Venenwijk Energie(k) Anders
natuurlijk duurzaam , vrij van aardgas

Doelstelling van de initiatiefgroep
• Overgang naar gasloos is noodzakelijk maar zal zonder verplichting en coördinatie
moeizaam en traag verlopen en een suboptimaal resultaat opleveren
- Individuele oplossingen in eigen tempo
- Potentieel verslechtering leefomstandigheden in wijk tgv aanzicht en geluidvervuiling door
wildgroei warmtepompen
- Totale kosten gasloos hoger dan noodzakelijk door inefficiëntie en versnippering

• Initiatiefgroep wil de overgang naar gasloos binnen de Venenwijk samen met betrokken
partijen vormgeven en begeleiden
- Bewoners, gemeente, leveranciers, woningbouw vereniging, …

• Inspraak ten behoeve van een acceptabele oplossing voor de bewoners

• Een snelle en efficiënte overgang naar de meest optimale oplossing om de Venenwijk als
totale wijk “gasloos” te krijgen

Voorstel oplossing
Uitgangspunten
1) Acceptabel
2) Snel
3) Efficiënt

Geen grote investeringen door bewoners
- Geen verplichting extra isolatie
- Geen aanpassingen aan radiatoren

CO2 uitstoot in ton/jaar met en zonder isolatie
Snelheid transitie veel belangrijker dan isoleren
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10 jaar later
Zonder isolatie
Met isolatie

- Isolatie => van energielabel C naar B
- Besparing CO2 bij isolatie: 8%
- Kosten (160 huizen): ~€ 2 miljoen
- Totaal CO2 later/met isolatie: 5.800 ton
- Totaal CO2 snel/zonder isolatie: 2.400 ton

Gecentraliseerde wijk-oplossing

 Centrale, industriële warmtepomp(en)
 Warmtebuffer in de grond (opslag zomer, gebruik winter)
 Warmtewinning uit warmtecollectoren, lucht, oppervlakte water
Warmtepompen

o

80 C

Warmte
buffer

 Warmtenet in wijk
 Hoge temperatuur water
 Levering als nutsvoorziening

Voordelen oplossing, waarom Venenwijk?
Gemeente

Venenwijk

 Westland warmterotonde vereist tijd voor uitrol

 Relatief kleine wijk met gemêleerde bebouwing (160 koop
+ 90 huur) maar wel alle energielabel C of hoger
=> ideaal voor pilot

 Oplossing Venenwijk kan lokaal ingezet worden;
opwekking en verbruik binnen dezelfde wijk
 Kan - waar wenselijk - gekoppeld worden aan
warmterotonde Westland
 Bufferen van warmte geeft brede voordelen bij veel
oplossingen waar opwekking of gebruik fluctueert (ook
bruikbaar benutten pieken aanbod duurzame elektriciteit)
 Oplossing toepasbaar in vele wijken met energielabel C
t/m A
 Mogelijk goed voor subsidiering van pilot

 Geconcentreerd warmtenet mogelijk, aanleg eventueel
samen met gepland onderhoud riolering
 Binnen / naast de wijk ruim oppervlaktewater. Potentiële
locaties beschikbaar voor centrale warmtepompen en
voor plaatsing warmtecollectoren
 Optie uitbreiding met naburige kleine industrie, scholen of
2de (grotere) wijk

 Bedrijfspanden met daken voor uitbreiding aantal
warmtecollectoren
 Actieve bewonersvereniging en bestaande initiatief groep

Stand van zaken, vervolgstappen, rol gemeente
• Stand van zaken
 Initiatiefnemers hebben oplossing gedefinieerd en in
quickscan doorberekend (energiebalans, technische
volwassenheid, 1ste kosten/baten raming).
 Besproken met gemeente, woningbouw vereniging en
leveranciers & deskundigen
 Enquête uitgevoerd binnen de Venenwijk (25%
respons, overwegend positief)

• Vervolgstappen
 Zoeken naar potentiële leverancier als nutsvoorziening
 Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren (technisch,
financieel)
 Veder onderzoek naar bv regelgeving rond
warmtewinning oppervlaktewater, gebruik nietopenbare ruimte voor warmtepanelen, meest
kostenefficiënte opslag methode warmte en
financieringsmodel.
 Verdere introductie oplossing bij bewoners +
nauwkeuriger inventarisatie van belangstelling en
randvoorwaarden binnen de Venenwijk

• Rol van en vragen aan gemeente
 Draagvlak creëren, bv door opnemen initiatief in
stappenplan “gasloos” gemeente
 Mede zoeken naar en keuze voor leverancier(s)
 Opstarten haalbaarheidsonderzoek (subsidie?)
 Intermediair naar andere overheidsorganen
(waterschap, provincie, landelijke overheid)
 Inpassen pilot in andere gemeentelijke plannen
Venenwijk
 Vrij maken / houden grond tbv bouw centrale warmte
voorzieningen
 Ondersteuning bij verder betrekken van bewoners

