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1. Context van de wijk
'Statenkwartier aardgasvrij in 2030

Doel onderzoek en rapportage: 

– Verdieping en inzicht in aardgasvrije varianten

– Betrokkenheid bewoners vergroten

– Statenkwartier als voorbeeldwijk in Den Haag

Kenmerken Statenkwartier:

– Bouwjaar 1900-1920,  veel particulier bezit

– Laagbouw 30% en ‘hoogbouw’ 70%

– Aardgasverbruik gemiddeld: 1.835 m3

– Helft van de wijk aardgasnet ouder dan 30 jaar, 

vervanging op termijn nodig

– Riolering grotendeels vervangen; paar straten nog gepland vanaf 
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1. Context van de wijk
'Drie referentiewoningen
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'Focus op vijf kansrijke varianten

1. Collectief warmtenet 70°C

2. Collectief warmtenet 50°C - warmtapwaterbooster in elke woning

3. Hernieuwbaar gas - cv-ketels op waterstof

4. Mix van Concept 1 en 3

5. ‘All electric’ - buitenlucht warmtepomp per woning

2. Routes naar aardgasvrij
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2. Routes naar aardgasvrij

• Individuele bodemgekoppelde
warmtepompen zijn niet meegenomen. 
Deze zijn duurder
dan lucht warmtepompen

• We vergelijken de varianten
met de huidige situatie met 
aardgasketels
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'1. Drie isolatiepakketten afhankelijk van aangeleverde cv-

temperatuur

Huidige situatie:
- Enkelglas/voorzetramen
- Geen spouwmuur
- Geen dak/vloerisolatie
- Natuurlijke ventilatie
- Radiatoren

Pakket A:
- Enkel glas/voorzetramen
- Dakisolatie
- Vloerisolatie
- Natuurlijke ventilatie
- Radiatoren (aangepast)

Pakket B:
- HR+ glas
- Isolatie binnenmuren
- Dak/vloerisolatie
- Mechanische ventilatie
- Convectoren/vloerverw.

90°C 70°C 50°C

2. Stappenplan aanpassing warmte-afgiftesysteem

1  Radiatoren inregelen

2  Test cv-aanvoertemperatuur ketel verlagen: 70°C

'3  Aanpassingen: 

' - ventilatoren plaatsen op radiatoren

' - vergroten radiatoren of vervangen door convectoren

' - vloerverwarming in woonkamer

'Benodigde woningaanpassingen bij verschillende varianten

3. Elektrisch koken

7/34

2. Routes naar aardgasvrij



'Financieel, CO2 emissie risico’s, praktische inpassing
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3. Vergelijking varianten

1. Collectief warmtenet 70°C

2. Collectief warmtenet 50°C

3. Hernieuwbaar gas

4. Mix van Concept 1 en 3

5. ‘All electric’ - buitenlucht warmtepomp per woning



Variant 1: Warmtenet 70°C
Duurzame warmtebronnen

Kansen voor de wijk:

Piekvoorziening voor warmteproductie t.b.v. warmtenet

Nodig voor economisch optimaal werkend warmtenet en back up voorziening

• Variant 1a met collectieve aardgasketels

• Variant 1b met collectieve lucht warmtepompen

• Maakt het warmtenet volledig aardgasvrij

• Total Cost of Ownership stijgt met ruim € 7.000,- per woning

Infrastructuur

Inpassing leidingnet (smalle straten met veel kabels/leidingen)

Aanpassingen in de woningen

• Vervanging cv-ketel door warmte-afleverset met warmtemeter

• Inpandige leidingen vanuit de straat naar warmte-afleverset

• Isolatiepakket A

• Geschikt maken warmte-afgiftesysteem voor cv-water maximaal 70°C
Warmteafleverset 9/34



Variant 2: Warmtenet 50°C
Duurzame warmtebronnen

Kansen voor de wijk:

Piekvoorziening voor warmteproductie t.b.v. warmtenet

Uitgangspunt is vooralsnog de inzet van collectieve aardgasketels

Infrastructuur

Inpassing leidingnet (smalle straten met veel kabels/leidingen)

Aanpassingen in de woningen

• Vervanging cv-ketel door:

• Warmte-afleverset met warmtemeter

• Booster warmtepomp en boilervat voor naverwarming voor warmtapwater

(dit kan in de toekomst ook met innovatie afleversets met e-booster)

• Inpandige leidingen vanuit de straat naar warmte-afleverset

• Isolatiepakket B

• Geschikt maken warmte-afgiftesysteem voor cv-water maximaal 50°C

Tapwaterboosterwarmtepomp
(bron Itho) 10/34



Variant 3: hernieuwbaar gas in bestaand gasnet
Inventarisatie mogelijke gassen

• Groengasproductie uit slibvergisting AWZI Houtrust

• Potentie voor 800 tot 1.200 woningen

• Beter te benutten in warmte/kracht-motoren dan in cv-ketels in woningen

• Waterstof:

• Grijze H2 (produceren uit aardgas)

• Groene H2 (produceren uit hernieuwbare elektriciteit)

Optie groene waterstof

• Aanvoeren per schip / tankwagen naar Den Haag?

• Lokaal produceren via invoedpunt (stekker) windparken op zee

• Verkooprijzen:

• € 8,50 tot 5,- per kg waterstof (excl. kosten voor tussenopslag en 

invoeden in bestaand gasnet)

• Aanname voor dit onderzoek

• Tarief: € 5,50 per kg waterstof (prijspeil 2020 excl. energiebelasting)

• Prijsdaling 2% per jaar

Infrastructuur

Hergebruik/aanpassen bestaand aardgasnet (geen kapitaalvernietiging)

Aanpassingen in de woningen

• CV-ketels in woningen geschikt maken voor waterstof

• Betere schilisolatie (in principe niet nodig, wel wenselijk in het kader van 

energiebesparing)

• Aanpassing warmte-afgiftesysteem niet nodig

Vergelijking aardgas en groene waterstof (excl btw)

11/34



Variant 4: Mix van warmtenet 70°C en hernieuwbaar gas

'Deze variant is een mix van:

Variant 1a: warmtenet van 70°C (piekvoorziening met aardgasketels)

– Toepassen waar aardgasnet aan vervanging toe is 

– Omvang circa 2.500 woningen

Variant 3: hernieuwbaar gas (groene waterstof) 

– Toepassen waar aardgasnet jonger dan 30 jaar is 

– Omvang circa 2.500 woningen

waterstof

waterstof

2/34
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Variant 5: All electric

Duurzame warmtebron

Buitenlucht

Infrastructuur

Wanneer alle woningen warmtepompen krijgen is waarschijnlijk

verzwaring van het elektriciteitsnet nodig.

Aanpassingen in de woningen

– Vervanging cv-ketel door buitenlucht warmtepomp en boilervat warmtapwater

– Plaatsing buitenlucht unit van de warmtepomp op het dak, een uitbouw of in de tuin

– Inpandige leidingen van warmtepomp naar oude plek cv-ketel

– Isolatiepakket B

– Geschikt maken warmte-afgiftesysteem voor cv-water maximaal 50°C
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'Integrale kostenanalyse (IKA)

Definitie IKA:

– Weging van alle kosten in de keten van warmte-opwekking en transitie naar aardgasvrij

(vanaf energiebron, infrastructuur tot en met aanpassingen in de woningen). 

– Zonder uitspraak te doen voor wiens rekening welke kosten zijn.

– Verzwaring elektriciteitsnet/aanpasing gasnet door netbeheerder is meegenomen.

Resultaat:  Total Costs of Ownership per gemiddelde woning

3. Vergelijking varianten
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– Variant 1a (warmtenet 70°C) is de goedkoopste optie

– Variant 2 (warmtenet 50°C) is de duurste optie

3. Vergelijking varianten
'IKA bij een discontovoet van 5,0%
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– Variant 1a (warmtenet 70°C, gaspiek) wordt goedkoper vanwege hoge voorinvestering en lage exploitatiekosten

– Variant 3 (waterstof) wordt de duurste vanwege de hoge exploitatiekosten

3. Vergelijking varianten
'IKA bij een discontovoet van 3,0% (conform Startanalyse ECW)
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3. Vergelijking varianten

De herkomst van elektriciteit bepaalt CO2  emissie

– Huidige mix: 0,43 kg CO2/kWh

– Toekomst: 0,34 kg CO2/kWh (NTA 8800)

Conclusies

– Variant 3 (groene waterstof) leidt tot laagste emissie maar 

tot de hoogste TCO.

– Variant 1b (warmtenet 70°C, duurzame piek) scoort qua CO2

als tweede beste.

– Het verschil tussen variant 1b en variant 1a (warmtenet 70°C, 

gaspiek) is erg klein.

(variant 4 is de mix van variant 1 en 3)

'CO2-emissie bij TCO 30 jaar (gemiddelde woning)
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3. Vergelijking varianten

Uitgangspunten:

• IKA is berekend bij 

discontovoet 3% voor een

gemiddelde woning

• Investering en jaarlijkse 

energie- en onderhouds-

kosten zijn voor de 

boven/benedenwoning

• Bedragen zijn incl. btw
18/34



4. Blauwdruk voor een business case

Voorlopige modelkeuze

– Exploitant bouwt en exploiteert warmte-opwekking, distributie tot en met de warmte-afleverset in woning

– Bewoners betalen:

– Eenmalige aansluitbijdrage voor aansluiting op warmtenet (BAK)

– Jaarlijks vastrecht en GJ-tarief conform tarieven warmtewet 2020

Business case warmtenet voor 5.000 woningen

– vereenvoudigd, zonder rekening te houden met vollooptijd/fasering en risico’s 

– gewenst financieel rendement 8%

– inschatting minimaal benodigde BAK per woning (incl btw):

19/34

'Benodigde elementen en afwegingen



4. Blauwdruk voor een business case
'Organisatie en risico’s

Keten Warmteproductie Distributie Levering Eindgebruiker

Technieken
Restwarmte AWZI

Geothermie
Koppeling Haags

warmtenet
Piekvoorziening

Warmtenet 70/50°C In- en verkoop van 
warmte

Klantenservice en 
facturatie

Vervangen ketel door 
afleverset

Schilisolatie
Aanpassing cv 70°C

Elektrisch koken

Stakeholder
Warmteproducent

Hoogheemraadschap
Warmtebedrijf

Warmtebedrijf
en/of 

Netbeheerder

Warmtebedrijf Particulier
Woningcorporatie

Huurder

Financieel
Hoge investeringen

Prijsrisico (subsidie’s)
Vollooprisico
Afnemende

warmtevraag door 
toenemende isolatie

Hoge 
(voor)investeringen

Vollooprisico

Verschillende tarief-
arragementen

Risico’s afdekken in 
leveringscontracten

Zekerheid over 
warmteprijs

Aansluitkosten
(eenmalig)

Kosten aanpassing
woning

Financiering
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5. Organisatiestructuur en aanpak vervolg

'Regie en de rol van de gemeente

Uit rapport KaapZ i.o.v. Provincie Zuid-Holland

– wijken aanwijzen die binnen bepaalde tijdstermijn aardgasvrij moeten worden

– mogelijke rollen bij op te richten warmtebedrijf:
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1. Bewoners informeren, draagvlak voor voorkeursvariant

2. Organisatiemodel uitwerken: rol klankbordgroep en regierol Gemeente

3. Projectplan/businessplan uitwerken: voorkeurswijk, programma van eisen

4. Contractvorming met marktpartijen

5. Uitwerken concrete propositie aan bewoners

Uitrol “Variant 1: warmtenet 70°C” in 5 tot 10 jaar voor de hele wijk:

– Start met warmtecentrale bij AWZI Houtrust voor circa 500 woningen

– Groei naar 3000 tot 5000 woningen met geothermie of Leiding door het Midden

22/34

5. Organisatiestructuur en aanpak vervolg

'Vervolgstappen Statenkwartier



Geothermie of
Leiding door het Midden

1 Warmtenet voor 500 
woningen

vanuit Houtrust

2 Doorgroei naar 5000 
woningen

5. Organisatiestructuur en aanpak vervolg

'Mogelijke fasering
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Bijlagen

1. Kaarten van de wijk

2. Overzichten kosten bewoners per woningtype

3. Uitgangspunten bij de berekeningen

'Behorende bij het rapport Statenkwartier aardgasvrij
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Bijlage 1: kaarten van de wijk

'Hoofdfunctie per pand
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Bijlage 1: kaarten van de wijk

'Type pand
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Bijlage 1: kaarten van de wijk

'Bouwperiode panden
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Bijlage 1: kaarten van de wijk

'Gasleidingen Stedin
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Bijlage 1: kaarten van de wijk

'Prognose rioolvervanging Gemeente Den Haag
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Bijlage 2: Overzichten kosten bewoners per woningtype

'Uitgangspunten:

– De bedragen zijn inclusief btw, prijspeil 2020

– De volgende subsidies voor bewoners zijn meegenomen:

– Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

– Subsidie Woningisolatie gemeente Den Haag

– Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen

– In de energiekosten is buiten beschouwing gelaten:

– Het gebouwgebonden (huishoudelijk) elektriciteitsverbruik

– Vastrecht elektriciteitsaansluiting

– Teruggave Energiebelasting
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 1a. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

gaspiek 

 1b. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

duurzame piek 

 2. Warmtenet 

50/30°C 

Effluent + 

gaspiek 

 3. 

Hernieuwbaar 

gas 

 5. All electric 

lucht warmte-

pompen 

Type voorzieningen toegepast per variant

Voor ruimteverwarming Combiketel Warmteset Warmteset Warmteset H2 ketel Warmtepomp

Voor warmtapwater Combiketel Warmteset Warmteset Set+booster H2 ketel Warmtepomp

Voor koken Gas Inductie Inductie Inductie Inductie Inductie

Isolatie maatregelen Geen Pakket A Pakket A Pakket B Geen Pakket B

Mechanische ventilatie (met CO2-sturing) Nee Nee Nee Ja Nee Ja

Kostenpost / Geldstroom

Investeringen

Bijdrage aansluitkosten warmtenet € 0 € 4.114 € 12.342 € 10.164 € 0 € 0

Aanpassing isolatie en ventilatie € 0 € 7.682 € 7.682 € 50.594 € 0 € 50.594

Aanpassing verwarmingsinstallatie € 1.936 € 4.266 € 4.266 € 8.042 € 3.141 € 19.079

Aansluiting elektra, koken, pannen en verwijderen aansluiting gas € 0 € 2.744 € 2.744 € 2.744 € 2.142 € 2.744

Totale investering € 1.936 € 18.806 € 27.034 € 71.544 € 5.283 € 72.416

Subsidie voor isolatie en warmtepomp -€                         4.154-€               4.154-€               4.804-€               -€                         5.854-€               

Totale investering met subsidie 1.936€                14.652€              22.880€              66.740€              5.283€                66.563€              

Jaarlijkse energiestromen

Vraag warmte (GJ) 71                        51                        51                        38                        71                        38                        

Verbruik aardgas (m
3) 2.340                  -                       -                       -                       -                       -                       

Externe warmtelevering (GJ) -                       51                        51                        38                        -                       -                       

Verbruik groen gas (m
3
) -                       -                       -                       -                       7.621                  -                       

Verbruik elektriciteit voor opwekking warmte (kWh) -                       -                       -                       1.052                  -                       3.758                  

Verbruik elektriciteit voor algemeen gebruik (kWh) -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Jaarlijkse uitgaven

Inkoop externe warmtelevering € 0 € 1.967 € 1.967 € 1.527 € 0 € 0

Inkoop gas en/of elektriciteit voor opwekking warmte € 2.090 € 0 € 0 € 248 € 4.788 € 887

Inkoop elektriciteit voor algemeen gebruik € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Onderhoud installaties € 121 € 0 € 0 € 0 € 145 € 242

TOTAAL jaarlasten per woning voor bewoner/eigenaar 2.211€                1.967€                1.967€                1.776€                4.933€                1.129€                

Opbouw TCO over 30 jaar (geindexeerd, met verdiscontering)

Aandeel investering € 1.936 € 14.652 € 22.880 € 66.740 € 5.283 € 66.563

Aandeel herinvestering € 1.254 € 0 € 0 € 0 € 1.568 € 3.658

Aandeel energie en onderhoud € 60.890 € 53.520 € 53.520 € 47.900 € 99.000 € 29.210

Som TCO over 30 jaar € 64.080 € 68.172 € 76.400 € 114.640 € 105.851 € 99.431

Verschil met referentie € 0 € 4.092 € 12.320 € 50.560 € 41.770 € 35.351

Casus: herenhuis rijwoning 

 0. Huidige 

situatie 

aardgas 

Variant 

Alle bedragen zijn in euro per woning inclusief BTW 

Kostenpost van toepassing bij variant
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 0. Huidige 

situatie 

aardgas 

 1a. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

gaspiek 

 1b. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

duurzame piek 

 2. Warmtenet 

50/30°C 

Effluent + 

gaspiek 

 3. 

Hernieuwbaar 

gas 

 5. All electric 

lucht warmte-

pompen 

Type voorzieningen toegepast per variant

Voor ruimteverwarming Combiketel Warmteset Warmteset Warmteset H2 ketel Warmtepomp

Voor warmtapwater Combiketel Warmteset Warmteset Set+booster H2 ketel Warmtepomp

Voor koken Gas Inductie Inductie Inductie Inductie Inductie

Isolatie Geen Pakket A Pakket A Pakket B Geen Pakket B

Mechanische ventilatie (met CO2-sturing) Nee Nee Nee Ja Nee Ja

Kostenpost / Geldstroom

Investeringen

Bijdrage aansluitkosten warmtenet € 0 € 4.114 € 12.342 € 10.164 € 0 € 0

Aanpassing isolatie en ventilatie € 0 € 3.841 € 3.841 € 26.359 € 0 € 26.359

Aanpassing verwarmingsinstallatie € 1.936 € 3.558 € 3.558 € 5.210 € 3.141 € 14.298

Aansluiting elektra, koken, pannen en verwijderen aansluiting gas € 0 € 2.744 € 2.744 € 2.744 € 2.142 € 2.744

Totale investering € 1.936 € 14.257 € 22.485 € 44.477 € 5.283 € 43.401

Subsidie voor isolatie en warmtepomp -€                         2.077-€               2.077-€               2.727-€               -€                         3.777-€               

Totale investering met subsidie 1.936€                12.180€              20.408€              41.750€              5.283€                39.624€              

Jaarlijkse energiestromen

Vraag warmte (GJ) 51                        38                        38                        26                        51                        26                        

Verbruik aardgas (m
3) 1.714                  -                       -                       -                       -                       -                       

Externe warmtelevering (GJ) -                       38                        38                        26                        -                       -                       

Verbruik groen gas (m
3
) -                       -                       -                       -                       5.582                  -                       

Verbruik elektriciteit voor opwekking warmte (kWh) -                       -                       -                       842                      -                       2.674                  

Verbruik elektriciteit voor algemeen gebruik (kWh) -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Jaarlijkse uitgaven

Inkoop externe warmtelevering € 0 € 1.600 € 1.600 € 1.226 € 0 € 0

Inkoop gas en/of elektriciteit voor opwekking warmte € 1.591 € 0 € 0 € 199 € 3.567 € 631

Inkoop elektriciteit voor algemeen gebruik € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Onderhoud installaties € 121 € 0 € 0 € 0 € 145 € 242

TOTAAL jaarlasten per woning voor bewoner/eigenaar 1.712€                1.600€                1.600€                1.424€                3.712€                873€                    

Opbouw TCO over 30 jaar (geindexeerd, met verdiscontering)

Aandeel investering € 1.936 € 12.180 € 20.408 € 41.750 € 5.283 € 39.624

Aandeel herinvestering € 1.254 € 0 € 0 € 0 € 1.568 € 3.658

Aandeel energie en onderhoud € 46.990 € 43.320 € 43.320 € 38.210 € 75.070 € 22.600

Som TCO over 30 jaar € 50.180 € 55.500 € 63.728 € 79.960 € 81.921 € 65.882

Verschil met referentie € 0 € 5.320 € 13.548 € 29.780 € 31.740 € 15.702

Casus: boven- of benedenwoning Variant 

Alle bedragen zijn in euro per woning inclusief BTW 

Kostenpost van toepassing bij variant
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 0. Huidige 

situatie 

aardgas 

 1a. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

gaspiek 

 1b. 

Warmtenet 

70/50°C 

Geothermie + 

duurzame piek 

 2. Warmtenet 

50/30°C 

Effluent + 

gaspiek 

 3. 

Hernieuwbaar 

gas 

 5. All electric 

lucht warmte-

pompen 

Type voorzieningen toegepast per variant

Voor ruimteverwarming Combiketel Warmteset Warmteset Warmteset H2 ketel Warmtepomp

Voor warmtapwater Combiketel Warmteset Warmteset Set+booster H2 ketel Warmtepomp

Voor koken Gas Inductie Inductie Inductie Inductie Inductie

Isolatie Geen Pakket A Pakket A Pakket B Geen Pakket B

Mechanische ventilatie (met CO2-sturing) Nee Nee Nee Ja Nee Ja

Kostenpost / Geldstroom

Investeringen

Bijdrage aansluitkosten warmtenet € 0 € 4.114 € 12.342 € 10.164 € 0 € 0

Aanpassing isolatie en ventilatie € 0 € 3.519 € 3.519 € 21.301 € 0 € 21.301

Aanpassing verwarmingsinstallatie € 1.936 € 3.558 € 3.558 € 4.738 € 3.141 € 13.547

Aansluiting elektra, koken, pannen en verwijderen aansluiting gas € 0 € 2.216 € 2.216 € 2.216 € 2.142 € 2.216

Totale investering € 1.936 € 13.407 € 21.635 € 38.419 € 5.283 € 37.065

Subsidie voor isolatie en warmtepomp -€                         1.385-€               1.385-€               2.035-€               -€                         3.085-€               

Totale investering met subsidie 1.936€                12.022€              20.250€              36.385€              5.283€                33.980€              

Jaarlijkse energiestromen

Vraag warmte (GJ) 35                        29                        29                        19                        35                        19                        

Verbruik aardgas (m
3) 1.178                  -                       -                       -                       -                       -                       

Externe warmtelevering (GJ) -                       29                        29                        19                        -                       -                       

Verbruik groen gas (m
3
) -                       -                       -                       -                       3.836                  -                       

Verbruik elektriciteit voor opwekking warmte (kWh) -                       -                       -                       673                      -                       2.004                  

Verbruik elektriciteit voor algemeen gebruik (kWh) -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Jaarlijkse uitgaven

Inkoop externe warmtelevering € 0 € 1.327 € 1.327 € 1.023 € 0 € 0

Inkoop gas en/of elektriciteit voor opwekking warmte € 1.163 € 0 € 0 € 159 € 2.521 € 473

Inkoop elektriciteit voor algemeen gebruik € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Onderhoud installaties € 121 € 0 € 0 € 0 € 145 € 242

TOTAAL jaarlasten per woning voor bewoner/eigenaar 1.284€                1.327€                1.327€                1.182€                2.666€                715€                    

Opbouw TCO over 30 jaar (geindexeerd, met verdiscontering)

Aandeel investering € 1.936 € 12.022 € 20.250 € 36.385 € 5.283 € 33.980

Aandeel herinvestering € 1.254 € 0 € 0 € 0 € 1.568 € 3.658

Aandeel energie en onderhoud € 35.080 € 35.820 € 35.820 € 31.570 € 54.570 € 18.500

Som TCO over 30 jaar € 38.270 € 47.842 € 56.070 € 67.955 € 61.421 € 56.139

Verschil met referentie € 0 € 9.572 € 17.800 € 29.685 € 23.150 € 17.868

Alle bedragen zijn in euro per woning inclusief BTW 

Kostenpost van toepassing bij variant
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Casus: appartement Variant 



Bijlage 3: Uitgangspunten bij de berekeningen

A   Uitgangspunten woningen

B   Uitgangspunten Integrale Kosten Analyse Statenwarmte
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