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Antwoorden op vragen warmtenet Dauwwarmte 
 
Bijgestelde versie oktober 2022 oa voor veel gestelde vragen op de website 
11/11/22 
In deze notitie worden de antwoorden weergegeven op de gestelde vragen over het warmtenet Dauwwarmte in 
Middelburg. 
 
1 Welke garanties zijn er afgesproken voor de levering van warmte, ook als Eastman/Synthomer verdwijnt? 

Wat gebeurt er bij een productiestop van Synthomer voor bijvoorbeeld halfjaarlijks groot onderhoud? 
ANTWOORD: De warmtevoorziening bestaat uit meerdere warmte-opwekkers. Bij uitval is er een back-up 
waardoor voldoende warmte geleverd kan worden uit de luchtwarmtepompen en/of de piekinstallatie. Vanuit 
de warmtewet zijn exploitanten verplicht te allen tijde leveringszekerheid te bieden. 
 

2 Welk onderzoek is er gehouden bij de betrokken bewoners? En zo ja in hoeverre zijn zij bereid om mee te 
werken aan het wijkverwarmingsproject “Dauwwarmte”? 
ANTWOORD: Bewoners zijn nog niet actief betrokken. Er is gekozen om de gemeenteraad eerst een 
principe besluit te laten nemen over de gemeentelijke bijdrage aan het project. Dit besluit is in februari 2022 
genomen. Ook moet ook de Samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners van het 
Warmtenet getekend zijn. Vanaf eind 2022 willen we inwoners van de hele wijk actief benaderen met 
informatie over duurzaamheid, energietransitie en besparingsmogelijkheden op energie in het algemeen. De 
inwoners van het plangebied krijgen daarbij altijd specifieke informatie over het warmtenet. Hoe meer 
resultaten we van het onderzoek naar het warmtenet hebben, hoe beter we de businesscase kunnen 
invullen. Pas als die helder is kunnen we de inwoners van het plangebied een aanbod doen en goed 
informeren. Dat kost dus nog tijd. Ondertussen kunnen we wel al communiceren naar alle inwoners van 
Dauwendaele over alle andere mogelijkheden om het energieverbruik NU te verlagen. 
 

3 Als het warmtenet doorgaat, is het dan verplicht om aan te sluiten? 

Notitie 

http://www.dwa.nl/dnr
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Bewoners worden niet gedwongen om aan te sluiten. Huiseigenaren kunnen ook kiezen voor alternatieven. 
Als 70% van de huurders aangeeft dat ze het warmtenet een goed idee vinden dan sluit Woongoed alle 
huurwoningen erop aan. In de bewonerscommunicatie geven wij een transparante vergelijking van alle 
mogelijke alternatieven. 
 

4 Betekent aansluiten op het warmtenet minder comfort voor de gebruiker? Klopt het dat de cv dan gevoed 
wordt met water van een lagere temperatuur? ANTWOORD: Nee, dat klopt niet. Het warmtenet levert warmte 
van hoge temperatuur (ca 70-80 gr C) waardoor het comfort niet verslechtert. Het is goed maar niet strikt 
noodzakelijk om de woning ingrijpend te isoleren, bijvoorbeeld met voorzetwanden of een nieuwe schil aan 
de buitenkant (‘theemutsmethode’). Het is dus ook NIET nodig om over te gaan naar laagtemperatuur 
verwarming van minder dan 50 graden Celsius.  
 

5 Hoe komt straks de warmte naar binnen in de woonhuizen. Bijna alle woningen hebben de cv-installatie op 
zolder staan. Hoe breng je deze warmte boven?  
De leidingen worden vanuit de straat de woning ingebracht. Op deze leidingen sluiten we zogenaamde 
stijgleidingen aan, die het warme water naar de plaats brengt waar nu (meestal) cv-installatie staat (op 
zolder). We onderzoeken nog of de stijgleiding binnendoor of buitenlangs kan lopen. Binnendoor heeft de 
voorkeur maar dan moet daar wel een geschikte plek voor zijn (door een meterkast, of door een schacht, of 
door een koof in een hoek bij de trap, etc.). Dit werken we later pas uit. We zorgen ook dat dit heel zorgvuldig 
gebeurt, misschien wel met een proefwoning. 

 
 

6 Hoe werkt straks de douche en warmwater voorziening en welke temperatuur heeft die dan? Kan iedereen 
van een groot gezin nog steeds allemaal achter elkaar onder de douche?  
ANTWOORD: Het warmtenet levert water van 70-80 gr C. Daarmee is het eenvoudig om warm water van de 
gewenste temperatuur te maken door bijvoorbeeld koud water bij te mengen tot ongeveer 55 graden. Prima 
geschikt om bijvoorbeeld een vette afwas goed schoon te krijgen. En in de douche met nog wat extra koud 
water comfortabel te douchen. Douchen van meerder personen na elkaar kan maar heeft wel een grens. Die 
wordt bepaald door de standaard die ook voor de hoeveelheid warm water voor nieuwbouw woningen wordt 
gebruikt: CW3 of CW4. Hogere CW-klassen zijn mogelijk maar brengen extra kosten met zich mee. Net als 
wanneer een bewoner de wens heeft om gelijktijdig uit meerdere kranen warmwater te tappen. Dan wordt 
tegen betaling de warmtewisselaar op zolder vergroot.  
 

7 Zakt de temperatuur in de warmteleiding wanneer het verder van de bron afkomt? Of wordt het ergens weer 
‘opgekrikt’? ANTWOORD: De leidingen krijgen zeer goede isolatie waardoor de temperatuur aan het einde 
van het warmtenetnet nog hoog genoeg is om de woningen te verwarmen. Aan het einde van het net komen 
indien nodig ook temperatuurkleppen. Die zorgen dat het water in de leidingen en/of in de afleverset niet te 
ver afkoelt in de perioden dat er geen afname is in de woningen. 
  

8 Van het aardgas af betekent ook inductie (elektrisch) koken. Hoe kunnen de projectgroep warmtenet en de 
bewoners dit realiseren? Denk aan de aanschaf van inductie kookplaten, ovens, pannen, potten en alles wat 
erbij komt. In veel woningen zijn nu geen voorzieningen om elektrisch te gaan koken, daarvoor moeten extra 
stroomleidingen en groepen aangelegd worden vanuit de meterkast en wie gaat dit allemaal betalen? 
ANTWOORD: in de kostenvergelijking is dit meegenomen. Op dit moment is er een regeling van het Rijk 
(ISDE) waarbij bewoners die op een warmtenet aansluiten een bedrag van circa 3000 euro subsidie krijgen. 
Dit bedrag dekt de kosten voor de ombouw naar elektrisch koken, het aansluiten en eventuele woning 
aanpassingen. 
 

9 Als elk huishouden op inductie gaat koken verbruiken we met z’n allen meer elektriciteit. In hoeverre is het 
huidige elektriciteitsnet geschikt om deze extra belasting te verwerken 
ANTWOORD: Elektrisch koken is geen enkel probleem voor het net. Elektrisch rijden (het grootschalig 
opladen van auto’s) hebben wij niet onderzocht maar dit is een goed onderwerp om bij de netbeheerder aan 
te kaarten. 
 

10 In dit stuk van Dauwendaele wonen steeds meer mensen met een eigen woning. Als huiseigenaar kijk je 
naar de toekomst en een hybride warmtepomp wordt steeds betaalbaarder. Met de aanschaf hiervan ben je 
veel minder afhankelijk van één partij die de warmte levert. Die partij heeft een monopoliepositie. Kan die de 
prijs van de warmte zomaar verhogen? 
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ANTWOORD: een hybride warmtepomp is inderdaad een mogelijke (tussen)oplossing. De overheid is 
voornemens om op (langere) termijn geen gas meer te leveren in de wijken. Gasverbruik en gasaansluitingen 
kunnen nu natuurlijk nog niet verboden worden. Maar het rijk werkt aan wetgeving om dit op termijn wel te 
verbieden. Qua tariefstelling is het zo dat de warmtewet de consument hier altijd beschermd door middel van 
maximale tarieven. Deze maximum tarieven worden jaarlijks door de ACM vastgesteld.    
. 

11 Als mensen verplicht worden om van het aardgas af te gaan, zoeken ze andere wegen om hun woning te 
verwarmen. Het kostenaspect speelt dan een belangrijke rol. Wat is voor ieder’s huis de beste oplossing? 
Voor een huurder zal dit anders zijn dan voor een huiseigenaar. Hoe kunnen we de mogelijkheden goed 
vergelijken? De houtkachel wint als alternatief voor verwarming steeds meer terrein, maar de brandlucht 
hiervan ervaren veel mensen (buren) als heel vervelend.  
ANTWOORD: De kosten zijn heel belangrijk! In de communicatie over het warmtenet en alternatieven zullen 
heel duidelijk maken wat de kostenverschillen zijn tussen verschillende oplossingen. Om woningen in de 
toekomst te verwarmen zullen voornamelijk elektrische warmtepompen en warmtenetten worden toegepast. 
Bij het warmtenet blijft het comfort hoog door de gebruikte hoogtemperatuuroplossing van het warmtenet. 
Daardoor is minder isolatie nodig, en de warmte wordt ‘gebruiksklaar’ afgeleverd in de woningen. Houtstook 
heeft veel nadelen  voor milieu en gezondheid en wordt misschien wel verboden in stedelijk gebied.  
 

12 In hoeverre is onderzocht om bij de bron van de warmte, deze warmte om te zetten in groene waterstof? 
Deze groene waterstof te gebruiken in het bestaande of aangepaste gasnet en hiermee de woningen te 
verwarmen? ANTWOORD: Het is (theoretisch) mogelijk om restwarmte om te zetten naar elektriciteit en van 
deze elektriciteit waterstof te maken. Het rendement hiervan is echter zeer laag (van warmte naar elektriciteit 
heeft een rendement van ongeveer 10-15%). Het is daarom energetisch veel beter om de warmte op te 
waarderen en rechtstreeks in te zetten voor verwarmingsdoeleinden. Voor het verwarmen van 900 huizen 
hebben we veel meer nodig dan we met de restwarmte kunnen opwekken en zouden we bij moeten kopen. 
Dan verbruiken we opgeteld meer in plaats van minder energie. 
 

13 Bij het gebruik van groene waterstof in de bestaande leidingen zijn veel minder ingrijpende werkzaamheden 
nodig. Dat is toch veel aantrekkelijker voor de inwoners? 
ANTWOORD: Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van waterstof (naast het slechte 
rendement van het omzetten van de restwarmte zie vorig punt. 

• Is de gasleiding wel geschikt? Niet al de gasleidingen zijn namelijk geschikt voor waterstof. 
• Is er wel voldoende waterstof? Het gebruik van waterstof wordt nog volop ontwikkeld. In eerste 

instantie zal het vooral beschikbaar komen in de industrie en voor zwaar transport. Als er niet 
voldoende is zal de prijs van waterstof voorlopig hoog zijn. 

• Waterstof is ‘slechts’ een drager. Voor het maken van waterstof zijn ‘conventionele’ energiebronnen 
nodig, bijvoorbeeld gas en dat willen we juist niet gebruiken tenzij het ‘groen’ (bio)gas is. We willen 
dus alleen waterstof uit niet-fossiele bronnen en die zijn nog niet volop voorhanden.  
 

14 Wat worden de aansluitkosten voor de woning op het warmtenet, naast de aanschaf van de kookapparatuur, 
ovens, pannen etc. 
ANTWOORD: De businesscase is nog niet af. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Pas als de 
businesscase klaar is kunnen we een aanbod aan de inwoners doen. De doelstelling is om de aansluitkosten 
zo laag mogelijk te houden; gratis voor huurders en rond de 500 euro voor woningeigenaren. De overige 
aanschafkosten kunnen uit de ISDE-subsidie betaald worden (zie ook vraag 6). 

  
15 Wordt het bestaande gasnetwerk weggehaald bij aanleg van het warmtenet?   

ANTWOORD: Het gasnetwerk moet blijven voor bewoners die eventueel niet aansluiten op het warmtenet. 

Met opmerkingen [RdB1]: Dit heb ik nog toegevoegd is dat 
correct? 


