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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. 

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 ge

bruikt wordt. 
o een industrie of een aantal fabrieken. 
o een vuilverbrandingsinstallatie. 

De warmte van de centrale warmtebron wordt via een wijd
vertakt 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 elektriciteitscen
trale gebruikt olie, kolen of gas als brandstof. Die 
brandstof kan maar voor 40% omgezet worden in elektri
citeit. 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 af
valwarmte gebruikt worden voor stadsverwarming. Die aan
passing 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 elektriciteits
centrale levert dan ook warmte en is een warmte-kracht
centrale geworden. Op deze manier kan 30 tot 75% op het 
energieverbruik bespaard worden. Warmte die anders ver
loren 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 in
middels 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 kun
nen worden. Er gaat dan minder warmte verloren omdat de 
leidingen korter zijn. Een of meerdere kleine warmte
krachtcentrales 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 kost
bare leidingen van Breda en Tilburg waren dan niet nodig 
geweest. De warmte en stroom zouden dan door de gemeente 
gema~t en beheerd worden. Het Centrum voor Energiebe
sparing 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 monopolie
been 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 overkapaci
teit alleen maar vergroten. Even later kon er echter wel 
een warmte/krachtcentrale in Helmond gebouwd worden. 
Maar die wordt dan ook door de PNEM beheerd. Door de in
vloed 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 transportlei
ding 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 han
den genomen. Samen met de KEMA is daar voor de agglomera
tie gestudeerd. De KEMAreklame voor stadsverwarming is 
er inmiddels op vooruitgegaan. De studie is voorzien van 
schitterende foto's van Brabantse landschappen en boerde
rijen om stadsverwarming toch maar te verkopen. 
Twee mogelijkheden voor stadsverwarming zijn er bekeken. 
In het eerste geval worden delen van Eindhoven en Veld
hoven 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/kracht
centrales. 

Meestal wordt voor stadsverwarming gebruik gemaakt van industrie en warmte 
warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproduktie. In 
Bergen op Zoom is dat voorlopig nog niet het geval. Daar 
staat de Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek haar afval-
warmte af aan het stadsverwarmingsnet. Is de temperatuur 
van het warme water te laag dan wordt bijgestookt met 
methaangas. Dit biogas is afkomstig van de waterzuive-
ringsinstallatie van de Spiritusfabr~ek. De gemeente wil 
nu ook afvalwarmte van chemiereus General Electric en het 
maisverwerkende bedrijf Cargill betrekken. Of die uit-
breiding doorgaat is niet zeker en hangt mede af van een 
uitbreiding van de Gene ral. Wat de Bergse stadsverwarming 
financieel mede zo aantrekkelijk maakt is het feit dat de 
industriën 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 warmte/krachtcentrale gaan bouwen. 
Mochten alle uitbreidingsplannen doorgaan dan wordt er 
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per jaar 4 miljoen m3 aardgas bespaard. 

Er zijn nogal wat verschillende manieren om stadsver
warming toe te passen. Naast aanpassing van bestaande 
elektriciteitscentrales kunnen nieuwe warmte/kracht
centrales gebouwd worden. Verder kan de industrie haar 
steentje bijdragen. 
Al deze mogelijkheden hebben voors en tegens. Daarom al
leen 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 be
lichten ze onvoldoende. In de hele diskussie wordt nogal 
eens benadrukt dat stadsverwarming energiebesparing op
levert. Vergeten schijnt te worden dat stadsverwarming 
niet de enige manier is om energie te besparen. 

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. 
Hét 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 hoogrende
ment (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 stadsverwar
ming als dé mogelijkheid naar voren te schuiven. Ooster
hout 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 stads
verwarming dreigt zij echter een groot deel van haar af
zet te verliezen. Naast de gasbedrijven en de elektrici
teitsboeren 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 er
varing mee. 



Het aanleggen van stadsverwarming ia een dure zaak. De 
investeringen in het warmwaternet zijn erg hoog. De vaste 
kosten zijn erg hoog. Er wordt echter veel energie be
spaard zodat de brandstofkosten erg laag zijn. Hoeveel 
die brandstof precies kost staat niet van te voren vast 
ma.ar hangt af van de brandstofprijs, meestal kolen of 
olie. De opbrengst voor de gemeente bestaat uit de ver
koop van de warmte. Die opbrengst hangt af van de hoe
veelheid warmte en van het warmtetarief. Dit warmteta
rief 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 hanqt met name af van de ver
koop 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 hoeveel
heid 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 energie
winkel 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 wijk
verwarming 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 beke
ken 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 stadsver
warmden wel. Bewoners in Nieuwegein wisten hun tarieven 
omlaag te krijgen nadat ze ontdekt hadden dat ze als 
melkkoe voor de elektriciteitsbedrijven gebruikt wer
den6 Een verbeten strijd werd ook in Botterdam en Ca
pelle a/d 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 ta
rieven voor stadsverwarming verbeterd. In de meeste 
plaatsen wordt nu het "niet-meer-dan-anders" principe 
gebruikt. Dit betekent dat degene die op stadsverwar
ming is aangesloten niet meer mag betalen dan de gas
gebruiker. De gasgebruiker is iemand met eigen cv
ketel, kookt op gas en warm water uit de geiser 
krijgt. De stadsverwarmde krijgt warmte van de stads
verwarming en kookt veelal gedwongen elektrisch. De 
hamvraag is dan natuurlijk hoeveel betaalt de gasge-
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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, de gasprijs ed. 
Om wat meer zicht te krijgen op de kosten van de gas
gebruiker kan onderscheid gemaakt worden in de volgende 
kosten: eenmalig, jaarlijks en kosten per eenheid warm
te. 
Eenmalige kosten zijn bv. kosten voor aanschaf cv-ketel, 
radiatoren, geiser. Soms zijn ~eze kosten in de huur 
opgenomen en vallen ze onder de jaarlijkse kosten. Ver
der moet de gasgebruiker een eenmalige bijdrage in de 
aansluitkosten betalen. Deze hangt af van de woonplaats 
en loopt uiteen van f100 tot fSOO. 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 stadverwarm
ingaexploitanten VESTIN opgericht. Deze zetelen bij de 
KEMA in Arnhem. De VESTIN meent dat de aanleg van stads
verwarming binnenshuis goedkoper is en komt op eenma
lige kosten van f1100. De PNEM berekende in 1980 f2200. 
De eenmalige kosten zijn dus voor de stadsverwarmde la
ger. Het "niet-meer-dan-anders" principe betekent dan 
echter dat de stadsverwarmde ook niet goedkoper uit mag 
zijn. De stadsverwarmde moet daarom een eenmalige aan
sluitbijdrage van f1800 (VESTIN) tot f1200 (PNEM) be
talen. De gemeente Tilburg rekent echter slecht f200,
evenveel als de aansluitkosten voor de gasgebruiker. 
Naast de eenmalige kosten zijn er de jaarlijkse. Hier
onder 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:.Y.r. PNEM stelt dat de onderhoudskos
ten 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. 

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 gasgebrui
ker 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 gasgebrui
ker 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 stadsver
warmde 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 vastrecht warmteprijs(f/GJ) gasprijs(ct/m3 
1981 1982 1981 

PNEM f1200 f132 f18,55 f21,17 39,9 
VEST IN f1800 f240 f18,55 f21,17 39,9 
BREDA ? f253 f18,55 121,17 39,9 
TILBURG f200 f251 f18,55 f21' 17 39,9 
GASGEBRUIKER f200 f48 118,55 f21,17 39,9 

gekoppeld aan de gaspr~JS en die weer aan de olieprijs. 
Wil stadsverwarming voor de PNEM en de gemeente be
taalbaar zijn dan moeten de gasprijzen stijgen en 
liefst sneller dan de olieprijs. Als de gasprijs ge
lijk 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 veran
dert de zaak. Stadsverwarmden moeten veelal gedwongen 
elektrisch koken. Dit omdát PNEM en KEMA stellen dat ko
ken op gas bij stadsverwarming duurder is. Er zijn ech
ter 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 duur
der als de kosten voor het elektrisch koken door de be
woners 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 ko
ken vergt 800 kWh. Het verschil in kosten bedraagt in 
1982: 800 x 19,1 ct - 150 x 46,9 ct= t82,45. De PNEM 
berekent echter een vergoeding van f60, de VESTIN komt 
op f100. Deze vergoeding klopt wel ongeveer. De vergoe
ding die de KEMA berekent voor aanschaf van nieuwe pan
nen en een nieuw fornuis is echter maar f50. En dat ter
wijl de PNEM zelfs t325 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 ge
geven gaskoken voordeliger is dan stroom koken. 

Er moet niet uitgegaan worden van het "evenveel" prin
cipe maar van de verstandige bewoner. De verstandige be
woner zal die kombinatie van cv-ketel en isolatie kiezen 
die de laagste kosten geeft. Die bewoner kiest niet zo
maar een gewone cv-ketel, Maar vraagt zich ook af of een 
HR-ketel niet goedkoper is. Die ketel is weliswaar duur
der in aanschaf maar verbruikt minder gas. Daarom is het 
nodig dat de gemeente maar eens uitrèkent op welke ma
nier 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 laag
ste kosten voor de bewoner te zien gaf, namelijk !1190 
per jaar. Deze kosten mogen dan maximaal in rekening ge
bracht worden aan de bewoners. 
Dan nog kan de gemeente besluiten stadsverwarming aan te 
leggen omdat stadsverwarming meer energie bespaart dan 
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bovenstaande ketel met extra isolatie. De extra kosten 
neemt dan echter de gemeente of het rijk voor haar reke
ning. 
In veel gevallen worden ook wijkverwarmingen op stadsver
warming 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 zich blauw stoken en betalen. Voor de 
wijkverwarmden moet een andere regeling komen, De ter
reinleidingverliezen 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 moet betalen voor de 
warmte die hij zelf verbruikt. Metingen hebben aange
toond 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 KEMA 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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