
15 jaar beheer BES
Lessons learned



In het kort

Warmte Koude Opslag is geen plug en play toepassing. 
Van belang zijn een realistisch beeld in de ontwerpfase en 
optimalisatie in de gebruiksfase. Ingegaan wordt op de 
ervaringen / lessons learned. Tevens wordt ingegaan op de 
gevolgen van de warmtewet.



Wat willen we bereiken?

1853

2021 

Circulariteit

Gezondheid, leven

Hernieuwbare energie 



Wat willen we bereiken?

Fossiele energie steeds schaarser / duurder, ook door belasting.

è Stabiele woonlasten.



Volksgezondheid + stabiele woonlasten

Warmte-/koude- netten kan tot:
ü richten op instandhouding en niet op consumptie
ü circulaire materialen, losmaakbaar, recyclebaar
ü duurzame energie, zon / wind

Dus duurzaam en stabiel.



Verantwoordelijkheid bij “de markt”?



Geschiedenis herhaalt zich

Overheid grijpt in (1899)
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Heden

Ook bestaande infrastructuur niet overgelaten aan markt

Gas, water en licht, vervangen / verleggen
Het komt er op neer dat Rijkswaterstaat vaak zo’n 80% van de kosten moet betalen.

Riolering en waterzuivering
Gemeentelijke belastingen.



Verantwoordelijkheid bij “de markt”

Gevolgen:
Ø Ontwerpkeuzen o.b.v. investeringskosten.
Ø Geen balansvoorziening.
Ø Geen kWh- meters of centrale energiemeting.
Ø Minimale (in-)regelvoorzieningen.



Verantwoordelijkheid bij “de markt”

“Wij (lees de warmteleverancier), constateren een 
warmte- / koude- overschot, neem maatregelen!”

Vergunde verplaatsing

PRAKTIJK
ONBALANS

THEORIE



Verantwoordelijkheid bij “de markt”

Doorrekening appartement 20 GJ CV / 4 GJ warm tapwater (peil 2021)

Ø Strikt volgens Autoriteit Consument & Markt (Warmtewet): € 1.118,-
Ø Met gasketel: € 1.135,-
Ø Werkelijk betaald: € 1.375,-



Verantwoordelijkheid bij “de markt”

Bepaalde systeemconfiguraties kunnen ongunstig uitvallen (bijv. E-boilers voor 
warm tapwater.)
Vaste kosten vlgs. Warmtewet zijn hoog, wat ongunstig is bij weinig afname.



Gevolgen

Ø Soms meer dan anders.
Ø Focus op opwekking, distributie. Afgifte is bijzaak.
Ø Geen optimalisatie.
Ø Verantwoordelijkheid (on)balans bij klant.



Toekomst

Warmtewet 2 o.b.v. marktwerking (warmtekavels)
Probleem: goede systemen zijn nauwelijks rendabel…

Niet doen!



Duurzaamheidsambities overheid

Investeren in kwalitatief goede systemen.
Rol overheid, net zoals bij riolering en schoon drinkwater, 



Duurzaamheidsambities overheid

Investeren in kwalitatief goede systemen.
Rol overheid, net zoals bij riolering en schoon drinkwater.

Ø Loskoppelen opwekking, distributie en afgifte.
Ø Ringleidingsystemen met hubs voor uitwisseling.
Ø Goede balansvoorzieningen.
Ø Optimalisatie.



Duurzaamheidsambities overheid

Investeren in kwalitatief goede systemen.
Rol overheid, net zoals bij riolering en schoon drinkwater.

Ø Gefaseerde transitie in MJOP’s (bestaande bouw).
Ø Kleinschalige netten met hogere temperaturen voor 

uitfasering ketels.



Kernpunten

Duurzaamheid en volksgezondheid zijn een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid è rol voor de overheid

Zie opwekking – distributie – afgifte los van elkaar.

Distributie (en opwekking) zonder winstoogmerk.

Realistisch in de voorbereiding; niet besparen op kwaliteit; 
zorg voor optimalisatie.



Bewustwording: we doen dit voor iedereen!
Circulariteit

Gezondheid, leven

Hernieuwbare energie 


