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WarmteStad

• Gemeente & Waterbedrijf Groningen 50/50

• Duurzame ambities: bijdrage CO2-neutrale stad 

• Regie houden op transitie, ondergrond en bronnen

• Sociale opgave: betaalbare warmtetransitie

Lokaal, Duurzaam & Betaalbaar
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Betaalbaar

TarievenInvesteringen
• Maatschappelijk rendement 

(6-8%)

• Collectiviteit en 
schaalvoordelen

• Koppelkansen benutten

• Subsidies (SDE, DEI, NPG)

• Goedkope en schone 
warmtebronnen
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Lokaal

• Benaderbaar en transparant:
– Afstemming communicatie
– Bewonersbijeenkomsten
– Informatiekeet
– 1 op 1 gesprekken
– Website met klantportaal
– Klantmonitor
– Klantpanel

• Betaalbaar en efficiënt:
– Lokaal NMDA 
– Tariefafspraken met 

woningcorporaties
– Samenwerking 

wijkvernieuwing
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WKO
Ebbingekwartier

>350 huishoudens

WKO
Europapark

>800 huishoudens

WKO
Grunobuurt

>300 huishoudens

Warmtenet
Noord West

>4500 huishoudens

2021



2035?
Warmtenetten

>30.000 huishoudens

WKO’s
>10.000 huishoudens



• Big picture energietransitie: 
voordelen!

• Overtuiging klanten (vrije keuze)

• Inzicht betaalbaarheid (60 jaar 
aardgasreferentie!)

• Samenhang met 
woningverbetering (isolatie)

Behoefte aan:

• Fact checking en nuance

• Overtuiging en vertrouwen

• Continuïteit en koers!!!

Succesfactoren



Betaalbaarheid van warmte 



Tarieven Warmtenet
• Uitgangspunt

– Vergelijkbare kosten als aardgas
• referentie = bestaande situatie = aardgaskosten

– Geen prijsvechter, betaalbare duurzame warmte

• Tariefvisie 2015
– Betaalbaar
– Uitvoerbaar
– Transparant
– Compliant

• Tarieven onderzoek woco’s in 2015/2016





Exploitatie bijdrage
€175 in subsidiabele 
huur



Tarieven WKO

• Uitgangspunt is warmtewet norm tarieven

– Lagere tarieven nauwelijks haalbaar

• Landelijke verschillen door eigendom situatie afleverset

• Korting vastrecht koude 25%, verbruikstarief warmte 5%

• Door overname projecten: bestaande tarieven

– Harmonisatie met ‘eigen’ wko projecten

• Directe verlaging 50-150 euro 

• 1 tarief voor alle WKO locaties

• 50% korting warmtevastrecht voor 1 kamer woningen



Tarieven WKO

• Nieuwbouw
– Investeringen warmte/koude installatie zijn ca. 2x hoger dan bij 

warmtenet

– Kleine projectomvang, gebruikte techniek

– Laag warmteverbruik 

• dus lage verbruikskosten = lage dekking van de hoge investeringen

• Projectontwikkelaar 

– verkoopt de WKO-exploitatie aan de partij die de laagste 
bijdrage aansluitkosten vraagt (!)

• Lagere bijdrage aansluitkosten = hogere tarieven





ontwikkelaar

huishouden

BAK: aansluitbijdrage

tarieven



BAK: aansluitbijdrage tarieven

ontwikkelaar huishouden



BAK: aansluitbijdrage
tarieven

ontwikkelaar

huishouden



BAK: aansluitbijdrage

tarieven

ontwikkelaar

huishouden
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Commerciële aanbieders



Casus Selwerd
• Vergelijk 4 woonblokken huismeesters

De Huismeesters
verouderd

De Huismeesters
gerenoveerd

Bestaande 
aardgasketels



Casus Selwerd
• 1 grote gasketel verwarmt 6 woonblokken

– dezelfde warmte in 2020 als in 2018

– dezelfde temperatuur in 2020 als in 2018

– dezelfde tariefgrondslag 2020 als in 2018

– kosten verhoging door ontwikkeling vastrecht 2020 ten opzichte van 2018

– kosten verlaging verbruikskosten door wegnemen vergoeding leidingverliezen

– tussen 2018 en 2020 : 18% prijsstijging aardgas (!)



Stijging energierekening 2018-2020

• Geldt voor ALLE huishoudens in Nederland
– Stijging gaskosten ca. 150 tot 250 euro per jaar

• Bij warmtelevering
– Via de warmtewet koppeling met gaskosten
– Lage verbruiken stijgen harder dan hoge

• verhoging ACM vastrecht: per saldo ca. 50-75 euro extra per jaar

• Ondanks hoge kortingen van WarmteStad

• Warmtenet 2021 nieuwe tariefafspraken met woco’s
– Minder korting op verbruik : 15% is nu 5%
– Meer korting op vastrecht : 25% is nu 47%
– Voordeel voor vrijwel alle warmteklanten

• WKO 2021
– 5% korting op verbruik en 25% op koude vastrecht tov de ACM norm



Effect isolatie op energiekosten
Iepenlaan<>Kornoeljestraat

• Verschil in verbruik
– ca. 30%

• Verschil in kosten
– ca. € 170 per jaar

• Verschil 
– komt door isolatie

– NIET door tarieven

• Tegemoetkoming 2021
– Nieuwe tariefafspraken

– Extra verlaging vastrecht

– gemiddeld €75 lager 
kosten dan in 2020



De rode draad (1)
• Warmtenet

– WarmteStad is voor huurders de goedkoopste warmteleverancier ten opzichte 
van andere grote aanbieders

– Voor koopwoningen een van de goedkoopste warmteleveranciers

• WKO 
– WarmteStad behoort tot de goedkopere leveranciers in NL

– is een ander product dan een warmtenet of aardgas en kost ook meer

– Vergelijking is complex: schaalgrootte, techniek, eigendom afleverset en hoogte 
BAK (aansluitbijdrage)

– Verschil zit in verrekening kosten afleverset: via de huur/koopsom of via de 
warmterekening



De rode draad (2)
• WarmteStad is transparant en komt afspraken na

• Betaalbaarheid van energie is breder dan WarmteStad

• Energie wordt de komende jaren duurder

• Beperk energieverbruik door isolatie

• Actieve samenwerking WarmteStad met woningcorporaties en gemeente

– Monitoren tariefafspraken

– Evenwichtige verdeling kosten laag/veel verbruik

• Incentives voor besparing vs betaalbaarheid

• Gezamenlijke communicatiestrategie richting bewoners

– Gemeente+Woningbouwverenigingen+WarmteStad

– Gedeelde ambitie betaalbaarheid en verduurzaming

– Pro-actieve informatie via website, portal en klantenservice

• Campagnes, nieuwsbrieven, voorbeelden en animaties

• Klantenpanel + metingen klanttevredenheid




