen was in de beginjaren van de stadsverwarming wel gebruikelijk,
zie bijlage 7. Door dit verschil niet mee te nemen, is er geen sprake van een Niet-Meer-Dan-Anders
principe. Door het niet verlagen van de huidige correctie wordt in ieder geval (deels) recht gedaan
aan de investeringsverschillen.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om de huidige waarde in de Warmteregeling te handhaven tot
nader onderzoek is verricht naar het verschil in kapitaalslasten.

Referentiewaarden variabele kosten
Het gemiddeld opwekrendement voor ruimteverwarming
De voorgestelde verhoging van het opwekrendement voor ruimteverwarming is een goed teken.
Echter de voorgestelde verhoging van 90% naar 93% is niet voldoende. Hier zijn meerdere redenen
voor te noemen: correctie vanwege gebruik hulpenergie, correctie vanwege
meetonnauwkeurigheden en het gebruik van een gemiddelde cv-ketel. Er vindt ten onrechte een
correctie plaats op het rendement vanwege de gebruikte hulpenergie. In de Nota van toelichting
Warmtebesluit is in paragraaf 2.4 te vinden dat het gebruik van hulpenergie weggestreept wordt
tegen het warmteverlies van een afleverset. Dit betekent dat men bij het vaststellen van het
opwekrendement niet een negatieve correctie mag aanbrengen vanwege deze hulpenergie. Dit is
eveneens bevestigd in de stakeholderbijeenkomst van 6 oktober jongstleden. Bij deze bijeenkomst is
eveneens aan de orde gesteld dat de negatieve correctie vanwege een gemeten rendement van
meer dan 100% niet juist is. Energy Matters 9 stelt immers zelf: “De rendementswaarden (exclusief
elektriciteit) kwamen drie maal boven de 100% op bovenwaarde. Dit is technisch gezien onmogelijk.
Aangenomen mag worden dat deze resultaten door meetonnauwkeurigheden zijn ontstaan en zowel
naar boven als naar beneden hebben plaatsgevonden.”
Als er daadwerkelijk meetonnauwkeurigheden hebben plaatsgevonden, zowel naar boven als naar
beneden, is het niet te begrijpen waarom slechts de bovenste waarden worden bijgesteld. Bij 4 van
de 19 geconstateerde rendementen heeft deze correctie plaatsgevonden. Echter heeft men de
afwijkende lage rendementen niet gecorrigeerd. Het geconstateerde gemiddelde ongecorrigeerde
rendement komt ook overeen met de NEN 7120 welke een rendement van 95% voor een HR 107 cvketel noemt. Het is voldoende aannemelijk dat de waarde in de Warmteregeling minimaal 95% dient
te bedragen.
Het door Energy Matters geconstateerd opwekrendement is gebaseerd op een populatie cv-ketels
met een leeftijd van enkele jaren tot 15 jaar oud. Dit conflicteert met de vaststelling van de prijs van
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een cv-ketel welke uitgaat van een nieuwe cv-ketel. Men kan niet enerzijds stellen dat de consument
betaalt voor een nieuwe cv-ketel en anderzijds het rendement baseren op een gemiddelde populatie.
Van belang is eveneens dat betrokken partijen in het Warmteforum hebben afgesproken uit te gaan
“van de energetische opwekrendementen op basis van de meest gangbare technologie in nieuwe
situaties”. Zie bijlage 8. Gezien het feit dat nergens in de wettelijke bepalingen en de parlementaire
geschiedenis expliciet vermeld is dat het om een gemiddelde HR 107 cv-ketel in de bestaande
populatie moet gaan, zijn er voldoende aanwijzingen dat er gekozen moet worden voor een HR 107
cv-ketel welke gebruikt zou worden bij een nieuwe installatie. Zie onder andere de kritiek van de
Raad van State in haar advies. 10
Stichting Reeshofwarmte adviseert om het opwekrendement voor ruimteverwarming vast te
stellen op 95% op bovenwaarde.

Het gemiddeld opwekrendement voor warm tapwater
In de Regeling tot wijziging Warmteregeling is te vinden dat men voornemens is het
opwekrendement voor warm tapwater te handhaven op 65%. Wat hiervoor vermeld staat
bij het opwekrendement voor ruimteverwarming geldt mutatis mutandis voor warm tapwater. Het
opwekrendement moet bepaald worden aan de hand van nieuwe cv-ketels. Ter illustratie bijlage 9:
een productcertificaat die door Kiwa is afgegeven voor een Vaillant VRH 25-30/5-5, welke Deerns
heeft geselecteerd om tot de prijs van een cv-ketel te komen. Op dit certificaat is te zien dat het
minimale rendement 75% bedraagt. Vrijwel alle te koop zijnde cv-ketels hebben reeds een
rendement welke de 75% evenaart, dan wel overschrijdt. Soms met een rendement oplopend tot
85% voor CW4, zie bijlage 10. Agentschap NL meldde zelf overigens het volgende “Deze methode is
bedoeld voor bijvoorbeeld individuele combi-ketels, geisers, gasboilers en combi-warmtepompen
met geïntegreerde elektrische bijstook, voor toepassing in individuele woningen of kleine utiliteit.
Uitgangspunt is het gemeten opwekkingsrendement van één compleet toestel, zoals bepaald bij één
of meer tappatronen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande methode, zoals ontwikkeld
voor Gaskeur. Hierbij is het hulpenergiegebruik verwerkt in het opwekkingsrendement. Het hoogste
forfaitaire opwekkingsrendement bedraagt 67,5%. Momenteel zijn voor vele toestellen
kwaliteitsverklaringen beschikbaar met een rendement rond 80%. Deze methode is identiek aan de
methode in de oude normen.” 11
Het is eveneens van belang om te noemen dat de waarde van 65% in de huidige Warmteregeling
gebaseerd is op onderzoek van Royal HaskoningDHV. 12 Hierbij is het volgende vermeld: “Er is een
selectie gemaakt van combiketels met comfortklasse CW4 die
op de Nederlandse markt beschikbaar zijn en waarvan een Certificaat beschikbaar is
(………… ). De ketels betreffen die van Nefit, Viesmann, Itho, AWB, Intergas, Remeha (2 typen) en
Vaillant (2 typen).”
Hierbij valt op dat Royal HaskoningDHV het heeft over combiketels die op de Nederlandse markt
beschikbaar zijn. Dit betekent dat in het onderzoek men cv-ketels geselecteerd heeft die op de markt
beschikbaar zijn, ergo een nieuwe cv-ketel. Het moge duidelijk zijn dat ook Royal HaskoningDHV
veronderstelde dat de rendementen bepaald moesten worden aan de hand van een nieuwe cv-ketel.
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Stichting Reeshofwarmte raadt aan om het opwekrendement voor warm tapwater vast te stellen
op 80% op bovenwaarde.

Leidingverlies bij ruimteverwarming en warm tapwater
De Minister is blijkens de Regeling tot wijziging Warmteregeling van plan de waarden voor
leidingverlies te handhaven. Royal HaskoningDHV geeft in haar onderzoek 13 aan dat de waarden van
5% en 10% voor het leidingverlies betrekking hebben op het totale leidingverlies in een gaswoning. In
bijlage 11 staat de berekening welke Royal HaskoningDHV heeft gebruikt om tot deze waarden te
komen. Hieruit is op te maken dat de uitkomst van de berekening geen betrekking heeft op het
verschil in leidingverlies tussen een gas- en warmtewoning, maar slechts op het totale leidingverlies
in een gaswoning. Door RVO wordt dit erkend in haar rapport 14. Het is dan ook niet te begrijpen
waarom het leidingverlies gehandhaafd blijft. Deze keuze suggereert dat de leidingen in een
warmtewoning geen enkel warmteverlies tonen wat hoogst opmerkelijk zou zijn. Door het ontbreken
van enig onderzoek naar het daadwerkelijk verschil in leidingverlies is het des te kwalijker dat in de
reeds van kracht zijnde Warmteregeling deze waarden niet op 0% staat.
Stichting Reeshofwarmte raadt aan om het leidingverlies voor ruimteverwarming en warm
tapwater vast te stellen op 0%.

Overige punten
Bij het vaststellen van enkele prijzen wordt ten onrechte niet gerekend met slechts 6% BTW voor
arbeid. Waar consumenten met een cv-ketel wel kunnen profiteren van het voordeel, wordt dit de
warmte consument ontnomen.
De Warmtewet is tot stand gekomen na een lang traject. Eén van de kerndoelen is de bescherming
van de consument tegen te hoge tarieven voor warmte. Gelet hierop vragen wij u om te handelen in
de geest van de wet. Hierbij dient te allen tijde de winstgevendheid van warmtenetwerken geen rol
te spelen in de besluitvorming. Het is al kwalijk genoeg dat reeds verstrekte opdrachten hier wel mee
zijn bezwaard, zie bijlage 12.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Reeshofwarmte
Joeri Haast

Het commentaar in dit document wordt gedeeld door:
Ruben Trieling & Stefan van der Eijk namens stadsverwarmingswijk Meerhoven
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Bijlage 1

Bijlage 1 Berekening aansluitbijdrage voor warmte 2013
Investeringskosten van de cv-installatie incl. warmwater
Omschrijving
Radiatorafsluiters

Investering

Afschrijvings-

Jaarlast

in Euro
€ 251,39

periode
20

in Euro
€ 25,60

€ 211,31

20

€ 21,52

€ 1.936,98

15

€ 226,30

Rookgas afvoerkanaal

€ 123,92

30

€ 11,01

Gasleiding

€ 206,61

30

€ 18,35

Gaskraan

€ 39,18

30

€ 3,48

Kamerthermostaat

€ 81,43

15

€ 9,51

Thermostaatleiding

€ 74,41

30

€ 6,61

Voeding 230 volt

€ 92,83

30

€ 8,25

Wandcontactdoos

€ 21,03

30

€ 1,87

Expansievat

€ 114,38

15

€ 13,36

T-stuk voor expansievat

€ 29,82

30

€ 2,65

Vulslangset

€ 6,03

30

€ 0,54

Koud wateraansluiting

€ 34,01

30

€ 3,02

Condensafvoer ketel

€ 119,33

30

€ 10,60

10% aannemersmarge

€ 334,27

30

€ 29,69

-----

-----

Radiatorkoppelingen
CV-ketel HR incl. Warm water (cw 4)

Aansluitbijdrage voor aardgas

€ 3.676,93

Totaal:

----€ 392,36

Investeringskosten van de sv-installatie incl. warmwater
Omschrijving

Investering

Afschrijvings-

Jaarlast

in Euro

periode

in Euro

Radiatorafsluiters

€ 254,20

20

€ 25,89

Kamerthermostaat

€ 83,63

15

€ 9,77

Thermostaatleiding

€ 74,94

30

€ 6,66

Regelklep met stelmotor

€ 65,26

15

€ 7,62

Voetventielen

€ 246,27

20

€ 25,08

Vul- en aftapkraan

€ 34,96

30

€ 3,11

T-stuk voor vul- en aftapkraan

€ 24,83

30

€ 2,21

Elektrische aansluiting (230 volt)

€ 100,35

30

€ 8,91

Warmwaterunit CW 4

€ 583,49

15

€ 68,17

Plaatsing warmwaterunit

€ 90,19

15

€ 10,54

Koud wateraansluiting

€ 50,41

30

€ 4,48

10% aannemersmarge

€ 160,85

30

€ 14,29

€ 1.769,38

-----

€ 186,72

Totaal:

BEREKENING VAN DE AANSLUITBIJDRAGE VOOR WARMTE INCLUSIEF WARMWATERAPPARAAT
Omschrijving
- Investering

Investering

Investering

Jaarlast CV

Jaarlast SV

CV in Euro

SV in Euro

(Euro/jaar)

(Euro/jaar)

3.677

1.769

392,36

186,72

- Resulterende aansluitbijdrage
(excl. aansluitbijdrage gas)

1.908

169,48

- Correctie i.v.m. levensduurverschillen *
Totaal:

Energie-Nederland

36,16
-----

-----
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392,36

392,36

22

Bijlage 2

5.3. Model voor de berekening van het vastrecht voor warmte voor 2013
Uit paragraaf 5.3 blijkt dat de hoogte van het vastrecht voor warmte afhankelijk is van één
vastrechtbedrag voor aardgas geldend in een bepaald voorzieningsgebied, twee verschillende
bedragen voor uitgespaard onderhoud afhankelijk van de onderhoudssituatie en twee verschillende
bedragen voor levensduurverschillen.
In verband met de verschillende mogelijke combinaties wordt voor de berekening van de hoogte van
het vastrecht voor warmte volstaan met het geven van een model waaruit het vastrecht voor warmte
kan worden bepaald.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Berekeningsmodel voor het vastrecht voor warmte voor 2013:

Ad 1:

Uitgespaard vastrecht aardgas

•

Het geldende vastrecht voor aardgas in het gebied waar
de woning aangesloten op warmte is gelegen:

Energie-Nederland
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Ad 2:
•

Levensduurverschillen
levensduurverschillen indien het warmtebedrijf de warmwaterunit
heeft aangeschaft en hiervoor huur in rekening brengt of de eigenaar
van de woning heeft de warmwaterunit zelf aangeschaft: € 36,16

•

levensduurverschillen indien het warmtebedrijf de warmwaterunit
heeft aangeschaft en hiervoor geen huur in rekening brengt: € 55,03

Ad 3:
•

€ ---,--

Uitgespaard onderhoud en te vervangen onderdelen
uitgespaard onderhoud bij warmtelevering voor verwarming en warmwater
waarbij het warmtebedrijf onderhoud en reparaties van de gehele installatie
voor haar rekening neemt (excl. thermostaatkranen): € 97,--

•

uitgespaard onderhoud bij warmtelevering voor verwarming en warmwater
waarbij alle onderhoud/reparaties voor rekening van de bewoner/woningbouwvereniging komt: € 63,--

•

uitgespaard onderhoud bij warmtelevering voor uitsluitend verwarming
waarbij onderhoud en reparaties van het warmwaterapparaat (gas of elektrisch)
voor rekening van de bewoner of woningbouwvereniging komt: € 63,--

€ ---,----------

Totale vastrecht voor warmte:
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Bijlage 3

Offerte datum, 23-9-2014
Offerte nummer, 914050
Geachte heer Haast,
Bij deze doen wij u een offerte toekomen voor de vervanging van uw huidige cv ketel. Naast uw voorkeur voor Vaillant wijs ik u speciaal op onze aanbieding de
Ferroli Blue Sense hr-lijn ketel met gratis modulerende klokthermostaat. De aangeboden CW4 ketels zijn voldoende voor het verwarmen en douche gebruik van
een eengezinswoning tot 450m3. Heeft u behoefte aan nog meer warm water capaciteit, dan adviseren wij u naar een CW5 of CW6 ketel te informeren. Wij
doen u hiervoor ook graag een aanbieding.
Merk / type

cv vermogen

ww klasse

prijs

thermostaat

Vaillant eco TEC Plus VHR 25-30/5-5

24kw

CW4

€ 1.540,-

Calormatic 350 gratis

Ferroli Blue Sense 4 **najaar aanbieding**

24kw

CW4

€ 1.199,-

Romeo klok

gratis

De Ferroli Blue Sense! De nieuwste vervanger voor uw oude ketel en een stuk voordeliger dan de andere merken, dit onder meer door het ontbreken van
slijtage gevoelige onderdelen, zoals platenwisselaar en driewegklep.
Op de Blue Sense bieden wij een verlengde garantie (VOG) op hoofdonderdelen tot 10 jaar na installatie voor maar € 300,- (8 cent/dag), naast een comfort X
abonnement.
Prijs!
De prijzen zijn incl. BTW, incl. montage en tot 1 maand na offerte datum vast. Wij monteren uw ketel voor een redelijk prijs met de best mogelijke service.
Belangrijk om te weten!
Wij gaan uit van montage op de plaats van uw bestaande ketel die vrij toegankelijk en niet ingebouwd is. Ook moeten alle leidingen voor gas, water, cv,
rookgasafvoer/luchttoevoer en condens afvoer binnen 1 mtr. aanwezig zijn, mits anders vermeld. Uw nieuwe cv-ketel wordt door onze monteurs vakkundig
geïnstalleerd met gebruikmaking van uitsluitend professionele materialen.
Wat krijgt u bij de installatie?
De montage is compleet met 18 liter expansievat, overdrukveiligheid, inlaatcombinatie, gaskraan, vulkraan, afvoer van de oude ketel en 2 jaar volledige garantie
met 24/7 service bij een storing.
Wat gebeurt er met het oude materiaal?
Onze monteurs werken netjes en nemen alle mogelijke voorzorgs maatregelen om schade te voorkomen en laten uw huis weer netjes achter.
De oude cv-ketel en overige materialen nemen ze direct mee, het enige wat achter blijft is het verpakkings materiaal van de nieuwe cv-ketel.
Het papier werk!
Nadat uw cv-ketel is gemonteerd, zal de monteur uitleg en informatie geven over de werking van uw nieuwe cv-ketel en zorgen wij dat de papieren in orde zijn.
Het garantie bewijs sturen wij voor u op naar de fabrikant. U betaald bij ons niets vooraf, als dat niet vooraf overeengekomen is, maar na afronding van de
werkzaamheden bij de monteur. U kunt bij hem pinnen of contant betalen.
Opties!
- Vuilfilter met aftap € 100,-, aanbevolen bij oude installaties en bij vloerverwarming.
- Koudwater tapkraan bij de ketel € 30,- om het bijvullen te vergemakkelijken.
- Honeywell Chronotherm Touch Modulation klokthermostaat € 170,-.
- Nefit Moduline Easy toepasbaar op alle andere merken (uw ketel bedienen via Smartphone/WiFi/internet) € 275,-.
- Rookgasafvoer ter vervanging van een bestaande, maar niet geschikte rookgasafvoer. Meerprijs tussen € 100,- / € 250,-. Als uw oude ketel ook een HR ketel is
dan is vervanging meestal niet nodig. Is uw oude ketel een VR ketel dan kan het ook zijn dat de rookgasafvoer voor HR geschikt is.
Tip!
Is uw mechanische afzuig unit net zo oud als uw cv ketel dan is vervanging door een energie zuinige Itho Eco Fan aan te raden, deze is ruim 50% zuiniger en de
afzuig capaciteit is weer optimaal. De meerprijs compleet gemonteerd is € 275,-.

Waarom Warmte Groep?
Omdat wij uw CV ketel voor een redelijke prijs vervangen met de best mogelijke service.
Omdat wij gespecialiseerd zijn in het onderhouden en repareren van alle merken cv-ketels.
Omdat wij onafhankelijk zijn en niet verbonden zijn met een ketelmerk of energiebedrijf.
Omdat wij een ruime ervaring hebben in het vervangen van cv-ketels tegen concurrente prijzen.
Omdat u bij ons niets vooraf betaalt, u kan dit direct bij de monteur doen middels contante of pin betaling.
Omdat wij u geen verplicht onderhoudscontract opleggen.
Omdat wij bij de particuliere sector behorende omgangsvormen hebben.
Omdat u bij ons 365 dagen per jaar service heeft en niet het gevaar zoals bij één mans bedrijven dat als de baas ziek of op vakantie is u verstoken blijft van
service.
Omdat wij beschikken over een netwerk van eigen service monteurs, verspreid over het westen van het land, met vestigingen
in Amsterdam, Amersfoort, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer.
Ik hoop u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en ben u graag behulpzaam bij uw keuze. Heeft u nog vragen over de verschillende merken
en/of types, dan kunt u contact met ons opnemen. Indien gewenst kunnen wij ook de situatie ter plaatse laten beoordelen door een ervaren monteur/adviseur
en deze met u bespreken.
Met vriendelijke groet,
Wim Ouwens
Warmte Groep BV
085-401 62 09 centraal nummer tegen lokaal tarief.
www.warmtegroep.nl

Bijlage 4

Deltageul 31
3251 NG Stellendam
Tel. (0187) 493322
Fax. (0187) 493393
Postbus 69
3250 AB Stellendam
e-mail: info@de-eilanden.nl
Rabobank 31.41.48.019
K.v.K. Rotterdam 24370205
BTW NL8141.69.156.B01

Joeri Haast

Datum
22 september 2014
Onderwerp :
Het vervangen van uw cv-ketel.

Offerte nummer
206214/01

Geachte heer/mevrouw Haast,
Geheel vrijblijvend doen wij u hierbij onze prijsaanbieding toekomen ten behoeve van bovengenoemd onderwerp.
Onze aanbieding omvat :
- Het demonteren en afvoeren van de bestaande cv ketel.
- Het leveren/monteren van een Combiketel Vaillant EcoTec Plus VHR 25-30/5-5 CW4 24KW
- Het leveren en plaatsen van een Calormatic 350 klokthermostaat.
- Het leveren/monteren gaskraan, overdruk beveiliging, overstort, inlaatcombinatie en 18 liter drukvat.
- Het aanpassen/aansluiten van de cv-, waterleidingen.
- Het aansluiten van de condens afvoer.
- Het aanpassen, aansluiten en afpersen van de gasleiding.
- Het aansluiten van de rookgas HR afvoer, toevoer met toebehoren.
- Het vullen en ontluchten van de cv-installatie en inbedrijfstelling van de cv-ketel.
- Vijf jaar fabrieksgarantie op het toestel en twee jaar Uneto Vni plaatsing garantie.
Prijs :
- de prijs hiervoor bedraagt: € 1470,00 inclusief BTW.
Extra Optie garantie plan:
- U krijgt 12 jaar garantie in combinatie met het onderhouds abonnement B - € 89,00 per jaar
Genoemde prijs uitgegaan indien anders vermeld :
- De water, gas, condenswaterafvoer en cv-leidingen binnen 1,5 meter aanwezig zijn.
- De bestaande rookgas dak-geveldoorvoer binnen 1 meter aanwezig is van de huidige ketel.
Niet in deze prijs opgenomen indien anders vermeld :
- Het maken van sparingen door betonnen muur en/of vloeren en bouwkundig afwerken van oude gaten.
- Het verhelpen van lekkages of vervangen van versleten onderdelen aan de bestaande cv installatie indien
nodig worden deze in overleg verholpen op basis van regie met de verbruiks materialen verrekend.
Geldigheidsduur :
- Genoemde prijs is vast t/m 30 dagen na de offertedatum.
Leveringsvoorwaarden :
- Van toepassing de Uneto Vni Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zullen het bijzonder op prijs stellen uw
opdracht te mogen ontvangen.
Hoogachtend,
De Eilanden Techniek B.V.
Wilbert Beijen
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Brabantse stadsverwarming in
de ban van PNEM en KEMA
Redactieadres: postbus 8107, 5004 Ge TIlburg : tel. (040) 12 28 19'
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Brabantse stadsverwarming in
de ban van PNEM en KEMA
Brabant heeft zich in rap tempo opgewerkt tot
dé stadsverwarmingsprovincie van Nederland. In
~en groot aantal plaatsen is inmiddels tot de
aanleg besloten. In Eindhoven, Roosendaal en
Dongen wordt er nog over nagedacht.

STADSVBRWARMING
DI NOORD-BRABAN'l'

•
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Stadsverwarming is het centraal verwarmen van een zeer
groot aantal woningen, gebouwen vanuit een centraal
punt. Die centrale warmtebron kan zijn:
o een elektriciteitscentrale waarvan de afvalwarmte gebruikt wordt•
o een industrie of een aantal fabrieken.
o een vuilverbrandingsinstallatie.
De warmte van de centrale warmtebron wordt via een wijdvertakt en kostbaar transport- en distributienet naar de
warmtegebruikers gebracht. Die warmte kan daar gebruikt
worden voor verwarming en voor warm water voor douche,
afwas en dergelijke.
Als de warmte afkomstig is van elektriciteitscentrales
heet dit warmte/krachtkoppeling. Kracht is een ander
woord voor elektriciteit. Een gewone elektriciteitscentrale gebruikt olie, kolen of gas als brandstof. Die
brandstof kan maar voor 40% omgezet worden in elektriciteit. De rest gaat verloren in de vorm van warmte. Het
grootste deel wordt in het koelwater geloosd. Door een
aanpassing van de centrale kan een gedeelte van die afvalwarmte gebruikt worden voor stadsverwarming. Die aanpassing is nodig omdat de temperatuur van de warmte
maar 30 graden is. Te laag voor stadsverwarming; daar is
een temperatuur van 75 tot 130 graden nodig. Daarom
wordt het koelwater extra verwarmd. De elektriciteitscentrale levert dan ook warmte en is een warmte-krachtcentrale geworden. Op deze manier kan 30 tot 75% op het
energieverbruik bespaard worden. Warmte die anders verloren gaat wordt nu nuttig gebruikt.
In Brabant is voor stadsverwarming de Amercentrale in
Geertruidenberg aangepast. Via lange transportleidingen
wordt het warme water naar Breda en Tilburg gebracht.
Voor Oosterhout en mogelijk Dongen wordt een aftakking
gemaakt op deze transportleidingen. Geertruidenberg is inmiddels al aangesloten op de Amercentrale.

Er kan dus gebruik gemaakt worden van de warmte die bij
elektriciteitscentrale vrijkomt door bestaande centrales
aan te passen. Het is echter ook mogelijk om nieuwe,
kleine warmte/krachtcentrales te bouwen. Deze hebben als
voordeel dat ze dicht bij de warmtegebruikers gebouwd kunnen worden. Er gaat dan minder warmte verloren omdat de
leidingen korter zijn. Een of meerdere kleine warmtekrachtcentrales zouden op die manier een groot gedeelte
van een stad van stroom en warmte kunnen voorzien.
In Helmond is besloten om twee warmte/krachtcentrales te
bouwen. Vanwege de milieuverontreiniging kunnen kolen
niet als brandstof gebruikt worden. Daarom worden in
Helmond zo'n 4000 woningen met gas stadsverwarmd.
Nu was het in Breda en Tilburg ook mogelijk om warmte-

krachtcentrales te bouwen in die steden zelf. De kostbare leidingen van Breda en Tilburg waren dan niet nodig
geweest. De warmte en stroom zouden dan door de gemeente
gemaaJçt en beheerd worden. Het Centrum voor Energiebesparing rekende de gemeente Breda zelfs voor ~at-een
eigen warmte/krachtcentrale goedkoper was en meer energie
bespaarde dan de Ameroplossing. Maar dan zou de gemeente
wel zelf stroom moeten opwekken en gewoon minder inkopen
van de PNEM. Dit was duidelijk tegen het zere monppolï.ebeen van de PNEM en KEMA. Deze vonden dat er al genoeg
elektriciteitscentrales waren. Een warmte/krachtcentrale
in Breda en Tilburg zou de toch al bestaande overkapaciteit alleen maar vergroten. Even later kon er echter wel
een warmte/krachtcentrale in Helmond gebouwd worden.
Maar die wordt dan ook dooit' de PNEM beheerd. Door de invloed van PNEM en KEMA op de besluitvorming was van een
gedegen afweging tussen de verschillende mogelijkheden
van stadsverwarming geen sprake. Alternatieven voo~ de
Amer-oplossing werden b~tweg onder de tafel gewerkt of
onvoldoende belicht.
De PNEM won zo de slaq om de stadsverwarming in Breda en
Tilburg. Toen eenmaal besloten was om een transportleiding aan te leggen van Amer naar Breda en van Amer naar
Tilburg was het nog maar een .koud kunstje om Oosterhout
en Dongen er toe over te halen om zich op die leidingen
aan te sluiten.
Ook in Eindhoven heeft de PNEM inmiddels het heft in handen genomen. Samen met de KEMA is daar voor de agglomeratie gestudeerd. De KEMAreklame voor stadsverwarming is
er inmiddels op vooruitgegaan. De studie is voorzien van
schitterende foto's van Brabantse landschappen en boerderijen om stadsverwarming toch maar te verkopen.
Twee mogelijkheden voor stadsverwarming zijn er bekeken.
In het eerste geval worden delen van Eindhoven en Veldhoven stadsverwarmd. In het tweede geval wordt de hele
agglomeratie Eindhoven aangesloten. Best, Son en Breugel
Heeze, Leende, Waalre, Oirschot, Nuenen en Valkenswaard
zouden dan gedeeltelijk stadsverwarmd worden. De warmte
zou afkomstig moeten zijn van een of meer warmte/krachtcentrales.
Meestal wordt voor stadsverwarming gebruik gemaakt van
warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproduktie. In
Bergen op Zoom is dat voorlopig nog niet het geval. Daar
staat de Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek haar afvalwarmte af aan het stadsverwarmingsnet. Is de temperatuur
van het warme water te laag dan wordt bijqestookt met
methaangas. Dit biogas is afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie van de Spiritusfabr~ek. De gemeente wil
nu ook afvalwarmte van chemiereus General Electric en het
maisverwerkende bedrijf Cargill betrekken. Of die uitbreiding doorgaat is niet zeker en hangt mede af van een
uitbreiding van de General. Wat de Bergse stadsverwarming
financieel mede zo aantrekkelijk maakt is het feit dat de
industriên hun warmte gratis afstaan aan de gemeente.
Inmiddels is de PNEM ook bij de stadsverwarming betrokken.
Mocht de uitbreiding doorgaan dan is de afvalwarmte van de
beide industriën toch niet voldoende. Daarom wil men
ook in Bergen een warmtejkrachtcentrale gaan bouwen.
Mochten alle uitbreidingsplannen doorgaan dan wordt er

industrie en warmte
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per jaar 4 miljoen m3 aardgas bespaard.
Er zijn nogal wat verschillende manieren om stadsverwarming toe te passen. Naast aanpassing van bestaande
elektriciteitscentrales kunnen nieuwe warmte/krachtcentrales gebouwd worden. Verder kan de industrie haar
steentje bijdragen.
Al deze mogelijkheden hebben voors en tegens. Daarom alleen al is een goede afweging noodzakelijk. Die afweging
wordt echter geblokkeerd door de invloed van PNEM en
KEMA. Deze werken alternatieven onder de tafel of belichten ze onvoldoende. In de hele diskussie wordt nogal
eens benadrukt dat stadsverwarming energiebesparing oplevert. Vergeten schijnt te worden dat stadsverwarming
niet de enige manier is om energie te besparen.

alternatieven
isolatie
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Een van de manieren is het toepassen van extra isolatie.
Dat wil zeggen beter isoleren dan de bouwnorm "goed"
voorschrijft. Dat kan een dikkere spouwmuurvulling zijn
of meer ramen voorzien van dubbel glas.
Ook in kombinatie met stadsverwarming kan beter isoleren
vaak aantrekkelijk zijn.
Hêt alternatief voor stadsverwarming is het toepassen van
cv-ketels met een hoog rendement. ZO is er de verbeterde
gewone cv-ketel met een rendement van 80% en de hoogrendement (HR)ketel met een rendement van 90%. Extra isolatie
samen met een HR-ketel kan een uitstekend alternatief
voor stadsverwarming zijn.
Wat de beste mogelijkheid is staat niet van te voren
vast, al doen de PNEM en KEMA hun best om stadsverwarming als dé mogelijkheid naar voren te schuiven. Oosterhout is daar het beste voorbeeld van.
Nadat Breda had besloten om zich aan te sluiten op de
Amercentrale leek het gemakkelijk om ook Oosterhout er
toe over te halen zich op de warmtepijp aan te sluiten.
Het regionale gasbedrijf Intergas pikte het niet en vond
dat de KEMA de stadsverwarming te rooskleurig voorstelde.
Volgens Intergas was extra isolatie en een HR-ketel een
betere oplossing. Volgens Intergas was ook de konsument
dan beter af. Resultaat was een gevecht om de macht.
Kwam de KEMA eerst op een positief saldo van 15 miljoen.
Na de kmmst van Intergas bleef er slechts 3 miljoen over.,
Oosterhout kreeg toch stadsverwarming en het beheer kwam
in handen van PNEM, Intergas en de gemeente.
Ook de Vereniging van Ketelfabrikanten voelt inmiddels
nattigheid. Die vereniging heeft de nieuwe HR-ketel in
produktie genomen. Door het snelle aanleggen van stadsverwarming dreigt zij echter een groot deel van haar afzet te verliezen. Naast de gasbedrijven en de elektriciteitsboeren mengen zich nu ook de ketelfabrikanten in de
strijd.
Waar het echter om gaat is ~at er verschillende manieren
zijn om huizen en gebouwen te verwarmen. Al die manieren
hebben voor- en nadelen.
In het algemeen is het zo dat stadsverwarming per woning
de grootste hoeveelheid energie bespaart. De HR-ketel in
kombinatie met betere isolatie is echter de goedkoopste
oplossing. Deze HR-ketels leveren bijna altijd meer geld
op dan ze kosten. Bij stadsverwarming is het echter nog
maar de vraag. De gemeente Breda heeft daar inmiddels ervaring mee.

Het aanleggen van stadsverwarming iS. een dure zaak. De
investeringen in het warmwaternet zijn erg hoog. De vaste
kosten zijn erg hoog. Er wordt echter veel energie bespaard zodat de brandstofkosten erg laag zijn. Hoeveel
die brandstof precies kost staat niet van te voren vast
maar hangt af van de brandstofprijs, meestal kolen of
olie. De opbrengst voor de gemeente bestaat uit de verkoop van de warmte. Die opbrengst hangt af van de hoeveelheid warmte en van het warmtetarief • Dit warmtetarief is gekoppeld aan de gasprijs. NU geldt hoe meer
woningen er op stadsverwarming zijn aangesloten hoe meer
warmte verkocht wordt.
Dit maakt stadsverwarming zo riskant voor de gemeente.
Ze moet veel geld uitgeven voor het warmwaternet. Of ze
dit geld ooit terugkrijgt hangt met name af van de verkoop van de warmte en van gasprijsstijging. Breda heeft
een kontrakt gesloten met de PNEM. In dit kontrakt heeft
de gemeente zich verplicht elk jaar een bepaalde hoeveelheid warmte te kopen van de PNEM. De woningbouw in Breda
is echter in elkaar gestor·t zodat er dus minder woningen
stadsverwarmd worden. De verkoop van warmte van Breda is
dan ook 30% lager dan gepland. Dus moet de gemeente minder
warmte inkopen van de PNEM. In het kontrakt staat echter
dat als de gemeente minder inkoopt dan was afgesproken zij
een boete moet betalen. De niet-ingekochte warmte moet
Breda toch gedeeltelijk aan de PNEM betalen. De energiewinkel in Breda heeft uitgerekend dat de gemeente nu
jaarlijks 5 miljoen verlies maakt in plaats van zo'n 6
miljoen winst. De PNEM maakt nog altijd + 4 miljoen
winst, 2 miljoen minder dan gedacht. Breda heeft een
flinke last op de schouders genomen. Breda is nu dan ook
haastig op zoek gegaan naar nieuwe afnemers en wil wijkverwarming de IJpelaar nu ook heel graag stadsverwarmen •
Bovendien wil de gemeente het kontrakt herzien.
Stadsverwarming is nogal een riskante zaak •.Het is goed
voor de gemeenten om dit te beseffen. Het is dan ook
goed om alternatieven voor stadsverwarming te bekijken.
Het moet dan bij die afweging niet alleen gaan om geld
en energiebesparing. Ook milieuverontreiniging zou bekeken moeten worden. En niet in de laatste plaats moeten
de belangen van de bewoners meetellen. De bewoners staan
tot nu toe echter aan de zijlijn.
Dat stadsverwarming duur is weten een aantal stadsverwarmden wel. Bewoners in Nieuwegein wisten hun tarieven
omlaag te krijgen nadat ze ontdekt hadden dat ze als
melkkoe voor de elektriciteitsbedrijven gebruikt werden.. Een verbeten strijd werd ook in Rotterdam en Capelle aId IJssel gevoerd. De bewoners kregen 10 tot 15%
van al hun betaalde geld terug. Bovendien kwam er per
1 juli '81 een nieuw tarief dat maar liefst 380 gulden
lager was dan het oude.
Niet in het minst dankzij deze tegenstand zijn de tarieven voor stadsverwarming verbeterd. In de meeste
plaatsen wordt nu het "niet-meer-dan-anders" principe
gebruikt. Dit betekent dat degene die op stadsverwarming is aangesloten niet meer mag betalen dan de gasgebruiker. De gasgebruiker is iemand met eigen cvketel, kookt op gas en warm water uit de geiser
krijgt. De stadsverwarmde krijgt warmte van de stadsverwarming en kookt veelal gedwongen elektrisch. De
hamvraag is dan natuurlijk hoeveel betaalt de gasge-

grieven over tarieven
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bruiker. Op die vraag is geen eenduidig antwoord te
even. Hoeveel kosten de gasgebruiker maakt hangt af van
de cv-ketel. de isolatie van zijn woning, stookgedrag,
vastrecht l de gasprijs ed.
om wat meer zicht te krijgen op de kosten van de gasgebruiker kan onderscheid gemaakt worden in de volgende
kosten: eenmalig, jaarlijks en kosten per eenheid warmte.
Eenmalige kosten zijn bv. kosten voor aanschaf cv-ketel,
radiatoren, geiser. Soms zijn l1eze kosten in de huur
opgenomen en vallen ze onder de jaarlijkse kosten. Verder moet de gasgebruiker een eenmalige bijdrage in de
aansluitkosten betalen. Deze hangt af van de woonplaats
en loopt uiteen van fl00 tot f500. De schattingèn voor
de eenmalige kosten lopen nogal wat uiteen en zijn bv.
ook afhankelijk van de ketel die gekocht wordt. Zo is
een HR-ketel duurder. Bij de berekening wordt echter
uitgegaan van een gewone cv-ketel. De eenmalige kosten
voor de gasgebruiker komen dan op 2900 à 3600 gld.
Nu is in Nederland pas de Vereniging voor stadverwarminqsexploitanten VESTIN opgericht. Deze zetelen bij de
KEMA in Arnhem. De VESTIN meent dat de aanleg van stadsverwarming binnenshuis goedkoper is en komt op eenmalige kosten van fl100. De PNEM berekende in 1980 f2200.
De eenmalige kosten zijn dus voor de stadsverwarmde lager. Het "niet-meer-dan-anders" principe betekent dan
echter dat de stadsverwarmde ook niet goedkoper uit mag
zijn. De stadsverwarrnde moet daarom een eenmalige aansluitbijdrage van f1800 (VESTIN) tot f1200 (PNEM) betalen. De gemeente Tilburg rekent echter slecht f200,evenveel als de aansluitkosten voor de gasgebruiker.
Naast de eenmalige kosten zijn er de jaarlijkse. Hieronder vallen het vastrecht, jaarlijks onderhoud en
eventueel aanschafkosten van de cv-ketel als deze in
de huur van de woning zitten. Het vastrecht voor de
gasgebruiker is f4S-ir. PNEM stelt dat de onderhoudskosten voor de stadsverwarmde f84 lager zijn dan bij de
gasgebruiker en komt op een vastrecht van f132. De
Vestin berekent f240. Tilburg komt op f252.

warmteprijs
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De warmteprijs die stadsverwarmd~n moeten betalen is
gekoppeld aan de gasprijs. Als de gasprijs stijgt dan
stijgt ook de warmteprijs. Hoe wordt de warmteprijs
nu berekend? Bij een gasgebruik van 100 m3 worden er
slechts 70 m3 omgezet in nuttige warmte. De cv-ketel
heeft immers maar een rendement van 70%. De gasgebruiker betaalt per 1 januari '82 46,9 ct per m3. Voor
100 m3 betaald hij dan f46,90 zonder 18% BTW.
Van die 100 m3 krijgt hij er 70 terug in de vorm van
nuttige warmte. 1 m3 gas geeft 31,6 miljoen joule
warmte. Dus 70 m3 is geeft 2212 miljoen joule. 2212
miljoen schrijft men ook wel als 2,21 Gigajoule. Giga
is dan een miljard. Voor f46,90 krijgt de gasgebruiker 2,21 Gigajoule warmte. Voor één Gigajoule betaalt
hij dan 46,90: 2,21 = f21,12. Dit is de warmteprijs.
Bij een gasprijs van 39,9 ct is de warmteprijs f18,55.
Voor alle kosten krijgen we het volgende overzicht.
Ondanks het "evenveel" principe lopen de eenmalige
bijdragen en het vastrecht nogal uiteen. De stadsverwarmde is in Tilburg het goedkoopst uit, maar betaalt
altijd nog meer dan de gasgebruiker. De warmteprijs
is in alle gevallen gelijk. De warmteprijs is echter

eenmalig
PNEM

VESTIN
BREDA
TILBURG
GASGEBRUIKER

f1200
f1800
?

f200
f200

vastrecht
f132
f240
1253
f251
f48

warmteprijs(f/GJ)
1981
1982
118,55 f21,17
f18,55 f21,17
f18,55 121,17
f18,55 121,17
/18,55 121,17

gasprijs (ct/m3
1981
1982
39,9
46,6
39,9
46,6
39,9
46,6
39,9
46,6
39,9
46,6

gekoppeld aan de gaspr~Js en die weer aan de olieprijs.
Wil stadsverwarming voor de PNEM en de gemeente betaalbaar zijn dan moeten de gasprijzen stijgen en
liefst sneller dan de olieprijs. Als de gasprijs gelijk blijft komen de gemeente namelijk niet meer uit de
rode cijfers. omwille van die rode cijfers wordt de
konsument echter gedwongen steeds meer te betalen voor
de warmte.
Er zijn echter nog meer kanttekeningen te plaatsen.
Als rekening gehouden wordt met elektrisch koken verandert de zaak. Stadsverwarmden moeten veelal gedwongen
elektrisch koken. Dit omdát PNEM en KEMA stellen dat koken op gas bij stadsverwarming duurder is. Er zijn echter voldoende redenen om toch op gas te koken, ook bij
stadsverwarming. Gas koken bespaart extra energie, sl~it
aan bij de voorkeur van de konsument en is alleen duurder als de kosten voor het elektrisch koken door de bewoners betaald worden. Voor de konsument betekent koken
op stroom meer energiekosten, aanschaffen van een nieuw
fornuis en vaak het kopen van nieuwe pannen.
Gas koken kost ongeveer 150 m3 gas per jaar. Stroom koken vergt 800 kWh. Het verschil in kosten bedraagt in
1982: 800 x 19,1 ct - 150 x 46,9 ct = f82,45. De pNEM
berekent echter een vergoeding van f60, de VESTIN komt
op fl00. Deze vergoeding klopt wel ongeveer. De vergoeding die de KEMA berekent voor aanschaf van nieuwe pannen en een nieuw fornuis is echter maar f50. En dat terwijl de PNEM zelfs f325 berekent. Voor de vergoeding die
de KEMA voorstelt kan nog geen elektrische kookplaat
worden aangeschaft.
In Breda en Hoorn is door het Centrum voor energiebesparing
aangetoond dat als een fatsoenlijke vergoeding wordt gegeven gaskoken voordeliger is dan stroom koken.
Er moet niet uitgegaan worden van het "evenveel" principe maar van de verstandige bewoner. De verstandige bewoner zal die kombinatie van cv-ketel en isolatie kiezen
die de laagste kosten geeft. Die bewoner kiest niet zomaar een gewone cv-ketel, Maar vraagt zich ook af of een
HR-ketel niet goedkoper is. Die ketel is weliswaar duurder in aanschaf maar verbruikt minder gas. Daarom is het
nodig dat de gemeente maar eens uitrèkent op welke manier de bewoner het goedkoopst uit. Zonder dat dit ten
koste gaat van het komfort. In plaats van gelijke kosten
gaan we uit van minimale kosten. Zo rekende het Centrum
voor Energiebesparing in 1980 uit dat een cv-ketel van
85% met betere isolatie dan de bouwnorm "goed" de laagste kosten voor de bewoner te zien gaf, namelijk /1190
per jaar. Deze kosten mogen dan maximaal in rekening gebracht worden aan de bewoners.
Dan nog kan de gemeente besluiten stadsverwarming aan te
leggen omdat stadsverwarming meer energie bespaart dan

verstandige bewoner
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wilkverwarming

bovenstaande ketel met extra isolatie . De extra kosten
neemt dan echter de gemeente of het rijk voor haar rekening.
In veel gevallen worden ook wijkverwarmingen op stadsverwarming aangesloten. Voor deze wijkverwarmingen gaan de
voorgestelde tarieven niet op. De wijkverwarmingen dateren
uit de tijd dat gas bijna niets kostte en de leidingen
zijn dan ook uitermate slecht geïsoleerd. Resultaat is
dat de bewoners z ich blauw stoken en betalen. Voor de
wijkverwarmden moet een andere regel ing komen. De terreinleidingverliezen mogen niet meer voor rekening van de
bewoners komen.
Natuurlijk zijn niet alleen de kosten voor de bewoners van
belang. OOk het komfort speelt. Dat komfort betekent dat
bewoners zelf de warmte kunnen regelen . En bovendien zelf
de warmte kunnen meten. Iedereen lIlOet betalen voor de
warmte die hij zelf verbruikt. Metingen hebbe n aangetoond dat bewoners die zelf kunnen meten en regelen, 18%
minder energie verbruiken.
Het "niet-meer-dan-anders"principe lijkt dus wel aardig
maar is het niet. Het principe wordt door gemeente,
PNEM en IG:MA gebruikt om stadsverwarming aanvaardbaar
te maken voor bewoners . In Eindhoven wordt het op die
manier gespeeld. In Dongen sputtert de gemeenteraad
nog tegen. Voor zij stadsverwarming neemt wil zij
eerst duidelijkheid over de tarieven. Het wordt echter
tijd dat de bewonersbelangen eens goed meetellen . En de
enigen die weten wat de bewonersbelangen zijn, zijn de
bewoners zelf.
Ger Klaassen
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Certificaatnummer

G66383/02

Vervangt

G66383/01

Uitgegeven

2012-06-26

Eerste uitgave

2012-02-02

Productcertificaat

GASKEUR CV Toestellen
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven
productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat het door

Vaillant GmbH
geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat
vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL´s GASKEUR CV
Toestellen, gestelde eisen.
PRODUCTNAAM

VHR NL 25-30/5-5
RENDEMENTSWAARDEN:
Het conform Gaskeur/CW bepaalde

Q beh;tap;bruto;i /
Q W;dis;nren;an
(MJ/jaar)

jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt
92.1% (Hi). Afhankelijk van de bruto

Tot:

0

7871

0.750

5128 / NEN 7120 kunnen voor de EPC-

7871

10206

0.775

bepaling de volgende rendementswaarden

10206

12960

0.800

worden gehanteerd:

12960

∞

0.825

wamtebehoefte voor tapwater volgens NEN

Bouke Meekma
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Van:

η opw;tap;i (Hs) /
η W;gen;gi (Hs)
Afgerond
conform norm

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
DUITSLAND
Tel. 0049 2191 180
Fax 0049 2191 182810
E-mail info@vaillant.de
www.vaillant.de
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Onderstaand zijn de berekeningen opgenomen waarmee de verliezen van leidingen in onverwarmde ruimten wordt bepaald. Voor tapleidingen komt er
een post bij vanwege afkoelen door intermitterend tappen.
diverse constanten

α c := 10

W
2

mK

kJ
Cpw := 4.2
kg⋅ K

ρ w := 1000

θ kdw := 10⋅ °C

Temperaturen

θ tap := 60⋅ °C

θ ovr := 18⋅ °C

Isolatiedikten

d istap := 5mm

d isas := 5mm

Gemid. tapdebiet

ϕtapgem := 4

kg
3

m

W
λis := 0.04
m⋅ K

liter
min

Gemid. tapduur

duur tapgem := 5min

Gemid. tapvermogen

Qtapgem := ϕtapgem ⋅ Cpw⋅ ρ w⋅ θ tap − θ kdw ⋅ K

Qtapgem = 14kW

Gemid. tapenergie

Etapbeurt := duur tapgem ⋅ Qtapgem

Etapbeurt = 4.2MJ

Tapleidingverlies

TLV( D , L, TV) := ⎜

(

⎛ λis
⎝

CV leidingverlies

Rekenmodel Warmtewet
Eindrapport

d istap

+

)

⎞ π⋅ D⋅ L⋅ ( θ tap − θ ovr ) ⋅ K⋅ TV
⎟⋅
4⋅ duur tapgem
Qtapgem
⎠
D⋅ Cpw⋅ ρ w

(

)

VLV( D , L, θ , BT) := π⋅ D⋅ α c⋅ L⋅ θ − θ ovr ⋅ K⋅ BT

Bijlage 9
-1-

TLV( 15mm, 12m, 10GJ) = 1.026GJ

VLV( 20mm, 12m, 40, 2000hr) = 1.194GJ

9V3309.A0/R005/EVD/Nijm2
21 september 2009
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Volgvel minute

Ministerie van Economische Zaken

Bijlage
Specificatie bij offerte-aanvraag Rekenmodel Warmtewet

De Eerste Kamer heeft op 10 februari 2009 de warmtewet aangenomen. Het Ministerie
van Economische Zaken werkt in nauwe samenwerking met de NMa aan de
uitvoeringsregelgeving van deze wet.

Uitgangsp un ten uitvo eringsregelgeving
Een belangrijk doel van de uitwerking van de warmtewet is het scheppen van
duidelijkheid over en transparantie in de kosten van warmte voor consumenten.

Bij de uitvoeringsregelgeving worden daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. transparante, eenvoudige tariefstructuur,
2. juiste balans tussen consumentenbescherming, en
3. levensvatbaarheid warmteprojecten.

De warmtewet gaat onder andere uit van het `niet meer dan anders' principe: de
maximum prijs is gebaseerd op de integrale kosten die een verbruiker zou moeten maken
voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als
energiebron. Deze kosten worden bepaald met de rendementsmethode. (art 4 warmtewet).

Daarnaast staat in artikel 5: Een vergunninghouder heeft de plicht op een betrouwbare
wijze en tegen redelijke prijzen en voorwaarden en met inachtneming van een goede
kwaliteit van dienstverlening zorg te dragen voor de levering van warmte aan personen
aangesloten op zijn warmtenet. De redelijke prijs is gebaseerd op de aan de levering van
warmte redelijkerwijs toe te rekenen kosten. Het uitwerken van de redelijke prijs is geen
onderdeel van het onderzoek.

Re kenmode l
Wij verzoeken een rekenmodel voor NMDA te ontwikkelen, dat rekening houdt met de
volgende componenten: variabele kosten, vaste kosten (vast recht) en aansluitbijdrage en
dat past binnen de kaders die in de wet zijn gesteld.

Voor de variabele kosten gaan wij uit van een aanpak waarin het NMDA op
brandstofniveau (energetische waarde) wordt gehanteerd omdat bij andere aanpakken
sprake is van een te complexe samenhang tussen verbruik en tarieven. Die samenhang en
het doorrekenen daarvan zou naar verwachting leiden tot verschillende formules voor
verschillende groepen afnemers terwijl we streven naar een uniforme tariefsformule die
voor die warmteafnemers duidelijk en toepasbaar is.

Het werken met een warmtetarief op basis van de rendementsmethode betekent niet bij
voorbaat dat andere factoren buiten beschouwing gelaten worden. In het door u uit te

3

Paraaf en datum

