










































































Wegingskader zonnevelden binnen de REKS Wegingskader zonnevelden binnen de REKS 

Documentnummer:  L2014 P003
Datum:  18 01 2021

Landschapsniveau

Kavelniveau

Objectniveau

Maatwerk in agrarische gebieden:

Criteria:

Altijd; 
zon op dak en langs Rijksinfrastructuur 
(langs geluidswal, berm van de rijksweg en 
incourante zones, gelieerd aan de weg) en 
in de Hubs met wind- en zonne-energie of 
alleen zonne-energie (zie legendakaart Altijd op volgend blad).

Néé, tenzij; 
grondgebonden zonnepanelen in 
laag dynamische gebieden in het 
buitengebied mogen niet tenzij goed 
ingepast en deze substantieel bijdragen 
aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit 
en gebiedsopgaven.

Nooit; 
géén grondgebonden zonnepanelen 
in het Natuurnetwerk Brabant, 
verbrede beekdalen, noodzakelijk voor 
klimaatdoelstellingen en biodiversiteit, 
en cultuurhistorische ensembles.

Natuurnetwerk 
Brabant
https://kaartbank.brabant.nl/
viewer/app/Kaartbank

Verbrede beekdalen:
de beekdalbodems en beekdal overstromingsvlakten 
uit bodematlas Provincie Noord Brabant  
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas: legenda-eenheden geomorfologische kaart 

In hubs met wind- en zonne-energie 
of alleen zonne-energie: integrale 
gebiedontwikkeling

in combinatie met opslag van energie, 
gebiedsontwikkelingen door middel van 
energietransitie.

In bedrijfsterreinen en randen van 
bedrijfsterreinen

inpassing van bedrijfsterreinen in de omgeving 

Voorkomen van verliezen van 
landbouwgrond | -locatie, én juist inzetten 
op versterken van de landbouwkundige 
structuur op basis van de toekomstige 
maatschappelijke vragen.

(vragen als meer grondgebondenheid, extensiever grondgebruik, 
minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verhogen 
biodiversiteit en verhoging van locale voedselproductie). 

Voorkomen van belemmering van 
bedrijfsvoering en toekomstige groeiruimte 
van aangrenzende agrariërs.

(bijvoorbeeld aandacht voor huiskavels en aangrenzende kavels i.v.m. 
weidegang in omgeving en nevenfuncties als recreatie en zorg).

Sociale structuur van stoppers, blijvers 
en opvolgers belangrijk voor duurzame 
ontwikkeling van het gehele gebied en de 
landbouwkundige structuur. 

Zonnevelden moeten groeiruimte blijven geven. 

Zonnevelden op incourante kavels op 
basis van grootte, slechte ontsluiting, 
ongunstige hydrologische situatie, nadelige 
beschaduwing voor teelten. 

Goede landbouwkavels zijn kavels, die aansluiten bij de bedrijfsvoering 
(huiskavels, aangrenzende kavels), goed ontsloten zijn, hebben een 
goede kavel en verwerkingsvorm op basis van teelten, hydrologisch 
geschikt. 

Zonnevelden zo inrichten dat negatieve 

bodemvochtigheid, bodemstructuur en de 
hydrologische situatie niet voorkomen en 
zelfs verbeterd worden. 

Verbetering is ook in belang van de omringende agrariërs. 

Ja mits; 
grondgebonden zonnepanelen in 
hoogdynamische gebieden mits 
goed ingepast en bijdragen aan 
klimaatdoelstellingen, 
biodiversiteit en 
gebiedsopgaven.

Maatwerk in Ruimtelijke inpassing op 
schaalniveau landschap, kavelniveau 
en objectniveau 

Criteria:

 Ruimtelijke beleving en zichtbaarheid 

 Schaal van het zonneveld past bij de    
 schaal van de locatie.

 Draagkracht van het landschap bepaalt   
 aantal velden.

 zonneveld per landschapseenheid.

 Landschappelijke inpassing heeft      
 landschappelijke kwaliteit en is geen %.

 Realistische maatvoering van robuuste   
 en toekomstbestendige randen van het   
 zonneveld (zie bijlagen handreiking). 

 Meenemen van lokale aandachtspunten
 bijvoorbeeld biodiversiteit, beheer,   
 dubbelgebruik, educatie, recreatie,
 omgevingsdialoog en participatie. 

Criteria uit kaartenatlas 
Provincie Noord Brabant

Ingrediënten van 
landschappelijke 
inpassing 
(zie bijlagen Regionale 
Handreiking voor duurzame 
opwek zonnevelden in 
buitengebied)

In randen van steden en dorpen
als duurzame groene afrondingen van 
occupatieranden naar het buitengebied

Multifunctioneel ruimtegebruik
pilots in de agrarische sector, 
combinatie van teelten met zonne-energie 

Opruimplicht na 
afschrijving  

Transitie binnen
landschapseenheden, op basis
van lokale afwegingen 

Op verweesde gronden, vloeivelden
vuilstortlocaties (gemeentelijk beleid), 
en boven parkeerterreinen, 
indien lokaal gewenst en passend 
binnen het lokale kader

Participatie 
meenemen als 
toestingcriteria  

25 Landschapseenheden

(Zie: Regionale Handreiking voor 
duurzame opwek zonnevelden in 
buitengebied)

Indien voldoende 
aansluitcapaciteit is 
op het netwerk:  

Extra 
beperkingen 
vanuit eigen 
gemeentelijk 
beleidskader 
zijn leidend bij 
afweging    
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Landschappelijke eenheden specifiek thema  geschikt voor zonneakkers ruimtelijke randvoorwaarden redenen voor géén zon 

Overdiepse polder nooit
onderdeel van 
overstromingsgebied 

Maas + uiterwaarden nooit NNB

Polder Waalwijk ja, mits handhaven van openheid 
binnen gemeentelijk kader duurzame opwek 

Polder Heusden  fortificaties ja, mits 

 kassengebied ja mits onderdeel van het erf robuuste erfbeplanting 

minder dan 2 hectare 

 open buitengebied ja mits met behoud van 
karakteristiek van het landschap, o.a. openheid  

lager heesterwallen en/of water en/of
lage grondwal rondom

 meer verdichte buitengebied ja mits brede houtwallen rondom 

Polder van Bokhoven  open buitengebied ja mits zo laag mogelijk lager heesterwallen en/of water en/of 
lage grondwal rondom

 meer verdichte buitengebied ja mits brede houtwallen rondom 

Drongelens kanaal ja mits met behoud van 
karakteristiek van het landschap, o.a. openheid  

Langstraat nooit NNB

Moer & Vaart nee, tenzij  

Loonse & Drunense duinen nooit NNB

Landgoed Pauwels coulissenlandschap nee, tenzij houtwallen en singels rondom 
verhouding paneel en open grond 1:3, 
toename biodiversiteit

De Lange Rekken nee, tenzij in bospercelen en in moerasgebieden 

Boswachterij Dorst nooit NNB

Stadsbos 013 nooit stedelijk uitloopgebied
omsloten door hubs

Park Moerenburg nooit stedelijk uitloopgebied 
omsloten door hubs

Mozaiek landschap 
Oisterwijk/Haaren/Udenhout coulissenlandschap nee, tenzij houtwallen en singels rondom 

verhouding paneel en open grond 1:3, 
toename biodiversiteit

Oisterwijkse vennen nooit NNB

Molenakker nee, tenzij onderdeel van het erf robuuste erfbeplanting 
minder dan 2 hectare 

Oisterwijkse heide
nee, tenzij 

passend in kavelgrootte landschap
bossen en houtwallen rondom of 
heidegebieden rondom

Het land van Hilver nee, tenzij diverse criteria 
bossen en houtwallen rondom 

Esdekkenlandschap van 
Hilvarenbeek

nooit
cultuurhistorisch 
landschappelijk ensemble 

Gorp & Roovert nooit NNB

Regte Heide nooit NNB

Rielsche heide
nee tenzij 

passend in kavelgrootte landschap
bossen en houtwallen rondom of 
heidegebieden rondom

Gilzesche heide
nee tenzij 

passend in kavelgrootte landschap
bossen en houtwallen rondom of 
heidegebieden rondom

Chaamse bossen & 
Alphense Bergen

nooit NNB

   wens tot 

  bundeling 

zonnevelden

   in de hub

Overdiepse polder

Maas + uiterwaarden

Polder Waalwijk

Polder Heusden

Polder van Bokhoven

Drongelens kanaal

Langstraat

Moer & Vaart

Loonse & Drunense duinen

Landgoed Pauwels

De Lange Rekken

Boswachterij Dorst

Stadsbos 013

Park Moerenburg

Mozaiek landschap 
Oisterwijk/Haaren/Udenhout

Oisterwijkse vennen

Molenakker

Oisterwijkse heide

Het land van Hilver

Esdekkenlandschap van 
Hilvarenbeek

Gorp & Roovert

Regte Heide

Rielsche heide

Gilzesche heide

Chaamse bossen & 
Alphense Bergen

Landschappelijke eenheden

nooit

nooit

ja, mits 
binnen gemeentelijk kader duurzame opwek 

ja, mits 

ja mits onderdeel van het erf 

ja mits met behoud van 
karakteristiek van het landschap, o.a. openheid  

ja mits 

ja mits zo laag mogelijk

ja mits 

ja mits met behoud van 
karakteristiek van het landschap, o.a. openheid  

nooit

nee, tenzij

nooit

nee, tenzij

nee, tenzij

nooit

nooit

nooit

nee, tenzij

nooit

nee, tenzij onderdeel van het erf 

nee, tenzij 

nee, tenzij 

nooit

nooit

nooit

nee tenzij 

nee tenzij 

nooit

onderdeel van 
overstromingsgebied 

NNB

NNB

NNB

NNB

stedelijk uitloopgebied
omsloten door hubs

stedelijk uitloopgebied 
omsloten door hubs

NNB

cultuurhistorisch 
landschappelijk ensemble 

NNB

NNB

NNB

25 Landschapseenheden 

Néé, tenzij; 
grondgebonden zonnepanelen in 
laag dynamische gebieden in het 
buitengebied mogen niet tenzij goed 
ingepast en deze substantieel bijdragen 
aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit 
en gebiedsopgaven.

Nooit; 
géén grondgebonden zonnepanelen 
in het Natuurnetwerk Brabant, 
verbrede beekdalen, noodzakelijk voor 
klimaatdoelstellingen en biodiversiteit, 
en cultuurhistorische ensembles.

Ja mits; 
grondgebonden zonnepanelen in 
hoogdynamische gebieden mits 
goed ingepast en bijdragen aan 
klimaatdoelstellingen, 
biodiversiteit en gebiedsopgaven.

Altijd

Nooit

Lokale afweging op basis van 
gemeentelijke zonnevisies 

Ruimtelijke criteria zonneladder binnen de REKS 

Nooit kaart:
combinatiekaart van Natuurnetwerk Brabant 
en Verbrede beekdalen (zie eerste poster)

Altijd; 
zon op dak en langs Rijksinfrastructuur 
(langs geluidswal, berm van de rijksweg en 
incourante zones, gelieerd aan de weg) en 
in de Hubs met wind- en zonne-energie of 
alleen zonne-energie (zie legendakaart Altijd).













































































































































































Ontwerpen aan het REKS Bod
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1. INLEIDING
 1.1  De opgave grootschalige opwek van elektriciteit in het buitengebied

 1.2  Ambitie
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 1.4  Dynamiek in de regio
 1.5  Kwaliteit van het landschap als basis
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 2.1  Hart van Brabant = een spons 
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De opgave tot 2030 (opgave Werkgroep regionale opgaaf duurzame opwek, 

02 09 2019 en verslag Stuurgroep 04 10 2019, opgave Roelof Kooistra 20 11 2019)
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Brabant staat voor een grote opgave om in 2050 volledig onafhankelijk te worden van 
fossiele	brandstoffen.	In	het	voorjaar	van	2020	doet	de	regio	Hart	van	Brabant,	net	als	
alle andere regio’s in Nederland aan het rijk een ‘bod’ over de manier waarop de regio in 
2030 elektriciteit en warmte duurzaam denkt op te wekken.
In	dit	rapport	vindt	u	een	weerslag	van	het	onderzoek	en	het	uiteindelijk	gekozen	
ontwikkelscenario voor de duurzame opwek van elektriciteit in het buitengebied in het 
Hart van Brabant. De warmteopgave en de opwek van elektriciteit in het stedelijk gebied 
valt buiten deze studie. 

1.1 De opgave grootschalige opwek van elektriciteit in het 
buitengebied

De stuurgroep REKS Hart van Brabant heeft besloten uit te gaan va 1 TWh als 
richtwaarde voor Hart van Brabant. 
Voor de opgave in het buitengebied mag van de 1000 miljoen KWh worden afgetrokken:
1. De reeds gerealiseerde grootschalige opwek vanaf 2010 = 134 miljoen kWh
2. Kansrijke initiatieven voor grootschalige opwek in het stedelijk gebied = 
 140 miljoen kWh
3.  Te realiseren opwek met zonnepanelen op daken van bedrijven en postcoderoos- 
 projecten = 275 miljoen kWh

Wanneer 1 tot en met 3 wordt opgeteld is de verwachting dat in het stedelijk gebied tot 
2030 549 miljoen kWh is of kan worden opgewekt. Tot 2030 moeten we dus afgerond 
nog 451 miljoen kWh in het buitengebied opwekken. Dit komt overeen met ca. 50 
windmolens van 3 MW of 30 turbines van 5 MW of 440ha zonnepanelen óf een mix van 
zon en wind. 

1.2 Ambitie 

De	ambitie	voor	Hart	van	Brabant	is	om	een	gebiedsspecifieke	mix	van	duurzame	
energieopwekking te ontwikkelen die rechtdoet aan het karakter van de regio. Dit 
betekent dat niet zomaar alles overal kan. De draagkracht per landschapstype voor 
inpassing van grootschalige elektriciteitsopwekking is verschillend. Ook willen we 
een ‘leesbaar’ landschap behouden. Dit betekent dat inpassing van windturbines en 
zonnepanelen in het landschap ‘gevoelsmatig’ moet kloppen. Het moet aan iedereen uit 
te leggen zijn, het verhaal moet verteld én begrepen kunnen worden.
In	deze	studie	maken	we	per	landschapseenheid	afwegingen	en	zoeken	we	naar	
koppelkansen om met hulp van de energietransitie een gebied mooier, beter, 
klimaatbestendiger te maken. Alleen tot de gemeentegrens denken, doet geen recht aan 
de kwaliteit van het landschap van Hart van Brabant. 
Bijzonder voor deze regio is dat aan de Regionale Energie Strategie (RES) de K van 
Klimaat gekoppeld is (REKS). Er is uitdrukkelijk door de regio uitgesproken dat de 
energietransitie	gekoppeld	moet	zijn	aan	gebiedsspecifieke	opgaves	op	het	gebied	van	
klimaat, natuur en milieu. Een andere ambitie van de regio is om samen sterk te zijn. 
Deze grote opgave gaat iedereen aan en alleen als de regio samenwerkt, valt er een 
meerwaarde te creëren. Samen kunnen we het landschap van Hart van Brabant van de 
toekomst vormgeven.

1. INLEIDING
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Ruimtelijke visie HVB 2013 Collage van gemeentelijke structuurvisies

natuurinclusieve kringlooplandbouw 

kringloopboomteelt                klimaatadaptieve bekensystemen

wateroverlast|berging bij rivier de Maas                PAS problematiek

bedreiging Natura2000 gebieden            recreatiedruk

nieuwe woningen     verdroging    drinkwaterbescherming

verdichting van verstedelijkte gebieden  industrialisatie van de randen

hittestress       

netwerkaanpassing hoogspanning en laagspanning  

   veranderingen in mobiliteit 

     VAB problematiek

etcetera etcetera  
De dynamiek in de regio 
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1.3 Bestaand beleid 

Iedere	gemeente	heeft	een	eigen	structuurvisie	gemaakt.	Om	inzicht	te	krijgen	in	het	
gemeentelijk beleid hebben we een collage van de structuurvisies gemaakt. Opvallend 
is	dat	de	gemeentegrenzen	erg	bepalend	zijn.	Iedere	gemeente	heeft	een	eigen	legenda	
en beleid dat reikt tot aan de gemeentegrenzen. Landschapseenheden en doorgaande 
water en groenstructuren komen niet helder naar voren. Ook is de ene gemeente verder 
met het beleid ten aanzien van energietransitie dan andere. 

De ruimtelijke visie Hart van Brabant 2013 benoemt grote landschappelijke eenheden en 
structuren. Deze zijn echter weer te grofmazig om goed te kunnen bepalen waar zon en 
windenergie zou kunnen landen. 

1.4 Dynamiek in de regio

In	de	Werkgroep	Landschap	is	de	dynamiek	in	de	regio	ganalyseerd.	

In	het	Hart	van	Brabant	speelt	op	dit	moment	heel	veel;	er	worden	op	vele	
schaalniveaus	ruimtelijke	ingrepen	gepland	om	diverse	problematiek	op	te	heffen.	
Zoals;	transitie	naar	natuur	inclusieve	landbouw,	transitie	in	de	landbouwsector	
naar (grootschalige) duurzame voedselproductie, concentratie van de boomteelt, 
herstel van beeksystemen, de bedreiging van Natura2000 gebieden, de toename 
van recreatiedruk, PAS problematiek, verdroging, wateroverlast, waterberging bij de 
rivier, drinkwaterbescherming, verdichting van verstedelijkte gebieden, industrialisatie 
van de randen, gevolgen van hittestress, wens voor recreatieve uitloop en groene 
randen rondom woongebieden, aanpassingen aan het netwerk van hoogspanning en 
laagspanning,	de	aanleg	van	een	netwerk	van	snelfietspaden	en	de	VAB	problematiek.	

Om deze redenen hebben wij een dynamiekkaart van de regio gemaakt. Dit is geen 
beleid en heeft geen status maar moet gelezen worden als een poging om het landschap 
en de dynamiek in Hart van Brabant te vatten. 

Ditzelfde geldt voor het volgende hoofdstuk: de beschrijving van de landschappelijke 
eenheden.
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De dynamiek in de regio op kaart: Aan deze illustratie kunnen geen rechten ontleend worden  
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1.  Transitie naar natuurinclusieve landbouw 

2.  Transitie in de landbouwsector naar 
 (grootschalig) duurzame voedselproductie

3.   Concentratie boomteelt 
  
4.   Herstel bekensystemen

5.   Bedreiging Natura2000 gebieden, 
 toename recreatiedruk, PAS problematiek, verdroging

6.   Wateroverlast|berging bij rivier

7.   Drinkwaterbescherming

8.   Verdichting van verstedelijkte gebieden, industrialisatie van de randen. 
 Gevolg hittestress, wens voor recreatieve uitloop en groene randen rondom    
 woongebieden

9.  Aanpassingen aan netwerk hoogspanning en laagspanning  

10.		 Aanleg	netwerk	snelfietspaden	

11.  VAB problematiek 

Dynamiek in de regio (Werkgroep Landschap)
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Landschapseenheden in Hart van Brabant van zuid naar noord 
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1.5 Kwaliteit van het landschap als basis

Hart van Brabant kent een grote verscheidenheid aan landschappen gebaseerd op het 
abiotische, biotische en antropogene patroon. Deze landschappelijke eenheden zijn niet 
gemeentegrens	gebonden.	Ieder	landschap	kent	zijn	eigen	ruimtelijk,	ecologische	en	
functionele verschijningsvorm en dynamiek. 

Om goed te kunnen waarderen wat de kwaliteiten van de landschapseenheden zijn 
worden ze beknopt beschreven. Hierin worden de kansen voor het opwekken van 
duurzame energie in die landschappen aangegeven in aparte rapportages. 

Het Hart van Brabant is uniek door de grote verscheidenheid aan landschappen, 
gebaseerd op geomorfologie van dekzandruggen, beeksystemen en rivierdelta. 
De gradiënten zijn kenmerkend op laag en hoog schaalniveau: zand - veen - klei, hoog 
en droog - laag en nat. En bijzonder zijn de bekensystemen als verbindend stelsels 
tussen landschapseenheden, van bron tot delta.  

In	het	bijgevoegde	rapport	Ruimtelijke	kwaliteit	zijn	de	ruimtelijke	kwaliteiten	van	de	
herkenbare landschappelijke eenheden per landschapseenheid in het plangebied van de 
REKS in de regio Hart van Brabant beschreven. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de 
gemeentelijke beleidsplannen buitengebied en landschapsvisies. Deze rapportage geeft 
een goed beeld van de verschillende ruimtelijke kwaliteiten in de regio.
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De landschapseenheden in Hart van Brabant
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Voorbeelden van klimaatadaptieve landschappen 
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De regio Hart van Brabant heeft de klimaatopgave van de toekomst gekoppeld aan 
de energietransitie. Dit is een interessante en slimme koppeling die niet overal in 
andere regio’s wordt gelegd. Het is ook een logische oplossing. De problemen van 
bodemverarming, verdroging, piekberging van water en hittestress vragen om een 
brede integrale aanpak. Ze hebben net als de energietransitie een grote impact op onze 
leefomgeving van de toekomst. Om een klimaatadaptief landschap te creëren is het niet 
alleen een hele uitdaging, maar ook essentieel om een robuust landschap van de 21ste 
eeuw te realiseren. Als we clusterbuien, grote droogte en hoge temperaturen willen 
opvangen zonder allerlei technische, en vaak energieverslindende oplossingen, dan 
zullen we het landschap hierop moeten inrichten. 

Om grip te krijgen op de correlatie tussen de energietransitie en het klimaatbestendig 
maken van onze leefomgeving wordt in dit hoofdstuk in het algemeen de 
klimaatopgaven voor de regio Hart van Brabant weergegeven. Deze zijn gebaseerd op 
de klimaatonderlegger (werkgroep klimaat i.s.m. Thomas Jansen, gebiedsinnovatie) 
en de stresstesten.  De energiescenario’s die in hoofdstuk 4 volgen, zullen in 
meer of mindere mate een koppeling leggen tussen elektriciteitsopwekking en 
klimaatdoelstellingen. Die keuzes kunnen we als regio samen maken.

2.1  Hart van Brabant = een spons 
 Maak van elke bodem een gezonde bodem

In	agrarische	gebieden	is	door	klimaatveranderingen	en	uitputting	van	de	bodem,	door	
te extensieve productiemethoden, de sponswerking van de bodem zeer slecht geworden.
Zoals Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, al vermelde in 2017 in Brabant 
Dagblad: “De bodem van de Brabantse landbouw is ernstig verschraald door 
éénzijdige bemesting met drijfmest, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebrek aan 
vruchtwisseling	en	groenbemesters.”	Deze	ongezonde	bodem	geeft	direct	effect	van	
extreme hitte en droogte op de groenheid van planten en vertraagt het herstel van 
de planten na een droge periode. Planten op een gezonde bodem zijn sterker, doordat 
er sprake is van kleideeltjes, organisch materiaal en een goede bodemstructuur. Het 
mes snijdt aan twee kanten want ook de neerslag en het grondwater worden beter 
vastgehouden.

Een gezonde bodem houdt water vast. Dat betekent dat men de vruchtbare bodem weer 
moet herstellen door: 
■ Vermindering van stikstof uitstoot.
■ Meer humus in de bodem door middel van compost en eventueel dierlijke mest.
■ Verbetering van het bodemleven.
■	 Introductie	van	wisselteelten	in	agrarische	gebieden.	
■ Gebruik alleen biologische bestrijdingsmiddelen met mate. 

Naast de bodemuitputting in de agrarische gebieden put de bodem in stedelijk gebied 
ook uit. Vooral de bodem rond stadsbomen is niet gezond door het jarenlange beheer 
van ‘opruimen’. De toekomstbomen van de stad zijn van groot belang om een stedelijk 
gebied leefbaar te houden. 

2. KLIMAATOPGAVE: 
 KOPPELKANS EN UITGANGSPUNT
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Verbeelding op een kaart van klimaatrobuuste maatregelen in de landschappen van Hart van Brabant 
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Natuurgebieden worden belast door de voortdurende stikstofneerslag. Op dit moment 
zijn de enige maatregelen om voortdurend te hooien, te maaien, te bekalken, 
kleinschalig te plaggen en opslag verwijderen. Verbetering van de sponswerking in 
deze gebieden zorgt ook voor een robuuster systeem en een verbetering van de 
waterkwaliteit en daarmee voor meer biodiversiteit.

De vele esdekken in het Hart van Brabant, eeuwenlang verhoogd met humusrijk 
materiaal, kunnen we hiervoor extra activeren, omdat deze vaak bovenstrooms in het 
watersysteem aanwezig zijn. 

In	het	stedelijk	gebied	is	het	verhard	oppervlak	debet	aan	het	teloor	gaan	van	de	
sponswerking van de bodem. Het vergroenen waar mogelijk (op maaiveld en de daken) 
is een van de oplossingen om neerslag in het stedelijk gebied direct of vertraagd in de 
bodem op te slaan en om hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan. 

2.2. Water verbindt alles, wees er zuinig op

Vasthouden van kostbaar water
Zoet water wordt kostbaar. Op kleine schaal kan een ieder de sponswerking van het 
Hart van Brabant activeren. De stadbewoner kan de stenen uit zijn tuin halen en een 
groen dak installeren. Bewoners kunnen water hergebruiken en overtollig neerslag in 
regentonnen opslaan.

De agrariërs kunnen bijvoorbeeld de bodem weer watervasthoudend en humusrijk 
krijgen. Water kunnen ze zuiniger aanwenden en hergebruiken. Agrariërs kunnen extra 
ruimte op de percelen creëren om water vast te houden.

Daarvoor	worden	spelregels	afgesproken;	‘iedereen	houdt	zijn	eigen	broek	op’	en	
wentelt de problemen niet af op zijn omgeving en of andere functies. Deze regels gelden 
voor een ieder in het stroomgebied van de Dommel en de Marke. 

Beken en weteringen vertragen en bufferen 
Bronnen bovenstrooms worden vernauwd, waardoor biodiverse bronmoerassen 
ontstaan. De oorspronkelijke vennen op de hoge zandgronden kunnen weer 
watervoerend worden en het diepere grondwater (voor de drinkwaterwinning) wordt op 
natuurlijke wijze aangevuld.

Een mooi voorbeeld is het moerasgebied ontstaan in de bovenloop van de Reusel, nu 
een van de mooiste weidevogel- en struweelvogelgebieden in Brabant.

In	de	middenloop	van	de	beken	kunnen	bij	de	doorbraken	van	de	beken	door	de	
dekzandruggen weer de oorspronkelijke doorstroommoerassen ontwikkeld worden. 
Door de beekbodem hoger in het landschap te leggen onttrekt de beek niet langer extra 
grondwater. De Hultense Leij en de Groote Leij ter hoogte van het Stadsbos013 kunnen 
ontwikkeld worden tot een echt doorstroommoeras. Deze gebieden houden ook in 
warme periodes veel water vast en geven koelte aan de zuidwestelijke windstromingen.
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 Benedenstrooms kunnen moerassystemen ontwikkeld worden gekoppeld aan de 
kwelstromen langs de naad van Brabant of die onderhevig zijn aan peilinvloed van de 
Maas. Vanzelfsprekend geven we de Maas haar benodigde ruimte om de dynamiek in de 
waterstanden op te vangen. De Overdiepse Polder is hiervoor een goed voorbeeld van 
multifunctioneel klimaatbestendig agrarisch gebied. 

Gekoppeld	aan	de	beeksystemen	en	aan	de	regenwatersystemen	moeten	waterbuffers	
gecreëerd	worden.	In	de	Middeleeuwen	werden	er	op	de	zandgronden	allerlei	manieren	
bedacht	om	water	vast	te	houden,	in	opgeleide	waterstromen	en	buffers,	in	vloeiweiden	
en in visvijvers. Deze technieken kunnen nu ingezet worden om water op te slaan voor 
drogere periodes, zowel in het landelijk gebied als in de woonkernen. 

Waterkwaliteiten scheiden
Door het scheiden van verschillende typen water (in kwaliteit), een methode die al in de 
vroege	Middeleeuwen	werd	toegepast,	willen	we	het	water	inzetten	daar	waar	nodig	is;
■ Kwelwater in de meest bijzondere natuurgebieden.
■ Regenwater in de natuur dichtbij en in de stad. 
■ Agrarisch water in een gesloten systeem in de agrarische gebieden. 

Drinkwaterbronnen aanvullen 
De sponswerking van het Hart van Brabant slaat ook op een gezond grondwaterregiem. 
Een strategisch en robuust zoetwatervoorraad is voor ons drink- en proceswater van 
essentieel belang. Schoon water begint schaars te worden. 

We denken aan de volgende oplossingslijnen:
■ Aandacht geven aan het zuinig omgaan met drink- en proceswater en hergebruik  
 en slim koppelen van water(rest)stromen tussen functies.
■	 Verbetering	van	de	sponswerking	in	de	diepere	lagen	door	water	te	infiltreren	en		
 via bodempassage te laten zuiveren. 

2.3 Meer groen tegen hittestress, verdamping en CO2 vastlegging

Nieuwe bossen en omvorming van bossen
Provincie Noord Brabant werkt aan een bos nota waarin o.a. locaties gezocht worden 
voor 2500 hectare loofbos. Het omzetten van naaldhoutbossen in meer biodiverse 
loofhoutbossen is een noodzaak om meer water vast te houden en koelere bossen te 
creëren. Dit kan zeer geleidelijk in een bosbeheercyclus gebeuren, maar mogelijk ook 
versneld onder invloed van de energietransitie.
 
Groen rondom stedelijke gebieden tegen hittestress 
Groengebieden in en rond de woonkernen geven het stedelijk gebied de mogelijkheid 
om koelte te creëren. Groene corridors en groene wiggen in de stedelijke structuren, 
boomstructuren en waterstructuren zijn van essentieel belang om de hittestress tegen 
te	gaan.	In	de	architectuur	kan	men	rekening	houden	met	verdamping,	bijvoorbeeld	
door het toepassen van groene wanden en daken.
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In de blauwe gebieden kunnen de windmolens staan  Beperkingenkaart versie 20 06 2019
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3.1 Randvoorwaarden inpassing windturbines
 
Bij inpassing van windturbines zijn een aantal planologische beperkingen van belang: 
■ Beschermde dorps- en stadsgezichten
■ Buisleidingen en hoogspanningsleidingen
■ Nationale parken
■ Natuurnetwerk
■ Provinciaal stiltegebied
■ Restricties luchthavegeluidscontouren woonkernen

Deze beperkingen zijn samengevat op een beperkingenkaart die wij vooralsnog als 
uitgangspunt nemen bij deze studie. De contramal van de restricties geeft aan waar 
in de regio windturbines zouden kunnen landen. Opvallend hierbij is dat met name de 
luchthaven restricties een grote wissel trekt op de mogelijkheden voor plaatsing van 
windturbines. 

Opgemerkt dient te worden dat ook aan deze knoppen gedraaid kan worden. We zijn 
in gesprek met alle stakeholders om de randvoorwaarden goed door te spreken. Er kan 
waarschijnlijk meer dan deze kaart aangeeft. Maatwerk is dus noodzakelijk. 

Ook kan de vraag gesteld worden of alle restricties in het kader van de grote 
energieopgave waar we voor staan nog te handhaven zijn. Dit is deels ook een politieke 
beslising. 

3.2 Uitgangspunten, spelregels en aandachtpunten zonne- en 
windenergie

Voor Hart van Brabant hanteren we een aantal uitgangspunten voor de opwek van wind- 
en zonne-energie in het landschap van Hart van Brabant. Deze uitgangspunten gelden 
voor elk gebied in HvB. 

3.2.1 Handreiking Zonne-energie

In	het	conceptbod	van	de	REKS	Hart	van	Brabant	wordt	uitgegaan	van	duurzame	opwek	
van elektriciteit door middel van zonnepanelen op daken van woongebouwen, agrarische 
gebouwen en bedrijfsgebouwen, en van zonnevelden in de HUBS in combinatie met de 
opwek van windenergie. Daarmee wordt de regionale opgaaf van 1 TWH gerealiseerd. 
Naast deze vormen van opwek zijn er verschillende initiatieven voor zonneparken in het 
buitengebied. 

De Regionale handreiking voor duurzame opwek zonnevelden in buitengebied Hart van 
Brabant is gericht op het begeleiden en toesten van deze initiatieven. Er wordt verkend 
of we op regionaal niveau een uitspraak kunnen doen over het totaal aantal hectares 
zonnevelden in de regio en de wijze waarop dit regionaal gemonitord kan worden. 
Elektriciteit opgewekt door grondgebonden zonnepanelen in het buitengebied heeft niet 
de voorkeur. 

3. RANDVOORWAARDEN WIND EN ZON 
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Ja graag;	zon	op	dak	en	langs	Rijksinfrastructuur.

Ja mits;	grondgebonden	zonnepanelen	in	hoogdy-
namische gebieden mits goed ingepast en bijdra-
gen aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Néé, tenzij; grondgebonden zonnepanelen in laag 
dynamische gebieden in het buitengebied mogen 
niet tenzij goed ingepast en deze bijdragen aan 
klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Nooit; géén grondgebonden zonnepanelen in het 
Natuurnetwerk Brabant en verbrede beekdalen,   
noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen.

Zonneladder
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De uitgangspunten, zuinig ruimtegebruik, behoud van de landschappelijke kwaliteit van 
het	Hart	van	Brabant,	efficiëntie	van	het	energienetwerk	en	het	bijeenbrengen	van	vraag	
en aanbod zijn meestal niet gediend met grote zonnevelden midden in het landelijk 
gebied.

We streven in de handreiking naar zuinig en (zoveel mogelijk) meervoudig 
ruimtegebruik. We hebben de ruimte in de toekomst hard nodig voor het lokaal 
produceren van voedsel, voor de woningbouwopgave, voor robuuste natuur en 
biodiversiteit en voor maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. 

De zonneladder 
Om die reden hanteren we de zonneladder:  

De	Zonneladder	bestaat	uit	een	afstaffeling	van	keuzes	in	stedelijk	gebied,	de	randen	
van de kernen en het landelijke gebied. Boven aan de ladder op de hoogste trede de 
meest geschikte locaties voor zonnepanelen, onder aan de ladder op de laagst trede de 
minst geschikte locaties. 

Trede 4: Ja 
Zonnepanelen moeten altijd kunnen op daken en gevels en langs Rijksinfrastructuur 
(onder ruimelijke voorwaarden). 

Trede 3: Ja, mits 
In	hoog	dynamische	gebieden	rond	kernen	en	industrie,	in	Energiehubs	en	
bedrijfsgebieden en op VAB erven: Grondgebonden zonnepanelen mogen mits goed 
ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven.

Trede 2: Néé, tenzij 
In	laag	dynamische	gebieden	in	het	buitengebied:	Grondgebonden	zonnepanelen	mogen	
niet tenzij goed ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen en gebiedsopgaven in
recreatielandschappen, pauzelandschappen in het buitengebied, drijvende zonnepanelen 
op open water, voedselproductielandschappen en cultuurhistorisch waardevolle gebieden

Trede 1: Nooit
Géén grondgebonden zonnepanelen in het Natuurnetwerk Brabant en in de (verbrede) 
beekdalen en brongebieden, noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen.  

Tenders als hulpmiddel voor uitgifte van grond ten behoeve van 
grondgebonden zonnevelden
Stap 1:  Bepalen van de ambitie voor grondgebonden zonnevelden (trede 2 en 3) 
  door de gemeente.
Stap 2:  Uitschrijven van een tender door de gemeente.
Stap 3:  Na ontvangst van inschrijvers toetsing initiatieven op zonneladder en   
  draagkracht van het landschap. 
Stap 4:  Begeleiding bij uitwerking naar een uitvoerbaar plan, met ruimtelijke en  
  landschappelijke kwaliteit, maatschappelijke meerwaarde, in samenwerking  
  tussen gemeente, initiatiefnemer en eventueel regionaal kwaliteitsteam. 
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Wind boven bos in clusteropstelling 

Altijd doen volgens de Zonneladder
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3.2.2 Handreiking Windenergie 

Gebiedsopgaven 
We zien de ontwikkelingen van windenergie als een gebiedsopgave, waar nieuwe 
ambities voor duurzame energie opwek gekoppeld worden aan de dynamiek 
van een gebied, aan klimaatopgaven, natuurontwikkeling, recreatieve opgaven, 
landbouwtransitie en mobiliteitstransitie etc. 

Bij de planning van windturbines moet men rekening houden met een aantal zaken op 
diverse schaalniveaus, van landschap tot molen. 

Windturbines kunnen opgesteld worden in een lijn of in een cluster. 
Beleidsuitgangspunt bij de Provincie Noord Brabant is dat minimaal 3 windmolens 
gepland worden om confetti in het landschap te voorkomen. 

Opstellingen in clusters 
Meerdere	ruimtelijke	varianten	in	de	lijn	opstelling	van	windturbines	zijn	mogelijk;	
een lange lijn, een onderbroken lijn of een gebogen lijn, waardoor het beeld van de 
windturbines kan wegdraaien. Lijnopstellingen geven in de lengteversterking van het 
perspectief van het landschap, echter dwars op de lijn kunnen lijnopstellingen een 
gevoel van opsluiting geven. 

Windturbines kunnen ook als een bundel bij elkaar staan, dit wordt clusteropstelling 
genoemd. De clusteropstelling kan zeer mathematisch bijv. in een grid, maar ook in 
een zwerm vormgegeven worden. Bij clusteropstelling is het van belang dat de diverse 
cluster ten opzichte van elkaar afgestemd zijn. Visueel samenklonteren, interferentie 
van de clusters moet vermeden worden. Afhankelijk van het type landschap worden 
afstanden van 3-5 kilometer tussen de clusters onderling aangehouden. 

Door een herkenbare opstelling van windturbines kan de identiteit, leesbaarheid en 
herkenbaarheid van het landschap versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat locaties die 
geassocieerd worden met wind en energie beter door het publiek geaccepteerd worden.  
Ook de combinatie van windturbines in ensembles van grootschalige elementen geven 
meet draagvlak. 

Bij de plaatsing van windturbines heeft invloed op:
■ Openheid en zichtlijnen
■ Schaalverhouding t.o.v. ruimte en ruimtevormende elementen
■ Biodiversiteit, o.a. vogeltrek, trillingsgevoelige grondgebonden dieren bijv. dassen
■ Klimaatopgaven 
■ Waterhuishouding 
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Ontwerpend onderzoek samen met gemeente Waalwijk over zichtbaarheid van clusteropstellingen van de A59 en vanaf de Maas
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Effect op waarneming en beleving van windturbines in het landschap
We onderscheiden vier typen waarnemers van landschap:
■ De statische waarnemer: bewoners en werkenden. 
■ De dynamische waarnemer: recreanten en forensen en zakelijke reizigers.
Bij de locatiebepaling van windturbines moet rekening gehouden worden met de 
nabijheid en zichtbaarheid uit woonbebouwing en vanaf belangrijke (recreatieve) routes. 
 
Beeldkwaliteit van turbines
Bij de beeldkwaliteit van turbines is het van belang dat er samenhang in uitstraling, 
kleur en vormgeving is. Het is belangrijk om een keuze te maken voor één type en 
grootte windturbines, en niet diverse typen door elkaar heen te gebruiken. 

Hoe groter de molen, hoe rustiger het draaibeeld. Het draaibeeld van de molen is 
bepalend voor slagschaduw. Het synchroon laten draaien van de windmolens zorgt ook 
voor een rustig beeld.  

Bij de inpassing van de windturbines zelf is het van belang om de ruimte rond 
turbinevoet en van de toegangswegen, multifunctioneel te benutten. En om in de voet 
alle objecten noodzakelijk voor het functioneren van de windturbine te integreren.  
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Drie verschillende ordeningsprincipes van drie verschillende scenario’s 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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4. PROCES TOT ONTWIKKELSCENARIO
  

De regio heeft na een onderlinge discussie besloten om als één gemeente op te trekken 
als het gaat om het zoeken naar locaties voor grootschalige opwek van duurzame 
energie. 

Daarbij is benadrukt dat het belangrijk is ruimte te laten voor initiatieven die vanuit de 
samenleving ontstaan en die passen bij de lokale ambities.

Onder leiding van Kruit Kok landschapsarchitecten in samenwerking met Rho en 
Dominique Tegelbeckers en begeleid door de Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
en Landschap zijn 3 denkscenario’s ontwikkeld voor de inpassing van met name 
windenergie met een totaalvermogen van 150 MW (50 molens van 3 MW, vollasturen 
3000 levert 450 miljoen KWh per jaar op).

Het landschap en het draagvermogen van het landschap zijn leidend geweest bij het 
bepalen van zoekgebieden.

In	een	intensief	proces	met	een	brede	groep	van	stakeholders,	ambtenaren	van	
gemeenten, provincie en waterschappen en bestuurders zijn de drie denkscenario’s 
uitgegroeid tot één ontwikkelscenario met daarin zoekgebieden voor duurzame opwek. 

In	het	ontwikkelscenario	is	ook	ruimte	voor	grootschalige	zonneparken	maar	wel	binnen	
de kaders zoals beschreven in Regionale handreiking voor duurzame opwek zonnevelden 
in buitengebied Hart van Brabant. 

Op de volgende pagina’s is het proces en de ontwikeling tot een ontwikkelscenario 
verbeeld. 
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meekoppelen  
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Heatmap Radenavond 25 09 
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Heatmap Radenavond 25 09 

PRODUCTPROCES

Uitzicht op voorkeursscenario 
grootschalige electriciteitsopwekkingBestuurlijk Overleg 26 11 

totaal noord
20 windturbines

totaal ring Tilburg en A58
20 windturbines

nieuwe bos ontwikkeling
na 2030: 10 windturbines

REKS Voorkeursscenario grootschalige elektriciteitsopwekking
n.a.v. schetssessie RO en Landschap 05-12-2019
L1907 12-12-2019 A0- 1:50 000 

Scenario 2 met elementen van Scenario 1 en 3 

Windenergie

Wind tot 2030
Zonering op schaal HvB  
    - Noord: in clusters/hubs van 5-7 molens van 3 MW. Totaal 20 molens van 3 MW.
    - Midden: in hubs rondom Tilburg en langs A58. Totaal 20 molens 3 MW.

Wind na 2030 
    - Als het netwerk het toelaat wind boven bos in het zuiden. Totaal 10 molens.
    - Geen wind in de tussenzones = Leisure- en natuurlandschap.

Zonne-energie

Kader op regionale schaal (participatie, zonering, klimaatdoelstellingen) 
    - Geen grootschalig grondgebonden zon op voedselproductielandschappen 
    - Grootschalig grondgebonden zon geconcentreerd in hubs samen met wind 
       = gebiedsontwikkeling, klimaatopgave mee koppelen.
    - Kleinschalige grondgebonden zon volgens (lokale) landschapsgebonden spelregels 
       t.a.v. inpassing en klimaatopgave én regionaal kader t.a.v. participatie etc.

Netwerk

Werken aan een slim netwerk dat uitbreidbaar is naar de toekomst (scenario 2)

In getallen:

Tot 2030
Benodigd 450 miljoen kWh
40 molens van 3 MW = 360 kWh
Zon in gele zones nog benodigd: netto 90 hectare
In de pipeline = 180 hectare zon

0   1km        5km

VoorkeursscenarioSchetssessie RO en Landschap 05 12

Regionaal werkatelier 21 01 2020

Radenavond 12 02 2020
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

1. LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
ZONERINGSSTRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG
CENTRALE STRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

3. ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES
DECENTRALE STRAGEGIE  
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5.  DRIE SCENARIO’S

De opgave voor elektriciteitsopwekking in het buitengebied is een grote opgave waar 
we niet omheen kunnen. Net als vroeger zal de opwekking van warmte en elektriciteit 
zichtbare sporen in onze directe leefomgeving achterlaten. Vroeger was dat zo, maar in 
het tijdperk van fossiele energie zijn we dat een beetje vergeten. Dit zal soms wennen 
zijn. Maar er valt wel wat te kiezen!

Op de weg naar realisatie van windmolens en zonnevelden in ons landschap valt er 
aan een aantal knoppen te draaien. Bijvoorbeeld de keuze voor een geconcentreerde 
of decentrale opweklocatie, de mix tussen zonnepanelen en windturbines en de mate 
van	participatie	van	de	bewoners	in	het	buitengebied.	Iedere	scenario	kent	zijn	eigen	
specifieke	aanpak	waardoor	de	ruimtelijke	verschijningsvorm	van	het	toekomstige	
landschap van elkaar zal verschillen op een aantal belangrijke kenmerken. 

De scenario’s geven een inzicht in de keuzes die de regio kan maken. Het zijn géén 
uitvoeringsplannen maar denkrichtingen. Ze bieden handvaten om gezamenlijk te praten 
over wat de regio belangrijk vindt en hoe we de energietransitie kunnen inzetten om het 
toekomstige Hart van Brabant vorm te geven. Het zijn realistische scenario’s. Voor alle 
drie de scenario’s is de opgave van 450 miljoen kWh haalbaar. 

Hieronder volgt een beschrijving van de scenario’s aan de hand van het gehanteerde 
ontwikkelingsprincipe, de ruimtelijke verschijningsvorm, de koppelkansen en de 
verhouding zon en wind in relatie tot de opgave. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

5.1 Landschapsspecifieke transitie

Zoneringsstrategie op basis van kwaliteiten van het landschap

Ontwikkelingsprincipe
De	landschap	specifieke	transitie	wordt	vanuit	de	kenmerken	en	kwaliteiten	van	het	
huidige landschap gestuurd. De strategie is gebaseerd op krachtige ruimtelijke keuzes, 
op de schaal van de regio, voor zonering van de locaties voor zonnevelden en met name 
voor windturbines. 

Ruimtelijke verschijningsvorm 
“Als we door de oogharen kijken” onderscheiden we in grote lijnen drie zones in het 
Hart van Brabant, gebaseerd op de hoogteligging, grondslag en biotische factoren en de 
huidige	economische	potenties.	Iedere	zone	heeft	aan	eigen	potentie	voor	ontwikkeling	
en inpassing van duurzame elektriciteit opwekking. 

Zone 1 : Hoge natuurzone: Wind boven bos
In	deze	zone	bevinden	zich	de	grotere	bosgebieden	en	heidegebieden	en	ontspringen	
vele beken. Landbouw heeft het hier moeilijk vanwege verdroging en uitputting 
van	de	gronden.	In	het	kader	van	de	klimaatadaptatie	willen	we	in	deze	zone	water	
vasthouden, bossen geleidelijk omvormen naar loofbossen en open agrarische jonge 
ontginningsgebieden omvormen naar een kleinschalig landschap van bronnen, vennen, 
landgoederen, (nieuwe en bestaande) bossen en voedselbossen. 

Wind boven nieuw of bestaand bos is hiervoor een motor. Bestaande agrariërs kunnen 
deze transitie individuele of als coöperatie ondernemen. Landgoedeigenaren krijgen de 
kans om extra inkomsten uit wind te genereren. 

Zone 2: Het Leisure landschap: inpassing van zonnepanelen en versterking van 
het recreatielandschap.
Leisure	is	een	grote	economische	factor	in	de	regio.	In	het	Hart	van	Brabant	wordt	
volop ingezet op toerisme in de vorm van grote recreatie parken én recreatie dichtbij 
huis in de vorm van landschapsparken rondom de stad. Er zijn vele verschillende 
recreatieondernemingen en het bosrijke mozaïek landschap vormt hiervoor de 
entourage. Om deze reden dient dit landschap gekoesterd te worden. Windturbines 
worden niet toegestaan. Recreatieondernemers worden wel gestimuleerd om zonne-
energie op een ludieke wijze op hun terrein en in hun recreatief product te incorporeren. 
Te denken valt aan bijvoorbeeld het overdekken van parkeerterreinen, slimme 
inpassingen van zonnevelden in het landschap om daarmee recreatieve netwerken 
te vergroten en het kleinschalige recreatieve karakter van terreinen te versterkt. Alle 
Natura 2000 gebieden worden vrijgehouden van alle vormen van elektriciteitsopwekking.

De	snelfietsroutes	in	het	Leisure	landschap	worden	opgewaardeerd	tot	bijzondere	smart-
energieroutes, met (kleinschalige) windmolens en (kleinschalige) zonnepanelen die 
vooral ‘fun’ uitstralen. Dit landschap vertelt het verhaal van de energietransitie. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT  

38 windmolens van 3MW
108 hectare netto zonne-akker

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

Zone 3: Voedsellandschap van de 21ste eeuw: krachtige voedsel- en 
energieboeren.
In	de	meest	voedselrijke	en	waterrijke	gebieden	willen	we	hier	inzetten	op	
energieboeren. Agrariërs die naast hun grootschalige agrarische productie, ook hun 
inkomsten halen uit grootschalige energiewinning. Deze boeren zijn de boeren van de 
toekomst.	Het	landschap	bestaat	uit	grote	oppervlakte	agrarisch	gebied,	waterbuffers,	
kruidenrijke randen voor de biologische bestrijding, een ingenieus waterstelsel om de 
gronden bewerkbaar te houden én windmolens. Windboeren coöperaties per gebied 
verdelen de lasten en de lusten. 

Visuele impact op het huidige landschap
De	impact	op	het	landschap	is	per	zone	verschillend.	In	het	agrarisch	gebied	is	de	
impact duidelijk. Overal zullen de windmolens te zien zijn in een open rivierenlandschap. 
De windmolens zijn onderdeel van de identiteit van dit 21ste eeuw landschap.

In	het	Leisure	landschap	zijn	zonnepanelen	ingepast.	Soms	zichtbaar,	meestal	niet.	De	
beleving van het kleinschalige recreatielandschap staat centraal.

In	de	natuurzone	zijn	boven	bestaande	én	nieuwe	bossen	af	en	toe	verspreid	staande	
windmolens te zien. De impact is alleen op grotere afstand duidelijk. Op ooghoogte zal 
de kleinschaligheid en de onregelmatige verkaveling van het landschap en de bossen de 
windturbines aan het zicht onttrekken. 

Koppelkansen 
■ De opbrengsten uit de energietransitie kunnen helpen bij de transitie van   
 traditionele landbouw naar duurzame kringlooplandbouw. 
■ Kansen om een nieuwe impuls te geven aan de vele recreatieondernemers.
■ Kansen om een nieuwe bossen te realiseren die CO2 kunnen vangen, water   
 kunnen vasthouden en koelte eilanden creëren. (klimaatdoelstelling)

Sterkte en zwakte van het scenario 
Sterk:
■ Deels overheidsgronden/deels particulieren gronden
■ Duidelijke zonering
■ Kansen voor participatie
■ Vrijspelen van het leisure landschap voor windmolens
■ Koppeling aan klimaatopgave 

Zwak:
■ Geen gelijke verdeling van windmolens over de regio 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 1
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

LANDSCHAPSSPECIFIEKE TRANSITIE
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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5.2 Energietransitie als nieuwe ruimtelijke laag

Centrale strategie

Ontwikkelingsprincipe
Dit scenario gaat uit van een zichtbare en beleefbare nieuwe ruimtelijke laag in het 
landschap. Deze laag van elektriciteitsopwekking wordt gekoppeld aan een aantal grote 
landschappelijke structuren namelijk aan infrastructuur lijnen, energiehubs en langs de 
Zuiderwaterlinie. We voegen aan het bestaande landschap van het Hart van Brabant 
een nieuwe laag toe waarover een duidelijk ‘verhaal’ te vertellen is. Deze structuren 
zijn grotendeels te realiseren op overheidsgronden. De opweklocaties zijn ook ‘energie-
efficiënt’	wat	wil	zeggen	efficiënt	vanuit	de	techniek	van	de	energieopwekking,	opslag	
en distributie vanwege de nabijheid van koppelstations hoogspanningsleidingen en 
nabijheid van afname(industrie en stad)

Ruimtelijke verschijningsvorm 
Hier volgt een beschrijving van de wijze van koppeling van windparken en zonnepanelen 
aan grote landschappelijke structuren: de infrastructuur lijnen, de energiehubs en de 
Zuiderwaterlinie. 

De snelwegen en spoorlijnen: zonneschermen in de bermen
Alle snelwegen en provinciale wegen worden op dit moment als opgaven gezien in het 
Hart	van	Brabant.	In	scenario	2	wordt	vol	ingezet	om	deze	wegen	ook	daadwerkelijk	
vorm te geven als ‘energy highways’. De bermen van de snelwegen worden voorzien van 
zonneschermen. Het netwerk van ondergrondse infrastructuur wordt geoptimaliseerd 
voor distributie van regionaal opgewekte elektriciteit door een nieuwe ringleiding voor 
de regio aan te leggen onder de nieuwe wegen. 

De geluidsschermen langs het spoor in stedelijke gebieden kunnen ook 
energieopwekkend zijn. ProRail is bezig met de vervanging van de oude schermen door 
nieuwe.	In	scenario	2	zijn	alle	snelwegen	en	provinciale	wegen	noordelijke	oostwest	
voorzien van clusters van zonnepanelen. 

De Energiehubs: opwek, opslag, distributie van warmte en elektriciteit 
gecombineerd met een voorziening voor de lokale gemeenschap.
We onderscheiden 6 energiehubs in het Hart van Brabant die elk op energetisch gebied 
een belangrijke taak hebben als opwek, opslag en overslag punt van warmte en 
elektriciteit maar ook elk een andere ruimtelijke karakteristiek. Dit zijn de toekomstige 
recreatie- en mobiliteitknooppunten in het Hart van Brabant. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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46 windmolens 3 MW
45 hectare netto zonne-akker

DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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1. Hub Waalwijk - delta van het Drongelens Kanaal: wind – zon – biogas 
De bestaande rioolwaterzuivering met zonnevelden en windmolens kan uitgebreid 
worden tot een echte hub. Tussen de historische dijk, de zeedijk bij Doeveren en 
Gansoyensteeg, de rand van Haven Waalwijk in de uitmonding van het Drongelens 
kanaal en het oude Maasje kan een bijzonder waterrijke delta ontwikkeld worden in 
combinatie met windturbines, zonnepanelen op de hellingen en landmark op de top, als 
uitzichtpunt over de Maas en de Bergse Maas, nieuwe moerasnatuur en de polders van 
Heusden. Hier kan men het verhaal van de zuiderwaterlinie, diverse belegeringen, de 
uiterste grens van Elisabeth vloed, het omgaan met water uit de geheel Kempen en het 
omgaan met energie als eyecatcher vertellen.
De Hub sluit direct aan op de Hoogspanningsleiding parallel aan de Maas en levert direct 
aan Haven Waalwijk

2. De haven van Waspik: wind - zon - warmte
Deze hub is gekoppeld aan de hoogspanningsleiding, een industrieterrein en ene 
jacthaven langs de A59. De hub heeft de potentie om uit te groeien tot een recreatief 
waterknooppunt vanwege de rechtstreekse verbinding met de Maas en de afslag van 
de	A59.	Dit	kan	ontwikkeld	worden	met	behulp	van	een	efficiënt	energiepark.	Ook	is	de	
Amercentrale dichtbij waardoor er kansen liggen voor warmte. 

3. De Spinder: wind - zon- waterberging, mobiliteit en actieve recreatie
Deze Hub is in ontwikkeling door coöperatie, wordt verder uitgebreid. Dit kan een 
belangrijke trekker in het uitloopgebied van Tilburg en Udenhout, midden in het 
Landgoed Pauwels worden. Hier kan men mountainbiken, wandelen, kletteren etc. 
tussen de turbines in een geaccidenteerd en afwisselend landschap. Deze Hub kan direct 
aan Tilburg leveren. 

4. De Hub van de Beekse Bergen: water - zon – wind, mobiliteit en recreatie
In	en	rondom	de	Beekse	bergen	ontstaat	een	landschap	van	diverse	energievormen,	
water, zon en wind in combinatie met verblijfsrecreatie en een safaripark. De Hub kan 
direct als een transferium fungeren. Deze Hub kan direct aan Tilburg leveren.

5. Hub Kattenberg: wind, zon en recreatie op een landgoed
Dit landgoed, in ontwikkeling, combineert windturbines, zonnevelden met een recreatief 
aantrekkelijk landgoedlandschap aan de A58. Hier wordt het verhaal verteld van de 
ontginningslandgoederen, oorspronkelijk door de rijke havenbaronnen van de Randstad 
opgezet als belegging. Deze Hub is direct ook een startpunt en poort aan de A58 van 
recreatielandschappen rond Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

6. Wijkevoort: zon - warmte en koelte uit water en ondergrond -    
 waterberging
Het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort langs de A58 ligt onder de rook van 
vliegbasis Gilze Rijen. Windturbines zijn daarom niet mogelijk. Wel moet volop ingezet 
worden op zon op toekomstig dak. Ook dient geothermie en warmte en koude uit de 
waterplas onderzocht worden. Wijkevoort gaat elektriciteit en warmte gaan leveren voor 
de omgeving. 



52

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG

De HUB concentreert de infrastructuur, werkt als smart-grid (en voorkomt overbelasting van het netwerk) en 
brengt vraag en aanbod van energie bij elkaar. 
De HUB als energieknooppunt, concentreeert de infrastructuur, werkt als smartgrid en brengt vraag en aanbod samen.  



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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Visuele Impact op het landschap
Door de energetische ingrepen te clusteren en te koppelen aan infrastructuur worden 
de agrarische gebieden en de natuurlandschappen vrijgespeeld. De windmolenclusters 
zijn wel door de hele regio zichtbaar. Een helder koppeling aan lokaal gebruik en lokale 
initiatieven kan helpen om ‘leesbaarheid’ en draagvlak van de locaties te creëren. 

Koppelkansen
■ Mogelijkheid om aan te haken in de mobiliteitstransitie. Opgewekte elektriciteit  
 kan worden gebruikt in e-mobiliteit. Overcapaciteit opgewekte stroom kan worden  
 gebruikt voor de productie naar waterstof. 
■ Een combinatie van infrastructuur van mobiliteit en energie rondom Tilburg    
 maakt koppeling met een warmtenet mogelijk. Zowel voor distributie als   
 energieconversie. 
■	 Lokale	opgave	en	wensen	koppelen	aan	het	creëren	van	een	hub:	waterbuffering,		
 versterking van de het natuurnetwerk, uitbreiding van het recreatieve aanbod,  
 educatie etc. 

Sterke en zwakke aspecten van het scenario
Sterk:
■ Er wordt maximaal gebruik gemaakt van aanwezige en toekomstige infrastructuur,  
 bijvoorbeeld het hoogspanningsnetwerk.
■ De ruimtelijk waardevolle gebieden (natuurgebieden, recreatiegebieden,   
 voedselproductiegebieden) blijven vrij van zonnepanelen en windturbines. 
■ Vraag- en aanbod worden bij elkaar gebracht. Grootste energievraag ligt bij de  
 industriegebieden, waar ook de opwekking plaatsvindt.
■ De centrale aanpak maakt het mogelijk voor de overheid om regie te nemen, en  
 snelheid te vergroten.

Zwak:
■ Cordon van zonnepanelen kan zicht op het kwaliteitslandschap HvB vanaf   
 infrastructuur beperken.
■ Door heel de regio zijn vanaf de hoofdwegen windturbines ervaarbaar. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 2



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE RUIMTELIJKE LAAG



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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5.3 Energietransitie vanuit de lokale gebiedsopgaves

Lokale dynamiek centraal

Ontwikkelingsprincipe
In	dit	energiescenario	zoeken	we	de	dynamiek	in	de	regio	op.	Welke	opgaven	spelen	
in het Hart van Brabant en hoe kunnen we deze versnellen door middel van de 
energietransitie of verbinden met het energievraagstuk? Dit decentrale scenario gaat 
uit van de lokale kracht van de regio. Middels energie-coöperaties en de koppeling 
aan lokale gebiedsopgaven per landschapseenheid, wordt de duurzame energie lokaal 
opgewekt. Er worden nieuwe landschappen geschapen maar het visuele beeld in op 
voorhand niet direct te voorspellen. 

De lokale gebiedsopgave liggen op de volgende gebieden.
- De landbouwtransitie 
- De versterking van het natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden 
- Het versterken van een klimaatadaptatief en recreatief landschap rondom dorpen  
 en steden.

De landbouwtransitie in grootschalige gebieden: wel windenergie, geen 
zonneakkers
Het omvormen van traditionele landbouw naar de kringlooplandbouw vergt investeringen 
in	de	agrarische	sector.	In	de	grootschalige	landbouwgebieden	staat	voedselproductie	
voorop. Windenergie kan in de vorm van boerencoöperaties ingezet worden. Dit kan een 
extra verdienmodel zijn om de boeren te steunen in hun omslag naar een duurzame 
kringlooplandbouw. 

Landbouwtransitie in kleinschalige gebieden: wind- en zonne-energie kunnen 
mits het bijdraagt aan een verbetering van natuur, bodem en klimaat
In	de	kleinschaligere	landbouwgebieden	staat	het	verdienmodel	van	de	agrariër	
onder druk mede als gevolg van de stikstof problematiek en de gewenste transitie 
naar kringlooplandbouw. Bovendien stopper er vele boeren. Het kleinschalige 
cultuurlandschap is echter wel een belangrijke drager van ons huidige landschap. 
Middels zorgvuldig ingepaste zonneweides en (kleinschalige) windmolens kan de 
elektriciteitsopwekking	een	financiële	steun	in	de	rug	zijn	voor	een	boerengemeenschap.	

Een voorbeeld van kringlooplandbouw bestaat uit wisselteeltconcepten. Een 
verdienmodel is om een mobiele zonneakker in te zetten als zevende seizoen om de 
bodem goed tot rust te laten komen. Agrariërs in Flevoland experimenteren met deze 
wisselteelt met een mobiele zonneakker. De kringlooplandbouw dient zijn eigen broek 
op	te	houden,	water	dient	gebufferd	te	worden	voor	droge	tijden.	Deze	buffers	kunnen	
gebruikt worden als locatie voor windturbines. 

Boeren die willen omvormen naar agroforestry kunnen dit in combinatie met wind en 
zon goed doen. Eigenaren van VAB’s krijgen de mogelijkheid om sloop van vrijstaande 
gebouwen	te	financieren.	We	stellen	dit	voor	in	de	grotere	agrarische	gebieden	in	het	
Hart van Brabant.
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DRAAGKRACHT 
ELECTRICITEIT  

27 windmolens van 3 mw  
207 hectare netto zonne-akker

NETWERK 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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De vergroting van het natuurnetwerk en de Natura 2000 gebieden d.m.v. 
groene en natte bufferzones langs de randen van natuurgebieden. Geen 
windturbines, wel zonnevelden
De huidige natuurgebieden worden zeer intensief bezocht, de recreatiedruk is hoog. Ook 
worden de natuurgebieden blootgesteld aan allerlei verrijking onder andere stikstof. 
Buffering	rond	de	natuurgebieden	kan	een	oplossing	geven	om	de	recreatiedruk	van	
de	natuurgebieden	te	verminderen	en	om	een	werkelijk	landschappelijke	buffer	op	te	
werpen	voor	fijnstof	etc.	

We stellen voor om een kleinschalig mozaïeklandschap rondom de natuurgebieden voor, 
waar zonneakkers een plaats kunnen vinden. Deze gebieden kunnen ook direct water 
bufferen	voor	droge	tijden.	

Het versterken van een klimaatadaptatieve cultuurlandschappen en 
landschapsparken rondom steden en dorpen: goed ingepaste zonneakkers 
mits die gekoppeld zijn aan klimaatopgaves als hittestress verdroging en 
waterberging
Rondom de woonkernen kan het landschap klimaat adaptief ontworpen worden door 
groenblauwe zones rond de woonkernen te creëren, lokale kleinschalige coöperatieve 
zonneakkers kunnen hierin een plek krijgen. Opwek en gebruik van energie is dicht bij 
huis. 

Overstromingsgebieden
De overstromingsgebieden zijn primair bedoeld voor waterberging. Argrarisch gebruik, 
natuurontwikkeling, recreatief gebruik en electriciteit productie door middel van 
windmolens past bij het landschap. Zonneakkers zijn hier niet op zijn plaats. 

Visuele impact op het landschap
De impact op het landschap is per gebiedsontwikkeling verschillend, maatwerk is 
noodzakelijk, vanwege het groot aantal stakeholders in de gebieden. De decentrale 
benadering in dit scenario maakt dat op voorhand niet geheel te voorspellen is hoe 
het	toekomstig	landschap	eruit	gaat	zien.	Immers	lokale	processen	zijn	hierin	leidend.	
Afhankelijk van de beperkingen voor windenergieopwekking zal gekozen worden voor 
wind	of	zon.	Dit	kan	tot	gevolg	hebben	dat	er	een	ruimtelijk	diffuus	beeld	ontstaat	van	
hier en daar een zonneakker en een groepje windmolens. Zeker is dat de identiteit en 
beleving van het landschap zal veranderen. Het landschap zal kleinschaliger worden 
door	de	verweving	van	groen,	recreatie,	energieopwekking	en	waterbuffering.	

Koppelkansen 
■ Kansen om landbouwcoöperaties een verdienmodel te geven in het kader van de  
 transitie naar kringlooplandbouw of andere duurzame landbouwconcepten.
■ Kansen om klimaatadaptief landschap te creëren in agrarische gebieden, rondom  
 woonkernen en in de beekdalen, geïnitieerd door lokale initiatieven. 
■ Middels lokale gebiedsfondsen de lusten en lasten delen. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES

Voorbeeld: Zonnevelden inpassen langs randen natuurgebieden - oplossen PAS problematiek - verminderen recreatiedruk etc. 



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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Sterke en zwakke aspecten van het scenario
Sterk:
■ Zoekt de koppeling met gebiedsopgaves in de regio
■ Draagvlak door koppeling aan lokale bevolking. 
■ Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht. 

Zwak:
■ Onvoorspelbaar ruimtelijk beeld van het landschap.
■ Koppeling van diverse opgaven aan een integrale gebiedsontwikkeling vergt veel  
 inspanning van alle partijen. 
■ Relatief veel procedures.
■ Mogelijke onzekere opbrengst kWh. 
■ De neiging om (gemeente)grenzen op te zoeken. 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES

Verbeelding van de bouwstenen van scenario 3



lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

ENERGIETRANSITIE VANUIT GEBIEDSOPGAVES
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- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).
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- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

1. LANDSCHAPSSPECIFIEKE 
TRANSITIE
ZONERINGSSTRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE 
RUIMTELIJKE LAAG

CENTRALE STRATEGIE 

Drie scenario’s naast elkaar 
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lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

2. ENERGIETRANSITIE ALS NIEUWE 
RUIMTELIJKE LAAG

CENTRALE STRATEGIE 

lokale transitie
- samenleving centraal;
- veel vrijheid voor energiecooperaties, boeren, bewoners, landgoedeigenaren;
- kleinschalige oplossingen warmte en elektriciteit; 
- respect voor schaal van het landschap.

centrale transitie
- meters maken;
- centrale opwek elektriciteit en warmte (grote gebaren, Amercentrale);
- marktgestuurd;
- koppeling met bedrijfsvoering en bedrijventerreinen (snelweg landschap).

gestuurde transitie
- roep om centrale regie, sterke overheid;
- activatie van kanalen;
- maatwerk per locatie;
- koppeling opgaves overheid: woningbouw, vernatting, verzilting, verdroging en mobiliteit.

3. ENERGIETRANSITIE VANUIT 
GEBIEDSOPGAVES

DECENTRALE STRAGEGIE  
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5.4 Keuzes op 5 thema’s

In	het	bestuurlijk	overleg	van	26	11	2019	zijn	de	scenario’s	aan	de	hand	van	
5 beslisbomen afgepeld en op bais hiervan zijn de keuzes gemaakt voor het 
ontwikkelscenario.  

Dat ontwikkelscenario bestaat uit Scenario 2 met elementen van Scenario 1 en 3
Wind:
• Zonering op schaal HvB

- Noord in clusters/hubs (kleilandschap)
- Midden in hubs (rondom Tilburg en langs hoogspanningslijn/ infra)
- en na 2030, als netwerk het toelaat, Zuid (wind boven bos)
- geen wind in de tussenzones = leisure- en natuurlandschap

Zon:
• Zonering op schaal HvB én lokaal bottum up

- geen grootschalig grondgebonden zon op voedselproductielandschappen
- grootschalig grondgebonden zon geconcentreerd in hubs samen met wind
= gebiedsontwikkeling, klimaatopgave meenemen, regionaal kader.
- Kleinschalige grondgebonden zon volgens (lokale) landschapsgebonden spelregels
t.a.v. inpassing en klimaatopgave én regionaal kader t.a.v. participatie etc.

Netwerk:
• Werken aan een slim netwerk dat uitbreidbaar is naar de toekomst (scenario 2)

In	het	volgende	hoofdstuk	wordt	dit	ontwikkelscenario	beschreven.	
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6. ONTWIKKELSCENARIO

6.1 Uitgangspunten en ambities  

Het ontwikkelingstraject voor grootschalige elektriciteitsopwek in de regio Hart van 
Brabant heeft geresulteerd in een helder en integraal ontwikkelscenario. 

Het concept ontwikkelscenario is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
■	 De	ambitie	voor	Hart	van	Brabant	om	een	gebiedsspecifieke	mix	van	duurzame		
 energieopwekking te ontwikkelen, die recht doet aan het karakter van de regio.
■ Het versterken van de landschappelijke kwaliteit van de regio en de ruimtelijke  
 leesbaarheid van het landschap door middel van deze energietransitie    
 (bijvoorbeeld het instellen van een landschapsfonds).
■ Samen sterk: een duidelijk integraal ruimtelijk en maatschappelijk gedragen   
 concept voor de gehele regio. 
■	 Werken	aan	gedefinieerde	integrale	gebiedsontwikkelingen,	waar	meerdere		 	
 opgaven van de regio, als klimaatopgave, landbouwtransitie, biodiversiteitsherstel,  
 mobiliteitsopgave en recreatieopgaven gekoppeld zijn aan de energieopgave. 
■	 Het	creëren	van	een	toekomstig	efficiënt	netwerk	van	hoogspanningsleidingen	en		
 verdeelstations om maatschappelijke kosten te beperken, en vraag en aanbod op  
 elkaar af te stemmen. 
■ Waterveiligheid en wateropgaven voorop stellen bij realisatie van wind- en   
 zonne-energie in de nabijheid van waterkeringen.
■ Het niet plaatsen van grootschalige energie opwek in het natuurnetwerk Brabant. 

6.2 Ruimtelijke ordeningprincipes 

We hanteren twee ruimtelijke ordeningsprincipes: zonering en clustering binnen de 
ruimtelijke opgave van de energietransitie in Hart van Brabant. Daarnaast hebben we te 
maken met beperkingen (aanwezigheid vliegveld, stiltezones etc.).

Zonering 
“Als we door de oogharen kijken” onderscheiden we in grote lijnen drie zones in het 
Hart van Brabant, gebaseerd op de hoogteligging, grondslag en biotische factoren en 
de	huidige	economische	potenties;	deze	zonering	geeft	betekenis	en	leesbaarheid	aan	
het	landschap	van	Hart	van	Brabant.	De	zonering		ordent	direct	de	gebiedsspecifieke	
karakteristieken van het landschap van het Hart van Brabant, van hoge droger gelegen 
zandgebieden naar lager gelegen rivierenlandschap (van zuid naar noord). Overgangen 
en	gradiënten	op	diverse	schaalniveaus;		van	hoog	naar	laag,	van	droog	naar	nat,	van	
voedselarm naar voedselrijke grond  zijn karakteristiek voor Hart van Brabant.  

De hoger gelegen natuurzone in het zuiden: 
In	deze	zone	bevinden	zich	de	grotere	bosgebieden	en	heidegebieden	en	ontspringen	
vele beken. Landbouw heeft het hier moeilijk vanwege verdroging en uitputting 
van	de	gronden.	In	het	kader	van	de	klimaatadaptatie	willen	we	in	deze	zone	water	
vasthouden, bossen geleidelijk omvormen naar loofbossen en open agrarische jonge 
ontginningsgebieden omvormen naar een kleinschalig landschap van bronnen, vennen, 
landgoederen, (nieuwe en bestaande) bossen en voedselbossen.  De energietransitie 
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kan in dit gebied direct gekoppeld worden aan de omvorming van een klimaat robuust 
landschap.
 
Het kleinschalige coulissenlandschap en de grotere eenheden Natura2000 
gebieden in het midden van Hart van Brabant met zijn vele gradiënten:
Leisure	is	een	grote	economische	factor	in	de	regio.	In	het	Hart	van	Brabant	wordt	volop	
ingezet op toerisme in de vorm van grote recreatie parken én recreatie dichtbij huis in 
de vorm van landschapsparken rondom de stad. De bosrijke coulissenlandschappen en 
de grotere Natura2000 gebieden vormen hiervoor de entourage. Om deze reden dient 
dit landschap gekoesterd te worden en sluiten we windmolens uit.

De laaggelegen open polders in het noorden: 
Dit open rivierenlandschap is zeer geschikt voor opwekking van windenergie in 
combinatie met een sterke landsbouwsector. Het gaat hier om een relatief grootschalig 
landschap waarbij grootschalige vormen van opwek relatief gemakkelijk kunnen 
aansluiten. De energietransitie is hier te combineren met de landbouwtransitie, de 
waterberging, recreatieve ontwikkelingen en de energie-educatie.  

Clustering van windmolens
De windmolens worden geclusterd om de visuele impact op de omgeving te 
verminderen. De clusters duiden een plek aan, en geven deze locatie identiteit. De 
clusters zijn zodanig gekozen dat deze kunnen fungeren als de poorten van de regio. 

Clustering van windmolens garandeert ook dat de gebieden hiertussen gevrijwaard 
zijn van windmolens. Hier behouden en ontwikkelen we de landschappelijke 
kwaliteit en natuurpanorama’s in de grotere natuurgebieden en in de kleinschalige 
coulisselandschappen, die de recreatieve aantrekkingskracht van de regio 
vertegenwoordigen. 

De clusters kunnen in een verschillend tijdstempo ontwikkeld worden, aansluitend 
op de planprocessen voor de aanleg van de toekomstige benodigde leidingen en 
verdeelstations, waardoor maatschappelijke kosten verspreid in de tijd en met mate 
gemaakt kunnen worden. 

Efficiënt Netwerk en Hubs
In	de	periode	2020-2030	wordt	er	gebouwd	aan	een	efficiënt	netwerk.	We	stellen	
voor om rondom Tilburg, gekoppeld aan de snelweg A58 en provinciale wegen N260, 
N269 de ontbrekende verbindingen in het hoogspanningsnet aan te leggen. Door 
de clustering van windenergie en zonne-energie op de knooppunten in de energie 
infrastructuur	ontstaat	energie	efficiency	in	vraag	en	aanbod	en	beperken	we	de	
maatschappelijke kosten van aanleg. Deze energiehubs zijn de aantrekkelijke locaties 
in de toekomst. Deze Hubs koppelen en combineren opslag, overslag en distributie van 
energie, zowel warmte als elektriciteit uit zon en wind aan (groot)verbruikers, en aan 
gebiedsopgaven. De Hubs worden ook maatschappelijke belangrijke locaties, door de 
vele energiemogelijkheden en de combinatie met andere functies als recreatie. 
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6.3  Ontwikkelscenario

Locatie van clusters windmolens en energiehubs 
We stellen de clustering van windmolens voor, conform de hiervoor besproken zonering 
in het noorden in de gemeenten Waalwijk en Heusden, rond de infrastructurele ring van 
Tilburg en in het zuiden boven nieuw te ontwikkelen bos. 
Enkele van die clusters kunnen zich ontwikkelen tot energiehubs. 

Zoekgebieden windenergie en energie hubs in het noorden 
Voor 2030 kunnen in de open poldergebieden in het noorden van de regio een aantal 
clusters van in totaal 20 windmolens ontwikkeld worden. Twee van deze clusters kunnen 
zich ontwikkelen tot een energiehub.   

Zoekgebieden windenergie en energie hubs in de ring van Tilburg 
In	het	middengebied	rondom	de	Tilburg	en	langs	de	A58	is	het	uitgangspunt	genomen	
om de infrastructuurlijnen te volgen en bedrijventerreinen zoveel mogelijk in te 
zetten	voor	de	ontwikkeling	van	grootschalige	energieopwek.	Door	deze	specifieke	
uitgangspunten in het middengebied kunnen 5 hubs worden ontwikkeld. Twee hubs 
aan de noordrand van Tilburg op en nabij industrieterreinen (Vossenberg|Kraaiven) 
en aanvullend op  bestaande initiatief energiepark Spinder. Aan de westkant is de hub 
Wijkevoort gepland. Deze hub is alleen voor opwek van zonne-energie vanwege de 
restricties van de vliegbasis Gilze-Rijen. Wel kan deze hub een belangrijke rol gaan 
spelen in het warmtesysteem en opslag en distributie van energie, in combinatie met 
economische ontwikkelingen. 

Rondom het infrastructurele knooppunt de Baars ontwikkelen we met de gemeenten 
Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek een hub, die zowel de poort naar de Kempen 
als de poort naar het Van Gogh Nationaal Park, als naar de Beekse Bergen en Tilburg 
zal zijn. Hier komen mobiliteitsopgaven, natuur- en klimaatopgaven, biodiversiteits- en 
landschapsopgaven,  recreatieve opgaven en energietransitie samen. 
 
Aan de A58, in aansluiting op de windmolens bij de Logt, in en nabij het gebied 
de Kattenberg ontwikkelen we een hub van zon- en windenergie in combinatie 
met landbouwtransitie (bijvoorbeeld circulaire landbouw of de VAB problematiek), 
natuurontwikkeling (biodiversiteit, herstel beeksystemen) en klimaatopgaven 
(tegengaan	hittestress,	tegengaan	effecten	van	verdroging	en	extreme	vernatting).	
Bij de realisatie van deze hub zal er voor gezorgd worden dat er geen schade voor het 
weidevogelgebied Moergestels Broek en het natuurpanorama Kampina optreedt.

In	totaal	kunnen	in	de	ring	van	Tilburg	20	windmolens	ontwikkeld	worden.	
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Zoekgebieden windenergie in het zuiden boven nieuw te ontwikkelen bos
In	de	periode	2020-2030	wordt	er	gebouwd	aan	een	efficiënt	electriciteitsnetwerk.	
Als het netwerk op orde is kunnen ook energie-initiatieven in de zuidelijke regio 
(gemeenten Hilvarenbeek en Goirle) aangesloten worden. Hier stellen we voor om 10 
windmolens te clusteren boven het nieuw te ontwikkelen loofbos (met een substantiële 
omvang) en landgoederen, noodzakelijk vanwege de klimaat- en wateropgaven in de 
regio en aansluitend bij het recente provinciaal bosbeleid. Deze nieuwe bosgebieden en 
landgoederen zullen het natuurkarakter van deze zone versterken en de recreatieve en 
toeristische aantrekkelijkheid van dit gebied vergroten. 

Samen sterk 
Bijna elke gemeente in de regio Hart van Brabant wordt verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van duurzame energie, juist in de gezamenlijkheid ontstaat letterlijk de 
energie om die gebieden integraal te ontwikkelingen tot innovatieve en attractieve 
visitekaarten van de regio. Elke energie hub heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek 
en zijn eigen aantrekkingskracht. Wellicht kan de crisis- en herstelwet helepn bij het 
versnellen van de realisatie van de energiehubs. 

Integrale koppeling met klimaatopgave 
De koppeling met de klimaatopgave wordt onder andere per gebiedsontwikkeling 
georganiseerd waarbij die gebiedsontwikkelingen ook weer in onderlinge samenhang 
worden beschouwd. Ook andere opgaven zoals de landbouwtransitie kunnen mee 
gekoppeld worden. Daarnaast worden algemeen geldende principes vastgesteld, die 
te maken hebben met het herstel van watersystemen, tegengaan van verdroging en 
hittestress. 

Kringlooplandbouw, verbetering van de bodem, het watersysteem en de biodiversiteit 
zijn kansrijke onderwerpen om te betrekken in de afweging van de ontwikkeling van de 
energieclusters.  

De energiehubs rondom Tilburg bieden kansen voor het reduceren van hittestress 
(bijv. door het aanleggen van groenstructuren) kunnen een bijdrage leveren aan de 
waterberging, biodiversiteit in de stad en vergroening van de industrieterreinen. 

Het energiecluster rondom de Kattenberg|A58 kan een bijdrage leveren aan de 
landbouwtransitie, natuurontwikkeling en waterberging. 

In	het	zuiden	kunnen	windclusters	in	nieuwe	loofbossen	klimaatdiensten	leveren	door	
reductie van CO2 en het vasthouden van water in de bovenstroomse beekdalen en 
bodem. 
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7. AANDACHTSPUNTEN BIJ INPASSING  
 ZONNE-ENERGIE IN BUITENGEBIED 

Aanbevelingen en handreikingen landschappelijk inpassingsplan

De landschappelijke inpassing van zonnevelden is maatwerk, er zijn vele mogelijkheden 
om een zonneveld goed in te passen. Deze handreiking geeft een methodiek om op alle 
schaalniveaus een juist ruimtelijk plan voor het initiatief te maken en te toetsen.
In	een	inrichtingsplan	zijn	drie	nauw	met	elkaar	samenhangende	schaalniveaus	
relevant: het landschap, de kavel en het object. 

Stappen in het ontwerpproces, van initiatief naar inrichtingsplan 
Ieder	landschap,	ieder	dorp	en	iedere	plek	heeft	zijn	eigen	verhaal	en	kenmerken.	
Als eerste wezenlijke stap zal dan ook altijd een grondige analyse van de bestaande 
kwaliteiten van de locatie en zijn context gedaan moeten worden.

Als tweede stap moet voor elk schaalniveau een ontwerpbenadering met 
ontwerpprincipes, die daarna vertaald wordt in een inrichtingsplan in de derde stap.

We onderscheiden drie niveau’s van richtlijnen voor landschappelijke inpassing:
 1. Landschapsniveau
 2. Kavelniveau, bruto zonneveld
 3. Objectniveau, netto zonneveld
 

Intermezzo netto - bruto zonneveld

Er moet een onderscheid gemaakt worden in de oppervlakte van het panelenveld (netto zonneveld) en de 
grootte van een zonneveld in totaal (het bruto veld). 
Het zonneveld zelf is altijd in de REKS meer dan het panelenveld. De definitie van een panelenveld is: 
”het vlak binnen de omsluitende grens van een aaneengesloten opstelling van panelen en ondersteunende 
bebouwing”, oftewel het functionele deel van het zonneveld. Buiten het panelenveld is nog ruimte nodig 
voor landschappelijke inpassing, afhankelijk van het landschapstype, de grootte van het terrein en de 
hoeveelheid slagschaduw op het terrein. Dit noemen we het bruto zonneveld. 
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7.1 Landschapsniveau

Op het niveau van het landschap is de cruciale vraag of de ontwikkeling van een 
zonnepark op een bepaalde locatie goed aansluiting kan vinden bij de aanwezige 
ruimtelijke hoofdstructuur.

Hierbij wordt gekeken naar: 

• De belevingswaarde
• Maat en schaal van het landschap t.o.v. het zonneveld
• Draagkracht van het landschapstype
•	 Cumulatieve	effecten	op	den	duur	

De belevingswaarde
Om tot een goede inpassing van zonnevelden in de omgeving te komen is de ligging in 
het landschap sterk bepalend. Zonnevelden hebben een ruimtelijke impact, die wordt 
bepaald door zichtbaarheid van het panelenveld vanuit de omgeving. Een studie van 
zichten vanaf routes geeft inzicht in de wijze van inpassing van het zonneveld. Per 
locatie is een studie naar belevingswaarde per landschapseenheid noodzakelijk.

Maat en schaal
Op het landschapsniveau is het relevant om te bepalen tot welke omvang een zonnepark 
zich qua maat en schaal ruimtelijk goed tot de omgeving kan verhouden. Het gaat 
daarbij om het vinden van het optimum op basis van het principe van schaal. Uit 
literatuur blijkt steeds de wetmatigheid dat een kleiner zonnepark bij een kernrand 
past, terwijl bij een bedrijfsterrein bij een stedelijke kern of een industriegebied in 
principe ook een groter zonnepark mogelijk is. Het optimum zal daarbij voor het ene 
landschapstype of randzone ook anders uitpakken dan voor het andere.
Natuurlijk is de grootte van het veld ook afhankelijk van de capaciteit van het netwerk, 
en	het	exploitatie-	en	financieringsmodel.	

Draagkracht van het landschapstype
Op	niveau	van	de	landschapseenheden	dient	het	cumulatieve	effect	van	meerdere	
zonnevelden afgewogen te worden. Wat is het maximum laadvermogen van een 
landschapseenheid, dat wil zeggen de draagkracht van het buitengebied? Wanneer 
wordt deze overschreden en tast de toevoeging van zonnevelden de identiteit van deze 
specifieke	landschapseenheid	aan?	
Verschillende landschapseenheden hebben een verschillend draagvermogen. Uit 
ruimtelijk onderzoek voor de energievisie van de Kempen blijkt dat in een grootschalig 
open landschap (bijvoorbeeld jonge heideontginning) enkele grote velden beter passen 
dan meerdere kleine, in een kleinschalig landschap (bijvoorbeeld rond dorpskernen) 
geldt het omgekeerde.
Vooraf moet daarom het laadvermogen van een landschap dan wel de te behouden 
karakteristieken worden bepaald. Dit heeft invloed op hoeveel zonnevelden 
wenselijk zijn. En omdat de landschapseenheden in Hart van Brabant vaak 
gemeentegrensoverschrijdend zijn, dient er ook samengewerkt te worden binnen de 
regio	om	de	draagkracht	van	elk	type	landschap	goed	te	definiëren.	
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Cumulatieve effecten op den duur
Tot	slot	is	het	van	belang	het	cumulatieve	effect	van	meerdere	parken	in	de	
landschapseenheid bij de afweging te betrekken (zie draagkracht). 
Op	basis	van	al	bestaande	plannen	kan	men	wel	de	volgende	wetmatigheid	afleiden	
dat in grootschalig open landschappen een beperkt aantal grotere zonneparken beter 
inpasbaar is dan meerdere kleine, terwijl voor besloten landschappen het omgekeerde 
geldt.

7.2 Kavelniveau, bruto zonneveld 

Is	de	locatiekeuze	de	juiste,	dan	kan	men	op	basis	van	de	richtlijnen	per	
landschapseenheid de inrichting op kavelniveau ontwerpen. Dit schaalniveau zorgt voor 
identiteit en acceptatie van de plek van het zonneveld. De aansluiting van de rand van 
het zonnepark op de omgeving en de beleving van de randen zijn cruciaal voor een 
goede inpassing. 
Met deze kavelinvulling willen we voor de toekomst een duurzaam groen-blauw 
raamwerk	voor	de	specifieke	landschapseenheden	bouwen.
De keuzes die hierin kunnen worden gemaakt worden sterk bepaald door de aard en de 
landschappelijke karakteristieken van de directe omgeving en de toekomstverwachting 
van dat duurzame groen-blauw raamwerk.
De invulling op kavelniveau kan zeer verschillend zijn. De aansluiting op de overgang 
naar een dorpsrand vraagt een andere ruimtelijke oplossing dan de aansluiting op een 
open landbouwperceel. Het ene zonneveld wordt aan alle zijden omringd door dezelfde 
beplantingseenheid, het ander veld kan verschillende zijden hebben, afhankelijk van de 
context. De landschappelijke inpassing van het zonneveld moet altijd een meerwaarde 
in landschappelijke kwaliteit opleveren voor die plek.
Daarnaast	kunnen	historische	landschapsspecifieke	kenmerken	een	rol	spelen	bij	de	
uitwerking op kavelniveau, bijvoorbeeld het herstel van verloren houtwallen of vennen.

Landschapsspecifieke inrichting per landschapseenheid 
De maatregelen die genomen worden om een zonneveld landschappelijk in te 
passen kunnen de landschapskarakteristieken van een gebied echter wel versterken, 
de leesbaarheid en de identiteit van de landschapseenheid vergroten. Zo kunnen 
bij de vormgeving van de kavelgrenzen van bij zonnevelden in een mozaïek- en 
coulisselandschap bijvoorbeeld oude houtwallen geherintroduceerd worden.
In	open	landschappen	kan	juist	gekozen	worden	voor	het	bewust	wel	of	juist	niet	
zichtbaar laten van de zonnevelden door gebruik te maken van waterstructuren en/
of grondwallen i.p.v. houtwallen. Dit kan de leesbaarheid en de identiteit van dit type 
landschap versterken. 
In	de	illustratie	is	het	scala	van	mogelijkheden	voor	landschapsspecifieke	in	
richtingen aan gegeven, van beplantingselementen, waterstructuren en omgaan met 
grondmodellering. Maatwerk is gewenst.

De “Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap, Hart van Brabant, actualisering 
2015” kunnen een handreiking geven om de landschappelijke inpassing te objectiveren 
en|of	te	kwantificeren.	Nader	onderzoek	is	hiervoor	noodzakelijk.
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Voorbeelden van ruimtebeslag landschappelijke inpassingelementen bij zonnevelden in waterrijke landschapseenheden



L1907 R0024 91

Haag

Heesterrijen

Bomenrij

Houtwal

Bosje met zoom

Voorbeelden van ruimtebeslag groenstructuren bij zonnevelden  
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Relatie instralingshoek, ruimte tussen rijen en zichthoogte

Relatie tussen constructiehoogte, zicht en dubbel grondgebruik
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Tijdelijk versus permanent
In	het	ontwerp	kunnen	de	beplantings-	en	waterstructuren	een	blijvende	
bijdrage leveren aan de landschapseenheid, ook na oplevering van locatie na de 
exploitatieperiode. 

Processtructuur
De inbreng van direct omwonenden en lokale belangenorganisaties zijn essentieel voor 
een goed ontwerpproces.

7.3 Objectniveau, netto zonneveld 

Op het objectniveau zijn de invulling en uitstraling van het functionele veld van 
zonnepanelen relevant. 
Hierbij gaat het om verschillende aspecten van plaatsing van zonnepanelen zoals de 
hoogte en oriëntatie van clusters zonnepanelen, maar ook de ordening en vormgeving 
van de panelen, gekozen constructies van de panelen, verdeling van de trafo’s, 
verdeelstations en eventuele hekken en cameraopstellingen.
Er zijn ook op dit niveau vele ruimtelijke keuzen te maken, die essentieel zijn voor de 
inpassing van het zonneveld als geheel.

De hoogte van de constructie van zonnepanelen 
De hoogte van zonnepanelen, in combinatie met de invalshoek zijn essentieel voor 
zichten over en de beleving van ruimte en de eventuele ruimte tussen de rijen.

Keuze oost-west of zuid opstelling
Deze keuze wordt ingegeven vanuit exploitatie overwegingen, de elektriciteitsopwek van 
een oost-west opstelling is ongeveer 10-15% minder dan van een zuid opstelling. 
Ruimtelijk is er een groot verschil, oost-west opstellingen geven zeer brede stroken 
panelen,	waar	onder	weinig	zon	en	vocht	komt,	waardoor	er	nadelige	effecten	op	het	
bodemleven en bodemerosie kunnen ontstaan. Dit wordt op dit moment onderzocht 
door de WUR. De zuid opstelling levert een lessenaarsopstelling op waardoor vocht 
gemakkelijker op bodem terecht komt. 

Lichtreflectie van de panelen 
Schittering	door	zonnepanelen	vindt	plaats	wanneer	zonnestralen	zó	reflecteren	op	
zonnepanelen, dat zij in het oog van een persoon worden opgevangen. Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van drie factoren, de zonnestand, de opstellingshoek 
van de zonnepanelen en de plek van de persoon, die verblind wordt. Door diverse 
coatings toe te passen, een andere wijze van opstelling of een goede landschappelijke 
inpassing	kan	hinderlijke	lichtreflectie	voorkomen	worden.

Spreiding of concentratie geeft keuze in monocultuur of multifunctionaliteit
De afstand van de panelen ten opzichte van elkaar is niet alleen afhankelijk van 
de schaduwwerking op elkaar maar ook van de intentie om de het zonneveld 
multifunctioneel te laten zijn en op meerdere manieren te gebruiken. 
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Technische eisen netto zonneveld, aandacht voor inpassing en beeldkwaliteit

Opstellingsmogelijkheden panelen van 1 x 1,6 meter en de relatie met zicht en beschaduwing van de bodem
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Te denken valt aan ontwikkelen van vitale bodem en van wateropvang in het kader 
van klimaatadaptieve maatregelen, maar ook multifunctioneel gebruik voor recreatie 
(bijvoorbeeld een dorpspark of moestuinen). Ontwikkeling van zonnevelden kan ook 
nieuwe natuur een kans geven, te denken valt aan biotopen voor de patrijs en andere 
akkerlandvogels (o.a. door het maken van Beatleruggen tussen de panelenstroken).

Door de combinatie met kruidenrijk grasland ontstaan bijzondere insecten- en 
vlinderbiotopen. Begrazing in lage dichtheden door koeien en schapen geeft veel 
diversiteit aan de vegetatie rond de panelen. 

De keuze van compacte energievlakken ten opzichte van multifunctionele 
energielandschappen met een groter oppervlak is essentieel. De gemeente kan hierin 
een duidelijk beleidskeuze maken. 

Hekwerken rondom
Vanuit veiligheidsoverwegingen en verplichte verzekeringsbepalingen zijn hekwerken 
rondom noodzakelijk. Deze kunnen ingepast worden in beplantingselementen, maar 
wanneer openheid noodzaak is, zijn hekwerken niet het juiste middel en zullen andere 
ruimtelijk middelen als brede waterloop gebruikt moeten worden.

Verlichting en cameraopstellingen dienen ingepast te worden.

Beeldkwaliteit van panelen 
Wat betreft de constructies geldt een aanbeveling van donker kleurgebruik om zo veel 
mogelijk weg te vallen in de omgeving.

Beeldkwaliteit bijgebouwen
De verdeelstations en trafo’s dienen georganiseerd te worden volgens een helder 
ruimtelijk principe. Per locatie dient het ambitieniveau voor de vormgeving van 
bouwwerken door de gemeente aangegeven te worden.

Watertoets
Bij elk initiatief ten behoeve van een grondgebonden zonneveld dient ook een watertoets 
uitgevoerd te worden om inzicht te krijgen in de veranderingen in de waterhuishouding 
door het aanbrengen van de grondgebonden zonnepanelen. Het gaat dan zowel om de 
opslag van water in de bodem ter plaatse, om afstroming, en om inzicht te krijgen in de 
erosie van de toplaag van de bodem.
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BIJLAGE: Inventarisatie per gemeente
op basis van interviews (nov-dec 2019) 

electriciteitsopgave REKS  03-12-2019 gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant Check

oppervlakte gemeente in km 2 78 68 65 118 65 97 42 29 50 60 672
% 0,12 0,10 0,10 0,18 0,10 0,14 0,06 0,04 0,07 0,09

aantal inwoners 44135 48240 26431 217342 26128 15330 23739 26061 23327 14192 464945
% 0,09 0,10 0,06 0,47 0,06 0,03 0,05 0,06 0,05 0,03

huidig electriciteitsverbruik (klimaatmonitor) in miljoen kWh 204 358 140 1133 102 72 75 221 98 51 2454

opgave van hart van Brabant
naar ratio verdeeld over de gemeentes op basis van gebruik in miljoen kWh 83 145 57 461 41 29 30 90 40 21 997

totaal benodigd in 2030 1TWh
huidig electriciteitsopwek in miljoen kWh 9 20 6 61 15 15 4 4 3 3 140

projecten in de pijplijn in miljoen kWh Gaat mee in
Oisterwijk en Tilburg 

wind in miljoen kWh 47,5 0 0 0 0 47,5

zon in hectares | in kWh 4 33,8 63 52 0 0 0 30,5 13 196,3

aanname zon op dak (grootschalig, bedrijven, agrarische bebouwing, postcoderoos) in hectares| in kWh 12 82 12 110 12 12 12 12 12 276

De opgave tot 2030 337,2

ambitie opwek per gemeente 222 175 69 466 50 50 37 108 48
Gaat mee in
Oisterwijk en Tilburg 1003,06

wind in miljoen kWh 67 0 15

zon in hectares| in miljoen kWh 25 50 18
ambitie besparing per gemeente in miljoen kWh
totaal 

electriciteitsopgave REKS gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant in kWh aantal totaal 

scenario 1 wind clusteren op de moer wind clusteren op de moer 

wind 
in kWh en aantal
vollast uur 3000 voor 3 MW 0 207 0 0 0 54 27 36 18 0 342 342

zon in hectares netto | in kWh 10 19 31 19 3 3 4 6 14 108 108

% opppervlakte legendaeenheid per gemeente 

totaal in kWh per gemeente 10 207 19 31 19 56,5 29,5 39,5 24 14 450 450

scenario 2

wind 

in kWh
vollast uur 3000 voor 3 MW en 3500 
voor 4,5 MW 171 99 36 72 36 414 414

zon in hectares netto | in kWh 5 10 10 15 5 45 45

totaal in kWh per gemeente 0 176 0 109 46 87 41 0 0 0 459 459

scenario 3: bottum up betekent veel onzekerheid
Kiezen voor een 
legenda eenheid met wind wind clusteren op de moer wind clusteren op de moer 

wind 

in kWh
vollast uur 3000 voor 3 MW en 3500 
voor 4,5 MW 45 135 0 0 27 18 18 243 243

zon op VAB in hectares netto | in kWh 10 10 10 15 15 10 10 15 95 95

zon rond natuurgebieden en klimaatadaptatief landschap in hectares netto | in kWh 10 20 22 20 10 10 10 10 112 112

totaal in kWh per gemeente 45 145 30 32 30 52 25 28 38 25 450 450

ambitie klimaatadaptatie  per gemeente 

Voorkeursscenario in kwH

electriciteitsopgave REKS gemeente Heusden gemeente Waalwijk gemeente Gilze en Rijen gemeente Tilburg gemeente Oisterwijk gemeente Hilvarenbeek gemeente Goirle gemeente Dongen gemeente Loon op Zand Gemeente Haaren Totaal hart van Brabant in kWh aantal totaal in kWh

Voorkeursscenario 

wind 
in kWh en aantal
vollast uur 3000 voor 3 MW 0 180 0 72 36 36 36 0 0 0 360 360

zon in hubs in hectares netto | in kWh 5 5 5 5 20
zon op vabs, en overige locaties 10 20 10 20 10 10 80 nadere discussie nodig op regionaal niveau over spelregels

% opppervlakte legendaeenheid per gemeente 
totaal in kWh per gemeente 10 185 20 77 41 46 41 20 10 10 360 460

benodigd zon bij 40 olens 3 
mw= 90 milj kWh = 90 hectare = 
helft van pijplijnprojecten 90

 wind boven bos in zuiden 2030-2050 27 36 63 63
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Landschap in lagen: herkenbare landschappelijke eenheden 
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Inleiding
Voor u ligt een rapport over de ruimtelijke kwaliteiten van de herkenbare landschappelijke 
eenheden in het plangebied van de REKS in de regio Hart van Brabant. Deze rapportage 
geeft een goed beeld van de verschillende ruimtelijke kwaliteiten in de regio.

De beschrijvingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke beleidsplannen buitengebied en 
landschapsvisies (zie literatuurlijst).

De regio bestaat uit 9-10 gemeenten, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, 
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, inclusief Haaren en Biezenmortel. 

De landschapseenheden zijn vaak gemeentegrens overschrijdend.

Aanleiding
In de REKS wordt een bod gedaan voor de daadwerkelijke energieopgave voor de 
regio Hart van Brabant. De beschrijving van de landschapseenheden was een van de 
ontwerptools om de keuzes te maken voor de duurzame opwek.

Leeswijzer
De 25 herkenbare landschappelijke eenheden in de regio Hart van Brabant worden één 
voor één omschreven op eenzelfde wijze, voor zowel het huidige landschap met haar 
geschiedenis als de ruimtelijke kwaliteiten van het omschreven landschap. Daarnaast 
worden er per landschappelijke eenheid een historische kaart gegeven met een kaart van 
nu, zodat duidelijk is of het landschap veranderd is door de jaren heen of niet. 
In de bijlagen is de landschappelijke analyse voor het gehele gebied van de REKS te 
vinden.

We wensen u veel leesplezier.

Mariëlle Kok, Esther Kruit en Marianne Bekkers

Inleiding

Waterstructuur; Beken

Groenstructuur; Natura 2000 gebieden
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Overdiepse polder
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1900

2019

Ontwikkeling van het landschap
De Overdiepse polder is ontstaan in 1904, toen de Bergsche Maas gereed kwam in het 
kader van de verbetering van de afvoer van de Maas. Het gebied was laag en slecht 
ontwaterd en werd voornamelijk gebruikt voor extensieve hooiwinning. De kaart van 
1900 vermeldt een ‘Grondbergplaats’, deze plek wordt nu ‘het stort’ genoemd en de 
ophoging is er nog steeds en beslaat ongeveer 48 ha. De polder was in opstrekkende 
slagen verkaveld in percelen met breedte van 20 tot 30 meter en maximaal 1300 
meter lang en deze kavels werden gescheiden door ondiepe sloten. Door de slechte 
waterhuishouding heeft hier lang geen bebouwing gestaan. 

In 1948 is er herverkaveling uitgevoerd waardoor het verkavelingspatroon verdween 
en een nieuw rationele blokverkaveling ontstond. In de jaren ‘70  is er een tweede 
herverkaveling uitgevoerd waarbij nieuwe boerderijen gesticht werden in de polder en de 
wegen verhard werden. 

De Overdiepse polder dient bij hoog water als overstromingsgebied, zodat de Bergsche 
Maas meer ruimte krijgt. Ontpoldering betekent meestal dat er in het gebied niet 
langer ruimte is voor bewoners en boerenbedrijven. Wonen en werken in de Overdiepse 
polder blijft mogelijk door uitvoering van het plan van de door de agrariërs opgerichte 
Belangenvereniging Overdiepse Polder: zij ontwierpen een voorstel voor de aanleg van 
terpen. 

Dit terpenplan is samen met de provincie Noord-Brabant uitgewerkt en vervolgens 
opgenomen in het programma Ruimte voor de Rivier. Naast ruimte voor rivier en 
landbouw is er extra ruimte voor natuur en recreatie gekomen. Door de zandwinning die 
nodig is om de terpen en de nieuwe dijk aan te leggen is de Westplas ontstaan. Deze plas 
van zo’n 5,5 hectare heeft een ecologische functie gekregen.

1900

2019
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1900

Overdiepse polder in 1850
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Ruimtelijke kwaliteiten
• De Overdiepse polder is opgebouwd uit de dijk langs de Oude Maas,  een 

“oogvormige” polder ,met in het noorden de gebogen zomerdijk. De boog van 
de zomerdijk wordt versterkt door de brede strook van 250 meter buitendijks, 
opgebouwd uit smallere weides en een strook langs de Maas met de bakenbomen. 

• Openheid door ruime percelering. De percelen zijn gemiddeld 500 m breed, de 
lengte varieert door de uitbuigende vorm van de polder van 500 m tot 1, 5 km).

• Het gebied staat sporadisch onder water omdat het dient als overstromingsgebied 
door ontpoldering, dit trekt veel toeristen aan.

• De verschillende terpen met boerderijen (als het plan volledig is uitgevoerd) 
hebben consequent dezelfde voetprint, passend in de verkavelingsrichting. 
Daardoor ontstaan aan de zuidelijke dijk overhoeken. De erven zijn omgeven met 
erfbeplanting.

• Lange zichtlijnen: In het open landschap van de polder zijn ook zichten naar 
de omgeving belangrijk. Plaatselijk is het mogelijk zeer ver te kijken en 
landschappelijke elementen en structuren te ervaren die op grote afstand liggen. 
Dit is een bijzonder kwaliteit van het gebied. Vanuit de polder zijn opvallende 
elementen zoals de Amer-centrale, de brug over de Bergse Maas en de 
windmolens bij Waalwijk zichtbaar. Ook de kerktorens in de directe omgeving zijn 
vanuit bepaalde posities te ervaren, zoals de torens van Capelle, Raamsdonk en 
Hank. Opvallend is ook het zicht op de dorpenreeks van de Langstraat; de rand 
met bebouwing en beplanting steekt duidelijk herkenbaar af tegen de horizon 
kijkend in zuidelijke richting.

Modellenstudie voor windmolens in de polder: afgewezen in het REKSbod.
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Maas + uiterwaarden
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Ontwikkeling van het landschap
De Maas met zijn uiterwaarden zijn onderdeel van het jonge rivierlandschap van de Maas 
met hogere zandige oeverwallen en lager gelegen komgronden, aansluitend op de brede 
dekzandrug die de overgang naar het Brabant van het zand markeert. 

Het rivierenlandschap is systematisch door de eeuwen heen ingedijkt, waardoor 
verschillende landschapseenheden ontstonden, die in de rapportage besproken worden. 
We beperken ons nu tot de bedijking van de Maas en het buitendijkse gebied. 
De Maasdijk Is bijzonder vanwege zijn boombeplanting op de dijk. Langs de dijk komt 
stroomdalflora voor, vanwege het kalkrijke water bij hoog water. Langs de rivier de Maas 
staan consequent de bakenbomen. Deze zijn zeer karakteristiek zijn voor deze rivier. De 
uiterwaarden zijn in gebruik als weidegrond, als eendekooi, of  onderdeel van nattere 
natuurgebieden, gecombineerd met vroeger nevengeulen, strangen of oudere rivierlopen. 
Voorbeelden in het gebied zijn het ‘Oude Maasje’, de Hedikhuizensche Maas en het 
Haarsteegs wiel. Het landschap toont door zijn onregelmatige verkavelingspatroon de 
geschiedenis van de strijd tegen het water.   
Het gebied was onderdeel van de voormalige defensielinie van de Zuiderwaterlinie met 
de vestingsteden, forten en stellingen. De open ligging van de vesting Heusden met zijn 
fortificaties geeft nog een goed beeld van het functioneren van deze linie in vroegere 
tijden. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Het contrast tussen de hoge beplante Maasdijk en de overige dijken, en de open   
 uiterwaarden.
• De zichtlijnen vanaf de dijk als balkon richting Maas, panorama van een    
 rivierengebied.  
• De uiterwaarden hebben over het algemeen een zeer functionele percelering, en   
 bestaan uit weidegronde, natuurgebieden en eendekooien.
• Plaatselijk kleinschalige en onregelmatige verkavelingspatronen; gebaseerd op de   
 kronkelende loop van het ‘Oude Maasje’, de Hedikhuizensche Maas en het    
 Haarsteegs wiel.
• Overwegend rustige overgangen tussen stedelijke vormen en open landschap met   
 de bijzondere ligging van de vesting Heusden.
• Cultuurhistorische waarde van het gebied, ook in relatie met oude rivierloop (toen   
 Heusden en Nederhemert één samenhangend gebied was).
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Polder Waalwijk
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Ontwikkeling van het Landschap
De huidige polder van Waalwijk wordt begrensd door de dijken van de uiterwaarden in 
het noorden en de A59 in het zuiden. Het gebied kent een lange ontstaansgeschiedenis 
en heeft in de loop der tijd vele ruimtelijke verscheidingsvormen gehad. Oorspronkelijk 
ontstond de ontginning van dit veengebied in de 12e eeuw vanaf het noorden vanaf de 
oeverwal langs de Maas. 

Na de ontginning van het veen ging men op de dekzandrug wonen tussen Maas en 
Heide. Van hieruit werd het gebied van de zuidkant ontgonnen via het cope stelsel, dit 
waren in het algemeen circa 800 meter lange en 100 meter brede kavels of slagen, die 
omgeven waren door ondiepe sloten. Door het ontginnen van het veen, klonk de bodem 
in en ontstond wateroverlast. Het gebruik van de copes werd veranderd van akkers in 
extensieve hooilanden en weides. 

Door ruilverkaveling is het landschap later zo optimaal mogelijk ingericht voor de 
landbouw. Het gebied wordt nu gekenmerkt door openheid en dit is te ervaren doordat de 
percelen grootschalig zijn met relatief weinig perceel- en laanbeplanting

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; door de leegte in de lage polder en de grootschaligheid.
• Potentieel weidevogelgebied.
• Lange zichtlijnen in oost-west richting en zuidwaarts op de dekzandrug in het   
 zuiden.
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Eiland van Heusden
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Ontwikkeling van het Landschap
Binnen de overstromingsvlakte van de Maas-Gement, Baardwijkse Overlaat en polder 
Bokhoven en Vlijmen- ligt het omdijkte Eiland van Heusden. 

Tot aan de middeleeuwen was het gebied ongeschikt voor bewoning door de lage ligging 
en aanwezigheid van veen. Na de middeleeuwen is er begonnen met het ontginnen van 
de polder vanuit het noorden, hierdoor is al het veen verdwenen.  Het omdijkte eiland 
van Heusden ontstond. De zandopduiking te midden van de overstromingsvlakte is een 
landbouwkundig intensief gebruikt (tuinbouw) gebied. 
Karakteristiek voor de verstedelijking binnen het eiland van Heusden is de lintbebouwing. 
Identiteitsdragers van deze polder zijn  kronkelige dijken, weteringen, oude 
Maasmeanders, wielen en kloostercomplexen.
Het zuidelijk deel van de polder is onderdeel van de Beerse Maas en fungeert als overlaat 
tussen de Beerse Maas en de Dieze of de Baardwijksche overlaat.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; tussen de Hooibroeken en Elshout en de omgeving van de Elshoutse   
 Zeedijk.
• Regelmatige noord-zuid gerichte strokenverkaveling.
• Grote landschappelijke diversiteit in de vorm van het rivierenlandschap;    
 rivierkommen en de oeverwallen in de noordelijke helft, het slagenlandschap in de   
 rand van de dekzandrug, de overlaatzone en de meer besloten zuidelijke    
 bosgebieden in de Hooibroeken met bosstroken en eendenkooien.
• De recreatieve aspecten van de waterstructuur; de vesting Heusden en de Poort   
 van Heusden zijn grote publiekstrekkers in de dagrecreatieve markt.
• Hoge cultuurhistorische waarde; vesting Heusden, Giersbergen en omgeving, het   
 slagenlandschap in samenhang met het Nederhemertsche landschap aan de    
 overkant van de Maas, lintstructuren in Haarsteeg en Elshout.
• Cultuurhistorische rijkdom in het landschap; eendenkooien, het fort, molens,   
 de oude dijkring langs Voordijk, Inlaagdijk en de Zeedijk als gehele     
 landschappelijke structuur met zijn wielen (zoals de Koppelwiel en Buitenwiel),   
 bomen en bosjes en de gedeeltelijk nog herkenbare loop van het oude Maasje.
• Zicht op bijzonder landschappelijke gebieden; overlaatzone en zichtlijnen naar   
 kernen en kerken.
• Grote verscheidenheid van kernen, linten en gehuchten.
• Hiërarchische slotenstructuur, waarbij de Koningsvliet ook een belangrijke    
 ecologische waarde heeft.
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Vuurtoreneiland is een klein eiland in het Markermeer en bestaat uit een fort, vuurtoren 
en bijzondere natuur. Bijzondere uitdaging was om dit eiland, dat behalve beperkt elektra 
geen nutsvoorzieningen heeft, geschikt te maken voor publieke toegankelijkheid met 
een duurzaam karakter. D.m.v. van zonne-energie wordt in de zomer overtollige warmte 
in het fort gebracht. Die warmte slaat de massa van het fort natuurlijk op, om die ’s 
winters uit te stralen. Een kleine warmtepomp, WTW systeem en houtkachels houden 
de temperatuur voor de gasten in de winter op peil. Omdat er geen riool is, wordt het 
afvalwater van de keuken en toiletten d.m.v. een rietfilter gereinigd.

(uit: https://www.degroenemenukaart.nl/forten/voorbeeldprojecten/)
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Polder van Bokhoven
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Ontwikkeling van het landschap
Het landschap van de polder van Bokhoven is te vergelijken met het landschap van de 
eiland van Heusden. De polder van Bokhoven was vroeger ook een laaggelegen, nat 
zandgebied dat voornamelijk bestond uit veen. 

Ook hier was het gebied ongeschikt voor bewoning tot aan de middeleeuwen, door de 
lage ligging en aanwezigheid van veen. Na de middeleeuwen is er begonnen met het 
ontginnen van de polder vanuit het noorden, hierdoor is al het veen verdwenen. 

Op de historische kaart is te zien dat voornamelijk rondom de Luisbroeksche Wetering 
een slagenlandschap bestond met smalle percelen en ondiepe sloten. Deze zijn door 
de latere ruilverkaveling verdwenen, het landschap bestaat nu voornamelijk uit grote 
blokverkaveling met lintbebouwing, eendenkooien en het Engelermeer. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Openheid; door de grote blokverkaveling (onder andere in de omgeving van De 

Bellaard).
• De recreatieve aspecten van de waterstructuur; het strandbad Engelermeer is een  

grote publiekstrekker in de dagrecreatieve markt.
• Cultuurhistorische rijkdom in het landschap; eendenkooien, bomen en bosjes en 

de gedeelteijk nog herkenbare loop van het oude Maasje.
• Zicht op bijzonder landschappelijke gebieden; overlaatzone en zichtlijnen naar 

kernen en kerken.
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Kaart Baardwijkse Overlaat 1754

Drongelens Kanaal
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Ontwikkeling van het landschap
Het kanaal is tussen 1907 en 1911 gegraven om wateroverlast te voorkomen in de lage 
gebieden rond ’s-Hertogenbosch (Bossche Broek) en in de polders ten westen van de 
stad. Het kanaal is ruim 19 kilometer lang. Het kanaal werd gegraven in een gebied 
waar men al eeuwen lang water van de Maas opving in tijden van overstromingen, de 
Baardwijkse Overlaat.

Het Drongelens Kanaal ligt op de overgang van de hogere zandgronden aan de zuidkant 
naar het rivierenlandschap aan de noordkant. Toen het kanaal werd aangelegd is alleen 
de bovenkant van de dijk en het talud aangeplant met bosplantsoen, de overige delen 
werden ingezaaid met gras en zodanig ook beheerd door maaien en begrazen. 

In de loop van de 20e eeuw nam de watervervuiling sterk toe, hierdoor was er in de 
jaren 70 nog nauwelijks vis te vangen. Daarna is de waterkwaliteit weer sterk verbeterd 
en heeft het kanaal en zijn oevers zelfs een ecologische functie gekregen. De afgelopen 
jaren heeft het bos zich sterk uitgebreid, ook aan de kanaalzijde van de kade. Alleen nog 
ten noorden van de Overlaatweg in Waalwijk is geen opgaande beplanting aanwezig.
Ten noorden van het kanaal zijn meerdere natuurgebieden aan elkaar gekoppeld, bijv. 
het waardevolle natte Natura 2000gebied ten zuiden van Vlijmen (omgeving Vlijmensch 
Ven), waardoor een natuurzone ontstaat.  

Ruimtelijke kwaliteiten
• Bijzondere landschappelijke corridor door het lange gebruik als overlaatzone 

tijdens hoog water. De lage ligging wordt geaccentueerd door de 
dijkbegrenzingen.

• Het gebied heeft een relatief regelmatig verkavelingspatronen gebaseerd op de 
wegenstructuur.

• De herkenbare noordelijke begrenzing met de kernen door de Meerdijk en Heidijk 
als smalle en groene overgang.

• De herkenbare zuidelijke begrenzing in de vorm van het kanaal Drongelen ‘s 
Hertogenbosch met daarlangs gelegen bosstroken.

• Het kanaal dient als ecologische verbindingszone; deze zone moet de 
versnippering van natuurgebieden tegengaan. Bestaande en nog te 
ontwikkelen natuurgebieden worden aan elkaar gekoppeld en zodoende groter. 
De verbindingszones functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en 
voortplantingsgebied.

• Recreatieve functie; er is een goed fietspadenstructuur langs het kanaal en er 
wordt veel gevist.

• Lange zichtlijnen over het kanaal.
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Langstraat
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Landschap
Langstraat is een natuurgebied dat op de overgang van zand naar klei ligt, ook wel de 
‘Naad van Brabant’ genoemd. Het gebied is gesitueerd tussen Waalwijk en Waspik en het 
kenmerkt zich door het slagenlandschap met zijn lange smalle percelen die omzoomd zijn 
met elzenheggen. 

Door de bijzondere kwaliteit en samenstelling van het kwelwater en overgangen tussen 
klein, veen en zand zijn bijzondere gradienten ontstaan. Grote delen van de Langstraat 
zijn om die reden aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur, o.a. de gebieden Den 
Dulver, De Dullaart, De Hoven, De Dellen en het Labbegat. 

Den Dulver bestaat voornamelijk uit Elzenbroekbossen met daaromheen schraallanden en 
een eendenkooi. Het wordt gekenmerkt door zijn rijkdom aan planten en dieren zoals een 
zeldzame Zeggesoort en een grote verscheidenheid aan vegetatietypen.

De Dullaart is ongeveer 40 ha groot en is ontgonnen tussen 1936 en 1939 en is daarna 
nooit cultuurland geworden vanwege de enorme kwel. Hierdoor zijn er in dit gebied ook 
zeldzame planten te vinden.

Het Labbegat is een gebied waar nog een deel van het oude slagenlandschap te vinden 
is, dat een grote cultuurhistorische waarde heeft. De andere gebieden kenmerken zich 
door een open landschap met brede sloten.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Hoge cultuurhistorische waarde; het nog aanwezige slagenlandschap en het 

gehele cultuurlandschap is opgenomen als ‘Belvedère gebied’ in de Nota 
Belvedère (1999).

• Grote diversiteit in landschap; lange smalle percelen omzoomd met elzenheggen 
in het slagenlandschap, open landschap met brede sloten in andere delen van het 
gebied, Elzenbroekbossen met schraallanden in Den Dulver en eendenkooien.

• Ecologische Hoofdstructuur; grote verscheidenheid in flora en fauna.
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Moer & Vaart
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Landschap
Moer & Vaart bestaat uit een veenlandschap in het noorden tegen de Langstraat aan 
en uit een zandgronden landschap met restanten veen en bijzondere gradiënten naar 
de dekzandruggen in het zuiden en het oosten. Het noordelijke deel was oorspronkelijk 
verkaveld in oost-west richting in lange slagen met houtwallen, het was een zeer besloten 
landschap. In het zuidelijke deel, het moerlandschap, draait de slagen verkaveling 
door de hogere langgerekte zandopduikingen in het landschap. De kronkelige hogere 
routes met de lintbebouwing zijn kenmerkend voor dit landschap. De afwatering was 
oorspronkelijk zeer slecht, door diepe en ondiepe kwel vanaf de dekzandruggen. Door de 
aanleg van vele rechte sloten en de langere turfvaarten verbeterde de agrarische situatie. 
In de jaren ’60 werd de waterbeheersing in kader van ruilverkavelingen nogmaals 
verbeterd en zijn de percelen verbreed, veel houtsingels zijn verdwenen. Het landschap 
is opener geworden. De turfvaarten en de linten zijn nu de verdichte elementen en geven 
structuur aan het landschap. 
Diagonaal door het gebied gaat de hoogspanningsleiding. Deze zorgt voor exta 
benadrukking van de openheid. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Het slagenlandschap; lintvormige bebouwingspatronen en het slagenpatroon in   
 verkaveling dat versterkt wordt door lineaire beplantingselementen.
• Het moerlandschap; openheid en grotere percelen in het verkavelingspatroon.
• De lange lijnen van de turfvaarten en de linten. 
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Loonse & Drunense duinen
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Landschap
De Loonse & Drunense duinen is een dekzand- en duingebied van 270 ha wat verspreid 
ligt over de gemeenten Heusden, Loon op Zand, Haaren en Vught. Kenmerkend voor het 
gebied is de aanwezigheid van de laat glaciale dekzandrug die een oriëntatie heeft van 
west naar oost. Door te intensief gebruik (maaien en plaggen) van de heidevelden op 
de dekzandrug zijn daar vanaf de middeleeuwen grote zandverstuivingen ontstaan: de 
Loonse en Drunense Duinen. Kenmerkend voor het Nationale Park is de centrale ligging 
van het stuifzand met kleine heidebegroeiingen, met daar omheen een rand van naaldbos 
om de dynamiek van het zand te beteugelen.

De bodem is droog en voedselarm en de temperatuur kan tussen dag en nacht verschillen 
tot 50 graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat er leefgebied ontstaat voor verschillende 
unieke flora en fauna. 

In de omgeving rondom het Nationale Park is onder andere landgoed Plantloon te vinden. 
Dit is een landgoed in Engelse landschapsstijl met oude lanen, loofbossen, hoeves en 
weilanden omgeven door houtwallen.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Weinig bebouwing binnen het gebied.
• Uniek natuurgebied met diversiteit in landschap; met name bossen, heide en 

stuifduinen.
• Contrast in openheid van de stuifduinen met heide en de dichtheid van de bossen 

daar omheen.
• Oude kampenontginningen in de omgeving van Giersbergen als halfopen en 

enigszins besloten gebieden in het bos.
• De wind zorgt voor dynamiek in het landschap.
• Geen zonering in recreatief gebruik; bezoekers mogen struinen waar ze willen.
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Landgoed Pauwels
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Landschap
Landgoed Pauwels is een gebied van ongeveer 6.500 ha, ingeklemd tussen Tilburg en 
Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Dit gebied is het groene uitloopgebied 
van Tilburg aan de noordzijde en vangt de recreatieve druk op van de Loonse en Drunese 
Duinen. Het gebied bestaat uit drie verschillende landschapseenheden; het landschap 
van de voormalige woeste gronden, het moerasbos-landschap van De Brand met bossen, 
plantages en kleinschalige weides en het agrarische cultuurlandschap.

Het landschap van de voormalige woeste gronden bestaat voornamelijk uit 
heidebebossing afgewisseld met grootschalige heidevelden met vennen en enkele 
stuifzandcomplexen. Tot honderd jaar geleden kwamen in het gebied grote oppervlakten 
met woeste gronden voor, dit waren heidelandschappen die niet geschikt waren voor 
de landbouw. In totaal waren er drie grote heidelandschappen, de Loonsche Heide de 
Zwaluwenbunders/Hemeltjens en de omgeving van de Leemkuilen. Deze laatste twee zijn 
getransformeerd van beboste terreinen tot grootschalige open landschappen en bij de 
Loonsche Heide is het tegenovergestelde gebeurd. Hier zijn alleen nog recent herstelde 
vennen van over. Veel van het gebied werd dus omgevormd tot landbouwgebied, dit 
waren jonge heideontginningen met grootschalige blokvormige kavels zoals in de 
omgeving van de Vossenberg en de Zwaluwenbunders. 

Het moerasbos-landschap van De Brand met bossen, plantages en kleinschalige weides 
ligt ten zuiden van de dekzandrug en is een kwelgebied. Het langgerekte onderliggende 
slotenpatroon en de stegen komen oorspronkelijk uit de Late Middeleeuwen. Aan de 
westrand van De Brand ligt het kasteeldomein van de Strijdhoef met boomgaarden en 
(moes)tuinen en een inrichting met lanen in een schaakbordpatroon. De Brand ontwikkelt 
zich in de komende jaren verder door als moerasboslandschap met kleinschalige 
beemden.

Het agrarisch cultuurlandschap wordt ontwikkeld tot een kleinschalig coulissen 
landschap, in samenhang met een levensvatbaar landbouwgebruik. In dit gebied is de 
landbouwsector de drager van het landschap en er wordt gewerkt aan een inrichting 
met houtwallen en singels, (bloemrijke) akkerranden, lanen en natte ecologische 
verbindingen, gecombineerd met verschillende vormen van recreatieve routes.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Grote diversiteit in landschapseenheden en contrast tussen de voormalige woeste 

gronden, moerasbos-landschap en het agrarische cultuurlandschap.
• De kleinschaligheid in combinatie met de dichtheid van het moerasbos-landschap.
• De kleinschaligheid van het agrarisch cultuurlandschap met lineaire 

beplantingselementen. 
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De Lange Rekken
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Landschap
De Lange Rekken is een beekdallandschap van 32 ha groot, dat zich bevindt tussen 
Dongen, Rijen en Tilburg. Het landschap bestaat uit de beken de Donge en de Grote en 
Kleine Leij. Het is een vochtig, open en rationeel verkaveld agrarisch cultuurgebied met 
enkele bospercelen en verspreide wegen en bebouwing met transparante wegbeplanting. 
Het geisoleerde gebied is de leefomgeving van bijzondere plantensoorten, vossen, reeën 
en vele soorten vogels.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Open en wijdse karakter van het landschap met een sfeer van een eeuwenoud 

natuurlijk beekdal.
• Structuur van dijken; Slapende dijk, de Hoge dijk/Lange dijk, de Dwarsdijk en 

Brouwersdijk.
• Oevers en gronden grenzend aan de Donge zijn van ecologisch belang.
• Wegbeplantingen.
• Kansen voor buffering van water 
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Boswachterij Dorst
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Landschap
Boswachterij Dorst is een uitgestrekt bosgebied van 1.117 ha groot tussen Rijen, 
Oosterhout, Teteringen en Dorst. Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos 
dat is aangeplant op het voormalig heidegebied Seterse Heide in het begin van de 19e 
eeuw. Tientallen jaren later werd het bos weer gekapt, zodat het als militair oefenterrein 
kon dienen. Hierdoor ontstonden zandverstuivingen, waardoor eikenhakhout houtwallen 
geplaatst moesten worden nabij de buurtschappen om zich te beschermen tegen het 
zand. 

Toen het aan het einde van de 19e eeuw in bezit kwam van Staatsbosbeheer, werd 
het opnieuw beplant als bos. In de loop der tijd is het gebied veranderd in een grove 
dennenbos, met een gedeelte jonge bebossing van naald- en loofhout en veel houtopslag 
in de oudere bossen. De vegetatie is nogal arm en bestaat uit grassoorten, struikheide 
en dergelijke. Het Cadettenkamp en de Dongense Heining zijn de enige overgebleven 
zandverstuivingen. Verspreid liggen restanten van voor de ontginning; oude 
eikenberkenbosjes en heideveldjes en verder nog een aantal leemputten en het terrein 
wordt doorsneden door de spoorlijn Breda-Tilburg.

Doordat de bossen zijn ingesloten door verstedelijkte kernen, komen er veel recreanten. 
De omliggende bossen worden weer gevarieerder gemaakt, zodat de vroegere eenzijdige 
oriëntatie op houtproductie wordt doorbroken. Naar het noordoosten zet de boswachterij 
zich voort in het natuurgebied De Duiventoren. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit in landschappelijke elementen; oud dennenbos, jong naald- 

en loofhoutbos, kleine heide vegetaties, leemputten en een paar kleine 
zandverstuivingen.

• Grote recreatieve functie voor omwonenden, het is een uitloopgebied voor het 
stedelijk gebied.
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Stadsbos013
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Landschap
De afwisseling in de natuurlijke ondergrond bestaande uit reliëf, samenstelling van de 
bodem en het bijzondere watersysteem, geeft een grote diversiteit aan landschappen 
op een klein oppervlakte, zeer dicht bij de stad gelegen. De ligging boven op 
de Feldbissbreuk is een van de oorzaken van de grote diversiteit aan bijzondere 
geomorfologische en hydrologische situaties. Van droge heide complexen, rijke 
loofbossen, monumentale landgoederen, tot drasse en moerige beekdalen.

Door grote afwisseling in de natuurlijke ondergrond in combinatie met relatieve rust 
en continu natuurbeheer zijn met name in het zuidelijk deel van het stadsbos enkele 
waardevolle natuurlandschappen ontstaan met hoge natuurwaarde. De beekdalen van 
de Oude Leij, Groote Leij en Hultense Leij zijn potentiele ecologische verbindingen die 
verschillende natuurkernen met elkaar kunnen verbinden.

Het stadsbos heeft ook een zeer hoge cultuurhistorische waarde. De ontstaans-
geschiedenis is nauw verbonden met zowel de geschiedenis van Tilburg als met de 
ontwikkeling van het Brabantse landschap. Er zijn parken ontworpen door beroemde 
landschapsarchitecten en er is een schat aan bijzondere architectonische gebouwen van 
alle tijden en van alle stijlen. Het jaarlijkse evenement Lustwarande brengt hedendaagse 
kunst in het stadsbos.

Er is een grote verzameling aan recreatieve functies aanwezig in het stadsbos. Sommige 
functies hangen samen met het verleden, maar ook nieuwe recreatieondernemers gericht 
op lifestyle en gezondheid vinden nu al hun plek in het stadsbos. De contramal van de 
stad biedt rust, ruimte, sport, gezondheid, vertier en ontspanning. Het recreatief gebruik 
concentreert zich voornamelijk rondom de landgoederenzone en de Oude Warande langs 
de Bredaseweg. Het gebied ten westen van de Oude Leij wordt echter weinig bezocht.

Het stadsbos is meer dan alleen de bosgebieden aan de oostzijde van de Oude Leij. Juist 
de aanwezigheid van besloten bosgebieden én open landschappen met lange zichtlijnen 
en de mogelijkheid om de horizon te zien bepalen de identiteit van het stadsbos.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Verhalen van vroeger; de agrarische geschiedenis van Brabant is af te lezen aan 

het landschap en ook kent Tilburg een rijke geschiedenis.
• Afwisseling in natuurlijke ondergrond
• Diversiteit aan natuurgebieden met hoge biodiversiteit
• Hoge culturele waarde
• Rijke verzameling aan diverse recreatieve functies
• Krachtige ondernemers, bewoners, gebruikers en grondeigenaren
• Goede bereikbaarheid
• Afwisseling in bosgebieden en open gebieden



36

Park Moerenburg
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Landschap
Park Moerenburg is een aantrekkelijk kleinschalig mozaiëklandschap met alle kenmerken 
van een pre-industrieel landschap dat gecombineerd werd met recreatieve voorzieningen, 
boerderijhoeves en andere historische bebouwing. Het gebied is herkenbaar door 
cultuurhistorische iconen als de 19e eeuwse Abdij Koningshoeven en de moderne 
contouren van Huize Moerenburg dat verwijst naar het middeleeuwse kasteel.  

Duurzame landbouw (biologische veeteeltbedrijven, stadsgroentetuin etc), kleinschalige 
weide- en akkerpercelen, hakhoutwallen, struwelen, poelen en bloemrijke graslanden zijn 
kenmerkend voor dit landschap. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit aan landschappelijke elementen door het kleinschalig 

mozaiëklandschap; weides en akkers, hakhoutwallen, struwelen, poelen en 
bloemrijke graslanden.

• Hoge cultuurhistorische waarde; cultuurhistorische iconen, boerderijhoeves etc.
• Goede samenwerking van landschap en landbouw.
• Hoge recreatieve waarde; recreatieve voorzieningen, fiets- en wandelpaden 

structuur.
• Poort van het Groene Woud.
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Mozaiek landschap Oisterwijk/Haaren/Udenhout
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Landschap
Het landschap tussen Udenhout, Oisterwijk en Haaren is zeer gevarieerd. Het bevindt zich 
op een dekzandrug en wordt doorkruisd door de N65. Voorheen bevond zich rondom deze 
hoofdweg dichte bebossing, her en der wat heide en percelen met boomteelt. Vandaag de 
dag zijn dit voornamelijk percelen met boomteelt. Rond 1890 is in dit gebied begonnen 
met het winnen van leem en zand, waardoor de Leemputten ontstaan zijn.

Rondom Udenhout en Oisterwijk, bevindt zich een agrarisch cultuurlandschap met 
grotere en kleine esdekken. De structuur van wegen, bebouwing en blokvormige 
percelering is nog goed zichtbaar in het huidige landschap. Het bodemgebruik was 
voornamelijk bouwland en boomteelt. Van oorsprong liggen de esdekken rond de dorpen 
en gehuchten, zoals ook hier het geval is. Kenmerken voor dit landschap zijn houtwallen, 
houtsingels, slootjes, poelen en bosjes. Verder zijn de bolle ligging, openheid, steilranden 
en zandpaden ook karakteristieke kenmerken van een esdekken landschap.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Cultuurhistorisch gebied met variatie in landschapselementen zoals houtwallen en 

bosjes.
• Hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van de esdekken.
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Oisterwijkse vennen
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Landschap
De Oisterwijkse vennen is een heidegebied dat beplant is met dennenbos, waarin 
een groot aantal vennen en enkele heiderestanten liggen. De uitgestrektheid en 
verscheidenheid aan bos in het Natura 2000-gebied bepaalt de rijkdom aan bosvogels en 
aan bos gebonden dieren zoals de eekhoorn.

Het gebied heeft een eigen uitstraling, met name de karakteristieke afwisseling van soms 
reliëfrijke, oude bosopstanden op voormalig heide- en stuifzandgebied, afgewisseld met 
vele vennen. De bossen hebben een hoge landschappelijke waarde door de aanwezigheid 
van oude, monumentale dennenbomen.

Vooral de drogere, inheemse, gemengde bossen zijn beeldbepalend, deze bossen 
bevatten grove den, eik, beuk, berk met hier en daar kleine delen naaldbos met douglas 
en fijnspar en het vochtigere hoogveenbos met berk en wilg. Een deel van het dennenbos 
behoort tot de oudste dennenbossen van Nederland met dennen die aangeplant zijn 
in het begin van de negentiende eeuw. Vooral langs het Van Esschenven groeien 
indrukwekkende grove dennen, van wel 150 tot 200 jaar oud, die een speciale sfeer 
geven aan de beleving van de bosrand langs het ven. In het zuidelijk deel wordt het bos 
afgewisseld met hoogveenbos in met veenmos verlande laagtes, zoals de Achterste en 
Middelste Kolkvennen.

Daarnaast hebben de Oisterwijkse vennen een lange recreatiehistorie. Van oudsher 
kwamen er mensen om te kuren, het water in de vennen had namelijk de naam 
goed te zijn voor de gezondheid. Deze historie van zwemmen in de vennen wordt 
momenteel voortgezet in het Staalbergven waar een deel van het ven is ingericht als 
openluchtzwemvoorziening dat in beheer is bij de gemeente.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Uitgestrekt gebied met een verscheidenheid aan bos.
• Eigen uitstraling met karakteristieke afwisseling van bosopstanden, heidegebied 

en vele vennen.
• Hoge recreatieve waarde door zijn geschiedenis als kuuroord en 

huidige openluchtzwemvoorziening, en het enorme aanbod in fiets- en 
wandelvoorzieningen.
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Molenakker
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Landschap
De Molenakker ligt op een uitloper van een dekzandrug, die de waterscheiding tussen de 
Reusel en de Rosep vormt. De beeksystemen werden optimaal landbouwkundig gebruikt. 
Op de lagere delen waren de weides en beemden en op de rijkere hogere gronden van 
buurtschappen Hild, Heiligeboom en ‘t Stokske lagen grotere akkerpercelen. Uittredend 
kwelwater van de dekzandrug vind ook plaats in het gebied ten zuiden en zuidwesten 
van het Allemansven. In het hart van het gebied ligt een min of meer noord- zuid 
georiënteerde hogere zandrug.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Vergezichten door hogere ligging op dekzandrug.
• Twee beekdalen die het gebied doorkruisen.
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Oisterwijkse heide
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Landschap
De Oisterwijkse Heide is ook een jonge heide ontginning en het gebied ligt op een 
uitloper van een dekzandrug, die de waterscheiding tussen het Beerze en de Rosep 
vormt. Het bosrijke landschap was in de middeleeuwen van bosrijk omgevormd 
door houtkap en overbeweiding naar woeste grond, bestaande uit droge en natte 
heidecomplexen, vele vennen, kwelgebieden langs de voet van de
dekzandrug en broekgebieden in de beekdalen.

Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e  eeuw zijn veel woeste gronden 
ontgonnen. Door gebruik van kunstmest voor de bemesting van de akkers verloren de 
heidevelden hun oorspronkelijke functie voor de landbouw in de potstalcultuur. Op de 
uitgestrekte Loghtse heide en Klein Oisterwijkse heide zorgden landbouwontginningen en 
uitgebreide bebossingprojecten voor een landschappelijke ommekeer van open gebieden 
naar verdichte en kleinschaligere landschappen. Een deel van de Oisterwijkse heide werd 
militair oefenterrein en bleef heidegebied.

Rijke handelaren kochten de landen en vormde ze om tot landgoederen. Men legde een 
rechthoekig patroon van wegen en waterlopen aan, waarbinnen percelen landbouwgrond 
of bos werden aangelegd. Nieuwe pachtboerderijen werden gebouwd op plaatsen die 
tot dan onbewoond waren geweest, bestaande boerderijen in de buurt aangekocht en 
omgevormd tot een meer modern agrarisch bedrijf.

Maar het belangrijkste was het reguleren van de ontwatering van het gebied. De heide 
gebieden waren vaak nat en dras, de beemden van de Rosep zeer moerassig. Bestaande 
greppels werden sloten, en nieuwe sloten werden gegraven naar deze treksloten 
en de Rosep, zodat het drasse terrein voldoende werd drooggelegd en omgevormd 
werd naar graslanden en akkers. De hogere droge heidegronden bestemden men na 
doelmatige bewerking van ploegen, begreppeling, bemesting, en inzaai van lupine tot een 
bosplantage. De zeer moerige gronden aan de Rosep werden niet direct ontgonnen.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Nieuwe heideontginning met restanten van het oorspronkelijke gebruik van de 

heide, o.a. beplantte stuifduinen, houtwallen en zandwallen en routes naar Gilzen 
en Alphen.

• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 
beplantingen.

• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 
veeteelt en akkerbouw.

• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen.
• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
• Voormalige landgoederen.
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Het land van Hilver
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Landschap
Het land van Hilver bestaat onder andere uit verschillende landgoederen. Landgoed 
Groenendaal omvat een deel van het beekdal van het Spruitenstroompje, met smalle 
strookvormige percelen bouw- en grasland en buitenplaats Groenendaal op de westelijke 
oever van de beek. Langs de beek liggen enkele oudere en recent gegraven leemputten, 
waar broekbosjes zijn ontstaan. Het landhuis heeft een tuin in landschapsstijl met aan 
het Spruitenstroompje gekoppelde vijvers, oude loofbomen, een monumentale oprijlaan 
en diverse graslanden. 

De Utrecht is een bijzonder omvangrijk landgoed, grotendeels bestaande uit 
productiebossen en landbouwgronden. Van zuid naar noord loopt het beekdal van de 
Reusel door het gebied, met verschillende middeleeuwse ontginningen. Bij de aanleg 
van het landgoed zijn deze buurtschappen met hun akkercomplexen grotendeels bebost, 
maar ze zijn nog herkenbaar door hun hogere ligging, steilranden en wallen. 

Annanina’s Rust is een landgoed uit het begin van de 20e eeuw, aangelegd op de 
vroegere Diessensche Heide. Het zuidwestelijk deel is aangelegd in landschapsstijl 
met loofbossen, bosschages en slingeren zandpaden, en in de overige delen wordt het 
rationele patroon van ontginningsbossen gehanteerd met een gelijke verdeling tussen 
loof- en naaldbos. 

Annanina’s Rust grenst in het oosten aan Diessens Broek. Hier is over een oppervlakte 
van 60 hectare de overbemeste bodemlaag afgegraven. Sindsdien bepaalt de Reusel zelf 
haar loop, over een breedte van 100 meter. Het beekdal was al rijk aan weidevogels, 
maar nu broeden er nog veel meer. Daarnaast kan door deze natuurontwikkeling veel 
water worden geborgen, waardoor Moergestel droge voeten houdt. 

Ten westen en noorden van Hilvarenbeek liggen twee grote akkercomplexen met 
esdek, bolle ligging, openheid, steilranden en zandpaden. Het huidige bodemgebruik is 
grotendeels grasland, een kleiner gedeelte bouwland en enkele percelen boomteelt. De 
percelering op het akkercomplex is tamelijk onregelmatig blokvormig. 

Het land van Hilver dient als brongebied voor de Reusel als de Beerse, hierdoor komt er 
watergebonden natuur voor in de brede beekdalen en dit is ideaal voor weidevogels.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Diversiteit aan landschappelijke elementen; beboste landgoederen, open 

beekdalen en open en uitgestrekte akkercomplexen.
• Hoge cultuurhistorische waarden; verschillende oude landgoederen met 

oorspronkelijke inrichting en landschap.
• Overgang van grootschalig geperceleerde akkercomplexen naar kleinschalig 

geperceleerde akkers in het beekdal.
• Verschillende landschappelijke elementen per landgoed.
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Landgoed de Baest
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Landschap
Landgoed Baest kent een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Het landgoed is 
ontstaan in de 12e eeuw door de abdij van Berne en later uitgebreid door de abdij van 
Tongerlo, op de plaats waar de kern van het landgoed zich nog steeds bevindt. Na de 
kerkelijke herindeling in 1559 komt de abdij van Tongerlo onder het bezit van Bisdom 
’s-Hertogenbosch. Het werd door Bisschoppen gebruikt als zomerhuis|buitenplaats om de 
stad te ontvluchten, maar de bezetting van ’s-Hertogenbosch in 1629 maakte hieraan een 
einde en alle kerk- en kloostergoederen werden verkocht aan particulieren.

Landgoed Baest bestond uit één herenhuysinge en twee hoeves met omliggende 
landerijen en bos en daarna zijn er nog eens drie boerderijen bijgebouwd, de Beukehoef, 
de Lindehoef en de Masthoef. Rond 1850 wordt het huis wordt verbouwd tot het 
huidige formaat en in die tijd ontstonden een aantal nieuwe ontwikkelingen, namelijk 
vloeiweides. Later wordt er ook geëxperimenteerd met nieuwe bosbouwtechnieken en 
breiden de gronden uit door aankopen. 

In de afgelopen 250 jaar is er een landschapspark ontstaan met formele elementen uit 
de 17e en 18e eeuw, zoals strakke lanenpatronen en de ganzepoot. De latere ontginningen 
van de heide zijn in dezelfde strakke patronen. Rond 1800 ontstaan er in het park hier 
en daar ook stukjes landschapsstijl, kronkelende paden, met doorzichten naar de Beerze, 
weides of woeste grond en rond 1850 worden er nog een aantal lanen toegevoegd. Het 
wordt nooit helemaal een landschapspark zoals bij vele andere landgoederen uit die 
periode te zien is. Het blijft een productiebos en akkercomplex met parkelementen. Rond 
1962 wordt een prachtige formele tuin aangelegd rondom het huis en elementen zoals 
de moestuinmuur hersteld. In 2008 wordt de eigendom van het Landgoed over gedragen 
aan Stichting Landgoed Baest. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Grote cultuurhistorische waarde voor zowel de bebouwing als de tuin en 

omgeving.
• Diversiteit aan landschappelijke elementen; bebossing, vloeiweides, lanen en 

weides.
• Zichtbaar landschap door zichtlijnen en uitzichtplekken.
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Esdekkenlandschap van Hilvarenbeek
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Landschap
Het esdekkenlandschap is een kleinschalig cultuurlandschap wat ontstaan is in de 
vroege middeleeuwen. De kleinschaligheid sluit aan op de landbouwmethoden die men 
destijds hanteerden. Deze landbouwmethoden zijn sterk veranderd in de loop der jaren, 
waardoor het landschap ook veranderde. Op een paar plekken rondom Hilvarenbeek is 
dit kleinschalige cultuurlandschap met esdekken nog te vinden, zoals in akkercomplex 
Hilvarenbeek en akkercomplex Biest|Westerwijk. Dit zijn grote akkercomplexen met 
esdek en het huidige bodemgebruik is voornamelijk grasland, bouwland en enkele 
percelen boomteelt. 

De structuur van wegen, paden, bewoning en blokvormige percelering is weinig 
veranderd in de akkercomplexen en is daardoor nog goed zichtbaar in het landschap. 
Van oorsprong liggen de esdekken rond de dorpen en gehuchten en ze worden getypeerd 
door houtwallen, houtsingels, slootjes, poelen en bosjes. Verder zijn de bolle ligging, 
openheid, steilranden en zandpaden ook karakteristieke kenmerken van een esdekken 
landschap.

Door de grote verscheidenheid in biotopen en landschapselementen is de biodiversiteit 
van dit kleinschalige cultuurlandschap hoog, er leven veel planten en dieren. Omdat dit 
landschap van oudsher rond de dorpen en gehuchten liggen, zijn er typische dorpsrand 
planten- en diersoorten te vinden. Door juist op de plaatsen waar dit landschap nog 
aanwezig is het kleinschalige cultuurlandschap te versterken zal de biodiversiteit rond de 
dorpen toenemen. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Kleinschalig gebied met variatie in landschapselementen zoals houtwallen en 

bosjes.
• Hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van de esdekken.
• Hoge biodiversiteit; dorpsrand biotoop.
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Gorp & Roovert



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  53

1900

2019

Landschap
Landgoed Gorp en Roovert ligt in de brede beekdalzone van de Leijen en kent een 
karakteristieke opbouw van nat naar droog, vele gradiënten en bijzondere ruimtelijke 
en hydrologische ontwikkeling. Deze karakteristiek opbouw wordt versterkt door de 
introductie van kleinschalige landschapselementen vooral op de flanken van het beekdal, 
het vasthouden van water en het uitbreiden van het recreatieve netwerk richting Beekse 
Bergen.

Het landgoed zelf bestaat uit uitgestrekte oude loofbossen, naaldbossen en gemengde 
bossen, waarbinnen grote en kleine enclaves van grasland en akkers liggen. De sterk 
meanderende Rovertsche Leij, de grote heidevelden van de Roovertsche Heide en de 
Aalstheide en diverse vennen zijn nog aanwezige onderdelen van het oorspronkelijke 
landschap. In het oostelijke deel laat het reliëf zien dat hier vastgelegde stuifzanden 
aanwezig zijn. 

Het gebied is doorsneden door lanen en zandpaden en voorzien van diverse gebouwen. 
Het landgoed Gorp en Rovert is te beschouwen als een kasteelgehucht met verspreid 
liggende boerderijen. Het landgoed bezit een warende/sterrenbos uit 1758 en 
een bijzonder bouwwerk betreft het jachthuis uit 1870-1900, nu gekend als het 
kasteeltje met karakteristieke spietorentjes. In 1920 kwam het landgoed in bezit van 
textielfabrikant Van Puijenbroek. Hij liet grote delen beplanten met naald- en loofbos 
binnen een rationeel patroon van parallellen en dwarsen.Het landgeod leverde goed 
grondwater en biomassa-energie aan de textielindustrie in Goirle.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Beekdalzone met verbindingen tussen rand Goirle en het landgoed Gorp en 

Roovert.
• Droge deel van het beekdal overgang naar landgoed heeft geringe ruimtelijke 

aandacht.
• Afwisseling van landschappelijke elementen; dichte bebossing en open enclaves 

van grasland en akkers. 
• Cultuurhistorische waarde; kasteelgehucht met verspreid liggende boerderijen.
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Regte Heide
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Landschap
De Regte Heide wordt ingekaderd door twee beekdalen, de Oude Leij in het westen en de 
Poppelsche Leij in het oosten, en een landgoederenzone. De overgang van de heide naar 
beekdal is over een lengte van 3 km ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire 
hoogteverschillen op van wel 5 meter.

Het beekdal dat door de Oude Leij wordt gevormd in het westen van de Regte Heide heet 
ook wel Riels Laag en biedt een scherp contrast ten opzichte van de droge heide. 
Het gebied vormt een natuurhart en bestaat uit een grote diversiteit aan landschappen 
en het is goed beleefbaar door een goed routenetwerk waarbij de kwetsbare natuur wordt 
ontzien. Daarnaast is het gebied is open en weids, wat karakteristisch is voor heide. De 
Regte Heide is een Natura 2000 gebied en ook de Brakelse Heide en de beekdalen binnen 
dit gebied bieden hoge actuele of potentiële natuurwaarden. 

Je hebt een mooi uitzicht op die beekdalen vanaf de ‘Vijfberg’: een reeks grafheuvels uit 
de Bronstijd (2000-700 vóór Christus). De heuvels zijn een spoor van een nederzetting 
uit die tijd en ze zijn in de jaren ‘30 opgegraven. Daarnaast heb je vanuit het gebied een 
mooi uitzicht op de skyline van Tilburg.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Regte heide ligt op maasterrasmassief tussen de twee beekdalen, bestaande uit 

hooggelegen (droge) voedselarme heide naar een laaggelegen (nat) voedselrijk 
beekdal.

• Kwetsbaar Natura 2000 gebied.
• Ontginning Landgoederen van verschillende periodes, gelegen in de zone van 

overgangen dekzandruggen en de bovenloop van de beken.
• Landgoed Nieuwkerk, Landgoed De Hoevens en Het Ooievaarsnets.
• Spectaculaire hoogteverschillen in de middenloop van de twee beekdalen.
• Beekdal bestaat uit beemden, overstromingsvlakten (daterend uit de 

middeleeuwen), gestuurde bergingen en moerputten.
• Bijzondere hydrologische samenhang, infiltratie boven op de zandrug en 

uittredend kwelwater aan de voet van de zandrug.
• Katsbogte kent rijke historie, is een bronnengebied maar verrommelt nu.
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Rielsche Heide
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1900

2019

Landschap
De Rielsche Heide is een jonge heide ontginning, een ruim opgezet open landbouwgebied 
met efficiënt ingerichte verkaveling en verspreid liggende erven, enkele historische 
routes en lanen en hier en daar beplantte stuifduinen en zandwallen. De Hultensche Leij 
doorsnijdt het open gebied en heeft potentie tot een natuurlijke beek en waterbuffer. 
Door de ontwikkeling van een netwerk van kruidenrijke bermen en randen ontstaat een 
biodivers agrarisch landschap.

Ruimtelijke kwaliteiten
• Nieuwe heideontginning met restanten van het oorspronkelijke gebruik van de 

heide, o.a. beplantte stuifduinen, houtwallen en zandwallen en routes naar Gilzen 
en Alphen.

• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 
beplantingen.

• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 
veeteelt en akkerbouw.

• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen (1 of 
2 rijen).

• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
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Gilzesche Heide
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1900

2019

Landschap
De Gilzesche Heide is ook een jonge heide ontginning en net als de Rielsche Heide een 
open landbouwgebied met ruim opgezette percelen. De verkaveling is efficiënt ingericht 
en de erven liggen verspreid door het gebied. Hier en daar zijn nog historische routes 
zichtbaar.

Het gebied vormt ook de buffer tussen het agrarische gebied aan de ene kant en aan de 
andere kant de natuur- en bosgebieden rond Chaam. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Groot open gebied met vergezichten en decorwerking van de opgaande 

beplantingen.
• Zeer slechte delen zijn ingericht als productiebos, overig landbouwgebied, 

veeteelt en akkerbouw.
• Efficiënte en ruime kavels, ruimmazig netwerk van enkele beplantte wegen (1 of 

2 rijen).
• Kavelbomen langs (verdwenen) zandpaden.
• Akker- en struweelvogelgebied.
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Chaamse bossen & Alphense Bergen



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  61

1900

2019

Landschap
De bosgebieden rondom Chaam zijn ontstaan uit vroegere woeste gronden. Een groot 
deel van het gebied bestaat uit dit landschapstype en bestaat voornamelijk uit bosgebied 
afgewisseld met vennen en heidevelden. 

De bosgebieden liggen voornamelijk op de droge, hoge zandgronden, de dekzandruggen. 
Deze door de wind afgezette grofzandige gronden waren onvoldoende vruchtbaar 
voor agrarisch gebruik en waren eeuwenlang alleen bruikbaar als gemeenschappelijke 
heidegrond waar schaapskudden de schaarse mineralen bij elkaar graasden. Na het 
overbodig worden van de schaapskuddes, bleken deze gronden voldoende geschikt voor 
houtteelt en ook aantrekkelijk voor de aanleg van landgoederen. 

Het gebied vormt structuurbepalende elementen. Ze zijn over het algemeen dicht 
beplant en worden doorsneden door een raster aan onderhoudspaden. In de bossen 
zijn nog enkele open plekken aanwezig in de vorm van vennen en heidevelden. Buiten 
deze grootschalige eenheden zijn in het agrarisch gebied enkele kleinere boseenheden 
aanwezig, die zorgen voor een coulisseachtig effect. 

Ruimtelijke kwaliteiten
• Contrast in open heidevelden en dichte bebossing.
• Structuurbepalende elementen; dichte bebossing die doorsneden wordt door 

onderhoudspaden en afwisseling met open plekken.
• Coulisseachtig effect in het agrarisch gebied door kleinere boseenheden.
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Tilburg

Loon op Zand

Waalwijk
Heusden

Oisterwijk

Hilvarenbeek

Goirle

Gilze en Rijen

Dongen

Bijlage 1: Landschappelijke analyse regio Hart van Brabant

Projectgebied met gemeentegrenzen

Geohydologie Geomorfologie Bodemtype

Maaiveldhoogte Geologie en breuken

Geomorfologie | Bodem



L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  L1907 R003b Ruimtelijke kwaliteit landschapseenheden  65

Waterschap 
Aa en Maas

Waterschap
Brabantse Delta

Waterschap
Rivierenland

Waterschap 
De Dommel

Kwelgebied op basis van historische kaart

Grens geohydrologisch deelgebied

Kweltypen

0 10 205
Kilometers

vRegionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak

Regionale kwel (diep)

Supra regionale kwel (zeer diep)

Lokale kwel (ondiep) geinfiltreerd in landbouwgebied
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Kwel en infiltratie | Huidige situatie Kwel en infiltratie | Historische situatie Grondwatertrappen
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Waterkering en waterberging Historisch natte gebieden Waterfuncties

Grondwaterbeschermingsgebieden Beschermde gebieden waterhuishouding + Natte Natuurparels Natuurlijke en historische overstromingsgebieden
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Energie uit de grond KWO

Antropogeen

Natuur

Landgebruik Veehouderij en natuur

Natuurbeheertypen | AmbitieNatuurbeheertypen | HuidigNatuurnetwerk Brabant
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Zuiderwaterlinie, ontwikkelingsvisie
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Historische kaart 1798-1822 (Krayenhoffkaart) Historische kaart 1836 - 1843

Cultuurhistorie | Erfgoed 
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Ontwikkelingsperspectief

Bijlage 2: Ruimtelijke visie Hart van Brabant





'Februari 2019

'Friso Waagmeester

'Lambert den Dekker

Regionale Structuur 

Warmte

'Hart van Brabant



Conclusies eerste onderzoek

'3 oplossingsrichtingen: regionaal, lokaal en individueel.

'2 denkrichtingen: Met een regionaal warmtenet (a la Amer) en zonder regionaal warmtenet.

'Veel onzekerheid of onbekendheid over beschikbaarheid bronnen/warmteaanbod.

'Nader onderzoek nodig om meer helderheid over de bronnen/ het aanbod te krijgen.



Combineren van mogelijkheden
'Bron tot woning is samenhangend geheel 

Oplossings-

richting

Bron Opslag Collectieve 

conversie

Distributienet Installatie in 

woning

Schaalgrootte Consequenties

HT/MT-Restwarmte - -

Geothermie - -

Biomassa - Bioketel Regio of Wijk

Zonthermisch 'Ecovat' - Buurt 

(25-250)

LT-Restwarmte

TEO/TEA

LTA -

LT-Restwarmte -

TEO/TEA -

LTA - -

Zonthermisch 'Ecovat' - Buurt 

(25-250)

Buitenlucht - -

Bodemlus - -

3b Hybride WP met 

biogas

- - Biogas/ 

Elektrisch

Hybride 

Warmtepomp 

met CV-ketel

Woning 40-70°C in de woning, goed isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren, meer 

elektravraag tbv WP. Biogasketel voor 

piek en tapwater.

1

2

3a

LT, ±15°C

niet 

geisoleerd net

WKO

MT, 75°C

geïsoleerd net

Warmtepomp

Wijk /Buurt 

(25-2000)
40°C in de woning, goed isoleren 

noodzakelijk, LT-verwarming, 

Meer elektravraag tbv WP (per woning)

All electric Warmtepomp Woning

Afleverset

Regio

70°C in de woning, rendabel isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren

WKO
Warmtepomp

Wijk 

(250-2000)

70°C in de woning, rendabel isoleren 

wenselijk, huidige radiatoren, 

Meer elektravraag tbv WP (collectief)
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Hart van Brabant: samengevat

Gemeente Denkrichting Oplossingsrichting Termijn Techniek Opmerking

Kort HT restwarmte of bestaande BIO

Lang GEO (na SCAN onderzoek)

Kort TEO

Kort LT restwarmte

Kort RWZI

Lang LTA (na onderzoek)

Kort Warmtepomp

Middel Hybride warmtepomp met Biogas

Kort TEO

Kort LT restwarmte

Kort RWZI

Lang LTA (na onderzoek)

Kort Warmtepomp

Middel Hybride warmtepomp met Biogas

Gilze en Rijen, 

Goirle, (Haaren,) 

Heusden, 

Hilvarenbeek,Loon 

op Zand, Oisterwijk

A 2

3a/3b

Tilburg, Dongen, 

Waalwijk

B 1

2

3a/3b

Gekoppeld aan Amernet

Lokaal net

Individueel

Individueel

Lokaal net
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Aanbod: ingedeeld per oplossingsrichting
'Bronnen die ‘nu’ beschikbaar zijn, uitgaande van gemiddelde besparing

We gaan uit van de totale vraag van 10.528TJ.

Van oplossingsrichting 1 en 2 is de potentie bepaald. 

Voor oplossingsrichting 3 (biogas) is een aanname 

gedaan. 

De besparing (gemiddeld 20,2%) is ingeschat. 

Wat overblijft moet dus met oplossing 3 (elektra) 

worden opgelost.
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Aanpak Verdieping

• Ronde langs gemeenten: gesprek om informatie te delen 

• Gesprekken met thema’s: Biomassa, Geothermie, Bedrijven (restwarmte) en Amer-werkgroep.

• Opnieuw uitwerken denkrichtingen: welk aanbod worden gebruikt voor uitwisseling tussen gemeenten?

• Conclusies regionaal: energetisch en kijken naar gevoeligheid.

• Uitwerking per gemeente

• Euro’s en CO2 van de oplossingen

• Roadmap



Gemeenten

'Dongen: 

• Er zijn meerdere bedrijven met restwarmte in Dongen. Blueterra geeft alleen het totaal en het aantal bedrijven. 

Medewerkers van de gemeente maken een ronde langs de bedrijven.

'Gilze en Rijen: ideeën: 

• AHPD: vergisting. Nog niet zover dat het bruikbaar is.

Goirle:

• Asfaltwarmte. Prille ontwikkeling, nog geen getallen. Toepasbaar als LT-bron.

• Biomassa Puyenbroek. Eigen hout, levering aan zorginstelling. Onderdeel van biomassa.



Gemeenten

Heusden

• Koppeling steenfabriek/ Hedikhuizen/ Herpt wordt onderzocht

• Warmte-uitwisseling Drunen: metaalbedrijven/tuinders met WKK: ideeën, nog geen plan.

Hilvarenbeek

• Biomassa Esbeek (Clean Minerals): mestvergisting. Er lijkt veel mest, hoge verwachtingen, maar op welke termijn?

• AHPD: Kan dit ook obv varkensmest? Mestvergisting zit wel in de biogasberekening. 

Loon op Zand

Geen extra informatie

Oisterwijk en Haaren: 

• is TEO mogelijk uit Voorste en Achterste Stroom? Nu niet meegenomen, te klein.

• Composteerbedrijf Biezenmortel: geen informatie van

• Leemkuilen Haaren: mogelijk voor opslag of TEO? Onderdeal van Natura 2000.



Gemeenten

Tilburg:

• Uitgangspunt: Als Amernet wordt uitgebreid dan met 10.000 weq a 30GJ � 300TJ

• Er zijn bedrijven met restwarmte in Tilburg. Blueterra geeft totaal TJ en het aantal bedrijven.

• Er is eerder onderzoek gedaan naar geothermie, maar nog zonder boring. Er wordt nu gewacht op de uitkomsten van het 

SCAN-onderzoek.

• Er zijn initiatieven om bestaande woningen te koppelen aan een wko systeem (Fabriekskwartier met Piushaven en 

Tilburg-Zuid met asfaltwarmte van A58)

Waalwijk:

• Host, biogasopwerking (Gansoyensesteeg). Biogas/groengas uit voedingsmiddelenindustrie (zit niet in biogastelling, 

maar wordt al geleverd.

• Biomassa-stoom-productie: wordt nog gebouwd. Herkomst biomassa onbekend.

• Warmtenet aanwezig in Sprang-Capelle/Nieuwe-Vaart t.b.v. tuinbouw.

• Ideeën voor WKO Akkerlaan, zwembad, school, zorg, wonen.

• 80-meter-bepaling voor de bodem (provincie)

• Er is een nog producerende gaswinning in Waalwijk (3km diep)



Themagroepen

• Restwarmte (40-50°C): informatie ontvangen uit onderzoek dat Blueterra voor de provincie heeft uitgevoerd. (# bronnen 

en hoeveelheid TJ per gemeente)

• Biomassa en biogas: input van realistisch potentieel ontvangen uit rapportage RHDHV voor provincie (vaste biomassa 

en biogas in TJ per gemeente)

• Geothermie en lage temperatuur aardwarmte: gesprek met Erik Heskes van provincie. Geo op dit moment niet 

ingeschat. Lage temperatuur warmte kansrijk, maar per locatie te detailleren.

• HT-Amernet: gesprek met regiegroep Amernet. Geen heldere uitgangspunten. Voorlopig houden wij 3 opties aan: 

bestendigen, groei, afbouwen.



Reflectie op het aanbod
'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?

'Meerdere gemeenten stellen vragen bij betrouwbaarheid van warmtebronnenregister � uitgangspunt is dat wij informatie 

terugkoppelen aan warmtebronnenregistergroep.

'Biomassa: gebaseerd op de studie van RHDHV voor de Provincie. Volume brandbare stromen omgerekend naar realistisch 

potentieel. Uitgedrukt in TJ.

'Biogas (of opgewerkt naar Groengas): gebaseerd op de studie van RHDHV voor de Provincie. Volume vergistbare 

stromen omgerekend naar realistisch potentieel. Uitgedrukt in TJ. Voor nu rekenen we alles toe aan de gebouwde 

omgeving. Nog geen verdeling over GO, transport en industrie.

NB: Waterstof is nu niet meegenomen, omdat het nog niet beschikbaar is en beschikbaarheid voor gebruik in de gebouwde 

omgeving nog onduidelijk is. Indien het beschikbaar komt, dan meenemen in volgende versie van regionale structuur 

warmte.



Reflectie op het aanbod

'Geothermie: op dit moment onduidelijk wat de potentie is in Hart van Brabant. Nader onderzoek (SCAN, 2021) zal meer 

duidelijkheid geven. 

'Thermische energie uit Oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA uit RWZI): deze bronnen zijn op dit moment 

beschikbaar.

'TEO: inschatting DWA obv oppervlakte en 1,5GJ/m2. Normaal i.c.m. wko, maar kan het zonder?

'TEA of riothermie uit RWZI: berekening o.b.v. het debiet per RWZI gemaakt.

'HT/MT-restwarmte: HT is Amernet in Tilburg: 1200 TJ. MT is restwarmte uit (grove) studie Blueterra: 1749 TJ (peiljaar 2018; 

NB: temperatuur is 40-50°C, naverwarming nodig). Voordat MT-restwarmte ingezet kan worden is zicht op continuiteit van 

de bedrijven nodig. Hoe lang kan/wil een bedrijf zich verbinden aan restwarmtelevering? 

'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?



Reflectie op het aanbod

'LT-restwarmte: Voorzichtig meenemen in berekening. LT: aanname voor supermarkt 100kW/ 2160GJ

'Zonthermisch; hiervan is nog geen inschatting gemaakt, maar is beschikbaar als er ruimte is om de zonnecollectoren te 

plaatsen.

'Wat is er veranderd door de ronde langs de velden?



Reflectie op het aanbod
'Lage Temperatuur Aardwarmte, uitgangspunten

'Lage temperatuur aardwarmte (25-40°C) : lijkt overal wel mogelijk, maar lokaal onderzoek nodig voor juiste diepte en 

temperatuur. Per project bepalen.

'Inschatting per gemeente:

'1000 weq per systeem, 1 systeem neemt 1 km2 ruimte, dus 1.000 weq/km2

Bepaling #verblijfsobjecten wonen en #km2 per bebouwde kom.

Als er >1.000 vob wonen / km2, dan bepaalt km2 de grens. Anders # vob wonen.

We gaan uit van 35 GJ / vob wonen. 

We gaan uit van 50% realistische dekking (dit is een pure voorzichtige aanname)



Besparen
'Uitgangspunt 20% of 50%

Verduurzamen begint uiteraard met besparen. Binnen de REKS Hart van Brabant is er een aparte werkgroep bezig die hier invulling aan 

geeft. Voor de inschatting van toekomstige warmtevraag hebben we dus een aanname gedaan van verwachte besparing.

De verwachte gemiddelde besparing is 20%. Die is een resultaat van rendabele besparingen voor woningen die op termijn een oplossing 

hebben met een aanvoer van 70°C en zeer goede isolatie die nodig is voor woningen die op lagere temperatuur (40°C) verwarmd worden.

Er is ook gevraagd een berekening te maken, uitgaande van 50% besparing. Deze is gemaakt en laat zien dat er dan ruimschoots genoeg 

aanbod is om de vraag te voldoen. Ook dan zal er energie uitgewisseld moeten worden, maar veel minder.

Voor het vervolg gaan we uit van de 20% besparing en de warmtevraag die daarmee samenhangt. Als het aanbod hiervoor voldoende is, dan 

is het ook voldoende als er meer wordt bespaard. 

De uiteindelijke doelstelling voor besparen zal door de werkgroep Besparen van de REKS worden voorgesteld.



2 denkrichtingen
'1. Regionale en lokale oplossingen

Er zijn bronnen die regionaal vervoerd kunnen worden (evt. met extra infra) en bronnen die alleen lokaal inzetbaar zijn.

Wel vervoer, regionaal inzetbaar: HT-Amer, MT-restwarmte, (Geothermie), HT biomassa (van alle 10 gemeenten)

Geen vervoer, lokaal inzetbaar: TEO, TEA, LTA, LT-restwarmte.

Of vervoer kansrijk is wordt bepaald door:

1. Of er een bestaand warmtenet is. Bijvoorbeeld het Amernet.

2. Of er beschikbare HT/MT-bronnen zijn?

3. Of de dichtheid van de gemeente hoog genoeg is voor een collectief regionaal warmtesysteem?

Als 1 van de 3 voorwaarden voldoet, dan is uitbreiding van een regionaal (Amer-)net te overwegen. Dit geldt voor Tilburg, Dongen, Waalwijk en Heusden. 

Als vervoer niet kansrijk is, dan past de gemeente lokaal inzetbare collectieve bronnen toe. (de overige 6 gemeenten)

De bron biogas/groengas is vervoerbaar, maar ook overal inzetbaar, daarom houden we deze van alle 10 gemeenten ‘in reserve’ als aanvulling op lokale 

inpassing. Tot slot is het ook mogelijk om ‘tekorten’ op te vullen met individuele all-electric oplossingen. 

Dit noemen we denkrichting 1.



2 denkrichtingen
'2. Lokale oplossingen

Een tweede denkrichting gaat ervan uit dat er alleen uitwisseling plaats vindt via bestaande infrastructuur (gas, elektra en wegen) en dat er geen nieuwe 

regionale Warmte-infra wordt aangelegd.

De bronnen HT-Amer, MT-restwarmte, (Geothermie), TEO, TEA, LTA, LT-restwarmte kunnen allemaal lokaal worden ingezet binnen de 10 gemeenten. (Binnen 

de gemeente kan wel nieuwe Warmte-infrastructuur nodig zijn.)

Via bestaande gasinfrastructuur en via de weg zijn biogas (als groengas) en HT-Biomassa goed vervoerbaar. Deze wordt gereserveerd om uit te wisselen en 

tekorten op te vullen. 

Dit noemen we denkrichting 2.



Denkrichting 1

20% besparing.

Regionaal “Amer-net” in Dongen, Heusden, Tilburg en Waalwijk. Lokale 

oplossingen in andere gemeenten. 

1. Alle lokale bronnen lokaal benutten

2. Alle HT Amer, HT BIO en MT Restwarmte voor uitwisseling in “Amer-net”.

3. Biogas als ‘ruilmiddel’ voor andere gemeenten.

Het gezamenlijk tekort in de “Amer”-gemeenten is 2.313TJ en het totale “Amer”-aanbod is 3.231TJ. Dit is voldoende.

Het gezamenlijk tekort in de “Lokaal”-gemeenten is 1.242TJ en het totale “Lokaal”-aanbod (=biogas/groengas) is 1.368TJ. Dit is voldoende.

All-electric-oplossingen zijn energetisch niet noodzakelijk.



Denkrichting 2

20% besparing.

Iedere gemeente lost de vraag lokaal op met lokaal aanbod

1. Alle lokale bronnen lokaal benutten. Ook HT/MT-restwarmte.

2. Alle Biomassa en Biogas/groengas worden gereserveerd voor uitwisseling met andere gemeenten.

Het gezamenlijk tekort in de gemeenten is 1.576TJ en het totale uitwisselbaar aanbod is 1.650TJ. Dit is voldoende.

All-electric-oplossingen zijn energetisch niet noodzakelijk.



Conclusies

Als we uitgaan van 20% besparen dan bieden beide denkrichtingen voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen. Als alle bronnen

uitpakken zoals we nu inschatten.

Indien de besparingsdoelstelling hoger wordt of als we ermee rekenen dat een deel van de vraag met all-electric wordt ingevuld, dan is er 

meer flexibiliteit om met bronnen te schuiven (toch minder beschikbaar, in andere gemeente inzetten, etc.)

Om alle gemeenten van voldoende aanbod te voorzien is het noodzakelijk dat gemeenten de uitwisselbare bronnen daadwerkelijk niet

claimen. Pas dan kan een ‘eerlijke’ verdeling worden gemaakt. 

NB: als een gemeente meer lokale bronnen heeft dan nodig, dan wordt een deel niet gebruikt. Omdat dit niet vervoerbaar is, gaat het 

‘verloren’. 



Gevoeligheid - Hoe afhankelijk zijn we van de bronnen?
'Denkrichting 1

HT Biomassa, LT restwarmte en RWZI/TEA zijn vanwege de geringe omvang niet bepalend voor de oplossingen.

Voor de Amer-gemeenten: er is een ‘overschot’ van 3.231TJ voor een ‘tekort’ van 2.313 TJ. Naast de HT biomassa 

kan dus een groot deel van HT Amer of MT restwarmte nog wegvallen.

Of als LT restwarmte en RWZI/TEA en Aqua/TEO 50% minder is, dan nog is er genoeg voor de Amer-gemeenten. 

Indien volledige HT-Amer wegvalt, dan ontstaat een tekort en moet vooral goed gekeken worden hoe bestaande 

aansluitingen gevoed worden.

De inpassing van GEO is nog niet meegenomen. Dit kan mogelijk een deel van de HT Amer of HT Biomassa 

vervangen.

Voor de ‘lokaal’ gemeenten: er is een ‘overschot’ van 1.368TJ (alleen biogas) voor een tekort van 1.242TJ. Het tekort is meer dan 50% van de vraag-/-20%.

Biogas is belangrijk omdat dit de enige uit te wisselen aanbod is voor de ‘lokaal’ gemeenten. De andere oplossing is all-electric.

Bij het wegvallen van (een deel van) de bronnen zal snel gebruik worden gemaakt van all-electric. 



Gevoeligheid - Hoe afhankelijk zijn we van de bronnen?
'Denkrichting 2

Het gezamenlijk tekort is 1.576TJ en het totale uitwisselbaar aanbod is 1.650TJ.  Alle bronnen zijn 

dus belangrijk. 

Biogas en biomassa zijn nodig als uitwisselbaar aanbod.

Indien het aanbod minder is dan verwacht, dan zal all-electric als oplossing overblijven.

Indien volledige HT-Amer wegvalt, dan ontstaat een tekort in Tilburg, omdat er geen warmte uit 

andere gemeente gehaald kan worden. Tilburg zal dan 75% van het uitwisselbaar aanbod 

(biomassa en –gas) nodig hebben om het bestaande warmtenet te voeden.

Noot bij HT Biomassa: levert een relatief klein aandeel in het aanbod. Indien toepassing hiervan niet gewenst is, dan kan dit

opgevangen worden door all-electric. Indien dit wel toegepast gaat worden, dan is het verstandig om alle biomassa op één plaats 

verzamelen en in een (relatief) grote biomassa centrale te verwerken. Voordeel hiervan is dat de (relatief) grote centrale meer 

aandacht kan besteden aan schoonmaken van de rookgassen. Het is energetisch mogelijk het volledig toe te wijzen aan één 

gemeente.



Vraag en aanbod Totaal Hart van Brabant
'Vraag, besparing, bronnen, uitwisselbaar aanbod

Er is in beide denkrichtingen voldoende uit te wisselen energie om 

alle gemeenten van energie te voorzien.

In denkrichting 1 is er iets meer uit te wisselen waardoor deze 

richting iets flexibeler is.

Voor toekomstbestendigheid van Amernet in Tilburg is koppeling 

met Dongen relevant.



Vraag en aanbod Dongen
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Er is in beide denkrichtingen energie over. 

De grote hoeveelheid MT Restwarmte maakt denkrichting 

1 met koppeling naar Tilburg interessant.



Vraag en aanbod Gilze en Rijen
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Gilze en Rijen kan net niet in 

de eigen energie voorzien. 



Vraag en aanbod Goirle
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Goirle kan ruimschoots in de 

eigen energie voorzien. Biogas en biomassa kunnen voor 

de regio beschikbaar gesteld worden.



Vraag en aanbod Haaren
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Haaren heeft een tekort en zal 

een deel van de energie van buiten moeten krijgen. Of 

voor dat deel all-electric inzetten.

NB: overzicht is voor huidige gemeente Haaren



Vraag en aanbod Heusden
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Beide denkrichtingen zijn mogelijk. Bij goede benutting 

van lokale bronnen is zowel uitwisseling van “Amer”-

aanbod als biogas mogelijk.



Vraag en aanbod Hilvarenbeek
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Hilvarenbeek kan ruimschoots in de 

eigen energie voorzien. Biogas en biomassa kunnen met de regio 

gedeeld worden.



Vraag en aanbod Loon op Zand
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Loon op Zand heeft zelf te weinig 

energie-aanbod. Biogas en biomassa uit andere gemeenten 

kunnen het aanbod aanvullen. En all-electric kan een deel van de 

oplossing zijn.



Vraag en aanbod Oisterwijk
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Denkrichting 2 is relevant. Oisterwijk heeft zelf te weinig energie-

aanbod. Biogas en biomassa uit andere gemeenten kunnen het 

aanbod aanvullen. En all-electric kan een deel van de oplossing 

zijn.



Vraag en aanbod Tilburg
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Beide denkrichtingen zijn mogelijk. Om op lange termijn de 

afhankelijkheid van de Amer-bron lager te maken is denkrichting 1 

interessant, een koppeling met ander Amer-aanbod, bv. Dongen.



Vraag en aanbod Waalwijk
'Vraag, besparing, bronnen, all electric

Waalwijk heeft een groot overschot aan lokale bronnen, m.n. TEO. 

En weinig uitwisselbare energie.

Of uitkoppeling van de 60TJ MT-restwarmte interessant is, zal de 

toekomst moeten uitwijzen. In principe zijn beide denkrichtingen 

mogelijk. 



Observaties
'Wat valt op?

• Er is ruimte voor ‘niet-benutten’ van bronnen, omdat all electric nog niet gebruikt wordt. De afweging tussen benutten van bronnen en 

all-electric zal in de Transitievisie Warmte gemaakt moeten worden.

• Over “Amer-net” 

• Tilburg heeft HT/MT-warmte tekort, zeker als Amercentrale onder druk staat.

• Dongen heeft veel MT-restwarmte over.

• Waalwijk heeft een beperkte hoeveelheid MT-restwarmte en kan lokaal ruim in de eigen behoefte voorzien.

• Heusden kan met de eigen MT-restwarmte en lokale bronnen ruimschoots in de eigen behoefte voorzien.

• Koppeling van “Amer”-net tussen Dongen en Tilburg lijkt logisch, maar koppeling met Waalwijk en Heusden is mogelijk maar niet nodig, 

en ligt ook minder voor de hand gezien de te overbruggen afstand.



Alternatieven: Vergelijking individueel en collectief

'Vergelijking in jaarlijkse kosten van de oplossingen (Prijspeil 2019)



Alternatieven: Vergelijking individueel en collectief

'Vergelijking in CO2 uitstoot van de verschillende oplossingen

Bron: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit

(2019)



Observaties
'Wat valt op?

• Alle oplossingen zijn duurder en besparen CO2 t.o.v. huidige (aardgas) cv-ketel.

• De individuele oplossingen zijn duurder dan de collectieve.

• De collectieve oplossingen zijn vergelijkbaar qua kosten, maar de regionale oplossingen (GEO en BIO) scoren het beste qua CO2

uitstoot. GEO is er echter nog niet en over BIO is nog veel discussie…

• De individuele oplossingen hebben een hoge investering en lage energiekosten. Bij de collectieve oplossingen is het anders verdeeld, 

waardoor deze ook gevoeliger zijn voor prijswijzigingen.



Onderwerpen voor de komende tijd
'Roadmap

1. Beeldvorming, draagvlak en besluitvorming bij college, raad en stakeholders

2. Bewustwording en mobiliseren van inwoners

3. Uitwerken Transitievisies Warmte in samenhang met Regionale Structuur Warmte en andere stedelijke vernieuwingsopgaven

4. Energiebesparing uitwerken in samenhang met landelijke standaard en regionale ambitie en werk uit welke temperatuurniveau’s dan nodig zijn 

(vuistregel: hoe lager, hoe makkelijker duurzame bronnen gekoppeld kunnen worden.

5. Verfijnen van de ontwikkeling van de warmtevraag: energiebesparing en demografische ontwikkeling

6. Werk de rol van energieopslag uit en bepaal het effect op infrastructuur, zowel bestaand als nieuw en werk in samenhang hiermee het ruimtebeslag 

van de nieuwe oplossingen uit.

7. Hoe gaan we om met afhankelijkheid van één bron, leveringszekerheid, -garantie, back-up, etc.

8. De plaats van geothermie (nu nog onbekende bron) in de RSW en TVW

9. Effect van verschillende oplossingen op tariefstelling en de (on)wenselijkheid daarvan

10. Gezamenlijke aanpak voor verschillende oplossingsrichtingen (leren met en van elkaar)

11. Wat wordt de rol van de bewoner in de exploitatie? Is er ruimte voor coöperatieve exploitatievormen?



Friso Waagmeester

DWA

friso.waagmeester@dwa.nl

06 – 1001 5756

Lambert den Dekker

DWA

dekker@dwa.nl

06 – 5174 4802
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Samenvatting 

Conclusie 
Deze studie berekent de maatschappelijke kosten en baten van diverse warmteopties gericht op 
verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en glastuinbouw in West-
Brabant en Hart van Brabant. Warmtevoorziening op basis van groengas kent de meest gunstige 
verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten met een MKBA-saldo van -1,4 €-mrd. In deze 
warmteoptie bereiken de regio’s in 2050 meer dan 95 procent reductie van CO2-emissies in de 
gebouwde omgeving en glastuinbouw en hebben eindverbruikers in dat jaar per saldo lagere lasten 
dan bij de huidige warmtevoorziening op basis van aardgas. 
 
Vraagstelling 
De RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant hebben SEO Economisch Onderzoek ge-
vraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren naar de verduurza-
ming van de gebouwde omgeving in deze twee regio’s. De verduurzaming van de warmtevoorzie-
ning moet ervoor zorgen dat in 2050 beide regio’s geen aardgas meer gebruiken. 
 
De centrale vraagstelling voor dit onderzoek is: Beoordeel maatschappelijke kosten en baten van de warm-
teopties voor West-Brabant en Hart van Brabant bij de verduurzaming van de warmtelevering in de gebouwde 
omgeving en de glastuinbouw.  
 
Investeringen in duurzame warmte 
De transitie naar een duurzame warmtevoorziening in West-Brabant en Hart van Brabant is voor 
deze studie vormgegeven in zeven projectalternatieven – samenhangende investeringspakketten 
gericht op het bereiken van 100 procent duurzame warmte in 2050. Ook bereiken de alternatieven 
in 2050 een reductie in het warmteverbruik van 50 procent ten opzichte van 1990. De projectalter-
natieven verschillen qua energie-infrastructuur en inzet van warmtebronnen (zie Figuur S.1). Daar-
bij is onderscheid gemaakt tussen een groot regionaal warmtenet (alternatief 1), inzet op lokale 
warmtenetten (alternatief 2) en benutting van de bestaande energie-infrastructuur voor elektriciteit 
en aardgas (alternatief 3). In drie alternatieven (1C, 3A en 3B) vindt bovendien extra energiebespa-
ring plaats. 
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Figuur S.1  Zeven paden naar duurzame warmte in West-Brabant en Hart van Brabant 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Qua inzet van warmtebronnen onderzoekt deze MKBA verschillende warmtemixen:  
1. Voor alternatief 1 (regionaal warmtenet) zijn drie varianten onderzocht: inzet op voornamelijk 

biomassa (variant A), inzet op voornamelijk geothermie (variant B) en een variant C met extra 
energiebesparing en dezelfde warmtemix als variant B; 

2. Voor alternatief 2 zijn twee varianten onderzocht: inzet op lokale bronnen met een beperkte 
uitbreiding van het regionale warmtenet (variant A), inzet op lokale bronnen (restwarmte, 
LTA, biomassa, aquathermie en zonthermie) waarbij het bestaande regionale warmtenet ver-
dwijnt (variant B); 

3. Voor alternatief 3 zijn twee varianten onderzocht: inzet op zonthermie en groengas (variant ) 
en inzet op all-electric oplossingen (bodem- en luchtwarmtepomp). In beide varianten is extra 
energiebesparing nodig. 

 
Het nulalternatief waarin geen extra verduurzaming plaatsvindt 
De investeringskosten, energiekosten en emissiekosten worden berekend voor zowel de projectal-
ternatieven waarin de transitie naar een duurzame warmtevoorziening wordt gerealiseerd als de 
uitgangssituatie. Deze uitgangssituatie heet het nulalternatief en beschrijft de ontwikkeling in de 
warmtevoorziening tussen 2020 en 2050 wanneer er geen extra investeringen plaatsvinden om de 
warmtevoorziening te verduurzamen. In dit nulalternatief neemt het gebruik van aardgas weliswaar 
af, maar blijft dit de belangrijkste brandstof om woningen van warmte te voorzien. Een deel van 
de huishoudens stapt over naar een warmtepomp. Hierdoor is in 2050 nog 75 procent van de 
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huishoudens afhankelijk van aardgas voor de warmtelevering. Het tempo van energiebesparing in 
het nulalternatief is 0,5 procent per jaar. 
 
Saldo van maatschappelijke kosten en baten 
Het doel van de MKBA is om te berekenen wat de projectalternatieven voor verduurzaming van 
de warmtevoorziening betekenen voor de welvaart. Voor elk van de alternatieven zijn daarom de 
kosten berekend voor de periode 2020-2050. Deze kosten bestaan uit de investeringskosten, de 
energiekosten, de kosten van energiebesparing en de emissiekosten. De baten van duurzame 
warmte bestaan uit de vermeden emissiekosten en de baten voor de arbeidsmarkt, omdat de inves-
teringen in duurzame warmte zorgen voor meer werkgelegenheid. Alle kosten en baten zijn bere-
kend als het verschil ten opzichte van het nulalternatief. De bedragen in de jaren 2020-2050 zijn 
contant gemaakt met behulp van de discontovoet en daarna opgeteld om het MKBA-saldo van 
maatschappelijke kosten en baten te berekenen. 

Figuur S.2  Projectalternatief 3A (groengas) heeft de beste verhouding tussen maatschappelijke 
kosten en baten (in € mrd). 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Figuur S.2 beschrijft het MKBA-saldo per projectalternatief. Geen van de projectalternatieven kent 
een positief saldo. Dit betekent dat de maatschappelijke kosten hoger zijn dan de maatschappelijke 
baten. De nadruk op groengas in projectalternatief 3A levert relatief de beste verhouding op tussen 
maatschappelijke kosten en baten met een MKBA-saldo van – € 1,4 mrd. De relatief duurste optie 
is projectalternatief 2B waarin wordt ingezet op lokale warmtenetten gevoed door lokale warmte-
bronnen. Dit alternatief kent een saldo van -€ 4,6 mrd.  
 
Bij de beoordeling van de resultaten moeten we rekening houden met enkele kosten en baten die 
door het ontbreken van gegevens niet zijn opgenomen in het MKBA-saldo. Dit betreft bijvoor-
beeld de kosten van de versterking van het elektriciteitsnet op midden- en hoogspanningsniveau. 
Deze PM-post kan de kosten van de all-electric oplossing verhogen. Een mogelijk baat die een rol 
kan spelen is de verbetering van de voorzieningszekerheid als gevolg van diversificatie van de ge-
bruikte warmtebronnen.  
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-€ 4,6
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-€ 3,5
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Emissies 
Het doel van de verduurzaming van de warmtevoorziening is reductie van broeikasgasemissies. 
Figuur S.3 laat zien dat de projectalternatieven meer dan 95 procent reductie van CO2-emissies 
bereiken in 2050. De emissiekosten van de projectalternatieven dalen hierdoor tevens sterk. In het 
nulalternatief lopen de emissiekosten juist op doordat circa 75 procent van de huishoudens aardgas 
blijft gebruiken. De vermeden emissiekosten wegen niet op tegen de investeringskosten waardoor 
het MKBA-saldo negatief is.  

Figuur S.3  De emissies van CO2 worden met meer dan 95 procent verminderd. 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Eindverbruikerskosten 
De MKBA kijkt naar de maatschappelijke kosten en baten van de warmtetransitie. Op het niveau 
van de eindverbruiker kunnen de kosten anders zijn dan berekend in de MKBA doordat bepaalde 
kosten maatschappelijk gezien neutraal zijn en dus geen plek hebben in een MKBA. Om dus de 
eindverbruikerskosten te kunnen bepalen moet worden gekeken naar de kosten die uiteindelijk bij 
de eindverbruiker terechtkomen verhoogd met de belastingen en subsidies die in de MKBA niet 
zichtbaar zijn.  
 
Figuur S.4 vergelijkt de eindverbruikerskosten per huishouden in West-Brabant en Hart van Bra-
bant voor de projectalternatieven met de eindverbruikerskosten in het nulalternatief (aardgas). In 
2030 zijn de eindverbruikerskosten per jaar voor alle duurzame warmteopties relatief hoger. Dit is 
het gevolg van de investeringen die nodig zijn om de warmtevoorziening te verduurzamen. Het 
verschil loopt snel terug en in 2040 resteert nog maar een klein verschil van circa € 100 euro per 
jaar met het nulalternatief. In 2050 zijn de eindverbruikerskosten gelijk aan de aardgasvoorziening 
en hebben huishoudens in diverse projectalternatieven lagere verbruikerskosten dan met aardgas 
het geval zou zijn. 
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Figuur S.4  In 2050 zijn de eindverbruikerskosten voor duurzame warmte lager dan voor aardgas. 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek. 

Gevoeligheidsanalyse 
De MKBA is gebaseerd op kostengegevens uit diverse bronnen en berekeningen over het energie-
verbruik. De gevoeligheid van de resultaten voor de gebruikte gegevens is getoetst door te bereke-
nen wat de gevolgen zijn van hogere of lagere kosten voor het MKBA-saldo. Ook is een band-
breedte voor de maatschappelijke waarde van CO2 getoetst en is berekend of de gehanteerde dis-
contovoeten gevolgen hebben voor de uitkomsten.  
 
Sommige kosten hebben sterke gevolgen voor het MKBA-saldo. Bij 30 procent lagere kosten voor 
energiebesparing stijgt het MKBA-saldo voor groengas (projectalternatief 3A) van -1,4 €-mrd naar 
-0,5 €-mrd. De gevoeligheidsanalyse heeft beperkte gevolgen voor de rangorde van de projectal-
ternatieven. In alle gevallen blijft 3A (groengas) het alternatief met de meest gunstige verhouding 
tussen baten en kosten en 2B is in alle gevallen het minst gunstige projectalternatief. Dit onder-
streept de robuustheid van het MKBA-resultaat. Bij de overige ‘plekken’ in de rangorde vinden 
beperkte wisselingen plaats. 
 
Verschillen tussen de regio’s 
De MKBA kan worden uitgesplitst naar resultaten voor de twee regio’s afzonderlijk: West-Brabant 
en Hart van Brabant. De uitsplitsing laat zien dat de resultaten voor de beide regio’s in grote lijnen 
overeenkomen. Zo is in beide regio’s projectalternatief 3A (groengas) de variant met het relatief 
beste saldo van kosten en baten. In beide regio’s zijn de lokale oplossingen in projectalternatief 2 
relatief duur. Ook is te zien dat extra energiebesparing in 1C in beide regio’s per saldo voor hogere 
kosten zorgt, wanneer we deze variant vergelijken met 1B. 
 
Beantwoording onderzoeksvragen 
De hoofdconclusie van deze MKBA is dat het projectalternatief 3A (groengas) relatief de beste 
verhouding kent tussen de maatschappelijke baten en kosten met een saldo van -1,4 €-mrd. Bij dit 
resultaat moet de kanttekening worden geplaatst dat de volumes groengas die nodig zijn voor dit 
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alternatief mogelijk groter zijn dan de productie van groengas die beschikbaar komt voor de ge-
bouwde omgeving. De hoogste netto kosten worden gemaakt in het alternatief dat inzet op lokale 
bronnen en lokale warmtenetten (2B).  
 
De MKBA laat zien dat de maatschappelijke baten van de verduurzaming van de warmtevoorzie-
ning in West-Brabant en Hart van Brabant aanzienlijk zijn, maar niet volledig opwegen tegen de 
maatschappelijke kosten. Het verschil is de maatschappelijke prijs voor de regio’s voor de realisatie 
van de klimaatdoelstellingen. Eindverbruikers zullen tijdelijk hogere lasten moeten dragen, maar 
zullen bij het slagen van de warmtetransitie uiteindelijk lagere lasten hebben.  
 
De vraag is wat op basis van deze MKBA geconcludeerd kan worden over de toekomst van het 
bestaande warmtenet, het Amernet. De MKBA laat zien dat warmtevoorziening via een regionaal 
warmtenet relatief gunstiger is dan de aanleg van lokale warmtenetten. De reden hiervoor ligt bij 
de mogelijkheid om via een regionaal net grootschalige warmtebronnen zoals hoge temperatuur 
geothermie en restwarmte te kunnen benutten. 
 
Voor de bronnenstrategie is van belang dat er geen grote verschillen zijn tussen de warmtebronnen 
die geschikt zijn voor aansluiting op een regionaal net. Het alternatief met inzet hoge temperatuur 
geothermie en restwarmte (1B) kent ongeveer gelijke kosten als het alternatief dat inzet op biomassa 
(1A). Bij de beoordeling van de strategie voor de bronnen kan een rol spelen dat de emissies voor 
biomassa officieel niet meetellen in de emissiekosten. De daadwerkelijke emissies voor biomassa 
verhogen de relatieve emissiekosten voor dit alternatief. 
 
Bij de lokale warmtebronnen zijn de kostenverschillen groter dan de bronnen die invoeden op een 
regionaal net. LTA kent voor de lokale netten een relatief gunstig kostenprofiel net als toepassing 
van restwarmte op middenhoge en lage temperatuur. 
 
Bij de bronnenstrategie zou eerst moeten worden gekeken of verbinding van lokale netten met een 
regionaal net mogelijk is. Vervolgens zou de aanleg van lokale overwogen moeten worden. Waar 
aansluiting op een lokaal of regionaal net vanwege de afstand tot de warmtebron niet realistisch is 
verdient warmtelevering op basis van groengas de voorkeur. Pas wanneer het regionale productie-
potentieel voor groengas onvoldoende blijkt zou toepassing van all-electric overwogen moeten 
worden. 
 
Energiebesparing is onlosmakelijk verbonden met de warmtetransitie. 50 procent reductie van de 
warmtevraag in 2050 ten opzichte van 1990 is een ambitieus doel met aanzienlijke kosten. De 
MKBA heeft enkele varianten doorgerekend met een nog sneller tempo van energiebesparing. 
Deze extra energiebesparing brengt meerkosten met zich mee die niet opwegen tegen de daling 
van de energiekosten en de emissies die hierdoor mogelijk wordt. Hieraan kan de conclusie worden 
verbonden dat een hoger tempo van energiebesparing niet automatisch rendabel is in maatschap-
pelijk opzicht. De regio’s zouden moeten streven naar een energiebesparingsdoel dat aansluit bij 
de bredere doelstelling van de warmtetransitie, maar redelijk kosten-efficiënt kan worden gereali-
seerd. Voorbij dit optimum zullen de maatschappelijke kosten van energiebesparing sneller oplo-
pen dan de maatschappelijke baten.   
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1 Inleiding, vraagstelling en methodiek 

Het Waterschap Brabantse Delta heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een maatschappelijke kosten-
batenanalyse uit te voeren. Het doel van deze analyse is om verschillende toekomstscenario’s voor verduurzaming van 
de warmtelevering onderling te kunnen vergelijken op onder andere globale kosten, milieueffecten en sociale effecten. 
Maar wat zijn nou precies de regels van zo’n maatschappelijke kosten-batenanalyse? 

Aanleiding en doel  
Dit rapport bevat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (hierna: MKBA) voor de RES-regio’s 
West-Brabant en Hart van Brabant. De MKBA moet inzichten bieden voor de uitwerking van de 
Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW moet invulling geven aan de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving in de regio. In 2050 zal de warmtelevering honderd procent duurzaam moeten 
zijn als bijdrage aan het klimaatbeleid.  
 
Er zijn diverse opties voor de RSW zoals de uitbouw van de bestaande warmte-infrastructuur of 
de aanleg van nieuwe grootschalige of stedelijke warmtenetten. De aanleg van warmtenetten vraagt 
investeringen en toegang tot een warmtebron. Afhankelijk van de locatie kunnen kleinschaliger 
warmte-opties maatschappelijk gezien betere opties vormen. Een MKBA kan helpen om de diverse 
opties te vergelijken en besluitvorming te informeren. De regio’s willen de uitkomsten daarnaast 
gebruiken voor besluiten over: 
• De toekomststrategie voor het Amernet1; 
• De kansen en voorwaarden voor een warmtenet in en om Moerdijk; 
• Het beoordelen van de kansen en voorwaarden van verschillende warmteoplossingen in ver-

schillende doelen van de regio; 
• Het beoordelen van de bronnenstrategie als het gaat om aard, vermogen, tijdpad en geografi-

sche locatie. 

Vraagstelling 
De centrale vraagstelling voor dit onderzoek is: Beoordeel maatschappelijke kosten en baten van de warm-
teopties voor West-Brabant en Hart van Brabant bij de verduurzaming van de warmtelevering in de gebouwde 
omgeving en de glastuinbouw.  
 
Van belang voor de resultaten van de MKBA is welke opties beschikbaar zijn voor de warmtetran-
sitie. De inventarisatie en nadere concretisering van deze opties zijn onderdeel van dit rapport. De 
deelvraag is daarom: Welke warmteoplossingen worden onderzocht in de MKBA? 
  

 
1  Box 1.1 bevat een geografische weergave en beschrijving van het Amernet anno 2020. 
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Box 1.1  Het Amernet 

Het Amernet is een van de grootste stadsverwarmingsnetten van Nederland. Het is aangelegd in 
de jaren tachtig en wordt gevoed door warmte uit de Amercentrale in Geertruidenberg. Het levert 
warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, 
Drimmelen en Made. De omvang van de warmtelevering is 2.400.000 GJ warmte per jaar. 

 

Bron: Ennatuurlijk 

Opzet van een MKBA 
Een MKBA is een instrument uit de toegepaste welvaartstheorie. Het doel van een MKBA is om 
te bepalen of overheidsbeleid gunstig is voor de samenleving of niet. Dit overheidsbeleid kan be-
staan uit maatregelen zoals regelgeving of subsidies of uit realisatie van concrete investeringen. De 
MKBA berekent de maatschappelijke kosten en baten die samenhangen met zo’n investering. Wan-
neer de baten hoger zijn de kosten neemt de welvaart toe en zou de maatschappij voordeel kunnen 
hebben bij realisatie van de investering of het beleid.  
 
Een kenmerk van MKBA’s is dat de analyse integraal is. Dit houdt in dat alle effecten moeten 
worden meegenomen bij het beoordelen van het effect op maatschappelijke kosten en baten. Wel-
vaart is in deze benadering geen eng afgebakend economisch begrip – alleen gericht op financiële 
parameters – maar een breed concept. Het omvat alle effecten – positief en negatief – die invloed 
hebben op het welzijn van mensen. Dit betreft dus ook zaken die geen direct financieel belang 
vertegenwoordigen zoals de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
Het etiket ‘integrale analyse’ heeft nog meer gevolgen. Een investering zal directe effecten hebben 
zoals de kosten voor de betrokken partijen. Maar effecten van een investering kunnen ook worden 
‘doorgegeven’ naar partijen die niet direct betrokken zijn bij de investering. Een voorbeeld is de 
toeleverancier van een uitvoerende partij. Deze toeleverancier kan te maken krijgen met een hogere 
omzet als de uitvoerende partij met de realisatie van de investering aan de slag gaat. Op soortgelijke 
wijze kunnen afnemers verderop in de waardeketen de gevolgen ervaren van een investering als 
bijvoorbeeld de kwaliteit of prijs van geleverde producten en diensten veranderen. Dit zijn voor-
beelden van indirecte effecten die worden gevoeld door actoren die niet direct bij de planning en 
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realisatie van de te onderzoeken investering betrokken zijn. Een MKBA omvat alle effecten en dus 
ook deze indirecte effecten. 
 
Een verbijzondering van indirecte effecten zijn de effecten die zich uitspreiden over de tijd. Een 
typisch patroon van vooral infrastructurele investeringen is dat de kosten vooruitlopen op de baten. 
Daarmee wordt bedoeld dat realisatie van de investering bijvoorbeeld vijf jaar in beslag neemt en 
dat de kosten ook in deze periode gemaakt worden. De baten van de investering zullen pas merk-
baar zijn vanaf het moment dat het project klaar is en in gebruik genomen zal worden. Vervolgens 
zijn de baten van de investering waarschijnlijk nog een groot aantal jaren merkbaar voor de gebrui-
kers van de vruchten van dit investeringsproject. Deze baten kunnen zich uitsmeren over tientallen 
jaren. In dit voorbeeld zijn de vruchtgebruikers in de tijd gezien andere personen dan diegenen die 
de kosten opbrengen. De Algemene Leidraad voor MKBA’s adviseert om effecten voor een peri-
ode van honderd jaar mee te nemen in de analyse (Romijn en Renes, 2013).  
 
Een kenmerk van een MKBA is dat de kosten en baten vergelijkbaar worden gemaakt zodat het 
mogelijk is een saldo te bepalen. Als de baten groter zijn dan de kosten heeft de maatschappij 
voordeel bij het project en zou het moeten worden uitgevoerd. Als de baten kleiner zijn de kosten 
is de conclusie omgekeerd: maatschappelijk gezien is het beter de investering niet te doen. De 
MKBA biedt zo een beslisregel voor de beoordeling van investeringen en beleid.  
 
Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren moeten kosten en baten vergelijkbaar zijn. De MKBA 
probeert dit te bereiken door zowel kosten als baten in euro’s uit te drukken. Hierdoor kan een 
saldo van kosten en baten bepaald worden. Het uitdrukken van kosten en baten in euro’s vraagt 
monetarisering van de effecten – positief en negatief – van de investering. Effecten worden bepaald 
in volumes of een andere kwantitatieve maatstaf. Dit effect wordt daarna vermenigvuldigd met een 
waarderingsgrondslag. Voor de meeste directe effecten is dit een marktprijs. Voor indirecte effec-
ten is niet altijd een marktprijs beschikbaar omdat het product of de dienst niet verhandeld wordt 
op een markt. Denk hierbij aan het voorbeeld van milieueffecten, die bepalend zijn voor de kwali-
teit van de leefomgeving. Vanwege het niet beschikbaar zijn van een marktprijs, worden deze indi-
recte effecten ook wel externe effecten genoemd. Voor deze externe effecten wordt een waarde-
ringsgrondslag gebruikt, die de maatschappelijke waarde aangeeft voor dit effect. De invulling van 
deze waarderingsgrondslag hangt af van de aard van het effect. Soms wordt gekeken naar de schade 
die het effect toebrengt (schadekostenmethode), in andere gevallen is het meer opportuun de pre-
ventiekosten als uitgangspunt te nemen. In andere gevallen kan de betalingsbereidheid van burgers 
en bedrijven worden vastgesteld. Met behulp van dergelijke waarderingsgrondslagen kan ook voor 
externe effecten de kost of baat worden uitgedrukt in euro’s. Waar dat niet mogelijk is, moet de 
impact van het effect worden beschreven en in het overzicht van kosten en baten worden aange-
duid met PM, eventueel voorzien van een + of – om de richting van het effect te duiden. 
 
Bij het uitdrukken van effecten in euro’s moet rekening worden gehouden met de tijdvoorkeur van 
mensen. Dit begrip geeft aan dat personen gelijke effecten verschillend waarderen als deze niet op 
hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Effecten in de toekomst worden over het algemeen lager gewaar-
deerd. Dit geldt voor zowel kosten als baten. Dus hoe verder de baat van een investering in de 
toekomst ligt, hoe lager de waardering van deze baat in euro’s. Vanwege deze tijdvoorkeur worden 
kosten en baten in MKBA’s via een discontovoet uitgedrukt in euro’s van een basisjaar. Het resul-
taat is de contante waarde van de kosten en baten. 
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Deze discontovoet is 3 procent voor standaardeffecten. De Werkgroep Discontovoet schrijft een 
discontovoet voor van 4,5 procent voor de kosten van “publieke fysieke investeringen met sub-
stantiële vaste kosten”. Dit zal in deze MKBA de kosten van de energie-infrastructuur betreffen. 
Door de hogere discontovoet wegen de kosten van infrastructurele investeringen relatief iets min-
der zwaar op het saldo van de MKBA. Voor de verdiscontering van natuur (geoperationaliseerd als 
bijvoorbeeld ecosysteemdiensten, biodiversiteit en landschap) geldt ook een uitzondering als de 
effecten niet-substitueerbaar zijn. Dan geldt een verlaagde discontovoet van 2 procent waardoor 
de toekomstige baten relatief iets zwaarder meetellen in het saldo van de MKBA. 
 
Een MKBA vergelijkt altijd twee situaties: de situatie waarin de investering plaatsvindt en de situatie 
die ontstaat wanneer de investering niet plaatsvindt. Deze laatste situatie is het nulalternatief, die 
de referentie vormt voor de beoordeling van de investering of het beleid. Dit nulalternatief betekent 
niet dat er niks gebeurt. In het nulalternatief wordt de huidige situatie met ongewijzigd beleid voort-
gezet. Een overheid heeft meestal meerdere alternatieve bestedingsmogelijkheden of verschillende 
beleidsopties. Het nulalternatief is de meest waarschijnlijke ontwikkeling die zich zal voordoen 
zonder nieuw beleid of zonder de investering. Effecten worden bepaald door de ontwikkeling die 
zich voordoet met het nieuwe beleid of als gevolg van de investering te vergelijken met het nulal-
ternatief. Dit maakt inzichtelijk welke effecten kunnen worden toegeschreven aan dit nieuwe beleid 
of deze investering.  

Opzet van deze MKBA 
Het projectalternatief voor deze MKBA bestaat uit de verduurzaming van de warmtevoorziening 
in West-Brabant en Hart van Brabant. Het gaat hierbij om de bestaande bebouwing. Nieuwbouw 
zal conform de huidige regelgeving al grotendeels energieneutraal worden opgeleverd. De investe-
ringen die worden beoordeeld hebben als doel in 2050 de warmtevoorziening in deze regio’s hon-
derd procent te verduurzamen. Dit doel gaat gepaard met reductie van de warmtevraag, die in 2030 
twintig procent besparing inhoudt ten opzichte van 1990 en in 2050 vijftig procent besparing ten 
opzichte van 1990. De concrete invulling van de investeringen in het projectalternatief wordt in 
het volgende hoofdstuk besproken. 
 
Het nulalternatief bestaat uit de situatie waarin de investeringen gericht op honderd procent ver-
duurzaming van de warmtevoorziening niet worden uitgevoerd. Dit betekent niet dat er geen ver-
duurzaming plaatsvindt. Ook thans neemt de warmtevraag af door energiebesparing en stappen 
huishoudens over van een HR-ketel naar een warmtepomp. De ontwikkelingen richting duurzame 
warmte die plaatsvinden als gevolg van vaststaand beleid zijn onderdeel van het nulalternatief. Ook 
de concrete invulling van het nulalternatief wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 
 
Het aanleggen van een warmtenet in bestaande bouw of een keuze voor andere vormen van ver-
duurzaming van de warmtevoorziening van gebouwen kan diverse effecten hebben. Deze MKBA 
onderscheidt de volgende effecten: 
Bij de kosten: 
• Eenmalige investeringskosten bijvoorbeeld de aanleg van warmteleidingen of installaties voor 

de productie van warmte; 
• Herinvesteringen in apparatuur die voor het eind van de zichtperiode vervangen moet worden. 

Hierbij is de herinvesteringstermijn van belang en de frequentie waarmee geherinvesteerd moet 
worden; 
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• Exploitatiekosten (Operation and maintenance, O&M); 
• Kosten gasverbruik hulpwarmteketels en elektriciteitsverbruik van pompen in het warmtenet. 
 
Bij de baten: 
• Vermeden investeringen in verwarmingsketels; 
• Uitgespaarde kosten verbruik aardgas; 
• Uitgespaarde kosten onderhoud aardgasnet; 
• Klimaatbaten (CO2-reductie); 
• Reductie overige emissies (NOX, SO2 en fijnstof); 
• Sociaaleconomische baten waaronder werkgelegenheid. 
 
De kosten en baten worden in beeld gebracht door de vergelijking tussen het nulalternatief en de 
projectalternatieven. De baten die bestaan uit vermeden kosten bestaan dus uit kosten die gemaakt 
worden in het nulalternatief, maar die in de projectalternatieven verdwijnen. Deze MKBA berekent 
alle directe, indirecte en externe effecten in zowel nul- als projectalternatieven. De vergelijking 
maakt vervolgens duidelijk wat de omvang is van de extra kosten en welke vermeden kosten als 
een baat kunnen worden toegerekend aan de projectalternatieven. Dit geldt ook voor de andere 
baten. We berekenen de omvang van de emissies in het nulalternatief en vergelijken deze met de 
emissies in de projectalternatieven. Het verschil wordt toegerekend als baat aan de projectalterna-
tieven.  
 
Deze MKBA hanteert als tijdhorizon de periode 2020 tot en met 2050. Deze tijdhorizon komt 
redelijk overeen met de economische levensduur van de activa die centraal staan in de warmte-
voorziening. Een langere tijdhorizon is voor het doel van deze MKBA niet zinvol. De effecten na 
2050 hebben door toepassing van de discontovoet nauwelijks effect op het saldo van kosten en 
baten. Bovendien vraagt berekening van de effecten na 2050 lastige keuzes als het gaat om de 
frequentie en omvang van vervangingsinvesteringen. Een tijdhorizon van 25 tot 30 jaar is niet on-
gebruikelijk in MKBA’s op het terrein van de energievoorziening.  
 
De te hanteren discontovoet voor deze MKBA’s is overeenkomstig de Algemene Leidraad 
MKBA’s en het advies van de Werkgroep Discontovoet (Romijn en Renes, 2013). Dit betekent dat 
effecten standaard worden verdisconteerd tegen een rentevoet van 3 procent. Voor de kosten van 
infrastructurele investeringen geldt een discontovoet van 4,5 procent. De niet-substitueerbare ef-
fecten op natuur worden verdisconteerd met een rentevoet van 2 procent.  

Leeswijzer 
De opzet van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 bespreekt de warmtetransitie in West-Brabant 
en Hart van Brabant. Hierbij komen de opties voor de verduurzaming van de warmtelevering aan 
bod en de invulling van de projectalternatieven. Tevens komt de invulling van het nulalternatief 
aan bod. Hoofdstuk 3 werkt de baten uit die verwacht kunnen worden van uitvoering van de warm-
teopties. Hoofdstuk 4 zet hier de kosten tegenover. Hoofdstuk 5 bespreekt het saldo van maat-
schappelijke kosten en baten, voert de gevoeligheidsanalyse uit en trekt conclusies.  
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2 Warmtetransitie in de RES-regio’s 

Welke warmtebronnen worden in overweging genomen door de RES-regio’s? En hoe komt het aanbod bij de vraag? 
In dit hoofdstuk worden de projectalternatieven en het nulalternatief van deze MKBA geconcretiseerd.  
 
De RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant zijn bezig om de warmtelevering aan gebouwen 
en tuinbouw te verduurzamen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de productie, de 
opslag, het transport en het gebruik van warmte. Maar welke warmtebronnen worden door de 
RES-regio’s in overweging genomen? En wat dient er te gebeuren met de bestaande warmtenetten?  
 
De uitvoering van de doelstelling voor een duurzame warmtevoorziening in West-Brabant en Hart 
van Brabant is vormgegeven in vier projectalternatieven. Ieder projectalternatief formuleert op een 
samenhangende wijze de investeringen die nodig zijn voor de volledige verduurzaming van de 
warmtevoorziening in de RES-regio’s in (uiterlijk) 2050. Ieder projectalternatief wordt afgezet te-
gen het nulalternatief. Het nulalternatief trekt de huidige situatie (dus zonder nieuwe investerings-
plannen) en het beleid door naar het jaar 2050.  
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2.1 bevat een overzicht van alle warmtebronnen. 
In Paragraaf 2.2 en 2.3 zijn de opslag en het transport van warmte belicht. Paragraaf 2.4 bevat de 
vraag van de gebruiker naar warmte per RES-regio. De laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk 
bevatten de invulling van de projectalternatieven en het nulalternatief. 

2.1 De productie van warmte 
Een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie is de productie van warmte. Waar vooralsnog 
voor de productie van warmte voornamelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen (zo-
als aardgas) zal het aandeel van duurzame warmtebronnen fors moeten gaan stijgen om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen. Maar welke warmtebronnen zijn door de RES-regio’s in over-
weging genomen? In samenspraak met de begeleidingscommissie van dit onderzoek is een aantal 
duurzame warmtebronnen geselecteerd (zie Figuur 2.1). Hieronder zijn de werking, de stand van 
de techniek en de schaal waarop deze warmtebronnen inzetbaar zijn bondig toegelicht.  

Figuur 2.1 In dit onderzoek zijn vijf verschillende soorten duurzame warmtebronnen onderzocht. 

 
Noot:  Een aanvullende warmtebron is luchtwarmte. Luchtwarmte is in dit onderzoek niet meegenomen als 

warmtebron, maar als techniek die kan worden benut bij inzet van warmtepompen en hybride ketels.  
Bron:  SEO Economisch Onderzoek (2020) 
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Bepaalde bronnen zijn bewust niet meegenomen in het onderzoek. Hierbij kan bijvoorbeeld wor-
den gedacht aan de levering van waterstof via het gasnet. De begeleidingscommissie van het on-
derzoek geeft daarbij aan dat zij verwacht dat waterstof vooral een grondstof voor industrie in de 
regio zal zijn, en mogelijk als brandstof voor vervoer, maar niet direct voor verwarming van de 
gebouwde omgeving.  

1. Zonthermie  
Met behulp van zonnecollectoren kan de warmte van de zon lokaal worden benut om woningen 
te voorzien van warmte. Het proces op grootschalig niveau werkt als volgt. Allereerst wordt de 
warmte van de collectoren gebruikt om water in een ondergrondse opslag (WKO) te verwarmen. 
Vervolgens wordt deze warmte indien nodig opgewaardeerd met behulp van een warmtepomp en 
via een leidingsysteem getransporteerd naar de aangesloten woningen. Het water circuleert tussen 
de ondergrondse opslag en de woningen.  
 
Er is volgens het Expertisecentrum Warmte (ECW) in Nederland beperkt ervaring met grootscha-
lige zonthermie. Dit belemmert een potentiële snelle implementatie. Wel geeft de Contourennotitie 
RES West-Brabant aan dat er momenteel al hard gewerkt wordt aan projecten op basis van zon-
thermie in Breda, Zundert en Sleeuwijk. In deze MKBA gaan we er (onder andere) daarom vanuit 
dat er in 2025 gestart wordt met het inzetten van grootschalige zonthermie. Van 2020 tot en met 
2025 zullen gemeenten en provincies zich moeten inspannen om alle vergunningen voor de pro-
jecten en infrastructuur te verlenen, zodat deze projecten vanaf 2030 operationeel zijn. 
 
Ook op individuele schaal kan de warmte van de zon worden benut om woningen te voorzien van 
warmte. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een zonneboiler op het dak van huizen. Waar 
het dakoppervlakte onvoldoende is, is een combinatie met bijvoorbeeld groengas-cv noodzakelijk. 
Dit geldt ook voor het ontbreken van opslag om pieken en dalen in de warmteproductie op te 
vangen. Volgens het ECW is er in Nederland zeer veel ervaring met zonthermie op individuele 
schaal. Ook kost het minder tijd om vergunningen te verlenen en zijn er geen grote aanpassingen 
aan de infrastructuur nodig. Dit zorgt ervoor dat implementatie op korte termijn mogelijk is.  

2. Geothermie 
Geothermie is warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en de industrie. 
Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De temperatuur van 
dit water loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. In een warmtecentrale wordt de warmte 
uit het water gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug naar dezelfde aardlaag waarna het op 
natuurlijke wijze weer opwarmt. De gewonnen warmte kan worden gebruikt om kassen, gebouwen 
en industrie te verwarmen.  
 
In dit onderzoek is geothermie zowel op regionale als op lokale schaal inzetbaar. Wel is er in beide 
RES-regio’s onvoldoende zicht op het potentieel van geothermie. Er is dus nog veel onzekerheid 
of en op wat voor termijn geothermie in de regio’s kan worden ingezet. Een van de vier projectal-
ternatieven gaat ervan uit dat er in de toekomst op grote schaal gebruikgemaakt gaat worden van 
geothermie. In deze MKBA gaan wij ervan uit dat geothermie pas vanaf 2030 een belangrijke 
warmtebron kan worden.2 Wij gaan er daarbij vanuit dat deze projecten vanaf 2035 operationeel 
zijn en duurzame energie leveren.  

 
2  Hiermee sluiten we aan bij de conceptversie RES West-Brabant Contourennotitie (2020). 



WARMTETRANSITIE IN DE RES-REGIO’S 9 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

3. Aquathermie 
Aquathermie is het verwarmen van woningen en industrie door het gebruik van warmte uit opper-
vlaktewater (TEO) of afvalwater (TEA).3 De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen 
en opgewaardeerd met een warmtepomp. Dat kan centraal met een collectieve warmtepomp, of 
met een warmtepomp per gebouw. Net als bij zon- en geothermie is er voor aquathermie een 
warmtenet nodig dat het warme water naar de gebouwen brengt.  
 
Volgens het ECW moet de techniek rijp worden gemaakt voor opschaling. Zo zijn er nog weinig 
projecten die bestaande woningen via een warmtenet van warmte voorzien. Uit een overzicht van 
gerealiseerde voorbeeldprojecten blijkt dat het vergunningstraject als omvangrijk (6 tot 9 maanden) 
wordt ervaren en dat de terugverdientijd daarvan sterk varieert (van 5 tot en met meer dan 30 jaar). 
Vooralsnog dienen de zuiveringstechnieken verder verfijnd te worden. In deze MKBA kan er zo-
doende pas vanaf 2025 worden gestart met het opzetten van installaties. Van 2020 tot en met 2025 
zullen gemeenten en provincies zich moeten inspannen om alle vergunningen voor de projecten 
en infrastructuur te verlenen, zodat deze projecten vanaf 2030 operationeel zijn. 
 
Op basis van het warmtebronnenregister Noord-Brabant zijn de verhoudingen tussen TEO en 
TEA op gemeenteniveau bepaald. Uit deze analyse blijkt dat gemiddeld genomen 98 procent van 
de warmteopwekking aan TEO kan worden toegeschreven, en 2 procent aan TEA. Wel verschilt 
het aandeel sterk tussen de gemeenten. Zo is het potentieel van TEA in bijvoorbeeld de gemeenten 
Bergen op Zoom, Rucphen, Woensdrecht, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Tilburg boven de tien 
procent. 

4. Biomassa en groengas 
Door biomassa te verbranden of te vergisten kan warmte voor huishoudens worden opgewekt. 
Daarbij is er altijd biologisch ‘afval’ nodig wat (lokaal) beschikbaar moet zijn. Met een breed scala 
aan technieken (van mestverbranding, tot vergassing) kan de warmte gewonnen worden. Net als 
bij de vorige warmtebronnen gaat de distributie via een lokaal of regionaal warmtenet.  

Box 2.1  De RES-regio’s Brabant beschouwen 9 stromen biomassa voor energieopwekking. 

De RES-regio’s in Noord-Brabant beschouwen de volgende stromen voor vergisting:  
a. Reststromen uit de (glas)tuinbouw en akkerbouw; 
b. Diverse soorten mest (varkens, rundvee en pluimvee);  
c. Natuur- en bermgras/maaisel; 
d. Vergistbare reststromen uit de voedings-en genotsmiddelenindustrie (VGI); en  
e. GFT, tuinafval en RWZI-slib van huishoudens.  
De RES-regio’s in Noord-Brabant beschouwen de volgende stromen voor verbranding:  
f. Snoeihout tuinbouw (van bijvoorbeeld appel- en perenbomen); 
g. Snoeihout natuurbeheer, gemeenten en overige beheerders; 
h. Reststromen van de houtverwerkende industrie; 
i. A/B-hout, C-hout en tuinafval van huishoudens.  

Bron:  Concept: verkenning potentieel bio-energie RES-en Brabant 

 
3  Ook andere vormen van aquathermie zoals warmte uit drinkwater (TED) zijn mogelijk. Deze vorm van 

warmteopwekking is in deze MKBA niet meegenomen. Ook de Stimuleringsregeling Duurzame Energie-
transitie (SDE++) maakt geen melding van TED.  
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Volgens de verkenning potentieel bio-energie RES-en Brabant is het potentieel van vergisting en 
verbranding in de RES-regio West-Brabant en Hart van Brabant groot. In totaal kan biomassa ruim 
60.000 woningen (19 procent) in regio West-Brabant en 32.000 huishoudens (16 procent) in regio 
Hart van Brabant voorzien van warmte. Daarnaast benadrukt de studie dat het maatschappelijk 
draagvlak voor verbranding van biomassa laag is omdat het emissies zoals fijn- en stikstof oplevert. 
Warmteopwekking uit biomassa is in deze studie alleen mogelijk op lokaal en regionaal niveau.  
 
Biomassa wordt al op grote schaal gebruikt (Concept-Contourennotitie RES West-Brabant, 2020). 
Opschaling is zodoende meer afhankelijk van de capaciteit en omvang van het warmtenet en het 
beschikken over voldoende biologische grondstoffen. In deze MKBA gaan we er daarom vanuit 
dat er in 2025 gestart wordt met het opschalen van biomassa. Van 2020 tot en met 2025 zullen 
gemeenten en provincies zich moeten inspannen om alle vergunningen voor de projecten en infra-
structuur te verlenen, zodat deze projecten vanaf 2030 operationeel zijn. 

5. Restwarmte industrie en restwarmte waterstofproductie 
Restwarmte is de warmte die vrijkomt bij een productieproces. Met behulp van een warmtenet kan 
deze warmte worden ingezet om aangesloten woningen, glastuinbouw en industrie te verwarmen. 
Daarbij zijn er bronnen nodig, die voor een langere periode voldoende warmte kunnen aanleveren. 
Volgens het ECW is restwarmte met name geschikt voor de levering van de basislast en maatwerk.  
 
Restwarmte wordt al op grote schaal gebruikt (Concept-Contourennotitie RES West-Brabant, 
2020). Opschaling is zodoende meer afhankelijk van de capaciteit en omvang van het warmtenet 
en het beschikken over voldoende warmtebronnen. In deze MKBA gaan we er daarom vanuit dat 
er in 2025 gestart wordt met het opschalen van restwarmte en waterstof. Van 2020 tot en met 2025 
zullen gemeenten en provincies zich moeten inspannen om alle vergunningen voor de projecten 
en infrastructuur te verlenen, zodat deze projecten vanaf 2030 operationeel zijn. 

2.2 De opslag van warmte 
Een belangrijke schakel in de transitie naar een duurzaam warmtesysteem is de opslag van warmte.4   
Door het overschot aan duurzaam opgewekte warmte op te slaan en in te zetten in tijden van 
schaarste, wordt duurzame warmte optimaal gebruikt. De mogelijkheid tot seizoensopslag zorgt 
ervoor dat we een teveel aan energie kunnen opslaan voor later gebruik wanneer er een hoge vraag 
is.  
 
Warmte kan op vier verschillende manieren in woningen (kleinschalig) worden opgeslagen.  
• Warmteopslag in water; 
• Warmteopslag in fase overgangsmaterialen (PCM); 
• Warmteopslag in thermochemische materialen (TCM) 5; en  
• Warmteopslag door redox principes (CLC).  

 
4  In dit onderzoek wordt gesproken over de opslag en het transport (paragraaf 2.2, 2.3, 3.2 & 3.3) van warmte. 

Hierbij is door de begeleidingscommissie opgemerkt dat de term warmte misschien beter vervangen kan 
worden door energie. Dit omdat het in de praktijk voorkomt dat de energie pas na de opslag of het transport 
wordt omgezet in warmte.  

5  Onder deze categorie valt ook de warmtebatterij op basis van zout, kaliumcarbonaat (K2CO3) 
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Daarnaast kan warmte ook grootschalig in (ondergrondse) waterreservoirs worden opgeslagen, en 
volgens TNO zal het ook mogelijk zijn om warmte op grote schaal in zoutbatterijen op te slaan. 
Het opslaan van warmte heeft drie voordelen: 
• Warmteopslag op korte termijn biedt een oplossing voor de warmtevraag die fluctueert tussen 

nacht/dag en dagen. Hierdoor heeft het een dempende werking op fluctuaties in het warmtenet; 
• Warmteopslag op lange termijn biedt een oplossing voor de warmtevraag die fluctueert tussen 

bijvoorbeeld seizoenen. In de winter is er meer vraag naar warmte dan in de zomer;  
• Warmteopslag zorgt ervoor dat er geen grootschalige en kostbare netwerkverzwaring nodig is.  
 
Er zijn ook nadelen aan warmteopslag. Zo is er nog geen methode gevonden die vrijwel geen 
warmte verliest, en kost het implementeren van de warmteopslag geld. Wel zijn veel partijen bezig 
met het verder ontwikkelen van oplossingen. De kosten zijn in hoofdstuk 3 geconcretiseerd. 

2.3 Het transport van warmte 
Het doel van een warmtenet is om een warmtebron te verbinden met een gebruiker van warmte. 
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. 
Dit warme water kan gebruikt worden om bijvoorbeeld gebouwen of glastuinbouw te verwarmen. 
Daardoor is er minder vraag naar fossiele brandstoffen zoals aardgas voor warmte. Zodoende zijn 
warmtenetten een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie.  
 
Deze studie maakt onderscheid tussen drie verschillende schalen van warmtetransport:  
4. Het regionale warmtenet maakt het mogelijk om warmte tussen meerdere gemeenten uit te 

wisselen. Het gaat altijd om een collectieve oplossing waarbij warmte via een regionaal trans-
portnet tussen gemeenten getransporteerd wordt, zoals het Amernet in de huidige situatie. Het 
voordeel van een regionaal net is dat een eventueel overschot van warmte van een gemeente 
niet verloren gaat maar een andere gemeente van aanbod kan voorzien; 

5. Een lokaal warmtenet maakt het mogelijk om warmte binnen een gemeente uit te wisselen. 
Net als het regionale net gaat het altijd om een collectieve oplossing. Alle warmteoplossingen 
van straatniveau tot en met maximaal de schaal van een gemeente vallen onder deze categorie.  
Blokverwarming valt in deze categorie voor zover het een collectieve oplossing voor meerdere 
gebouwen betreft; 

6. Ten slotte bestaan er individuele oplossingen waarbij geen gebruikgemaakt wordt van infra-
structuur voor distributie of transport van warmte. Dit zijn alle warmteoplossingen op de 
schaal van één enkel gebouw of woning. Hierbij kan worden gedacht aan deels eigen opge-
wekte energie uit de lucht, bodem of zon aangevuld met energie uit bestaande netten voor 
elektriciteit of (groen)gas. Blokverwarming valt in deze categorie voor zover het een collectieve 
oplossing voor één gebouw betreft. 

 
In deze studie worden vier projectalternatieven vergeleken met een nulalternatief. Ieder alternatief 
specificeert de aandelen warmte dat via een regionaal of lokaal warmtenet wordt getransporteerd. 
Het restant is toegeschreven aan de individuele oplossingen. Deze specificaties vinden plaats op 
het niveau van de gemeentes in de twee RES-regio’s. Het aandeel regionaal, lokaal en individueel 
verschilt per gemeente. Dit hangt af van de nabijheid van lokale en regionale warmtebronnen, de 
woningdichtheid en ruimtelijke inpassing van lokale en regionale netten. Waar een collectieve 
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warmtevoorziening via een lokaal of regionaal net niet haalbaar is, zal het aandeel individuele op-
lossingen hoger zijn. Bijlage A bevat de aandelen op gemeenteniveau onder de projectalternatieven.  
 
Voor vier van de in totaal zeven projectalternatieven is het nodig om het bestaande warmtenet uit 
te breiden.6 Op de volgende twee pagina’s zijn deze uitbreidingen met behulp van een routekaart 
weergegeven. Daarbij is rekening gehouden met de bestaande warmte-infrastructuur en de kortste 
route naar de aan te sluiten gemeenten. Indien er gekozen wordt om het regionale net verder uit te 
breiden is het nodig dat er 88,4 kilometer additioneel warmtenet wordt aangelegd (zie Figuur 2.2).7 
Indien er met name lokale netten zullen worden ingezet is er 26 kilometer additioneel warmtenet 
nodig (zie Figuur 2.3).8 De kosten voor de aanleg van dit additionele warmtenet zijn in hoofdstuk 
4 toegelicht.

 
6  Dit betreft varianten 1A, 1B, 1C en 2A. 
7  Waarvan 21 kilometer voor het warmtenet tussen de Amercentrale en Moerdijk, 31 kilometer voor het 

warmtenet tussen Moederdijk en Bergen op Zoom, 6,2 kilometer tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, 
8,4 kilometer tussen Oud Gastel en Dinteloord, 6,0 kilometer bij Dongen en 15,8 kilometer voor het warm-
tenet tussen Capelle en Vlijmen.  

8  Waarvan 21 kilometer voor het warmtenet tussen de Amercentrale en Breda en 5 kilometer tussen Moerdijk 
en onderliggend tuinbouwgebied.  
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Figuur 2.2 De uitbreiding van het regionale warmtenet onder het eerste projectalternatief (een regionaal warmtenet). 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek (2020)  
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Figuur 2.3 De uitbreiding van het regionale warmtenet onder het tweede projectalternatief.  

 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek (2020) 
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2.4 Tijdhorizon en de warmtevraag 
Conform de klimaatakkoordafspraken gaat deze MKBA uit van een warmtevraagbesparing van 
twintig procent in 2030 (t.o.v. 1990) en van vijftig procent in 2050 (t.o.v. 1990). Voor het warmte-
gebruik van de RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant beschikt het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat over de cijfers van 2010 tot en met 2018 (Klimaatmonitor, 2020). Omdat 
deze MKBA zich beperkt tot het warmtegebruik in de gebouwde omgeving, valt slechts een ge-
deelte van het totale warmtegebruik in de RES-regio’s onder de scope van dit onderzoek.  

Om ook iets te zeggen over de periode vóór 2010 is gekeken naar de warmtevraag in Nederland. 
Gegevens hierover zijn beschikbaar vanaf 1975 uit de energiebalans via CBS Statline. Voor de 
periode tot en met 2050 is ervan uitgegaan dat onder de beleidsopties de doelstellingen van een 
twintig procent warmtebesparing in 2030 t.o.v. 1990 en van vijftig procent in 2050 worden gehaald. 
Voor het nulalternatief (de situatie waarin er geen extra beleid gevoerd gaat worden voor verduur-
zaming van de warmtevoorziening) is uitgegaan van een jaarlijks gemiddelde afname van het warm-
tegebruik van 0,5 procent.  

Figuur 2.4 Het nul- en beleidsalternatief (stippellijnen) op basis van gegevens over de RES-re-
gio’s (2010 t/m 2018, vaste rode lijn) en Nederland (vanaf 1975, gestreepte rode lijn). 

 
Noot:  Gegevens zoals op 17 juni 2020 gepubliceerd op https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive. Deze monitor 

heeft het totaal bekend warmtegebruik in de periode 2010 tot en met 2017 gepubliceerd. Daarbij zijn de 
gemeenten uit de RES-regio’s geselecteerd. Het gepubliceerde overzicht is niet volledig. Daar waar ge-
gevens ontbraken zijn deze gegevens geïnterpoleerd. De weergegeven data voor de RES-regio’s zijn de 
totalen van twee gepubliceerde cijferreeksen, het gasgebruik in de gebouwde omgeving en het gebruik 
van stadswarmte. Beide zijn naar dezelfde eenheid omgerekend (TJ). 

Bron:  De Klimaatmonitor (Rijkswaterstaat, 2020) en CBS (2020), bewerking door SEO Economisch Onderzoek 
(2020)  

Voor drie beleidsopties (verderop in dit hoofdstuk besproken) is gerekend met een extra energie-
besparing bovenop de beleidsdoelstellingen. Deze beleidsopties gaan uit van een besparing van 60 
procent in 2050 ten opzichte van 1990, in plaats van de 50 procent die in de klimaatdoelstellingen 
is geformuleerd. Figuur 2.5 laat dit zien. 
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Figuur 2.5 In enkele beleidsopties is gerekend met hoger tempo van energiebesparing. 

 
Bron:  De Klimaatmonitor (Rijkswaterstaat, 2020) en CBS (2020), bewerking door SEO Economisch Onderzoek 

(2020)  

Warmtevraag glastuinbouwgebieden 
In de RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant speelt de glastuinbouw een belangrijke rol. 
Deze sector verbruikt relatief veel aardgas om warmte en elektriciteit op te wekken. In samenspraak 
met de begeleidingscommissie is daarom besloten om de zes grootste glastuinbouwgebieden in dit 
onderzoek te betrekken (zie Tabel 2.1). In deze zes gebieden zijn 115 bedrijven gevestigd die zich 
bezig houden met teelt onder glas (CBS, 2016). Gezamenlijk zijn zij goed voor zo’n 474 hectare 
glas. Om de warmtevraag per glastuinbouwgebied te berekenen is uitgegaan van een gemiddeld 
aardgasgebruik van 23 m3 per vierkante meter (WUR, 2018). 

Tabel 2.1 In totaal is er 474 hectare glastuinbouw in de twee RES-regio’s.  

Glastuinbouwgebied Oppervlakte glastuinbouw (ha) Aantal glastuinbouwbedrijven Aardgasverbruik (m3) 

Moerdijk 31,9 7 7.337.000 

Steenbergen 164,8 12 37.904.000 

Roosendaal 52 24 11.960.000 

Drimmelen 113,5 32 26.105.000 

Dongen 40,9 16 9.407.000 

Heusden 70,9 24 16.307.000 

Noot:  Naast bovenstaande zes gebieden is er ook nog glastuinbouw in de andere gemeenten. Zo zijn er in de 
gemeente Bergen op Zoom 11 bedrijven (24,3 ha), in Breda 36 bedrijven (83,8 ha), in Etten-Leur 24 
bedrijven (66,5 ha), in Halderberge 22 bedrijven (23,0 ha), in Oosterhout 14 bedrijven (24,1 ha), in Ruc-
phen 22 bedrijven (13,8 ha), in Zundert (73 bedrijven (84,3 ha), in Gilze en Rijen 6 bedrijven (7,9 ha), in 
Haaren 15 bedrijven (16,8 ha), in Hilvarenbeek 6 bedrijven (3,7 ha), in Loon op Zand 5 bedrijven (15,2 
ha), en in Waalwijk 6 bedrijven (8,7 ha). In lijn met de regionale structuur warmte zijn alleen de zes in de 
tabel weergegeven glastuinbouwgebieden meegenomen in dit onderzoek.  

Noot:  Bij het berekenen van het aardgasgebruik gaan wij uit van een aardgasgebruik van 23 m3 per vierkante 
meter (7,28 TJ/ha) (WUR, 2018). De Commissie geeft hierbij aan dat zij een range van 6,0 to 7,5 TJ/ha 
hanteren. Omdat de glastuinbouw relatief nieuw is zal bovenstaande schatting aan de bovengrens zitten.   

Bron:  Berekening SEO Economisch Onderzoek o.b.v. CBS Statline en Wageningen University Research 
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2.5 Nulalternatief 
Een MKBA berekent de maatschappelijke effecten van investeringen en vergelijkt deze met het 
nulalternatief, het meest waarschijnlijke alternatief voor de investering. Het nulalternatief vertrekt 
vanuit de huidige situatie, dus met de bestaande netten voor warmte, elektriciteit en gas en de 
bestaande bronnen. De veranderingen in de energie infrastructuur die thans zijn gepland zijn on-
derdeel van het nulalternatief. Dus verduurzaming gebaseerd op een al geaccordeerd investerings-
besluit vindt plaats in het nulalternatief. Dit geldt ook voor het beleid. Zo zal de Amercentrale 
vanaf 2024 geen kolen meer verstoken, maar honderd procent draaien op biomassa.9  
 
Het Amernet blijft in het nulalternatief bestaan in zijn huidige omvang. Alleen uitbreidingen waar-
voor thans al een investeringsbesluit is genomen tellen mee in het nulalternatief. Dit geldt ook voor 
de lokale netten in Terheijden, Roosendaal en Bergen op Zoom en voor andere plannen die on-
derdeel zijn van de gemeenten en provincies. Er zijn lokaal en regionaal ambitieuze klimaat- en 
energiedoelstellingen afgesproken. Voor het nulalternatief is van belang of als gevolg van dit beleid 
investeringsbesluiten zijn genomen, die leiden tot verduurzaming van de warmtevoorziening in 
West-Brabant en Hart van Brabant. Alleen in dit laatste geval nemen we bestaande gemeentelijke 
en provinciale plannen op als onderdeel van het nulalternatief.  
 
Het nulalternatief trekt de verwachte situatie zonder de investeringsplannen die onderdeel zijn van 
de projectalternatieven door naar het jaar 2050. Wij kijken daarvoor dus onder meer naar de ont-
wikkeling van de warmtevraag zoals die zich thans ontwikkelt, mede onder invloed van bestaand 
beleid. Hierin zit al een autonome trend qua energiebesparing, die we doortrekken naar 2050. Fi-
guur 2.4 beschrijft deze trend die resulteert in een autonoom tempo van besparing op de warmte-
vraag van 0,5 procent per jaar. In 2050 resulteert een warmtevraag van 6,3 TWh (zie Tabel 2.3). 
 
Aan de kant van de opwekking van warmte houden we ook rekening met de huidige situatie en de 
autonome trend. De Klimaat- en Energieverkenning 2019 berekent de bijdrage van aardgas aan de 
warmtevoorziening. In 2017 was het finaal energieverbruik voor warmte voor 76 procent afhanke-
lijk van aardgas (PBL 2019, p. 99). Dit aandeel daalt naar 68 procent in de raming van voorgenomen 
beleid voor 2030. Bijna de helft van het finaal energieverbruik voor warmte wordt gebruikt in de 
gebouwde omgeving (woningen en diensten), 40 procent in de nijverheid en 10 procent in de land-
bouw. Volgens het PBL verandert deze verhouding in het finaal energieverbruik voor warmte niet 
in de periode tot 2030.  
 
In de raming van het voorgenomen beleid daalt de bijdrage van aardgas aan het finaal energiever-
bruik voor warmte met circa 0,6 procentpunt per jaar. We gebruik dit kengetal in het nulalternatief 
voor de schatting van de daling van het aantal aansluitingen op het aardgasnet als autonome trend 
voor 2030. Aangezien er geen ramingen zijn voor de periode tot 2050, veronderstellen we dat de 
trend ook geldt voor de periode na 2030. Het aandeel aardgas in warmtevoorziening van West-
Brabant en Hart van Brabant is in 2020 ongeveer 95 procent. In de autonome trend van het nulal-
ternatief daalt dit aandeel naar circa 75 procent in 2050. 
 

 
9  Tijdens het schrijven van dit rapport is er door de overheid een besluit genomen tot afbouw van de subsidie 

voor elektriciteitsproductie met houtige biomassa. Onduidelijk is wat de impact van dit besluit gaat zijn op 
het beleid van de Amercentrale.  
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Woningen die afscheid nemen van de HR-ketel op aardgas stappen over op een alternatief. Voor 
het nulalternatief veronderstelt deze analyse dat dit alternatief een all-electric oplossing is op basis 
van een (lucht)warmtepomp. Deze oplossing wordt in het bestaande beleid gestimuleerd met di-
verse regelingen zoals de ISDE-KA die circa 20-30 procent subsidie toekent bij de aanschaf van 
een warmtepomp. Lokaal gelden er aanvullende subsidie voor woningen die van het gas af gaan.  
 
De ramingen van het PBL houden geen rekening met de effecten van het beleid voor het uitfaseren 
van aardgas, zoals dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De projectalternatieven geven voor 
een deel invulling van deze doelstelling van het Klimaatakkoord. Het is in dat opzicht zuiver om 
de effecten van het beleid voor het uitfaseren van aardgas geen onderdeel te laten zijn van de 
autonome trend in het nulalternatief.  

2.6 Projectalternatieven  
Op basis van de denkrichtingen voor de RES-regio’s zijn er in samenspraak met de begeleidings-
commissie drie projectalternatieven opgesteld. De projectalternatieven formuleren op een samen-
hangende wijze de investeringen die nodig zijn voor verduurzaming van de warmtevoorziening in 
West-Brabant en Hart van Brabant. Het gaat dan om de warmtevoorziening voor de gebouwde 
omgeving. De warmtevraag vanuit de industrie valt buiten de scope van de MKBA. Wel houdt de 
analyse rekening met de verduurzaming van de grote tuinbouwgebieden in de twee regio’s waarbij 
het gaat om de warmtevraag en de vraag naar CO2.10  

De projectalternatieven moeten in voldoende mate realistisch zijn en bovendien geschikt om de 
centrale vragen voor de MKBA te kunnen beantwoorden (zie Box 2.2). Dit houdt in dat de pro-
jectalternatieven in principe uitvoerbaar moeten zijn op basis van de huidige inzichten. De alterna-
tieven scherpen de voorliggende keuzes wel aan zodat de MKBA straks het beleid kan informeren. 
De verschillen tussen de projectalternatieven maken duidelijk wat de invloed is van de voorliggende 
keuzes zoals de keuze voor een bepaalde warmtebron op de uitkomst van de MKBA. De nadruk 
op een bepaalde technologie of een warmtebron in de mix kan daarom sterker zijn dan zou gebeu-
ren in een zuiver bedrijfseconomische analyse.  

Box 2.2 Doel van dit onderzoek 

• De toekomststrategie voor het Amernet; 
• De kansen en voorwaarden voor een warmtenet in en om Moerdijk; 
• Het beoordelen van de kansen en voorwaarden van verschillende warmteoplossingen in ver-

schillende doelen van de regio; 
• Het beoordelen van de bronnenstrategie als het gaat om aard, vermogen, tijdpad en geografi-

sche locatie. 

De projectalternatieven 
De MKBA wordt uitgevoerd voor drie projectalternatieven, die vervolgens worden uitgewerkt in 
enkele varianten. Deze alternatieven verschillen in de nadruk op de warmte-infrastructuur: regio-
naal, lokaal of individueel. Het projectalternatief voor de lokale infrastructuur kent twee varianten. 

 
10  Het gaat om de tuinbouwgebieden bij Moerdijk, Roosendaal, Drimmelen, Steenbergen, Dongen en Heus-

den. 



WARMTETRANSITIE IN DE RES-REGIO’S 19 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

Ook worden er meerdere mixen van warmtebronnen onderzocht en verschilt de mate van energie-
besparing. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectalternatieven en de mixen van 
warmtebronnen. De exacte invulling van de in te zetten warmte-infrastructuur onder ieder project-
alternatief is terug te vinden in Bijlage A. De invulling van de in te zetten warmtebronnen per 
projectalternatief zijn voor West-Brabant terug te vinden in Bijlage B en voor Hart van Brabant in 
Bijlage C.  

Tabel 2.2 In deze MKBA zijn zeven verschillende projectalternatieven onderzocht. 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 
Noot:  Bij lokaal aanbod gaat het om biomassa, restwarmte, LTA, aquathermie en zonthermie. De invulling van 

de warmtemix voor lokaal aanbod is gebaseerd op de regionale structuur warmte uit de concept-RES. 

1. Regionaal net. In dit eerste projectalternatief ligt de nadruk op warmtevoorziening via een groot-
schalige regionaal net gevoed door toekomstbestendige warmtebronnen uit de regio. Op plek-
ken waar geen aansluiting op een regionaal gerealiseerd kan worden, wordt gebruikgemaakt 
van lokale warmtenetten gevoed door lokale warmtebronnen. Waar geen aansluiting op het 
regionaal net of een lokaal net mogelijk is zal een individuele oplossing worden toegepast. 
Onder regionale netten verstaan wij collectieve warmtenetten die gemeentegrenzen overschrij-
den;  

2. Lokaal net: Projectalternatief waarin de warmtevoorziening zo veel mogelijk loopt via decen-
trale collectieve warmteoplossingen (lokale netten) gevoed door toekomstbestendige warmte-
bronnen uit de gemeente. Dit projectalternatief kent twee varianten:  
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a) Bestaande warmtevoorziening via het regionaal net wordt verduurzaamd waarbij we reke-
ning houden met een beperkte uitbreiding (bijvoorbeeld Amernet richting Moerdijk), uit-
breiding lokale netten gevoed door lokale warmtebronnen; 

b) Alleen lokale netten gevoed door lokale warmtebronnen. Hiervoor kunnen bestaande 
warmteleidingen regionaal net worden gebruikt. Geen regionaal transport meer van warmte 
(dus ook geen Amernet); 

3. Warmtevoorziening aangesloten op gas- of elektriciteitsnet: In dit projectalternatief ligt de nadruk op 
verduurzaming via warmteoplossingen die zijn aangesloten op een gas- of elektriciteitsnet. 
Waar warmte thans via een regionaal of lokaal warmtenet geleverd wordt, blijft deze aansluiting 
bestaan en vindt enige uitbreiding van de lokale netten plaats.  

 
De infrastructuur voor de warmtevoorziening in de projectalternatieven wordt in Figuur 2.6 ver-
geleken met de situatie in het nulalternatief. Te zien is de nadruk op de regionale warmtenetten in 
projectalternatief 1 en de op de lokale warmtenetten in projectalternatief 2. Het aandeel individueel 
in het nulalternatief heeft betrekking op de levering van aardgas, die in de projectalternatieven zal 
verdwijnen.  

Figuur 2.6  Verdeling van de Infrastructuur voor de warmtevoorziening in nulalternatief en project-
alternatieven (in % van de geleverde warmte). 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Tabel 2.3 beschrijft de warmtevraag die resulteert per projectalternatief. Met 50 procent besparing 
komt de warmtevraag uit op 3,7 TWh in 2050. Met extra energiebesparing in 1C, 3A en 3B bedraagt 
de warmtevraag voor deze projectalternatieven 2,9 TWh. In het nulalternatief is het temp van ener-
giebesparing trager en is de warmtevraag in 2050 6,3 TWh. Tabel 2.3 geeft het energieverbruik per 
infrastructuur conform de verdeling van Figuur 2.6. Deze gegevens worden in Tabel 2.4 en Tabel 
2.5 uitgesplitst naar de regio’s West-Brabant en Hart van Brabant. 



WARMTETRANSITIE IN DE RES-REGIO’S 21 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

Tabel 2.3 De warmtevraag in 2050 bedraagt in de projectalternatieven 2,9 tot 3,7 TWh 

Resultaat MKBA Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Regionaal warmtenet 0,4 1,9 1,9 1,5 0,7 0,0 0,3 0,3 

Lokaal warmtenet 0,0 0,9 0,9 0,7 1,8 2,7 0,3 0,3 

Elektriciteitsnet 1,5 0,6 0,4 0,3 0,8 0,7 0,3 1,4 

Gasnet 4,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 2,0 0,9 

Totaal 6,3 3,7 3,7 2,9 3,7 3,7 2,9 2,9 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Tabel 2.4 In West-Brabant bedraagt de warmtevraag in 2050 1,9 tot 2,4 TWh 

Resultaat MKBA Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Regionaal warmtenet 0,2 1,2 1,2 1,0 0,5 0,0 0,2 0,2 

Lokaal warmtenet 0,0 0,6 0,6 0,5 1,0 1,7 0,2 0,2 

Elektriciteitsnet 1,0 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,8 

Gasnet 2,9 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 1,2 0,7 

Totaal 4,0 2,4 2,4 1,9 2,4 2,4 1,9 1,9 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Tabel 2.5 In Hart van Brabant bedraagt de warmtevraag in 2050 1,0 tot 1,3 TWh 

Resultaat MKBA Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Regionaal warmtenet 0,2 0,7 0,7 0,6 0,2 0,0 0,1 0,1 

Lokaal warmtenet 0,0 0,3 0,3 0,2 0,8 1,0 0,1 0,1 

Elektriciteitsnet 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,6 

Gasnet 1,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0,2 

Totaal 2,2 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 1,0 1,0 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Vervolgens wordt per projectalternatief de mix van duurzame warmtebronnen ingevuld. Daarbij 
zijn twee aspecten van belang. Allereerst is het van belang dat de projectalternatieven onderling 
voldoende verschillen. Dat levert de meeste informatie op voor de besluitvorming en over de wijze 
in welke richting het huidige beleid te verbeteren valt. Ten tweede is het van belang dat de mix van 
warmtebronnen realistisch is. Een voorbeeld: voor biomassa is er in de RES-regio West-Brabant 
een specifieke uitspraak gedaan dat die uit de regio moet komen. Het potentieel van de warmtebron 
is zodoende op natuurlijke wijze begrensd.  
 
Figuur 2.7 geeft de mix aan voor projectalternatief 1 in het eindjaar 2050. De opties voor verduur-
zaming in dit alternatief hangen samen met warmtebronnen die geschikt zijn voor invoeding op 
een regionaal warmtenet en dus een hoge temperatuur hebben. Er zijn drie varianten. In variant A 
ligt de nadruk op biomassa en HT-restwarmte als bron; in variant B ligt de nadruk op HT-geother-
mie en restwarmte van waterstofproductie als voeding voor de regionale warmtebronnen. De derde 
variant kent dezelfde mix qua warmtebronnen als variant B, maar veronderstelt een hoger tempo 
van energiebesparing. Het warmteverbruik ligt dus op een lager niveau dan in varianten A en B. 
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Figuur 2.7 Warmtebronnenmix in projectalternatief 1 “regionaal” (in % van geleverde warmte). 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

De twee projectalternatieven die nadruk leggen op warmtevoorziening via lokale warmtenetten 
hebben grotendeels dezelfde warmtebronnenmix (Figuur 2.8). De lokale netten worden gevoed uit 
lokale bronnen zoals LTA, aquathermie en MT/LT-restwarmte. De verschillen tussen de alterna-
tieven ontstaan hier doordat in 2a een groter deel van de warmte via het regionale warmtenet bij 
de eindverbruikers terechtkomt.  

Figuur 2.8  Warmtebronnenmix in de twee projectalternatieven “lokaal” in 2050. 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 
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In projectalternatief 3 zijn er twee varianten voor de bronnenmix. De eerste mix legt de nadruk op 
warmte op basis van zonthermie in combinatie met groengas. De tweede variant voorziet in een 
groot aandeel warmte op basis van groengas en all-electric oplossingen (Figuur 2.9). De analyse 
veronderstelt dat het tempo van energiebesparing in deze variant hoger ligt dan in de andere twee 
projectalternatieven, omdat een deel van de individuele warmteoplossingen een lage temperatuur 
kent en dus extra isolatie in woningen zal vragen. 

Figuur 2.9 Warmtebronnenmix in projectalternatief “gas- en elektriciteit” in twee varianten in 2050. 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Voor de effecten van de projectalternatieven is de fasering van de uitrol van de warmteopties van 
belang. Deze fasering hangt mede af van technische factoren zoals de snelheid waarmee vergun-
ningen kunnen worden afgegeven en de looptijd van de investeringen die nodig zijn voor de reali-
satie. Voor de infrastructuur zoals de uitbreiding van het regionale net wordt daarom verondersteld 
dat de aanleg niet voor 2025 begint en uiterlijk 2035 gereed zal zijn. Vanwege de kosten vinden 
relatief dure en risicovolle investeringen zoals geothermie later plaats. Deze timing past bovendien 
bij de realisatie van de uitbreiding van het regionale net. Bij de individuele opties veronderstelt de 
analyse een gelijkmatige invoering, die plaatsheeft in de periode 2020-2050. Figuur 2.10 bevat een 
overzicht van de uitrol van de warmteopties per warmtebron die in deze studie zijn gehanteerd. 
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Figuur 2.10 Fasering uitrol warmteopties. 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

 
 



MKBA WARMTETRANSITIE WEST-BRABANT EN HART VAN BRABANT 25 
 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

3 Kosten 

Het onderwerp van deze studie is de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde 
omgeving en de tuinbouw. Dit betreft de productie, de opslag, het transport en het gebruik van 
warmte. Verduurzaming zal gevolgen hebben voor elk van deze schakels in de warmteketen. Alle 
kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn onderdeel van dit hoofdstuk.  
 
In het hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen twee soorten kosten. Enerzijds zijn er de kosten 
die nodig zijn om de transitie te effectueren (de éénmalige investeringskosten). Anderzijds zijn er 
de kosten die nodig zijn om de warmtevoorziening in stand te houden (de jaarlijkse operationele 
kosten). Alle kosten zijn uitgedrukt in het prijspeil in 2020. De inschatting van de kosten voor de 
productie van warmte zijn waar mogelijk gebaseerd op dezelfde bron. Dit zorgt ervoor dat de 
verschillende projectalternatieven goed te vergelijken zijn. 
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: Paragraaf 3.1 bevat de kosten voor de productie van 
warmte. In Paragraaf 3.2 zijn de kosten voor het transporteren van de warmte nader uitgewerkt. 
Paragraaf 3.3 bevat een overzicht van het transport van warmte en Paragraaf 3.4 van de kosten die 
gepaard gaan met het gebruik van warmte binnenshuis. Hierbij kan gedacht worden aan energie-
besparende maatregelen, aanpassingen aan convectoren en andere individuele warmteoplossingen 
zoals individuele warmtepompen. Paragraaf 3.5 sluit af door de kosten per projectalternatief weer 
te geven. 

3.1 De productie van warmte 
1. Zonthermie 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de kosten voor zonthermie in kaart gebracht 
(2020). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grootschalige (≥1 mWth) en kleinschalige (≥140 
kWth en <1 mWth) zonthermie en tussen de éénmalige investeringskosten en de jaarlijkse opera-
tionele kosten (zie Tabel 3.1). De investeringskosten zijn exclusief (de aansluiting op) het leiding-
systeem. Deze kostenposten worden besproken in Paragraaf 4.3. Alle overige kosten zijn meege-
nomen in de kostenberekening van het PBL.  

Tabel 3.1  De éénmalige investeringskosten van grootschalige zonthermie zijn relatief laag, maar 
de operationele kosten zijn relatief hoog.  

 
Grootschalig 
(≥1 mWth) 

Kleinschalig 
(≥140 kWth en <1 mWth) 

Investeringskosten (€ / kWth) 420 525 

Operationele kosten (€ / kWth jaar) 4,00 1,90 

Bron:  PBL (2020)  
Noot:  Het SDE++ referentiesysteem voor de categorie kleinschalig is uitgerust met (door een lichtdoorlatende 

laag) afgedekte zonnecollectoren en een warmte-opslagvat. De grootschalige variant is uitgerust met een 
Warmte Koude Opslag (WKO). De kosten van het PBL zijn niet verder gespecificeerd, zodoende is het 
niet mogelijk om te achterhalen of deze kosten hoger of lager zullen uitvallen indien er bijvoorbeeld ge-
bruik wordt gemaakt van een ondiepe opslag (bijvoorbeeld een Ecovat) i.p.v. een diepe opslag (WKO).  
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2. Geothermie 
Het PBL heeft de kosten voor geothermie in kaart gebracht (2020). In deze studie is onderscheid 
gemaakt tussen ondiepe (<500 meter), diepe (≥500 en <4000 meter), en ultradiepe (≥4000 meter) 
geothermie. Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen basislast en geen basislast.11 In samen-
spraak met de begeleidingscommissie van dit onderzoek is besloten om in dit onderzoek geen ge-
bruik te maken van ultradiepe geothermie.12 De overige kosten zijn in Tabel 3.2 opgenomen.  

Tabel 3.2 De kosten voor geothermie 

 
Ondiep 
geen  

basislast 

Ondiep 
basislast 

 

Diep 
geen 

basislast 

Diep 
basislast* 

 

Investeringskosten (€ / kWth) 1259 1259 1523 860 

Operationele kosten vast (€ / kWth jaar) 125 192 105 128 

Operationele kosten variabel (€ / kWth jaar) 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 

Elektriciteitsverbruik (mWh / jaar) 4258 7299 3277 8395 

* Dit betreft de kosten voor een installatie met een vermogen van meer dan 20 MW. De kosten van een 
installatie met minder dan 20 MW vermogen zijn wel in het model opgenomen en indien nodig gebruikt, 
maar vanwege de leesbaarheid van dit rapport niet hier opgenomen. 

Bron:  PBL (2020)  

De investeringskosten zijn exclusief (i) de kosten voor een warmtedistributienet naar de afnemers, 
(ii) kosten voor lokale woning- of gebouwaansluitingen, (iii) kosten voor een vervangende warmte-
voorziening, (iv) kosten voor het voorbereidingstraject en geologisch vooronderzoek, (v) kosten 
voor vergunningen, abandonneringskosten en de restwaarde. Deze eerste twee kostenposten wor-
den in Paragraaf 4.3 besproken. De operationele kosten zijn exclusief de kosten aankoop CO2. Alle 
overige kosten zijn gedekt.  

3. Aquathermie 
Het PBL heeft de kosten voor aquathermie in kaart gebracht (2020). Daarbij is (onder andere) 
onderscheid gemaakt tussen TEO en TEA. In Tabel 3.3 zijn de kosten voor deze twee vormen van 
aquathermie opgenomen.  

Tabel 3.3  De kosten voor aquathermie 

 TEO TEA 

Investeringskosten (€ / kWth) 2401 2369 

Operationele kosten vast (€ / kWth jaar) 113 170 

Operationele kosten variabel (€ / kWth jaar) 0,0019 0,0019 

Elektriciteitsverbruik (mWh / jaar) 994 1935 

Bron:  PBL (2020)  

De investeringskosten zijn exclusief (i) de kosten voor een warmtedistributienet naar de afnemers, 
(ii) kosten voor lokale woning- of gebouwaansluitingen, (iii) kosten voor het voorbereidingstraject, 

 
11  Basislast betreft de minimale hoeveelheid warmte die een groot deel van het jaar nodig is.  
12  De reden voor deze afbakening is de grote onzekerheid of de bodem van de regio exploitatie van ultra 

diepe geothermie mogelijk maakt.  
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(iv) de abandonneringskosten en (v) de restwaarde. Deze eerste twee kostenposten worden in Para-
graaf 3.3 besproken. Alle overige kostenposten zijn meegenomen in de kostenberekening van het 
PBL.  

4. Biomassa en groengas 
Het PBL onderscheidt in haar studie verschillende stromen voor vergisting van biomassa. Tabel 
3.4 bevat een overzicht van de éénmalige investeringskosten, de jaarlijkse operationele kosten en 
de grondstofkosten van de categorieën die het best aansluiten bij de stromen die de RES-regio’s 
beschouwen (zie hoofdstuk 2). Onder de grootschalige vergisting vallen de reststoffen uit de VGI. 
Onder monomestvergisting vallen varkens- en rundveemest. Onder slibvergisting valt het slib van 
huishoudens. 

Tabel 3.4  De kosten voor vergisting van biomassa en opwaardering tot groengas. 
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Investeringskosten (€ / kWth) 880 879 1980 2478 9106 6049 

Investeringskosten gasopwaardering (€ / kWth) 404  350    

Operationele kosten vast (€ / kWth output) 111 44 291 121 - 676 - 493 

Grondstofkosten (€ / t) 27,8 27,8 0 0 0 0 

Noot:  Er bestaat onzekerheid in hoeverre de investeringskosten voor de opwaardering van gas noodzakelijk 
zijn. Zo overwoog minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onlangs om het voor netbeheerders 
mogelijk te maken om ‘kleine hoeveelheden biogas’ aan het aardgasnetwerk toe te voegen.  

Bron:  PBL (2020)  

Daarnaast maakt het PBL onderscheid tussen drie stromen voor verbranding en vergassing van 
biomassa. Tabel 3.5 bevat een overzicht van de investeringskosten, de operationele kosten en de 
grondstofkosten van de categorieën die het best aansluiten bij de stromen die de RES-regio’s be-
schouwen. Onder de categorie vaste biomassa valt verbranding van snoei- en dunningshout, en 
houtpellets en B-hout. Onder de overige categorieën valt de vergassing van dezelfde grondstoffen. 
De overige categorieën die het PBL in ogenschouw neemt, gaan met name over ketels op vloeibare 
biomassa (zoals dierlijk vet). Deze zijn niet door de RES-regio’s in beschouwing genomen (zie 
hoofdstuk 2). 

Tabel 3.5  De kosten voor verbranding en vergassing van biomassa. 

 
Ketel op vaste  
biomassa  
(0,5-5 mWth) 

Biomassa- 
vergassing  
(snoeihout) 

Biomassa- 
vergassing  
(B-hout) 

Investeringskosten (€ / kWth) 400 2700 2700 

Operationele kosten vast (€ / kWth output) 24 190 190 

Operationele kosten variabel (€ / kWth output) 0,0033   

Grondstofkosten (€ / t) 45 45 0 

Bron:  PBL (2020)  
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Niet alle kosten zijn meegenomen in Tabel 3.5. Zo ontbreken de (i) directe kosten (zoals de grond-
kosten en beveiliging van de installatie), de (ii) onvoorziene kosten en (iii) de financieringskosten 
en kosten ten gevolge van juridische procedures. Hiermee volgt deze studie dezelfde uitgangspun-
ten en financieringsparameters die het PBL gebruikt heeft binnen de SDE++-regeling (2020). Alle 
overige kosten zijn gedekt.  

5. Restwarmte en waterstof 
Het PBL heeft de kosten van de uitkoppeling van restwarmte bij een warmtebron inclusief de 
warmteoverdracht naar een warmtenet in kaart gebracht (2020). De kosten die worden gemaakt 
voor de exploitatie van warmte en het eventueel daarbij horende distributienet vallen buiten de 
scope van dit advies. Deze worden in paragraaf 4.2 verder ingevuld. Daarnaast ontbreken de kosten 
voor het voorbereidingstraject, de kosten voor geologisch onderzoek, de kosten voor vergunnin-
gen en contracten, de abandonneringskosten en de restwaarde. Hiermee volgt deze studie dezelfde 
uitgangspunten en financieringsparameters die het PBL gebruikt heeft binnen de SDE++-regeling 
(2020). Alle overige investerings- en operationele kosten zijn meegenomen. 
 
In Tabel 3.6 zijn de kosten voor restwarmte opgenomen. In samenspraak met de begeleidingscom-
missie is besloten geen warmtebron op te nemen met waterstof als input. Het potentieel aan duur-
zame waterstof zal in overeenstemming met het rijksbeleid waarschijnlijk primair worden aange-
wend voor de industrie. Voor deze MKBA is wel rekening gehouden met de restwarmte die vrij-
komt bij waterstofproductie als een warmtebron. De MKBA hanteert als kostenschatting hiervoor 
dezelfde kosten als voor de categorie ‘restwarmte’. Dit omdat niet zozeer de kosten voor het gene-
reren van waterstofgas dienen te worden meegenomen, maar de kosten van het uitkoppelen en het 
transport van de restwarmte. De overige kengetallen (waaronder het thermisch outputvermogen, 
de vollasturen warmteafzet en de netto elektriciteitsprijs) zijn meegenomen in het economische 
model, maar zijn vanwege de leesbaarheid van het rapport hier niet opgenomen.  

Tabel 3.6  De kosten voor restwarmte 

 
Restwarmte (warm water)  
zonder WP-systeem 

Restwarmte (warm water) 
Met WP-systeem 

Investeringskosten (€ / kWth) 1411 1004 

Operationele kosten vast (€ / kWth jaar) 29 36 

Operationele kosten variabel (€ / kWth jaar) 0,001 0,017 

Elektriciteitsverbruik (mWh / jaar) 0,018 0,324 

Bron:  PBL (2020) 

3.2 De opslag van warmte 
Bij de opslag van warmte worden kosten gemaakt. Begin 2020 constateert TKI Urban Energy dat 
er nog innovatie op dit gebied nodig is. Toch doen zij enkele uitspraken over de kosten en het 
dagelijkse warmteverlies per dag van kleinschalige systemen (zie Tabel 3.7). Daarnaast geeft zij aan 
wat de verwachte investeringskosten en operationele kosten van grootschalige warmtesystemen 
zijn (zie Tabel 3.8). De kosten dalen voor grootschalige warmteopslag dalen naar verwachting fors. 
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Tabel 3.7 De kosten voor de opslag van kleinschalige warmtesystemen. 

Opslag principe Systeem energie dichtheid 
(GJ/m3) initieel 

Systeem energie dichtheid 
(GJ/m3) na 2 weken 

Prijs 
(€/MJ) 

Opslag 
verlies 

Water opslag (1000L)  0,1 - 0,3 0,04 - 0,10 5 5-10 % per dag 
PCM 0,15 - 0,25 0,05 - 0,09 75 5-10 % per dag 
TCM 0,5 - 1 0,5 - 1 5-25 < 1 % 
CLC 0,5 - 5 0,5 - 5  < 1 % 

Bron:  TKI Urban Energie (2020)  

Tabel 3.8  De verwachte kosten voor de opslag van grootschalige warmtesystemen dalen. 

Systeem KPI Doel 2025 Doel 2030 
Kosten (€/GJ) 8 - 12 6 - 10 
Operationele kosten (€/GJ) n.v.t. n.v.t. 
Opslagcapaciteit ((MW) 8 – 10 MW 15 - 35 MW 

Beleidskader Warmteopslag in provinciaal 
beleid opgenomen 

In provinciaal beleid geëvalueerd en aan-
gescherpt 

Bron:  TKI Urban Energie (2020)  

Wanneer opslag van warmte op grote schaal kan worden toegepast heeft dit mogelijk ook invloed 
op andere kosten. Box 3.1 illustreert dit met een voorbeeld van de warmtebatterij die TU/e en 
TNO op dit moment ontwikkelen. De effecten en kosten van deze methoden voor opslag zijn niet 
opgenomen in deze MKBA. 

Box 3.1 Warmtebatterij 

TU/e ontwikkelt momenteel met onder andere TNO een warmtebatterij voor in huishoudens. 
In deze batterij wordt warmte opgeslagen door zout en water met elkaar in contact te brengen 
en te scheiden. In gescheiden vorm blijft de energie opgeslagen (zonder verlies van warmte), 
terwijl de energie weer kan worden vrijgemaakt door water en zout bij elkaar te brengen. De 
batterij kan worden gevoed met zowel thermische als elektrische energie, en kan worden ingepast 
in individuele huizen maar ook als één grote batterij voor een groep van huizen zoals een appar-
tementencomplex. De kosten van een warmtebatterij komen uit op ongeveer 10 euro per opge-
slagen MJ warmte, en ligt daarmee fors lager dan de kosten van een elektrische warmteopslag.  
 
De omvang van de warmtebatterij hangt af van de warmtevraag, maar kan in goed geïsoleerde 
woningen worden ingepast. Wanneer dit op grote schaal in woningen gebeurt, kan worden be-
spaard op andere investeringen. Warmtepompen kunnen in combinatie met warmtebatterijen 
efficiënter presteren, doordat warmtepompen water tot een lagere temperatuur hoeven te ver-
warmen. Ook hoeft daardoor minder te worden geïnvesteerd in de verzwaring van het elektrici-
teitsnet. 

3.3 Het transport van energie 
Nulalternatief 
In het nulalternatief blijft aardgas de belangrijkste energiedrager. Voor deze situatie kosten bere-
kend voor het aardgasnet. Dit zijn de kosten van het onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze 
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kosten bedragen volgens Netbeheer Nederland voor de komende 30 jaar op landelijk niveau ge-
middeld € 134 miljoen euro. Op basis van het aandeel van West-Brabant en Hart van Brabant in 
het landelijk verbruik bedragen de kosten voor onderhoud en vervanging in deze regio’s € 8,7 
miljoen per jaar.13  
 
Projectalternatieven 
Bij de aanleg of uitbreiding van een warmtenet worden kosten gemaakt. Een regionaal warmtenet 
bestaat uit zowel een transportnet en een distributienet. Een transportleiding brengt de warmte 
naar een distributienet. Deze netten zijn gescheiden door een warmteoverdrachtsstation. Het dis-
tributienet zorgt voor de aanvoer en afvoer van de warmte richting huishoudens en andere gebou-
wen.  
 
Stedelijke en kleinere warmtenetten kunnen op sommige punten van dit basisschema afwijken. Bij 
kleinere warmtenetten is er bijvoorbeeld niet altijd een onderscheid tussen transportnet en distri-
butienet. In dat geval is de warmtebron via een enkel net verbonden met de afnemer. Het is ook 
mogelijk dat een warmtebron niet direct gekoppeld is aan het transportnet, maar eraan verbonden 
is via een extra leiding.  
 
Ook wordt de primaire warmtebron vaak ondersteund door één of meer hulpketels die bijspringen 
om in de piekvraag te voorzien. De primaire warmtebron levert in dat geval alleen de basislast. De 
rol van hulpketels kan substantieel zijn.  
 
Voor de kosten van het warmtenet is bepalend op welke temperatuur de warmte wordt geleverd. 
In de wijkcentrales wordt de temperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld naar de 
90°-70° voor de huizen. Bij nieuwe warmtenetten is de ingangstemperatuur 70°C.14 De retourtem-
peratuur bedraagt dan ongeveer 40°C. Inmiddels worden er warmtenetten ontwikkeld met nog 
lagere temperaturen (van Vliet e.a. 2016). In Roosendaal ligt een warmtenet op 40°C uit warmte 
van een afvalverbrandingsinstallatie van SITA. Mijnwater (Heerlen) is een 20/10 netwerk voor de 
levering van warmte en koude aan gebouwen. Het werkt onder andere met decentraal opgestelde 
warmtepompen, waarbij de temperatuur die nodig is voor verwarmen, koelen en warm tapwater 
pas bij de eindgebruiker op niveau wordt gebracht, passend bij de vraag. Bij lage temperaturen zijn 
aanvullende voorzieningen nodig voor de piekvraag zoals een boosterwarmtepomp voor het 
warme tapwater en eventueel een warmtepomp voor ruimteverwarming. 
 
Deze MKBA veronderstelt dat de aan te leggen warmtenetten functioneren op middentemperatuur 
(70/40°C).  
 
CE Delft heeft voor diverse woningtypen in Tilburg factsheets opgesteld met een overzicht van de 
kosten van de installatie van een warmtenet op middentemperatuur. Deze kosten kunnen uiteen-
lopen van € 16 duizend voor een galerijwoning tot € 106 duizend voor een vrijstaande woning. Dit 
bedrag wordt mede bepaald door de kosten van energiebesparing, die in de factsheets zijn opge-
nomen.  

 
13  Netbeheer Nederland geeft aan dat deze kosten niet evenredig verdeeld zijn in de tijd, omdat de onder-

houdskosten nu relatief hoog zijn in verband met het vervangen van oude leidingen. In de loop van dertig 
jaar zullen de onderhoudskosten dus dalen. We hanteren voor deze MKBA een gemiddelde.  

14  Ook voor de bestaande bouw wordt al snel gekozen voor middentemperatuur (40/70 °C). 
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Voor deze MKBA worden de kosten voor energiebesparing apart berekend. De kosten voor de 
aanleg van het warmtenet bedragen:15 
• Aanleggen warmtenet (wijknet, aansluitkosten): € 10.000; 
• Aanpassingen in de woning (afleverset, CV weghalen, inductieplaat voor elektrisch koken, lei-

dingwerk): € 6.000. 
Deze kosten betreffen een gemiddelde voor diverse woningtypen. In de gevoeligheidsanalyse re-
kenen we met 30 procent hogere of lagere kosten voor de aanleg van het warmtenet.16 
 
Eventueel aanvullende kosten betreffende verwijdering van het aardgasnet. In de MKBA is geen 
rekening gehouden met de kosten van het eventueel verwijderen van het aardgasnet. 
 
Voor de transportleidingen zijn de kosten afhankelijk van de lengte van het tracé en het vermogen. 
Vesta MAIS hanteert een bandbreedte voor de kosten op basis van de volgende formules: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 400 + 210 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 800 + 200 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ 

 
De kosten gelden voor een HT-net en zijn tevens afgebeeld in Figuur 3.1. Het netverlies is twintig 
procent op de totale warmtevraag. Zoals Figuur 3.1 aangeeft, bestaat een warmtenet ook uit andere 
componenten zoals overdrachtsstations en onderstations. Het warmteoverdrachtsstation is het 
ontkoppelpunt tussen het transportnet en distributienet. Onderdeel van de kosten voor dit WOS 
zijn het gebouw, de warmtewisselaar en de hulpwarmteketel voor de pieklevering. De kosten be-
dragen € 125 duizend per MW (CE Delft 2019). 

 
15  Het gaat hier om de kosten van het distributienet. De kosten voor het transportnet warmte komen daar 

nog bovenop en worden hieronder toegelicht. 
16  De rendementseis van de investeerder zal ook bepalend zijn voor de kosten van het distributienet en trans-

portnet. Het MKBA-model maakt geen expliciete aannames over de rendementseis, omdat de kosten ge-
baseerd zijn op kengetallen. De invloed van eventuele hogere of lagere rendementseisen komen tot uit-
drukking in de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de kosten van het distributienet in hoofdstuk 5. 
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Figuur 3.1 Minimale en maximale kosten voor HT-warmtenetten zoals gehanteerd in Vesta MAIS. 

 
Bron: CE Delft (2019), p. 8 

Het onderstation verdeelt de warmte van het distributienet naar de woningen. Dit onderstation 
bevat een warmtewisselaar. De kosten bedragen € 100 per kW (CE Delft 2019).  

3.4 Energiebesparing 
Bij lage temperatuuroplossingen zullen energiebesparende maatregelen genomen moeten worden 
zoals schilisolatie. De kosten van energiebesparing hangen af van het energielabel bij de start- en 
de eindsituatie. Ook zijn de kosten afhankelijk van het type woningen (zie Tabel 3.9).  

Tabel 3.9 Kosten energiebesparing afhankelijk van energielabel en type woning. 

Labelsprong Energiebesparing Kosten rijtjeshuis Kosten appartement 
Van C/D naar B 16,70%  € 6.500,00   € 5.500,00  
Van C/D naar A 33%  € 13.000,00   € 11.000,00  
Van C/D naar A++ 75%  € 30.000,00   € 25.000,00  
    
Van F/G naar B 33%  € 14.000,00  € 8.000,00 
Van F/G naar A 44%  € 20.000,00  € 10.000,00 

Bron: Verhaegh e.a. (2019). Onzekerheid kosten +/- 30% 

De warmtepomp lucht-warmte en bodem-warmte zijn warmteoplossingen die worden meegeno-
men in projectalternatief 3 van deze MKBA (zie Tabel 3.10).17 We rekenen hierbij met een aandeel 

 
17  We veronderstellen tevens kosten voor geschikt maken van radiotoren voor levering van warmte op mid-

dentemperatuur. 
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van 15 procent voor bodem-warmtepompen op basis van het huidige aandeel van deze warmte-
pomp. Tevens is rekening gehouden met de netverzwaring die nodig is voor gebruik van de warm-
tepomp. 

Tabel 3.10 Kosten van warmtepomp. 

 Investering Netverzwaring LS in 
kW per woning 

Netverzwaring kos-
ten per woning 

Lucht-warmtepomp € 8.000 7,2 € 6.919 
Bodem warmtepomp € 15.000 1,7 € 1.633 

Bron: Verhaegh e.a. (2019)  

3.5 Kosten per projectalternatief 
Tabel 3.12 geeft de kosten weer per projectalternatief. De bedragen in de jaren 2020-2050 zijn 
contant gemaakt met behulp van de discontovoet en daarna opgeteld. De tabel maakt onderscheid 
tussen de kosten van de warmtebronnen (vaste kosten en variabele kosten), de distributiekosten en 
de kosten voor een eventueel aan te leggen regionaal warmtenet (transport). Het nulalternatief kent 
relatief de hoogste variabele kosten. De vaste kosten zijn relatief laag, omdat er maar een beperkt 
aantal huishoudens overstapt op een duurzame vorm van warmtelevering. Circa 75 procent van de 
huishoudens blijft gebruikmaken van aardgas als warmtebron. Dit brengt kosten met zich mee, 
omdat dit betekent dat het aardgasnet moet worden onderhouden.  

Tabel 3.12 Investeringskosten* en energiekosten per projectalternatief (in € mln.). 

Projectalternatief Kosten 
warmtebron-
nen 

Distributie Transport Energiebe-
sparing 

Totaal Verschil met 
nulalterna-
tief 

1A € 3.333 € 3.108 € 52 € 4.804 € 11.297 -€ 6.014 

1B € 3.045 € 3.163 € 54 € 4.804 € 11.065 -€ 5.782 

1C € 2.885 € 3.114 € 54 € 5.594 € 11.608 -€ 6.325 

2A € 4.028 € 3.130 € 15 € 4.804 € 11.961 -€ 6.678 

2B € 4.293 € 3.293 € 0 € 4.804 € 12.390 -€ 7.107 

3A € 2.958 € 725 € 0 € 5.594 € 9.277 -€ 3.994 

3B € 4.863 € 721 € 0 € 5.594 € 11.178 -€ 5.895 

Nulalternatief € 3.885 € 0 € 0 € 1.398 € 5.283 € 0 

 Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 
* De operationele kosten zijn opgenomen bij de investeringskosten. 

Projectalternatief 3A kent per saldo de laagste kosten, vooral door de relatief lage distributiekosten: 
voor groengas kan gebruikgemaakt worden van het bestaande aardgasnet, en ook in de woning zijn 
geen of beperkte aanpassingen nodig. Per saldo zijn de kosten van de projectalternatieven redelijk 
goed vergelijkbaar.  
 
De kosten van de aanleg van de distributienetten zijn hoog, maar verschillen niet doorslaggevend 
tussen de projectalternatieven 1 en 2. Bij projectalternatief 1 worden deze extra kosten veroorzaakt 
door de uitbreiding van het regionale net, maar deze kosten zijn beperkt in verhouding tot de 
distributiekosten. 
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Bij de varianten in alternatief 3 zijn er geen kosten voor de infrastructuur anders dan de kosten van 
het aardgasnet en de aanpassing van het elektriciteitsnet in variant 3B.  
 
De investeringskosten zijn het hoogst in projectalternatieven 2A en 2B. In beide alternatieven zijn 
relatief omvangrijke investeringen noodzakelijk in vooral LTA en aquathermie als warmtebronnen.  
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4 Baten 

De verduurzaming van de warmtevoorziening levert maatschappelijke baten op. Dit hoofdstuk 
bespreekt welke baten een rol spelen in de projectalternatieven (Hoofdstuk 4.1). Daarna bespreekt 
dit hoofdstuk de grondslag voor de waardering van deze baten (Hoofdstuk 4.2). Ten slotte wordt 
de omvang van de baten vergeleken tussen de projectalternatieven (Hoofdstuk 4.3).  

4.1 Baten van duurzame warmtelevering 
Vermeden kosten 
De baten van duurzame warmtelevering bestaan voor een deel uit vermeden kosten. Deze kosten 
hebben betrekking op zowel de energie infrastructuur als de energiekosten. Bij de vermeden kosten 
voor de energie infrastructuur speelt bijvoorbeeld een rol dat het gasnet niet langer gebruikt wordt. 
Dit speelt in de projectalternatieven waarin geen gebruikgemaakt wordt van groengas waarvoor wel 
een gasnet benodigd is. Met het verdwijnen van het aardgasverbruik wordt ook bespaard op de 
kosten van het aardgas zelf.  
 
Klimaat en natuur 
Verbruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas gaat gepaard met emissies die het klimaat en de 
natuur schaden. Een baat voor verduurzaming betreft de vermeden kosten van deze emissies. Dit 
betreft de emissie van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan. Daarnaast zijn er emissies die 
op andere wijze schade toebrengen aan de natuur en de volksgezondheid. Dit betreft emissies van 
SO2, NOX en fijnstof.  
 
Duurzame opties hebben per saldo lagere emissies dan fossiele energie. Winning en transport van 
duurzame warmte vraagt energie voor de pompsystemen. Denk hierbij aan het vermogen dat nodig 
is voor het omhoog pompen van heet water uit een geothermische put. Deze pompen werken vaak 
op elektriciteit. Zolang de elektriciteit in Nederland niet honderd procent hernieuwbaar is, gaat 
elektriciteitsverbruik gepaard met emissies van onder meer CO2, NOX en SO2.18  
 
Biomassa als bron van warmte gaat ook gepaard met emissie van CO2, bijvoorbeeld als de biomassa 
wordt gebruikt als brandstof in een biomassaketel of –centrale. Deze CO2 wordt conform de ge-
hanteerde meetmethodes niet toegerekend aan biomassa vanwege de koolstofcyclus, die voor bio-
massa in principe gesloten is (het materiaal heeft eerder in de levenscyclus CO2 opgenomen).19 
 
Sociaaleconomische effecten 
De warmtetransitie in West-Brabant en Hart van Brabant vraagt omvangrijke investeringen. Deze 
investeringen hebben effect op sociaaleconomische factoren zoals de werkgelegenheid. Dit effect 

 
18  De MKBA veronderstelt dat de elektriciteitsvoorziening verduurzaamt richting 2050. In 2020 rekenen we 

met de huidige emissiefactoren voor elektriciteit op basis van de mix van grijze en groene stroom. In 2050 
is het aandeel groene stroom 100 procent en geldt de emissiefactor voor groene stroom. 

19  In Hoofdstuk 5 brengen we de emissiekosten van biomassa om deze reden apart in beeld. 
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zal in de eerste plaats bestaan uit verschuivingen in werkgelegenheid. De werkgelegenheid in sec-
toren die zich bezighouden met de productie en distributie van fossiele energie zal afnemen. Daar 
komt werkgelegenheid voor in de plaats, bijvoorbeeld in de installatiebranche en bij warmtebedrij-
ven. Afhankelijk van de stand van de conjunctuur kunnen duurzame investeringen een bron vor-
men van extra werkgelegenheid. Op de langere termijn zullen deze positieve effecten echter weer 
verdwijnen. De reden daarvoor is dat investeringen in energie geen invloed hebben op de structu-
rele aspecten van de arbeidsmarkt. Deze aspecten zijn afhankelijk van de omvang van het arbeids-
aanbod en de arbeidsproductiviteit. Deze aspecten worden positief noch negatief beïnvloed door 
de warmtetransitie.  
 
In deze MKBA nemen we het potentiële tijdelijke effect mee van investeringen in duurzame 
warmte op de werkgelegenheid. Hiervoor maken we onderscheid tussen de bruto werkgelegenheid 
en de netto werkgelegenheid die ontstaan als gevolg van de investeringen in duurzame warmte. De 
bruto werkgelegenheid betreft het aantal banen dat nodig is voor realisatie van de investeringen. 
Na correctie voor verdringing op de arbeidsmarkt resteert de netto werkgelegenheid als saldo.  
 
Voorzieningszekerheid  
Energiebesparing en warmtelevering door restwarmte, geothermie en andere warmtebronnen komt 
in plaats van aardgasverbruik. Dit zorgt voor brandstofdiversificatie en gasbesparing die gunstig is 
voor de voorzieningszekerheid, omdat de afhankelijkheid van gas daalt. De afhankelijkheid van 
aardgas kan een economische kostenpost vormen in crisissituaties waarbij de levering daalt onder 
het normale niveau en alternatieven ontbreken.  

4.2 Waarderingsgrondslag 
Klimaat en natuur 
De uitstoot van CO2 veroorzaakt maatschappelijke kosten, die verschillende vormen kunnen aan-
nemen. De vernietiging van soorten, ecosystemen en kustgebieden, verminderde opbrengsten van 
voedselproductie en de verspreiding van ziektes zijn allemaal reële kosten als gevolg van klimaat-
verandering. Om deze kosten in euro’s te kunnen waarderen is een waarderingsgrondslag nodig. 
Dit rapport gebruikt als waardering de efficiënte CO2-prijs.20 Dat wil zeggen dat klimaatbeleid zo 
is vormgegeven dat de emissiereductie tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten wordt 
gehaald. De efficiënte prijs is door de planbureaus berekend volgens de preventiekostenmetho-
diek.21 De efficiënte prijs van CO2-uitstoot is daarbij gelijk aan de kosten die gemaakt moeten wor-
den om deze uitstoot te voorkomen. Deze prijzen zijn door het CPB uitgerekend voor de scenario’s 
Welvaart en Leefomgeving (WLO) in twee varianten: Hoog en Laag (zie Tabel 4.1). Daarnaast 
hanteert WLO het tweegradenscenario dat ambitieuzere klimaatdoelstellingen heeft waarvoor veel 
hogere efficiënte CO2-prijzen gelden. De waarden van het tweegradenscenario zijn vooral bedoeld 
voor een gevoeligheidsanalyse. In deze MKBA wordt gewerkt met het midden van de schaduw-
prijzen voor Hoog en Laag.  
 

 
20  Zie hiervoor CPB en PBL (2016). Deze prijs moet volgens de planbureaus worden gebruikt in MKBA’s 

waarbij de waardering van vermeden CO2-emissies een rol speelt.  
21  Voor de bespreking van de preventiekostenmethodiek ten opzichte van andere waarderingsmethoden, zie 

CPB en PBL (2016), p. 12 e.v. 
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Tabel 4.1 Schaduwprijzen voor CO2. 

WLO-scenario 2015 2030 2050 
Hoog 48 80 160 
Laag 12 20 40 
Tweegraden 60-300 100-500 200-1000 

Bron: CPB (2016). Alle bedragen in euro/ton 

Voor de overige emissies wordt de schadekostenmethodiek gehanteerd. De schaduwprijzen zijn 
weergegeven in Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Schaduwprijzen overige emissies. 

Emissie Schaduwprijs in € per ton 
NOx 11000 
PM 58000 
VOS 1000 
SO2 715 

Bron: CE Delft, Handboek Milieuprijzen 2017  

Voor de waardering is van belang in welke mate energieverbruik emissies veroorzaakt. De emissie-
factoren koppelen emissies aan het verbruik van energie. Grijze stroom is een bron van emissies, 
die in alle projectalternatieven een rol speelt. De emissiefactoren voor grijze stroom, aardgas en 
biogas zijn weergegeven in Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Emissiefactoren  

 CO2 NOx PM VOS SO2 
 g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh 
Grijze stroom 526 0,71 0,03 0,56 0,39 
 g/GJ g/GJ    
Aardgas 62,7 20    

Bron: CE Delft 2015 

Het resultaat van de projectalternatieven is een reductie van de CO2-emissies met meer dan 95 
procent in 2050. Figuur 4.1 beschrijft de daling van de CO2-emissies (rechteras) en laat de impact 
hiervan zien op de emissiekosten (linkeras), die tevens sterk dalen richting nul in 2050. Figuur 4.2 
beschrijft de emissies en emissiekosten in het nulalternatief. Het nulalternatief kent door de conti-
nuering van het aardgasverbruik een beperkte reductie van CO2-emissies en oplopende emissie-
kosten. De reden hiervan is dat de schaduwprijzen voor CO2 oplopen in de tijd, zoals aangeven in 
Tabel 4.1. 
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Figuur 4.1 Emissies van CO2 dalen sterk (>95%) in de projectalternatieven. 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Figuur 4.2 Door continuering aardgasverbruik lopen emissiekosten op in het nulalternatief 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Sociaaleconomische effecten 
Voor een eventueel positief effect op de werkgelegenheid kijken we naar de stijging van het inko-
men. Een netto effect op de werkgelegenheid betekent dat personen een transitie doormaken van 
uitkering naar een arbeidsinkomen. Het verschil wordt de wig genoemd. De toename van de ge-
middelde wig vormt de grondslag voor de waardering van het effect op de werkgelegenheid.  
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Voor deze analyse berekenen we het effect van de investeringen in warmte op de bruto werkgele-
genheid. Dit is het totaal aantal extra banen (of fte’s) dat betrokken is bij de uitvoering van de 
investeringen in de warmtevoorziening (dus relatief ten opzichte van het nulalternatief). Figuur 4.1 
laat zien dat deze extra vraag naar werk maximaal 6.000 fte op jaarbasis kan bedragen. De inzet van 
arbeid is afhankelijk van het tempo waarin de investeringen worden uitgevoerd en de duur van de 
bouw. De baancreatie is daarom verschillend per projectalternatief. Ter illustratie geeft Figuur 4.2 
de baancreatie weer voor projectalternatief 3 B. Dit alternatief kent geen aanleg van grootschalige 
infrastructuur waardoor de “schok” in de vraag naar arbeid rond 2023, die zichtbaar is in Figuur 
4.1, ontbreekt.  

Figuur 4.3  Impact op werkgelegenheid in projectalternatief 1A. 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek  
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Figuur 4.4  Impact op werkgelegenheid in projectalternatief 3B. 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

De figuren tonen ook de netto baancreatie. De meeste banen zullen worden ingevuld door werk-
nemers die uit een andere werkkring komen. De netto baancreatie is door deze arbeidsmobiliteit 
beperkter en kan zelfs omslaan in een negatief effect als de spanningen op de arbeidsmarkt toene-
men. De netto baancreatie is met andere woorden sterk afhankelijk van het werkloosheidspercen-
tage. In een krappe arbeidsmarkt zorgen extra investeringen nauwelijks voor een daling van de 
werkloosheid (iedereen heeft al werk), terwijl de extra investeringen in een economische crisis ef-
fectief zijn als middel om de werkloosheid te verminderen. 
 
Voorzieningszekerheid 
Voor de voorzieningszekerheid bestaan kengetallen voor de schade die een energiecrisis de econo-
mie kan berokkenen. Het vermijden van deze schade vormt de baat die kan worden toegekend aan 
de diversificatie van energiebronnen. Bij duurzame warmte is echter de vraag of de warmtebronnen 
die aardgas vervangen op hun beurt risico’s vormen. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij de 
import van biomassa. Bij restwarmte hangt de continuïteit van de levering af van het proces waar-
voor de warmte primair wordt opgewekt. Het is voor duurzame warmte daarom onzeker of de 
bijdrage aan de voorzieningszekerheid een baat zal zijn. Deze factor blijft om deze reden PM in de 
analyse.  

4.3 Berekening baten per projectalternatief 
Tabel 4.4 berekent de baten van de projectalternatieven. Deze bestaan uit de effecten op natuur en 
milieu (emissies) en de effecten op de arbeidsmarkt. De bedragen in de jaren 2020-2050 zijn contant 
gemaakt met behulp van de discontovoet en daarna opgeteld. De baten bestaan vooral uit de ef-
fecten op de emissie van CO2. De milieukosten zijn voor alle projectalternatieven lager dan in het 
nulalternatief vanwege de substitutie van duurzame warmte voor aardgas. In het nulalternatief wor-
den de klimaatdoelstellingen voor CO2-reductie niet gehaald. De emissiekosten zijn daardoor in 
het nulalternatief hoger dan in de projectalternatieven waar verduurzaming plaatsvindt. Dit zien we 
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in de kolom “CO2” van Tabel 4.4. De emissiekosten zijn in het nulalternatief ruim twee keer zo 
hoog dan in het projectalternatieven. De vermeden emissies vormen hierdoor een baat die is toe te 
rekenen aan de investeringen die plaatsvinden in de projectalternatieven.  

Tabel 4.4 Vermeden kosten en baten per projectalternatief (in € mln.). 

 Emissiekosten Baten Omvang 
baat* t.o.v. 

Projectalternatief CO2 NOX PM VOS SO2 Arbeid nulalternatief 

1A € 734 € 53 € 2 € 1 € 0 € 95 € 931 

1B € 667 € 52 € 2 € 1 € 0 € 90 € 994 

1C € 656 € 51 € 2 € 1 € 0 € 98 € 1.013 

2A € 645 € 54 € 4 € 1 € 1 € 105 € 1.027 

2B € 613 € 56 € 5 € 2 € 1 € 113 € 1.063 

3A € 692 € 46 € 1 € 0 € 0 € 59 € 945 

3B € 730 € 59 € 3 € 1 € 0 € 91 € 924 

Nulalternatief € 1.546 € 77 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 
* De baat is berekend als de som van de vermeden emissiekosten en de baat op de arbeidsmarkt. 

De omvang van de maatschappelijk baat is het grootst in projectalternatief 2B, mede vanwege het 
effect op de arbeidsmarkt. Per saldo zijn de verschillen in de omvang van de baten niet groot.  
 
De vermeden kosten (vast en variabel) zijn onderdeel van de kosten in Hoofdstuk 3 en komen niet 
terug in dit overzicht. 
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5 Resultaten en conclusies 

Naar een duurzame warmtevoorziening 
De RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant hebben SEO Economisch Onderzoek ge-
vraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren naar de verduurza-
ming van de gebouwde omgeving in deze twee regio’s. De verduurzaming van de warmtevoorzie-
ning moet ervoor zorgen dat in 2050 beide regio’s geen aardgas meer gebruiken. Dit gebeurt door 
versterking van de energiebesparing en de transitie naar CO2-arme en hernieuwbare bronnen voor 
de warmtevoorziening.  
 
De transitie naar een duurzame warmtevoorziening in West-Brabant en Hart van Brabant kan 
plaatsvinden op diverse manieren. Deze studie berekent de maatschappelijke kosten en baten van 
zeven investeringsprogramma’s – projectalternatieven – om de warmtevoorziening te verduurza-
men. Deze projectalternatieven verschillen qua energie-infrastructuur en inzet van warmtebronnen 
(zie Figuur 5.1). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een groot regionaal warmtenet (alternatief 
1), inzet op lokale warmtenetten (alternatief 2) en benutting van de bestaande energie-infrastruc-
tuur voor elektriciteit en aardgas (alternatief 3). In dit laatste alternatief worden er dus geen nieuwe 
warmtenetten aangelegd.  
 
Qua inzet van warmtebronnen onderzoekt deze MKBA verschillende warmtemixen:  
1. Voor alternatief 1 (regionaal warmtenet) zijn drie varianten onderzocht: inzet op voornamelijk 

biomassa (variant A), inzet op voornamelijk geothermie (variant B) en een variant C met extra 
energiebesparing en dezelfde warmtemix als variant B; 

2. Voor alternatief 2 zijn twee varianten onderzocht: inzet op lokale bronnen met een beperkte 
uitbreiding van het regionale warmtenet (variant A), inzet op lokale bronnen waarbij het be-
staande regionale warmtenet verdwijnt (variant B); 

3. Voor alternatief 3 zijn twee varianten onderzocht: inzet op zonthermie en groengas (variant ) 
en inzet op all-electric oplossingen (bodem- en luchtwarmtepomp). In beide varianten is extra 
energiebesparing nodig.  
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Figuur 5.1 Zeven paden naar duurzame warmte in West-Brabant en Hart van Brabant 

 
Bron:  SEO Economisch Onderzoek 2020 

Investeringskosten, energiekosten en emissies 
Het doel van de MKBA is om te berekenen wat de projectalternatieven voor verduurzaming van 
de warmtevoorziening betekenen voor de welvaart. Voor elk van de alternatieven zijn daarom de 
kosten berekend voor de periode 2020-2050. Deze kosten bestaan uit de investeringskosten, de 
energiekosten, de kosten van energiebesparing en de emissiekosten:  
• De investeringskosten zijn de grootste post, omdat deze bestaat uit de investeringskosten voor 

het ontsluiten van de warmtebronnen, de aanleg van de lokale warmtenetten, het aansluiten van 
woningen op een nieuw aan te leggen warmtenet en de eventuele investering in de aanleg van 
een regionaal warmtenet. Hierbij is ook rekening gehouden met de kosten van onderhoud;  

• Bij de energiekosten gaat het bijvoorbeeld om de biomassa die als brand- of grondstof wordt 
gebruikt en de kosten voor het gebruik van aardgas en elektriciteit;  

• De kosten voor energiebesparing betreffen isolering, dubbel glas en andere besparingsmaatre-
gelen voor woningen; 

• De emissiekosten betreffen de maatschappelijke kosten van emissies zoals CO2, NOX en SO2. 
Deze emissies veroorzaken klimaatverandering, brengen schade toe aan de natuur en kunnen 
een negatief effect hebben op de volksgezondheid. Deze negatieve effecten komen tot uitdruk-
king in een “schaduwprijs” voor emissies, die gebruikt is om de emissiekosten te berekenen.  
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Het nulalternatief waarin geen extra verduurzaming plaatsvindt 
De investeringskosten, energiekosten en emissiekosten worden berekend voor zowel de projectal-
ternatieven waarin de transitie naar een duurzame warmtevoorziening wordt gerealiseerd als de 
uitgangssituatie. Deze uitgangssituatie heet het nulalternatief en beschrijft de ontwikkeling in de 
warmtevoorziening tussen 2020 en 2050 wanneer er geen extra investeringen plaatsvinden om de 
warmtevoorziening te verduurzamen. In dit nulalternatief neemt het gebruik van aardgas weliswaar 
af, maar blijft dit de belangrijkste brandstof om woningen van warmte te voorzien. Een deel van 
de huishoudens stapt over naar een warmtepomp. Hierdoor is in 2050 nog 75 procent van de 
huishoudens afhankelijk van aardgas voor de warmtelevering. Het tempo van energiebesparing in 
het nulalternatief is 0,5 procent per jaar.  
 
De kosten in het nulalternatief bestaan uit het verbruik van aardgas (energiekosten), de kosten van 
energiebesparing, de kosten van de investeringen in warmtepompen en de kosten van het aardgas-
net. Deze kosten bestaan uit onderhoud en vervangingsinvesteringen.  
 
Kosten en baten van duurzame warmte 
De MKBA vergelijkt de kosten van het nulalternatief met de projectalternatieven. In de projectal-
ternatieven zijn de investeringskosten hoger; er wordt tenslotte geïnvesteerd in nieuwe energie-
infrastructuur en de ontsluiting van duurzame warmtebronnen. Als de investeringskosten per saldo 
hoger zijn vormt dit een maatschappelijke kost in de MKBA. De emissiekosten zijn hoger in het 
nulalternatief vanwege het gebruik van aardgas. Wanneer de kosten per saldo lager liggen in het 
projectalternatief is sprake van een maatschappelijke baat omdat als gevolg van verduurzaming 
emissiekosten worden vermeden. Door de kostenposten te vergelijken tussen het nulalternatief en 
elk van de projectalternatieven ontstaat een overzicht van de maatschappelijke kosten en baten. 
Het saldo van de maatschappelijke kosten en baten per projectalternatief vormt het netto effect op 
de welvaart: het MKBA-saldo.  
 
Extra vraag naar arbeid vormt een maatschappelijke baat 
Eén post verdient in dit verband nadere toelichting. Investeringen in duurzame warmte hebben 
gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er zal per saldo een toename zijn van de vraag naar werknemers 
in de energiesector, maar ook in de bouw in verband met de uitvoering van infrastructurele werken 
en de installatiebranche vanwege werkzaamheden aan woningen voor isolatie en andere vormen 
van energiebesparing. De creatie van nieuwe banen levert een positieve bijdrage aan de welvaart 
als de werkloosheid hierdoor afneemt. Dit effect is berekend voor de projectalternatieven en vormt 
een maatschappelijke baat van de investeringen in duurzame warmte.  
 
Per saldo lagere emissies, maar ook hogere investeringskosten 
Het eindresultaat van de MKBA in Tabel 5.1 laat zien dat de emissiekosten in de projectalternatie-
ven dalen als gevolg van de transitie naar duurzame warmte: dit is het beoogde effect van de warm-
tetransitie. Deze lagere emissiekosten vormen de maatschappelijke baat van de warmtetransitie. 
Daar staan hogere investeringskosten tegenover van de productie, het transport en de distributie 
van de duurzame warmte. Het eindresultaat laat zien dat ook de energiekosten dalen in de project-
alternatieven doordat de warmtevraag daalt als gevolg van extra energiebesparing. Ook dit is een 
maatschappelijke baat in de optelsom voor het MKBA-saldo. Daar komt nog de baat bij voor de 
arbeidsmarkt. In alle projectalternatieven wordt per saldo meer geïnvesteerd dan in het nulalterna-
tief waardoor er sprake is van extra baancreatie.  
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Tabel 5.1 MKBA-saldo per projectalternatief (in € mln.). 

Resultaat MKBA Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 
Investeringskosten € 3.885 € 6.493 € 6.262 € 6.015 € 7.158 € 7.586 € 3.683 € 5.584 
Energiekosten € 3.734 € 2.472 € 2.247 € 2.206 € 2.285 € 2.281 € 2.067 € 2.292 
Emissiekosten € 1.626 € 790 € 723 € 711 € 705 € 677 € 740 € 793 
Energiebesparing € 1.398 € 4.804 € 4.804 € 5.594 € 4.804 € 4.804 € 5.594 € 5.594 
Arbeidsmarkt € 0 -€ 95 -€ 90 -€ 98 -€ 105 -€ 113 -€ 59 -€ 91 
Totaal € 10.643 € 14.465 € 13.944 € 14.428 € 14.846 € 15.234 € 12.025 € 14.172 
Verschil met nulalt. € 0 -€ 3.821 -€ 3.301 -€ 3.784 -€ 4.202 -€ 4.590 -€ 1.382 -€ 3.529 
Saldo emissiekosten 
biomassa*   € 22 -€ 7 -€ 9 -€ 7 -€ 10 -€ 20 -€ 20 

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Bijlage D bevat de uitsplitsing van deze resultaten per regio 
*  Dit betreft alleen de emissies van de biomassa die wordt verbrand in de Amercentrale en het biogene 

deel van het afval uit de centrales van Attero en Suez. Deze regel berekent het verschil van de emissie-
kosten voor deze biomassa in projectalternatief en nulalternatief. 

Tabel 5.1 geeft voor de projectalternatieven het MKBA-saldo (ook grafisch afgebeeld in Figuur 
5.2). De bedragen in de jaren 2020-2050 zijn contant gemaakt met behulp van de discontovoet en 
daarna opgeteld. Geen van de projectalternatieven kent een positief saldo. De nadruk op groengas 
in projectalternatief 3A levert relatief de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten 
met een MKBA-saldo van – € 1,4 mrd. De relatief duurste optie is projectalternatief 2B waarin 
wordt ingezet op lokale warmtenetten gevoed door lokale warmtebronnen. Dit alternatief kent een 
saldo van -€ 4,6 mrd.22 

Figuur 5.2 Projectalternatief 3A heeft de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en 
baten (in € mrd). 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek  

Het MKBA-saldo is berekend voor de periode 2020-2050. MKBA-richtlijnen schrijven een langere 
tijdhorizon voor soms tot 100 jaar vooruit om alle effecten in de tijd mee te kunnen nemen (Romijn 
en Renes 2013). Dit roept de vraag op of de keuze voor een termijn van dertig jaar invloed heeft 

 
22  De reikwijdte van de MKBA is de bestaande bebouwing. Nieuwbouw wordt al grotendeels energieneutraal 

gebouwd en kent een andere verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten van de verduurzaming. 
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op de resultaten. De keuze van deze termijn komt redelijk overeen met de economische levensduur 
van de activa die centraal staan in de warmtevoorziening. Een langere tijdhorizon is voor het doel 
van deze MKBA niet zinvol. De effecten na 2050 hebben door toepassing van de discontovoet 
nauwelijks effect op het saldo van kosten en baten. Bovendien vraagt berekening van de effecten 
na 2050 lastige keuzes als het gaat om de frequentie en omvang van vervangingsinvesteringen. Een 
tijdhorizon van 25 tot 30 jaar is niet ongebruikelijk in MKBA’s op het terrein van de energievoor-
ziening. Ook worden de effecten bepaald op basis van toekomstscenario’s. In het geval van energie 
en milieu hebben de relevante scenario’s Welvaart en leefomgeving van de planbureaus een tijdhorizon 
tot en met 2050.  
 
Distributie is de grootste kostenpost 
Voor de interpretatie van de resultaten van de MKBA is het nuttig om de post investeringskosten 
nader te ontleden. Tabel 5.2 toont de procentuele verdeling van de investeringskosten per project-
alternatief. Dit betreft de kosten voor de warmtebronnen via regionaal of lokaal warmtenet danwel 
elektriciteits- en gasnet. Daarnaast zijn er kosten voor het aanleg en onderhoud van het distributie-
net warmte en aanleg en onderhoud van het regionale warmtenet. De tabel maakt duidelijk dat in 
de alternatieven op basis van een regionaal of lokaal warmtenet de distributiekosten het grootste 
aandeel hebben in de investeringskosten. Voor deze alternatieven moeten tenslotte grote aantallen 
woningen worden aangesloten op een warmtenet. De kosten voor een regionale transportleiding 
zijn hiermee vergeleken beperkt.  

Tabel 5.2  Verdeling van de investeringskosten per projectalternatief.23 

Alternatief Regionaal Lokaal Gas+Elek Distributie WKK Transport 

1A 8% 12% 29% 48% 2% 1% 

1B 10% 13% 24% 51% 2% 1% 

1C 10% 13% 24% 52% 2% 0% 

2A 3% 20% 32% 44% 1% 0% 

2B 0% 29% 27% 43% 1% 0% 

3A 3% 9% 66% 20% 3% 0% 

3B 2% 6% 77% 13% 2% 0% 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Kosten voor groengas en all-electric 
De hoge distributiekosten spelen geen rol in projectalternatief 3 dat gebruikmaakt van de bestaande 
energie-infrastructuur voor elektriciteit en gas. Daar staat tegenover dat voor dit alternatief relatief 
hoge kosten gemaakt worden voor het gebruik van groengas en warmtepompen, de warmtebron-
nen die zijn aangesloten op een gasnet of elektriciteitsnet, respectievelijk 65 en 77 procent van de 
investeringskosten. Bij deze kosten is rekening gehouden met extra kosten voor onderhoud van 
het gasnet of verzwaring van het laagspanningsnet die nodig is om grootschalige uitrol van all-
electric oplossingen te realiseren. Uit de onderlinge vergelijking van de varianten voor alternatief 3 
volgt dat all-electric oplossingen in 3B relatief duur zijn: de aanschaf van een warmtepomp en de 

 
23  Bij de kolommen regionaal, lokaal en gas en elektriciteit gaat het om het aandeel van de kosten voor de 

warmtebronnen die gebruikmaken van respectievelijk het regionaal warmtenet, lokale warmtenetten en de 
energienetten voor gas en elektriciteit. Bij de kolommen distributie en transport gaat het om de kosten van 
de aanleg en onderhoud van respectievelijk distributienetten warmte en het regionale warmtenet. 
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verzwaring van de aansluiting en aansluitkabel kennen hogere kosten dan de variant op basis van 
zonthermie en groengas (3A).  
 
Is het potentieel aan groengas voldoende? 
Bij de variant op basis van groengas (3A) komt de vraag naar voren of de regio voldoende groengas 
kan produceren om deze variant in de praktijk te realiseren. Figuur 5.3 geeft de ontwikkeling in de 
vraag naar groengas weer in projectalternatief 3A. De totale vraag naar groengas ligt rond 2045 op 
1,8 TWh en daalt daarna door de invloed van energiebesparing.  
 
Figuur 5.4 vergelijkt de warmtemix van projectalternatief 3A met het nulalternatief voor het eind-
jaar 2050. Het totaal verbruik aan warmte in het nulalternatief bedraagt 6,3 TWh. Het verbruik in 
3A is 3,3 TWh lager door de investeringen in energiebesparing. Het aandeel groengas in het ver-
bruik in 3A bedraagt 1,7 TWh. Bijna de helft van de warmtelevering in 3A verloopt via andere 
warmtebronnen zoals all-electric (0,3 TWh) en zonthermie (0,3 TWh) alsmede warmte geleverd via 
het regionale warmtenet (0,3 TWh) en lokale warmtenetten (0,3 TWh).  

Figuur 5.3  Rond 2024 is het totale verbruik van groengas 1,8 TWh* 

 
* Projectalternatief 3A; verbruik in TWh 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schat het volume groengas dat op lange termijn 
beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving op 2 bcm. Op basis van het aandeel van West-
Brabant en Hart van Brabant in het landelijk gasverbruik zou het potentieel groen gas in deze twee 
regio’s circa 1,3 TWh kunnen bedragen. Dit potentieel is met een lijn aangegeven in Figuur 5.4. 
Het verschil met het verbruik in projectalternatief 3A houdt in dat voor dit projectalternatief sub-
stitutie plaatsvindt van groengasverbruik in andere sectoren voor groengasverbruik in de gebouwde 
omgeving.24   

 
24  Partijen betrokken bij Routekaart Groen Gas stellen dat op lange termijn 10-12 bcm groengas beschikbaar 

komt in Nederland. Daarvan zou circa 2 bcm beschikbaar zijn voor de gebouwde omgeving, de rest voor 
de industrie, vrachtverkeer en personenvervoer. PBL veronderstelt in de Herziene startanalyse aardgasvrij 
wijken dat 2 bcm beschikbaar is voor de gebouwde omgeving. Zie PBL (2020). 
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Figuur 5.4 In 2050 is het verbruik van groengas in projectalternatief 3A 1,7 Twh 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Lokale warmtenetten hebben hogere kosten dan warmtelevering via een regionaal net 
De twee varianten van projectalternatief 2 – inzet op lokale warmtebronnen via lokale warmtenet-
ten – hebben hogere investeringskosten van de andere alternatieven. Tabel 5.2 laat zien dat het 
aandeel van de lokale warmtebronnen in de investeringskosten in projectalternatief 2 groter is dan 
in projectalternatief 1. Dit verschil laat zien dat een regionaal warmtenet ontsluiting van enkele 
warmtebronnen mogelijk maakt zoals hoge temperatuur geothermie en –restwarmte met een rela-
tief gunstig kostenprofiel. De mix van lokale warmtebronnen in projectalternatief 2 kent per saldo 
hogere kosten en is dus van betekenis voor de bronnenstrategie. De te realiseren kostenbesparingen 
in de warmtebronnen wegen volgens deze MKBA ruimschoots op tegen de extra kosten van de 
aanleg van een regionaal warmtenet in projectalternatief 1.  
 
De impact van de kosten van het regionale net blijkt ook tussen de varianten voor alternatief 2. In 
variant 2A wordt het regionale net voor een deel uitgebreid. Deze variant heeft een beter MKBA-
saldo dan variant 2B waarin het regionale net verdwijnt en een groter deel van de warmtelevering 
verloopt via lokale warmtenetten. Het verschil tussen deze varianten is circa € 0,5 miljard en is 
volledig te verklaren door de hogere investeringskosten in variant 2B (zie Tabel 5.1). Lokale warm-
teoplossingen hebben relatief hoge kosten.  
 
Kleine verschillen tussen varianten regionaal net 
De verschillen tussen de varianten van projectalternatief 1 (regionaal net) zijn beperkt. Variant 1B 
kent toepassing van hoge temperatuur geothermie, waar in variant 1A meer biomassa wordt ge-
bruikt. Variant 1A kent per saldo hogere kosten, maar dit verschil wordt veroorzaakt door de kos-
ten van de warmtevoorziening voor woningen die niet kunnen worden aangesloten op een regio-
naal warmtenet. In variant 1A worden meer woningen uitgerust met een all-electric oplossing, wat 
relatief duur is.25 De kosten van de bronnen die warmte leveren aan een regionaal net zijn redelijk 

 
25  Zie hiervoor Tabel 5.2. Het kostenaandeel “gas en elektriciteit” in 1A is met 30 procent groter dan in 1B 

(25%).   
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in evenwicht. Bij de afweging tussen hoge temperatuur geothermie, restwarmte of biomassa als 
bron voor het regionale warmtenet hoeven de investeringskosten niet doorslaggevend te zijn.   
 
Extra energiebesparing betekent per saldo hogere kosten 
In variant 1C wordt dezelfde mix van warmtebronnen gebruikt als in variant 1B. Het verschil tussen 
deze varianten is de investering in extra energiebesparing in 1C. Deze variant heeft daarom fors 
hogere kosten voor energiebesparing, die worden gecompenseerd door lagere investeringskosten -
een kleinere warmtevraag maakt de opgave voor verduurzaming kleiner - en lagere energiekosten. 
Ook de emissiekosten zijn kleiner vanwege het lagere warmtegebruik. Deze vermeden kosten com-
penseren echter niet de extra kosten voor energiebesparing. Per saldo zijn de maatschappelijke 
kosten van variant 1C € 500 miljoen hoger dan van variant 1B.  
 
Vermeden emissies vormen een maatschappelijke baat 
Het doel van de verduurzaming is de besparing op de emissiekosten. Dit vormt de maatschappe-
lijke baat van de projectalternatieven. Alle alternatieven kennen lagere emissiekosten dan in het 
nulalternatief waarin gas nog lang een belangrijke rol blijft spelen. De maatschappelijke waarde van 
de vermeden emissies weegt echter niet op tegen de kosten van de investeringen. Het MKBA-saldo 
vormt in zekere zin de maatschappelijke ‘prijs’ die de samenleving zou moeten betalen om de ver-
duurzaming van de warmtevoorziening mogelijk te maken. Deze prijs is mede afhankelijk van de 
inschatting die verschillende generaties maken van de risico’s van klimaatverandering en de waarde 
van een gezond leefklimaat voor mens en dier.  
 
De impact van biomassa op de emissiekosten 
In de huidige discussie over de warmtetransitie wordt de rol van biomassa kritisch bezien, mede in 
het licht van de subsidies die biomassatoepassingen ontvangen (SER 2020). De projectalternatieven 
maken op diverse manieren gebruik van biomassa, bijvoorbeeld als brandstof voor de Amercen-
trale. De CO2-emissies van biomassa zijn conform Europese afspraak gelijk aan nul. Deze emissies 
maken dan ook geen deel uit van de emissiekosten zoals opgenomen in Tabel 5.1.  
 
In werkelijkheid produceert verbranding of vergisting van biomassa wel CO2. De vraag is daarom 
of de emissies van biomassa van invloed zijn op de resultaten van deze MKBA. Voor dat doel zijn 
in Tabel 5.1 de emissies van biomassa apart opgenomen.26 Hieruit blijkt dat het op nul stellen van 
de emissies van biomassa alleen een positieve invloed heeft op het resultaat van projectalternatief 
1A dat inzet op biomassatoepassingen. De extra kosten van deze emissies zijn echter relatief be-
perkt, omdat biomassa ook een rol speelt in het nulalternatief. Deze bijdrage van biomassa in het 
nulalternatief verklaart waarom in de overige alternatieven de emissie van biomassa per saldo voor 
een beter MKBA-saldo zou zorgen. De omvang van dit effect is echter klein. De verklaring hier-
voor is dat de emissiekosten in alle projectalternatieven vooral worden gegenereerd door het gas-
gebruik. In 2050 wordt er geen aardgas meer gebruikt, maar de uitfasering hiervan zorgt ook in de 
projectalternatieven nog voor veel CO2-emissies in de jaren tussen 2020 en 2050. 
 

 
26  Dit betreft alleen de emissies van de biomassa die wordt verbrand in de Amercentrale en het biogene deel 

van het afval uit de centrales van Attero en Suez. De andere biomassatoepassingen zoals vergisting als 
methode voor de productie van groengas zijn niet opgenomen bij de explicitering van de aan biomassa toe 
te rekenen CO2-emissie. 
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Aanvullende kosten en baten 
De MKBA kwantificeert diverse kosten en baten om het saldo en dus de impact op de welvaart te 
berekenen. Bij de beoordeling van het resultaat moet ook rekening worden gehouden met aanvul-
lende kosten en baten die niet gekwantificeerd kunnen worden, maar die mogelijk wel invloed 
kunnen hebben op het saldo.  
 
Bij de kosten is rekening gehouden met eventuele versterking van laagspanningsnetten, omdat het 
elektriciteitsgebruik kan toenemen. Dit speelt vooral een rol in projectalternatief 3B dat inzet op 
all-electric. De toename van het elektriciteitsgebruik kan dermate fors zijn zodat ook op hogere 
netvlakken versterkingen nodig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om extra verbindingen tussen mid-
denspanning en hoogspanning. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Enexis heeft een net-
impactanalyse uitgevoerd in West-Brabant. Om de groei in zonne- en windenergie te kunnen ver-
werken is tot 2030 in West-Brabant uitbreiding nodig van 8 hoogspanning-/middenspanningssta-
tions (HS/MS-stations) en de bouw van 3 nieuwe stations. De kosten hiervan bedragen in totaal 
€ 133 tot 153 miljoen. Bij deze berekening is echter geen rekening gehouden met de elektrificatie 
van de gebouwde omgeving en ook niet met eventuele aanpassingen in het hoogspanningsnet. Er 
is vooralsnog geen kostenschatting bekend van de aanpassingen in het elektriciteitsnet als gevolg 
van mogelijke elektrificering van de gebouwde omgeving. Dit is een PM-post die bijdraagt aan de 
kosten van zowel nulalternatief als projectalternatieven. De invloed zal het sterkst zijn in project-
alternatief 3B (all-electric) en kan in beide regio’s mogelijk enkele honderden miljoenen euro’s aan 
investeringen vragen voor de periode 2020-2050. 27 
 
Bij aansluiting op een warmtenet verliest de consument de mogelijkheid om van energieleverancier 
te veranderen. Waar bij aardgas geswitcht kan worden tussen leveranciers kan dat bij het warmte-
bedrijf niet en dat zal in de nabije toekomst niet veranderen, aangezien de concept-Warmtewet 2.0 
gemeenten opdraagt concessies te verlenen aan een geïntegreerd warmtebedrijf. Het verlies van 
keuzevrijheid kan voor consumenten een verlies van welvaart inhouden. Afhankelijk van toekom-
stige tariefregulering kan er ook een prijseffect optreden als warmtebedrijven onvoldoende con-
currentiedruk ervaren met prijsverhogingen tot gevolg. Onder de huidige Warmtewet treedt dit 
effect niet op doordat het warmtetarief gebonden is aan een maximum. Het verlies van keuzevrij-
heid kan in de MKBA dus een mogelijk negatieve PM-post betekenen (extra kosten) voor project-
alternatieven 1 en 2.  
 
Een mogelijk extra baat kan optreden bij diversificatie van de warmtebronnen. Thans is de warm-
tevoorziening sterk afhankelijk van aardgas. In de warmtetransitie is de warmtelevering niet langer 
afhankelijk van één bron, maar worden meerdere warmtebronnen gebruikt, zoals blijkt uit de 
warmtemixen voor de projectalternatieven. Bij afhankelijkheid van één energiebron loopt de eco-
nomie een risico. Bij een plotselinge onderbreking van de energielevering is er geen alternatief 
voorhanden wat tot uitval kan leiden van productie en consumptie op grote schaal. Dergelijke 
kosten worden verminderd bij diversificatie van de bronnen. De warmtetransitie levert een bijdrage 
aan deze diversificatie en kan dus een maatschappelijke baat opleveren. Op buurt- of wijkniveau 

 
27  Om de potentiële impact van de investeringen in hogere netvlakken te demonstreren, kunnen we de vol-

gende berekening maken. Stel dat de versterking van het elektriciteitsnet op midden- en hoogspanning in 
West-Brabant en Hart van Brabant € 300 miljoen gaat kosten. Veronderstel verder dat de investeringen in 
2025-2035 worden uitgevoerd. De contante waarde van deze investeringen bedraagt dan € 200 miljoen bij 
een discontovoet van 4,5 procent. Het MKBA-saldo van alternatief 3B zou door deze extra kosten veran-
deren van € 3,5 miljard negatief naar € 3,7 miljard negatief.  
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kan wel weer een nieuwe afhankelijkheid optreden wanneer het lokale net wordt gevoed door één 
warmtebron. Doordat lokale omstandigheden de mate van diversificatie bepalen, is een generieke 
schatting van de omvang van deze maatschappelijke baat niet mogelijk. Er is in alle projectalterna-
tieven sprake van een PM-post met een mogelijk positief effect op het MKBA-saldo.  
 
De verschillen tussen West-Brabant en Hart van Brabant 
Tabel 5.3 en Tabel 5.4 laten het saldo zien van de maatschappelijke kosten en baten voor de twee 
RES-regio’s West-Brabant en Hart van Brabant. In grote lijnen komen de resultaten per regio over-
een met het gecombineerde beeld. Zo is in beide regio’s projectalternatief 3A (groengas) de variant 
met het relatief beste saldo van kosten en baten. In beide regio’s zijn de lokale oplossingen in 
projectalternatief 2 relatief duur, net als de variant op basis van all-electric (3B). Ook is te zien dat 
extra energiebesparing in 1C in beide regio’s per saldo voor hogere kosten zorgt, wanneer we deze 
variant vergelijken met 1B. 

Tabel 5.3 MKBA-saldo per projectalternatief in West-Brabant (in € mln.). 

Resultaat MKBA WB Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Investeringskosten € 3.413 € 4.040 € 4.040 € 3.860 € 4.367 € 4.695 € 2.523 € 3.435 

Energiekosten € 2.473 € 1.537 € 1.534 € 1.504 € 1.548 € 1.513 € 1.376 € 1.484 

Emissiekosten € 1.070 € 481 € 481 € 473 € 477 € 450 € 482 € 508 

Energiebesparing € 0 € 3.099 € 3.099 € 3.608 € 3.099 € 3.099 € 3.608 € 3.608 

Arbeidsmarkt € 0 -€ 58 -€ 59 -€ 64 -€ 65 -€ 70 -€ 43 -€ 55 

Totaal € 6.955 € 9.098 € 9.094 € 9.381 € 9.425 € 9.686 € 7.946 € 8.979 
Verschil met nulal-
ternatief € 0 -€ 2.143 -€ 2.139 -€ 2.426 -€ 2.470 -€ 2.731 -€ 991 -€ 2.024 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Figuur 5.5 In West-Brabant heeft projectalternatief 3A relatief de beste verhouding tussen maat-
schappelijke kosten en baten 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Wat opvalt is het verschil tussen het saldo voor varianten 1A en 1B in Hart van Brabant, waar deze 
saldo’s in West-Brabant vrijwel gelijk zijn. De verklaring voor dit verschil tussen de regio’s ligt bij 
de invulling van de warmtemix. In Hart van Brabant verschuift tussen 1A en 1B de warmtemix 
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voor woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten van een mix van groengas en all- 
electric in 1A naar groengas in 1B. All-electric heeft hogere kosten dan groengas, en dit verschil 
verklaart de hogere kosten in 1A voor Hart van Brabant.  

Tabel 5.4 MKBA-saldo per projectalternatief in Hart van Brabant (in € mln.). 

Resultaat MKBA HVB Nulalt. 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Investeringskosten € 1.870 € 2.453 € 2.222 € 2.155 € 2.791 € 2.891 € 1.160 € 2.150 

Energiekosten € 1.261 € 935 € 712 € 702 € 738 € 768 € 691 € 808 

Emissiekosten € 557 € 310 € 241 € 238 € 228 € 227 € 258 € 285 

Energiebesparing € 0 € 1.705 € 1.705 € 1.985 € 1.705 € 1.705 € 1.985 € 1.985 

Arbeidsmarkt € 0 -€ 36 -€ 31 -€ 34 -€ 41 -€ 44 -€ 16 -€ 36 

Totaal € 3.688 € 5.366 € 4.850 € 5.047 € 5.421 € 5.547 € 4.079 € 5.193 
Verschil met nulalterna-
tief € 0 -€ 1.678 -€ 1.161 -€ 1.358 -€ 1.732 -€ 1.859 -€ 390 -€ 1.504 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Figuur 5.6 In Hart van Brabant heeft projectalternatief 3A relatief de beste verhouding tussen 
maatschappelijke kosten en baten (in € mrd). 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

De MKBA-saldo’s kunnen ook worden berekend voor andere regionale verdelingen. Op gemeen-
telijk niveau is bijvoorbeeld van belang of aansluiting op een regionaal of lokaal warmtenet een 
optie is. Wanneer dat niet kan zal een duurzame warmteoptie gerealiseerd moeten worden op basis 
van groengas of all-electric. Tabel 5.5 geeft de uitsplitsing van het MKBA-saldo voor drie groepen-
gemeenten. Dit zijn  
• Gemeenten met alle opties (die grotendeels aan het regionale net zijn gekoppeld): 

• West: Breda, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Oosterhout, Roosendaal 
• Hart: Dongen, Waalwijk, Heusden, Tilburg 

• Gemeenten op het zand, zonder aansluiting op regionaal net:  
• West: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen, Woensdrecht en Zundert 
• Hart: Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Haaren, Oisterwijk 

• Gemeenten op de klei, met geen of beperkte aansluiting op het regionale net (alleen in West-
Brabant):  
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• Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen 

Tabel 5.5 MKBA-saldo voor drie groepen gemeenten (in € mln) 

  1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 

Gemeenten met toegang 
tot het regionale warmte-
net 

-€ 2.481 -€ 2.213 -€ 2.505 -€ 2.710 -€ 3.001 -€ 1.046 -€ 2.205 

Gemeenten met toegang 
tot lokale warmtenetten -€ 730 -€ 513 -€ 594 -€ 789 -€ 789 -€ 152 -€ 607 

Gemeenten zonder toe-
gang tot warmtenet -€ 725 -€ 723 -€ 785 -€ 778 -€ 786 -€ 293 -€ 593 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Gevoeligheidsanalyse 
Met een gevoeligheidsanalyse zijn enkele modelparameters aangepast om te kijken wat de invloed 
is op het saldo van de MKBA en de voorkeursvolgorde van de projectalternatieven.28 Tabel 5.6 
laat zien dat het rekenen met lagere investeringskosten een groot effect heeft op de uitkomsten met 
deels contra-intuïtieve resultaten. De lagere investeringskosten betreffen alle duurzame maatrege-
len en raken daarmee ook het nulalternatief waar circa 25 procent van de huishoudens uiteindelijk 
overstapt van aardgas naar een all-electric toepassing. De verlaging van de investeringskosten raken 
het nulalternatief in enkele gevallen sterker dan het projectalternatief waardoor het MKBA-saldo 
verbetert bij hogere investeringskosten en verslechtert bij lagere investeringskosten. Dit gebeurt in 
alle projectalternatieven behalve 2B en 3B. In 3A verbetert het MKBA-saldo bij 30 procent hogere 
investeringskosten met circa € 200 miljoen. Bij lagere investeringskosten gebeurt het omgekeerde 
en verslechtert het MKBA-saldo voor dit alternatief met circa € 200 miljoen. Ook de arbeidsmarkt-
effecten spelen een rol bij de verklaring van dit contra-intuïtieve effect. Hogere investeringen ge-
nereren via de arbeidsmarkt een maatschappelijke baat doordat meer mensen een baan vinden. Dit 
effect (en dus de baat) verdwijnt deels bij verlaging van de investeringskosten.  
Bij hogere of lagere kosten voor energiebesparing zien we deze wisselwerking niet. Deze kosten 
hebben een aanzienlijk effect op het MKBA-saldo. Bij 30 procent lagere kosten voor energiebe-
sparing is het MKBA-saldo voor projectalternatief 3A met -€ 190 miljoen bijna kostenneutraal in 
maatschappelijk opzicht. Bij 30 procent hogere kosten voor energiebesparing is het saldo voor dit 
alternatief -€2,6 miljard negatief. De invloed van de kosten van energiebesparing op het resultaat 
van de MKBA is dus aanzienlijk.  
 
Hogere of lagere energieprijzen hebben te verwachten effecten. De kosten van de warmtevoorziening 
stijgen dan wel dalen hierdoor waardoor het MKBA-saldo negatiever respectievelijk positiever 
wordt. Gezien de flexibiliteit van de groengas-oplossing – ook toepasbaar in de mobiliteit en in 
wijken waarvoor geen andere warmteoplossingen is te realiseren – bestaat het risico dat de vraag 
sterker stijgt dan het aanbod, wat de prijs van groen gas zal doen stijgen. De MKBA rekent echter 
niet met de marktprijs van groengas maar met de kosten van groengas. Bij wijze van gevoeligheids-
analyse zijn de kosten van groengas verdubbeld. De idee hierachter is dat bij schaarste aan groengas 
het ook voor producenten met duurdere productiemethoden zoals monovergisting rendabel wordt 

 
28  Het gaat hier om de volgorde op basis van de baten-kosten ratio (aangegeven in Tabel 5.5 met een cijfer in 

superscript). 
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om groengas te gaan produceren. De vaste kosten van monovergisting zijn circa 80 procent hoger 
dan de kosten van grootschalige vergisting. Bij verdubbeling van de kosten voor groengas in het 
model daalt het MKBA-saldo van projectalternatief 3A van -1,4 €-mrd naar -2,1 €-mrd (niet opge-
nomen in Tabel 5.6). Dit projectalternatief is dus gevoelig voor veranderingen in de kosten van de 
productie van groengas. Maar ook bij een verdubbeling van de kosten blijft de verhouding baten-
kosten van dit alternatief het meest gunstige ten opzichte van de andere warmteopties. 
 
All-electric is een relatief dure warmteoptie en de kosten hiervan hebben invloed op het resultaat. 
We variëren de kosten van all-electric met +/- 30 procent om de gevoeligheid van deze kostenpa-
rameter te testen. Dit levert contra-intuïtieve resultaten op vanwege het grote aandeel all-electric in 
het nulalternatief: tot 25 procent in 2050. Als gevolg hiervan verbetert het MKBA-saldo voor de 
meeste projectalternatieven bij hogere kosten voor all-electric en vice versa. Alleen in alternatief 
3B verslechtert het MKBA-saldo bij hogere kosten, omdat dit alternatief sterk inzet op all-electric. 
De invloed van de 30 procent in kosten is uiteindelijk beperkt tot circa +/- € 260 miljoen, omdat 
de kosten van het nulalternatief meebewegen. De gevoeligheid voor de kostenparameter van all-
electric is aanzienlijk groter in de overige projectalternatieven.  

Tabel 5.6 Gevoeligheidsanalyse per projectalternatief (in € mln.).* 

Gevoeligheidsanalyse 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 
Basisanalyse (verschil met nulalt.) -€ 3.8214 -€ 3.3012 -€ 3.7845 -€ 4.2026 -€ 4.5907 -€ 1.3821 -€ 3.5293 

Investeringskosten -30% -€ 4.2824 -€ 3.8752 -€ 4.3906 -€ 4.1455 -€ 4.9887 -€ 1.9581 -€ 3.6413 

Investeringskosten +30% -€ 4.0534 -€ 3.4642 -€ 3.9223 -€ 4.6406 -€ 5.1027 -€ 1.5331 -€ 4.1435 

Kosten energiebesparing -30% -€ 3.1625 -€ 2.6643 -€ 2.9184 -€ 3.6056 -€ 4.0407 -€ 5071 -€ 2.6542 

Kostenenergiebesparing +30% -€ 5.1733 -€ 4.6752 -€ 5.3945 -€ 5.6166 -€ 6.0507 -€ 2.9831 -€ 5.1314 

Hoge energieprijzen -€ 4.3524 -€ 3.8712 -€ 4.3675 -€ 4.7716 -€ 5.1677 -€ 1.9901 -€ 4.0633 

Lage energieprijzen -€ 3.5345 -€ 2.9902 -€ 3.4624 -€ 3.9346 -€ 4.3617 -€ 1.0201 -€ 3.2583 

Kosten all-electric +30% -€ 3.5504 -€ 2.8382 -€ 3.2883 -€ 4.1405 -€ 4.5147 -€ 8651 -€ 4.2526 

Kosten all-electric -30% -€ 4.5004 -€ 4.1173 -€ 4.6235 -€ 4.8646 -€ 5.3317 -€ 2.2191 -€ 3.6992 

CO2-prijs WLO laag -€ 4.6864 -€ 4.2312 -€ 4.7245 -€ 5.1886 -€ 5.6457 -€ 2.2901 -€ 4.4133 

CO2-prijs WLO 2 graden ondergrens -€ 3.3735 -€ 2.8042 -€ 3.2804 -€ 3.7336 -€ 4.1367 -€ 9181 -€ 3.0993 

Autonome daling energievraag 1% -€ 3.5385 -€ 3.0402 -€ 3.5264 -€ 3.9816 -€ 4.4167 -€ 1.1161 -€ 3.2633 

Discontovoet infrastructuur 3% -€ 4.5505 -€ 4.0393 -€ 4.4394 -€ 5.0806 -€ 5.5927 -€ 1.5801 -€ 4.0022 

Discontovoet natuur en milieu 1,0% -€ 3.9795 -€ 3.4652 -€ 3.9494 -€ 4.4096 -€ 4.8407 -€ 1.5491 -€ 3.7053 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 
*  De bedragen betreffen verschil tussen projectalternatief en nulalternatief (MKBA-sald0). Het cijfer in su-

perscript geeft de plaats in de rangorde aan. 

De emissiekosten zijn een belangrijke post voor de MKBA, omdat de vermeden emissies de be-
langrijkste maatschappelijke baat vormen bij verduurzaming van de warmtevoorziening. De maat-
schappelijke waardering voor de vermeden kosten van klimaatverandering en degradatie van de 
leefomgeving komt tot uitdrukking in de CO2-prijs. Door variatie in deze prijs kunnen we de in-
vloed zien van deze maatschappelijke waardering. We gebruiken hiervoor de CO2-prijzen uit de 
scenario’s Welvaart en Leefomgeving van de planbureaus, zoals voorgeschreven in de MKBA-richtlij-
nen. Een lage CO2-prijs betekent een lagere baat qua emissiekosten en dus een relatief slechter 
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MKBA-saldo.29 Bij een hoge CO2-prijs verbetert het MKBA-saldo. De invloed van deze verande-
ringen is stevig met extra kosten/baten van circa € 600 à 700 miljoen, afhankelijk van het project-
alternatief. Ook bij een hoge CO2-prijs kent geen van de alternatieven een positief MKBA-saldo.  
 
De overige varianten in de gevoeligheidsanalyse leveren te verwachten resultaten: 
• Bij een hogere autonome daling van de warmtevraag verbetert het MKBA-saldo; 
• Bij een lagere discontovoet voor investeringen in de infrastructuur (3 procent in plaats van 4,5 

procent) verslechtert het MKBA-saldo; 
• Bij een lagere discontovoet voor milieueffecten (hier: emissies) (1 procent in plaats van 2 pro-

cent) verbetert het MKBA-saldo. 
Ook de tijdhorizon (tot en met 2050) kan een aanknopingspunt zijn voor een gevoeligheidsanalyse. 
Een langere tijdhorizon heeft door de werking van de discontovoet echter een beperkte invloed op 
het saldo van kosten en baten en beïnvloedt de resultaten niet.30  
 
De gevoeligheidsanalyse heeft beperkte gevolgen voor de rangorde van de projectalternatieven. In 
alle gevallen blijft 3A (groengas) het alternatief met de meest gunstige verhouding tussen baten en 
kosten en 2B is in alle gevallen het minst gunstige projectalternatief. Dit onderstreept de robuust-
heid van het MKBA-resultaat. Bij de overige ‘plekken’ in de rangorde vinden beperkte wisselingen 
plaats. Alternatief 3B (all-electric) is het meest variabel als het gaat om de plek in de rangorde. 
Meestal staat dit alternatief op plaats 2 of 3 in de rangorde. Alleen bij een verhoging van de kosten 
van all-electric met 30 procent staat 3B op plaats 6 in de rangorde. Projectalternatief 1C ‘scoort’ 
tussen plaats 3 en 6 (meestal plaats 4). Voor de andere alternatieven is het aantal wisselingen onder 
invloed van de veranderingen in de parameters beperkt: 1B 2e of 3e, 1A 4e of 5e en 2A 5e of 6e. 
 
Eindverbruikerskosten 
De MKBA kijkt naar de maatschappelijke kosten en baten van de warmtetransitie. Op het niveau 
van de eindverbruiker kunnen de kosten anders zijn dan berekend in de MKBA doordat bepaalde 
kosten maatschappelijk gezien neutraal zijn en dus geen plek hebben in een MKBA. Dit betreft 
bijvoorbeeld belastingen, die wel door eindverbruikers worden betaald maar die als inkomsten gel-
den voor de overheid. Het maatschappelijke saldo is dan nul. Om dus de eindverbruikerskosten te 
kunnen bepalen moet worden gekeken naar de kosten die uiteindelijk bij de eindverbruiker terecht-
komen verhoogd met de belastingen en subsidies die in de MKBA niet zichtbaar zijn.  
 
Volgens de eindverbruikersmethodiek moeten in de eindverbruikerskosten worden opgenomen:  
• Investeringskosten energieapparatuur, inclusief BTW; 
• Energiekosten op basis van netto-effect (rekening houdend met verdringing van energiedra-

gers); 
• Overige operationele kosten; 
• Investeringssubsidies (bij warmte: SDE++ en ISDE-KA); 
• Heffingen (bij warmte: energiebelasting op aardgas en elektriciteit). 

 
29  Deze gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met de onderkant van de bandbreedte van het WLO-tweegraden-

scenario. Dit scenario kent een grote bandbreedte: de waarde van CO2 is aan de bovenkant van de band-
breedte vijf keer de waarde van de onderkant. Toepassing van deze waarde zou een te grote impact hebben 
op het MKBA-saldo. Het betreft een extreem kleine kans op zeer grote klimaatschade.  

30  Ter illustratie: een bedrag van € 100 heeft bij een discontovoet van 3 procent na dertig jaar een contante 
waarde van €41 en na vijftig jaar van € 22. De verschillen tussen kosten en baten worden bij disconteren 
over een lange termijn (> dertig jaar) navenant geringer.  
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Figuur 5.7 vergelijkt de eindverbruikerskosten per huishouden in West-Brabant en Hart van Bra-
bant voor de projectalternatieven met de eindverbruikerskosten in het nulalternatief (aardgas).31 
De figuur laat het verschil zien van de eindverbruikerskosten in het betreffende projectalternatief 
ten opzicht van het nulalternatief in de jaren 2030, 2040 en 2050. In 2030 zijn de eindverbruikers-
kosten per jaar voor alle duurzame warmteopties relatief hoger met € 800 tot €1000 per huishouden 
per jaar. Dit is het gevolg van de investeringen die nodig zijn om de warmtevoorziening te verduur-
zamen. Het verschil loopt snel terug en in 2040 resteert nog maar een klein verschil van circa € 100 
euro per jaar met het nulalternatief. In 2050 zijn de eindverbruikerskosten gelijk aan de aardgas-
voorziening en hebben huishoudens in diverse projectalternatieven lagere verbruikerskosten dan 
met aardgas het geval zou zijn.  

Figuur 5.7 In 2050 zijn de eindverbruikerskosten van duurzame warmte per huishouden gelijk aan 
aardgas 

 
Bron: SEO Economisch Onderzoek 

Beantwoording onderzoeksvragen 
De hoofdvraag van deze MKBA betreft het overzicht van de maatschappelijke kosten en baten 
van diverse transitiepaden naar duurzame warmte in West-Brabant en Hart van Brabant. Voor dit 
doel zijn in dit rapport zeven concrete alternatieven voor de warmtetransitie doorgerekend. De 
kosten en baten van deze alternatieven zijn vergeleken met de situatie waarin niet expliciet wordt 
ingezet op verduurzaming van de gebouwde omgeving. De MKBA laat zien dat voor elk van de 
alternatieven omvangrijke investeringen nodig zijn. Waar aansluiting op een nieuw warmtenet no-
dig is, bestaat circa 50 procent van de kosten uit de aanleg van warmteleidingen en aansluiting van 
de woning. De investeringen realiseren het beoogde doel, lagere emissies. Deze vermeden emissies 
vormen de belangrijkste maatschappelijke baat van de transitie. De maatschappelijke waarde van 
de vermeden emissies is lager dan de maatschappelijke kosten waardoor het MKBA-saldo voor elk 
van de projectalternatieven negatief is. Het alternatief op basis van groengas (3A) heeft relatief de 

 
31  Voor deze berekening zijn de investeringskosten, energiekosten en kosten van energiebesparing toegere-

kend aan de huishoudens. De invloed van heffingen en subsidies kan voor 2050 genegeerd worden, aange-
zien aardgas in dit jaar is uitgefaseerd. Dit geldt niet voor het nulalternatief waardoor Figuur 5.7 waarschijn-
lijk een overschatting geeft voor de relatieve eindverbruikerskosten in de projectalternatieven. 
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beste verhouding tussen kosten en baten; de hoogste netto kosten worden gemaakt in het alterna-
tief dat inzet op lokale bronnen en lokale warmtenetten (2B). 
 
De vraag is wat op basis van deze MKBA geconcludeerd kan worden over de toekomst van het 
bestaande warmtenet, het Amernet. De MKBA laat zien dat warmtevoorziening via een regionaal 
warmtenet relatief gunstiger is dan de aanleg van lokale warmtenetten. De reden hiervoor ligt bij 
de mogelijkheid om via een regionaal net grootschalige warmtebronnen zoals hoge temperatuur 
geothermie en restwarmte te kunnen benutten. De kosten van de bronnen zijn per saldo lager dan 
lokale warmtebronnen. Het kostenvoordeel van de “regionale” bronnen is groter dan de kosten 
van de infrastructuur voor een regionaal net. Dit pleit voor behoud en uitbreiding van het regionale 
net.  
 
Voor de bronnenstrategie is van belang dat er geen grote verschillen zijn tussen de warmtebronnen 
die geschikt zijn voor aansluiting op een regionaal net. Het alternatief met inzet hoge temperatuur 
geothermie en restwarmte (1B) kent ongeveer gelijke kosten als het alternatief dat inzet op biomassa 
(1A). Bij de beoordeling van de strategie voor de bronnen kan een rol spelen dat de emissies voor 
biomassa officieel niet meetellen in de emissiekosten. De daadwerkelijke emissies voor biomassa 
verhogen de relatieve emissiekosten voor dit alternatief. 
 
Bij de lokale warmtebronnen zijn de kostenverschillen groter dan de bronnen die invoeden op een 
regionaal net. LTA kent voor de lokale netten een relatief gunstig kostenprofiel net als toepassing 
van MT- en LT-restwarmte. Warmte opgewekt met lokale biomassa is circa 40 procent duurder 
dan restwarmte en LTA. Aquathermie is circa 80 procent duurder per GJ dan biomassa. Zon-
thermie is de duurste optie van de warmtebronnen die invoeden op lokale netten. Voor de bron-
nenstrategie voor lokale bronnen is dus van belang dat lokaal beschikbare restwarmte optimaal 
wordt benut en dat vervolgens wordt gekeken op LTA kan worden toegepast.   
 
Voor de bronnenstrategie is verder van belang dat groengas een relatief kostenefficiënte energie-
drager is. Bij deze energiedrager is van belang of het aanbod in de regio voldoende zal zijn om aan 
de vraag naar groengas voor de warmtevoorziening te voldoen. Er zijn opportuniteitskosten voor 
de aanwending van groengas in de gebouwde omgeving. Een sterke toename van de vraag naar 
groengas kan de marktprijs bovendien opdrijven waardoor de kosten van dit alternatief hoger kun-
nen uitpakken dan hier is berekend.  
 
All-electric is relatief duur ten opzichte van groengas vanwege de versterking van de elektriciteits-
netten die hiervoor benodigd is. Maar gezien eventueel schaars aanbod van groengas is all-electric 
een belangrijke warmtebron voor gemeenten die geen directe toegang kunnen krijgen tot een regi-
onaal of lokaal warmtenet. Om die reden speelt all electric in vrijwel iedere variant in deze MKBA 
een rol.  
 
Bij de bronnenstrategie zou eerst moeten worden gekeken of verbinding van lokale netten met een 
regionaal net mogelijk is. Vervolgens zou de aanleg van lokale overwogen moeten worden. Waar 
aansluiting op een lokaal of regionaal net vanwege de afstand tot de warmtebron niet realistisch is 
verdient warmtelevering op basis van groengas de voorkeur. Pas wanneer het regionale productie-
potentieel voor groengas onvoldoende blijkt zou toepassing van all-electric overwogen moeten 
worden.  
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Energiebesparing is onlosmakelijk verbonden met de warmtetransitie. 50 procent reductie van de 
warmtevraag in 2050 ten opzichte van 1990 is een ambitieus doel met aanzienlijke kosten. De 
MKBA heeft enkele varianten doorgerekend met een nog sneller tempo van energiebesparing. 
Deze extra energiebesparing brengt meerkosten met zich mee die niet opwegen tegen de daling 
van de energiekosten en de emissies die hierdoor mogelijk wordt. Hieraan kan de conclusie worden 
verbonden dat een hoger tempo van energiebesparing niet automatisch rendabel is in maatschap-
pelijk opzicht. De regio’s zouden moeten streven naar een energiebesparingsdoel dat aansluit bij 
de bredere doelstelling van de warmtetransitie, maar redelijk kosten-efficiënt kan worden gereali-
seerd. Voorbij dit optimum zullen de maatschappelijke kosten van energiebesparing sneller oplo-
pen dan de maatschappelijke baten.   
 
De MKBA is opgesteld voor twee RES-regio’s. De uitsplitsing van de maatschappelijke kosten en 
baten per regio maakt duidelijk dat de afwegingen niet wezenlijk verschillen. De hier geschetste 
opties voor de bronnenstrategie en de aanbeveling tot uitbreiding van het regionale net gelden voor 
beide regio’s. De verschillen die optreden in de MKBA tussen West-Brabant en Hart van Brabant 
zijn vooral terug te voeren tot inzet van all-electric als warmtevoorziening. Dit onderstreept het 
relatieve kostennadeel van deze warmtetechnologie ten opzichte van groengas.  
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Bijlage A De warmte-infrastructuur 

Projectalternatief 1 – Regionaal net  

RES-regio Gemeente / Gebied Regionaal Lokaal Individueel 

West-Brabant 1. Alphen-Chaam 0% 60% 40% 
 2. Altena 0% 70% 30% 
 3. Baarle-Nassau 0% 60% 40% 
 4. Bergen op Zoom 60% 20% 20% 
 5. Breda 70% 10% 20% 
 6. Drimmelen 20% 20% 60% 
 7. Etten-Leur 0% 30% 70% 
 8. Geertruidenberg 60% 10% 30% 
 9. Halderberge 20% 50% 30% 
 10. Moerdijk 30% 40% 30% 
 11. Oosterhout 70% 20% 10% 
 12. Roosendaal 70% 20% 10% 
 13. Rucphen 0% 60% 40% 
 14. Steenbergen 10% 5% 85% 
 15. Woensdrecht 0% 60% 40% 
 16. Zundert 0% 60% 40% 
 A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 100% 0% 0% 
 B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 100% 0% 0% 
 C. Tuinbouwgebied Roosendaal 100% 0% 0% 
 D. Tuinbouwgebied Drimmelen 100% 0% 0% 
     

Hart van Brabant 1. Dongen 80% 10% 10% 
 2. Gilze en Rijen 0% 60% 40% 

 3. Goirle 0% 60% 40% 

 4. Heusden 80% 10% 10% 
 5. Haaren 0% 60% 40% 
 6. Hilvarenbeek 0% 40% 60% 

 7. Loon op Zand 0% 40% 60% 
 8. Oisterwijk 0% 40% 60% 
 9. Tilburg 60% 20% 20% 
 10. Waalwijk 80% 10% 10% 
 A tuinbouwgebied Dongen 100% 0% 0% 
 B tuinbouwgebied Heusden 100% 0% 0% 
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Projectalternatief 2a – Lokale netten met beperkte uitbreiding van bestaande regionaal net 

RES-regio Gemeente / Gebied Regionaal Lokaal Individueel 

West-Brabant 1. Alphen-Chaam 0% 50% 50% 
 2. Altena 0% 70% 30% 
 3. Baarle-Nassau 0% 50% 50% 
 4. Bergen op Zoom 0% 60% 40% 
 5. Breda 50% 30% 20% 
 6. Drimmelen 10% 30% 60% 
 7. Etten-Leur 0% 45% 55% 
 8. Geertruidenberg 15% 45% 40% 
 9. Halderberge 0% 70% 30% 
 10. Moerdijk 5% 35% 60% 
 11. Oosterhout 20% 45% 35% 
 12. Roosendaal 0% 70% 30% 
 13. Rucphen 0% 70% 30% 
 14. Steenbergen 0% 30% 70% 
 15. Woensdrecht 0% 70% 30% 
 16. Zundert 0% 50% 50% 
 A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 100% 0% 0% 
 B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 100% 
 C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 100% 
 D. Tuinbouwgebied Drimmelen 100% 0% 0% 
     

Hart van Brabant 1. Dongen 0% 80% 20% 
 2. Gilze en Rijen 0% 80% 20% 
 3. Goirle 0% 80% 20% 
 4. Heusden 0% 80% 20% 

 5. Haaren 0% 80% 20% 
 6. Hilvarenbeek 0% 60% 40% 
 7. Loon op Zand 0% 60% 40% 
 8. Oisterwijk 0% 80% 20% 
 9. Tilburg 35% 45% 20% 

 10. Waalwijk 0% 80% 20% 

 A tuinbouwgebied Dongen 50% 25% 25% 
 B tuinbouwgebied Heusden 0 50% 50% 
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Projectalternatief 2b – Lokale netten zonder behoud van het bestaand regionaal net 

RES-regio Gemeente / Gebied Regionaal Lokaal Individueel 

West-Brabant 1. Alphen-Chaam 0% 50% 50% 
 2. Altena 0% 70% 30% 
 3. Baarle-Nassau 0% 50% 50% 
 4. Bergen op Zoom 0% 60% 40% 
 5. Breda 0% 80% 20% 
 6. Drimmelen 0% 40% 60% 
 7. Etten-Leur 0% 45% 55% 
 8. Geertruidenberg 0% 60% 40% 
 9. Halderberge 0% 70% 30% 
 10. Moerdijk 0% 40% 60% 
 11. Oosterhout 0% 65% 35% 
 12. Roosendaal 0% 70% 30% 
 13. Rucphen 0% 70% 30% 
 14. Steenbergen 0% 30% 70% 
 15. Woensdrecht 0% 70% 30% 
 16. Zundert 0% 50% 50% 
 A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 100% 0% 
 B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 100% 0% 
 C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 100% 0% 
 D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 100% 0% 
     

Hart van Brabant 1. Dongen 0% 80% 20% 
 2. Gilze en Rijen 0% 80% 20% 
 3. Goirle 0% 80% 20% 
 4. Heusden 0% 80% 20% 

 5. Haaren 0% 60% 40% 

 6. Hilvarenbeek 0% 40% 60% 

 7. Loon op Zand 0% 40% 60% 
 8. Oisterwijk 0% 40% 60% 
 9. Tilburg 0% 80% 20% 
 10. Waalwijk 0% 80% 20% 
 A tuinbouwgebied Dongen 0% 75% 25% 
 B tuinbouwgebied Heusden 0% 50% 50% 
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Projectalternatief 3 – individuele oplossingen 

RES-regio Gemeente / Gebied Regionaal Lokaal Individueel 

West-Brabant 1. Alphen-Chaam 0% 10% 90% 
 2. Altena 0% 15% 85% 
 3. Baarle-Nassau 0% 10% 90% 
 4. Bergen op Zoom 0% 10% 90% 
 5. Breda 20% 5% 75% 
 6. Drimmelen 0% 5% 95% 
 7. Etten-Leur 0% 10% 90% 
 8. Geertruidenberg 7% 10% 83% 
 9. Halderberge 0% 15% 85% 
 10. Moerdijk 0% 5% 95% 
 11. Oosterhout 3% 10% 87% 
 12. Roosendaal 0% 15% 85% 
 13. Rucphen 0% 15% 85% 
 14. Steenbergen 0% 5% 95% 
 15. Woensdrecht 0% 15% 85% 
 16. Zundert 0% 10% 90% 
 A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 0% 100% 
 B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 100% 
 C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 100% 0% 
 D. Tuinbouwgebied Drimmelen 100% 0% 0% 
     

Hart van Brabant 1. Dongen 0% 10% 90% 
 2. Gilze en Rijen 0% 10% 90% 
 3. Goirle 0% 10% 90% 
 4. Heusden 0% 10% 90% 

 5. Haaren 0% 10% 90% 

 6. Hilvarenbeek 0% 10% 90% 

 7. Loon op Zand 0% 10% 90% 
 8. Oisterwijk 0% 10% 90% 
 9. Tilburg 27% 10% 63% 
 10. Waalwijk 0% 10% 90% 
 A tuinbouwgebied Dongen 50% 0% 50% 
 B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 100% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Bijlage B De warmtebronnen per projectalternatief (West-Brabant) 

Project- Alternatief 1 (regionaal) 
Zonthermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 
Geo-

thermie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa 
Rest-

warmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

Variant A (Nadruk op biomassa en 
restwarmte) 

Groen-
gas 

All-
electric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
2. Altena 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
3. Baarle-Nassau 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
4. Bergen op Zoom 2% 0% 0% 6% 6% 36% 4% 24% 1% 1% 0% 6% 14% 
5. Breda 1% 0% 0% 3% 3% 42% 2% 28% 1% 1% 0% 6% 14% 
6. Drimmelen 2% 0% 0% 6% 6% 12% 4% 8% 1% 1% 0% 18% 42% 
7. Etten-Leur 3% 0% 0% 9% 9% 0% 6% 0% 2% 2% 0% 21% 49% 
8. Geertruidenberg 1% 0% 0% 3% 3% 36% 2% 24% 1% 1% 0% 9% 21% 
9. Halderberge 5% 0% 0% 15% 15% 12% 10% 8% 3% 3% 0% 9% 21% 
10. Moerdijk 4% 0% 0% 12% 12% 18% 8% 12% 2% 2% 0% 9% 21% 
11. Oosterhout 2% 0% 0% 6% 6% 42% 4% 28% 1% 1% 0% 3% 7% 
12. Roosendaal 2% 0% 0% 6% 6% 42% 4% 28% 1% 1% 0% 3% 7% 
13. Rucphen 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
14. Steenbergen 1% 0% 0% 2% 2% 6% 1% 4% 0% 0% 0% 26% 60% 
15. Woensdrecht 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
16. Zundert 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 1 (regionaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie en 
groengas 

HT- 
Geother-

mie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

Variant B (Nadruk op geothermie, rest-
warmte & biomassa) 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
2. Altena 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
3. Baarle-Nassau 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
4. Bergen op Zoom 2% 0% 36% 6% 6% 18% 4% 0% 1% 1% 6% 6% 14% 
5. Breda 1% 0% 42% 3% 3% 21% 2% 0% 1% 1% 7% 6% 14% 
6. Drimmelen 2% 0% 12% 6% 6% 6% 4% 0% 1% 1% 2% 18% 42% 
7. Etten-Leur 3% 0% 0% 9% 9% 0% 6% 0% 2% 2% 0% 21% 49% 
8. Geertruidenberg 1% 0% 36% 3% 3% 18% 2% 0% 1% 1% 6% 9% 21% 
9. Halderberge 5% 0% 12% 15% 15% 6% 10% 0% 3% 3% 2% 9% 21% 
10. Moerdijk 4% 0% 18% 12% 12% 9% 8% 0% 2% 2% 3% 9% 21% 
11. Oosterhout 2% 0% 42% 6% 6% 21% 4% 0% 1% 1% 7% 3% 7% 
12. Roosendaal 2% 0% 42% 6% 6% 21% 4% 0% 1% 1% 7% 3% 7% 
13. Rucphen 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
14. Steenbergen 1% 0% 6% 2% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 26% 60% 
15. Woensdrecht 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
16. Zundert 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
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Project- Alternatief 1 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 

LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte (HT/MT) 
Rest-

warmte 
(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    
Variant C (Nadruk op geother-
mie, restwarmte, biomassa & ex-
tra warmtebesparing) 

Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Indi-
vidueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 

2. Altena 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
3. Baarle-Nassau 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
4. Bergen op Zoom 2% 0% 36% 6% 6% 18% 4% 0% 1% 1% 6% 6% 14% 
5. Breda 1% 0% 42% 3% 3% 21% 2% 0% 1% 1% 7% 6% 14% 

6. Drimmelen 2% 0% 12% 6% 6% 6% 4% 0% 1% 1% 2% 18% 42% 
7. Etten-Leur 3% 0% 0% 9% 9% 0% 6% 0% 2% 2% 0% 21% 49% 
8. Geertruidenberg 1% 0% 36% 3% 3% 18% 2% 0% 1% 1% 6% 9% 21% 
9. Halderberge 5% 0% 12% 15% 15% 6% 10% 0% 3% 3% 2% 9% 21% 
10. Moerdijk 4% 0% 18% 12% 12% 9% 8% 0% 2% 2% 3% 9% 21% 
11. Oosterhout 2% 0% 42% 6% 6% 21% 4% 0% 1% 1% 7% 3% 7% 

12. Roosendaal 2% 0% 42% 6% 6% 21% 4% 0% 1% 1% 7% 3% 7% 
13. Rucphen 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
14. Steenbergen 1% 0% 6% 2% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 26% 60% 
15. Woensdrecht 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
16. Zundert 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 

B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 

D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 60% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 2a (lokaal met behoud) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie en 
groengas 

HT- 
Geother-

mie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

 Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
2. Altena 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
3. Baarle-Nassau 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
4. Bergen op Zoom 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
5. Breda 3% 0% 0% 9% 9% 30% 6% 20% 2% 2% 0% 6% 14% 
6. Drimmelen 3% 0% 0% 9% 9% 6% 6% 4% 2% 2% 0% 18% 42% 
7. Etten-Leur 5% 0% 0% 14% 14% 0% 9% 0% 2% 2% 0% 17% 39% 
8. Geertruidenberg 5% 0% 0% 14% 14% 9% 9% 6% 2% 2% 0% 12% 28% 
9. Halderberge 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
10. Moerdijk 4% 0% 0% 11% 11% 3% 7% 2% 2% 2% 0% 18% 42% 
11. Oosterhout 5% 0% 0% 14% 14% 12% 9% 8% 2% 2% 0% 11% 25% 
12. Roosendaal 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
13. Rucphen 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
14. Steenbergen 3% 0% 0% 9% 9% 0% 6% 0% 2% 2% 0% 21% 49% 
15. Woensdrecht 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
16. Zundert 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Project- Alternatief 2b (lokaal zonder behoud) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie en 
groengas 

HT- 
Geother-

mie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

 Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
2. Altena 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
3. Baarle-Nassau 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
4. Bergen op Zoom 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
5. Breda 8% 0% 0% 24% 24% 0% 16% 0% 4% 4% 0% 6% 14% 
6. Drimmelen 4% 0% 0% 12% 12% 0% 8% 0% 2% 2% 0% 18% 42% 
7. Etten-Leur 5% 0% 0% 14% 14% 0% 9% 0% 2% 2% 0% 17% 39% 
8. Geertruidenberg 6% 0% 0% 18% 18% 0% 12% 0% 3% 3% 0% 12% 28% 
9. Halderberge 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
10. Moerdijk 4% 0% 0% 12% 12% 0% 8% 0% 2% 2% 0% 18% 42% 
11. Oosterhout 7% 0% 0% 20% 20% 0% 13% 0% 3% 3% 0% 11% 25% 
12. Roosendaal 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
13. Rucphen 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
14. Steenbergen 3% 0% 0% 9% 9% 0% 6% 0% 2% 2% 0% 21% 49% 
15. Woensdrecht 7% 0% 0% 21% 21% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 9% 21% 
16. Zundert 5% 0% 0% 15% 15% 0% 10% 0% 3% 3% 0% 15% 35% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 10% 0% 0% 30% 30% 0% 20% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 10% 0% 0% 30% 30% 0% 20% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 10% 0% 0% 30% 30% 0% 20% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 10% 0% 0% 30% 30% 0% 20% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 3 (individueel) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie en 
groengas 

HT- 
Geother-

mie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

Variant A (met name zonthermie en groen-
gas) 

Groen-
gas 

All-
elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 1% 63% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 19% 
2. Altena 2% 60% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 8% 18% 
3. Baarle-Nassau 1% 63% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 19% 
4. Bergen op Zoom 1% 63% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 19% 
5. Breda 0% 53% 0% 3% 0% 12% 0% 8% 1% 1% 0% 6% 16% 
6. Drimmelen 1% 67% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 9% 20% 
7. Etten-Leur 1% 63% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 19% 
8. Geertruidenberg 1% 58% 0% 3% 3% 4% 2% 3% 1% 1% 0% 7% 17% 
9. Halderberge 2% 60% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 8% 18% 
10. Moerdijk 1% 67% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 9% 20% 
11. Oosterhout 1% 61% 0% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 8% 18% 
12. Roosendaal 2% 60% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 8% 18% 
13. Rucphen 2% 60% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 8% 18% 
14. Steenbergen 1% 67% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 9% 20% 
15. Woensdrecht 2% 60% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 8% 18% 
16. Zundert 1% 63% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 8% 19% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Project- Alternatief 3 (individueel) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie en 
groengas 

HT- 
Geother-

mie 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 
water-

stof 

  

Variant B (met name groengas en all-elec-
tric) 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Alphen-Chaam 1% 18% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 22% 50% 
2. Altena 2% 17% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 20% 48% 
3. Baarle-Nassau 1% 18% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 22% 50% 
4. Bergen op Zoom 1% 18% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 22% 50% 
5. Breda 0% 15% 0% 3% 0% 12% 0% 8% 1% 1% 0% 18% 42% 
6. Drimmelen 1% 19% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 23% 53% 
7. Etten-Leur 1% 18% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 22% 50% 
8. Geertruidenberg 1% 17% 0% 3% 3% 4% 2% 3% 1% 1% 0% 20% 46% 
9. Halderberge 2% 17% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 20% 48% 
10. Moerdijk 1% 19% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 23% 53% 
11. Oosterhout 1% 17% 0% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 21% 49% 
12. Roosendaal 2% 17% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 20% 48% 
13. Rucphen 2% 17% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 20% 48% 
14. Steenbergen 1% 19% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 23% 53% 
15. Woensdrecht 2% 17% 0% 5% 5% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 20% 48% 
16. Zundert 1% 18% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 22% 50% 
A. Tuinbouwgebieden Moerdijk 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 55% 
B. Tuinbouwgebieden Steenbergen 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 55% 
C. Tuinbouwgebied Roosendaal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
D. Tuinbouwgebied Drimmelen 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Bijlage C De warmtebronnen per projectalternatief (Hart van Brabant) 

Project- Alternatief 1 (regionaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en 
groengas 

HT- 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

Variant A (met name biomassa en HT-
restwarmte) 

Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 0% 5% 5% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 

2. Gilze en Rijen 0% 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 

3. Goirle 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 12% 28% 

4. Heusden 0% 0% 0% 0% 10% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 

5. Hilvarenbeek 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 18% 42% 

6. Loon op Zand 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 18% 42% 

7. Oisterwijk 0% 0% 0% 10% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 42% 

8. Tilburg 0% 0% 0% 0% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

9. Waalwijk 0% 0% 0% 0% 10% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 1 (regionaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 

LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

Variant B (met name geothermie en restwarmte 
waterstof) 

Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 80% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

2. Gilze en Rijen 0% 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

3. Goirle 0% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

4. Heusden 0% 0% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

5. Hilvarenbeek 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

6. Loon op Zand 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

7. Oisterwijk 0% 0% 0% 10% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

8. Tilburg 0% 0% 60% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 

9. Waalwijk 0% 0% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

Project- Alternatief 1 (regionaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 

LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte (HT/MT) 
Rest-

warmte 
(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

Variant C (met name geothermie 
en restwarmte waterstof, met ex-
tra besparingen warmtevraag) 

Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Indi-
vidueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 80% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

2. Gilze en Rijen 0% 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

3. Goirle 0% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 

4. Heusden 0% 0% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

5. Hilvarenbeek 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

6. Loon op Zand 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

7. Oisterwijk 0% 0% 0% 10% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 

8. Tilburg 0% 0% 60% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 

9. Waalwijk 0% 0% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

  



78  BIJLAGE C 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 2a (lokaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 

LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte (HT/MT) 
Rest-

warmte 
(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

  Geother-
mie Groengas All-elec-

tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Indi-
vidueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 0% 10% 20% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 6% 14% 

2. Gilze en Rijen 20% 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

3. Goirle 20% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

4. Heusden 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 6% 14% 

5. Hilvarenbeek 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 

6. Loon op Zand 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 

7. Oisterwijk 20% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

8. Tilburg 0% 0% 35% 25% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

9. Waalwijk 20% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 6% 14% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 8% 18% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 15% 35% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

Project- Alternatief 2b (lokaal) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 

LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte (HT/MT) 
Rest-

warmte 
(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

  Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Indi-
vidueel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 0% 10% 20% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 6% 14% 

2. Gilze en Rijen 20% 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

3. Goirle 20% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

4. Heusden 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 6% 14% 

5. Hilvarenbeek 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 

6. Loon op Zand 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 

7. Oisterwijk 20% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

8. Tilburg 0% 0% 0% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

9. Waalwijk 20% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 14% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 8% 18% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 15% 35% 

 
  



80  BIJLAGE C 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Project- Alternatief 3 (individueel) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en 
groengas 

HT- 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

Variant A (met name zonthermie en 
groengas) 

Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individu-
eel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Gilze en Rijen 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Goirle 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4. Heusden 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5. Hilvarenbeek 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6. Loon op Zand 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7. Oisterwijk 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8. Tilburg 0% 63% 27% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9. Waalwijk 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 

Project- Alternatief 3 (individueel) 
Zon-

thermie 

Zon-
thermie 

en groen-
gas 

HT- 
LTA 

Aquather-
mie en 

Terrather-
mie 

Biomassa Restwarmte 
(HT/MT) 

Rest-
warmte 

(LT) 

Rest-
warmte 

waterstof 

    

Variant B (met name all- electric) Geother-
mie 

Groen-
gas 

All-elec-
tric 

R = Regionaal, L = Lokaal, I = Individu-
eel L I R L L R L R L L R I I 

1. Dongen 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

2. Gilze en Rijen 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

3. Goirle 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

4. Heusden 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

5. Hilvarenbeek 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

6. Loon op Zand 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

7. Oisterwijk 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

8. Tilburg 0% 0% 27% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 44% 

9. Waalwijk 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 63% 

A tuinbouwgebied Dongen 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 35% 

B tuinbouwgebied Heusden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 
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Vooraf
RES als onderdeel van de REKS in HvB

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) 

Naast de energietransitie speelt op regionaal en lokaal niveau ook klimaatadaptie een 

belangrijke rol. De regio Hart van Brabant heeft ervoor gekozen om de klimaatadaptatie te 

koppelen aan de energietransitie, daarom spreken we in Hart van Brabant over een 

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). 

Meer informatie over de REKS is hier te vinden: https://www.regio-

hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-

klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie

RES als onderdeel van de REKS in HvB

In deze rapportage ligt de focus op de netimpact van de Regionale Energiestrategie (RES), 

daar waar RES staat kan ook REKS gelezen worden. 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie
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Samenvatting
Realisatie RES, systeemefficiëntie en gezamenlijk uitvoeringsprogramma
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RES als input voor het Investeringsplan Enexis 

De RES-regio zet de stap van concept-RES naar RES 1.0. Op basis van de 

aangeleverde gegevens heeft Enexis Netbeheer (hierna: Enexis) de impact van 

de plannen op de energie-infrastructuur bepaald. Om een juiste inschatting van 

de netimpact te maken hebben we gebruik gemaakt van een integrale 

doorrekening, waarbij ook rekening is gehouden met de toekomstige 

ontwikkelingen in andere sectoren. Er is in beeld gebracht waar knelpunten 

ontstaan en welke netinvesteringen nodig zijn om de RES 1.0 ambities te 

realiseren. 

De RES 1.0 geeft richting aan het Investeringsplan van Enexis, dat 2-jaarlijks 

wordt herijkt. Tussentijdse aanpassingen, al dan niet voortkomend uit 

ontwikkelingen in de markt, kunnen impact hebben op de haalbaarheid van de 

RES. Ontwikkelingen uit de markt betreft ook de aanvragen die niet 

vergunningplichtig zijn en toch door Enexis in behandeling moeten worden 

genomen. 

Systeemefficiëntie voor een uitvoerbare en betaalbare RES

De totale maatschappelijke kosten, het ruimtebeslag en de benodigde tijd in de 

uitvoering is fors. Door in te zetten op systeemefficiëntie zijn besparingen 

mogelijk. Daarom geven we, naast de analyseresultaten, ook adviezen over het 

verhogen van de systeemefficiëntie. 

Met de adviezen ten aanzien van de systeemefficiëntie kan een RES-regio sturen 

op keuzes die bijdragen aan een uitvoerbare en betaalbare RES.

Een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de realisatie van de RES

Een uitvoerbare RES vraagt ook om het programmeren van plannen in de tijd. 

Uitbreiding van de energie-infrastructuur kent langere doorlooptijden dan de 

ontwikkeling van duurzame opwek. Starten met de realisatie van duurzame 

opwek waar netcapaciteit beschikbaar is, is sterk aan te bevelen. 

Start daarom tijdig met benodigde planprocedures voor de energie-infrastructuur 

en onderzoek hoe planprocedures versneld kunnen worden. Samenwerken in 

gebiedsprocessen en het erkennen van wederzijdse belangen, kunnen tot een 

beter, sneller en gedragen planproces leiden. 



Samenvatting
Netimpact
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Netimpact van de RES 1.0 

 Er worden op 8 stations knelpunten verwacht, 6 daarvan ontstaan al voor 2025. 

 De knelpunten zijn een gevolg van beperkte capaciteit op de HS/MS-stations van 

Enexis en/of op het hoogspanningsnet van TenneT.

Netimpact voor Enexis 

Onderdeel van de oplossing voor de 8 knelpunten zijn 8 investeringen voor Enexis. 

Daarnaast zijn ook investeringen van TenneT benodigd voor uitbreiding van het 

hoogspanningsnet.  

 6 HS/MS-stations moeten worden uitgebreid. Voor deze stations geldt dat de 

beschikbare capaciteit op het net van Enexis pas benut kan worden na 

uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT. 

 2 nieuwe HS/MS-stations moeten worden gerealiseerd. Het gaat hier over een 

nieuw station in de omgeving Geertruidenberg/Moerdijk (regio West-Brabant) en 

in het gebied tussen de regio’s Hart van Brabant, Noord-oost Brabant en 

Metropoolregio Eindhoven.

De totale impact op tijd, ruimte en kosten op basis van benodigde uitbreidingen en 

nieuwe stations voor Enexis is hieronder weergegeven.

€42-60 miljoen

> €50 miljoen

situatieafhankelijk

30.000-90.000 m²

4-6 jaar per station

5-7 jaar per station

2x

6x

Nieuw 
HS/MS-station

Uitbreiding 
HS/MS-station

Geen knelpunt verwacht 1 stations

Knelpunt verwacht na 2025 2 stations

Knelpunt verwacht in 2025 of eerder 6 stations

Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar 0 stations 



Samenvatting
Conclusies en aanbevelingen netimpact Enexis en TenneT
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Conclusies op netimpact Enexis 

 Uitbreiding van 6 stations noodzakelijk. De uitbreidingen van de stations 

waar een knelpunt voor 2025 verwacht wordt aan Enexis-zijde zijn al gepland. 

 Realisatie van 2 nieuwe stations noodzakelijk.

 Omgeving Geertruidenberg/Moerdijk (regio West-Brabant): naast een 

knelpunt op station Geertruidenberg ontstaat in de regio West-Brabant ook 

een knelpunt op station Moerdijk. In deze omgeving moet daarom gekeken 

worden naar de realisatie van een nieuw station. Hiervoor zijn nog geen 

concrete plannen of afspraken, het is daarom onzeker of dit vóór 2030 

gerealiseerd kan worden. 

 Het gebied tussen de regio’s HvB, NOB en MRE: omdat de capaciteit in het 

gebied tussen Hart van Brabant, Noord-oost Brabant en Metropoolregio 

Eindhoven beperkt is, moet gekeken worden naar de realisatie van een 

nieuw station. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen of afspraken, het is 

daarom onzeker of dit vóór 2030 gerealiseerd kan worden. 

 Zon op dak biedt voordelen, maar heeft ook impact. 

Zon op dak wordt aangesloten op het midden- en laagspanningsnet en heeft 

als voordeel dat opwek en (lokaal) verbruik dicht bij elkaar ligt. Als dit echter 

op grote schaal plaatsvindt, zullen ‘overschotten’ ontstaan die worden 

teruggevoerd naar het bovenliggende net. Meer dan de helft van het totale 

vermogen van de RES 1.0 Hart van Brabant bestaat uit gebouw-gebonden 

zon. Uitbreidingen in de onderliggende netten zijn noodzakelijk voor de 

realisatie van de RES, en vormen daarmee ook een groot onderdeel van het 

totale werkpakket van Enexis.

Aanbevelingen op netimpact Enexis 

 Het bouwen van een nieuw station is een langdurig proces. 

Men dient rekening te houden met het vergunningenproces vanuit een 

gemeente. Advies van de netbeheerders aan overheden is om het bestemmen 

en vergunnen van de initiatieven gelijk op te laten lopen met de realisatie van 

de daarvoor benodigde infrastructuur. Daarnaast is afstemming tussen de 

grensregio’s met betrekking tot nieuw te realiseren stations aanbevolen.  

 Clustering van projecten. Door clustering van projecten, zijn deze van 

voldoende omvang om direct aangesloten te kunnen worden op een HS/MS-

station. Dit schept bovendien meer ruimte op de onderliggende netten.

Conclusies en aanbevelingen op netimpact TenneT

 Uitbreiding hoogspanningsnet noodzakelijk voor RES-realisatie. 

Voor 8 stations geldt dat er op dit moment onvoldoende teruglevercapaciteit

beschikbaar is om het RES-bod te faciliteren. Voor de stations Boxtel, 

Geertruidenberg, Tilburg West, Tilburg Zuid, ‘s Hertogenbosch West en 

Waalwijk levert dit op korte termijn al een knelpunt op (in 2025 of eerder). 

 Netvisie TenneT en Enexis als input voor programmering RES. 

Welke stations op welk moment meer teruglevercapaciteit beschikbaar krijgen 

moet nog verder uitgewerkt worden in de toekomstige netvisie van TenneT en 

Enexis voor Noord-Brabant. De RES is input voor deze netvisie, en de netvisie 

wordt vervolgens opgenomen in het Investeringsplan van TenneT. Doordat de 

netvisie nog niet uitgewerkt is, is het nog onzeker of het RES-bod vóór 2030 

door TenneT kan worden gefaciliteerd. De tijdslijn en planning die volgt uit de 

netvisie zijn daarom essentieel voor de programmering van de RES. 



Samenvatting
Systeemefficiëntie aanbevelingen
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Door in te zetten op systeemefficiëntie zijn besparingen mogelijk. De belangrijkste aanbevelingen 

voor de RES-regio zijn:

Bestaande infrastructuur optimaal benut

 In de regio Hart van Brabant kan gekeken worden naar het verplaatsen van zoekgebieden naar 

station Oosteind en Tilburg Noord, hier is nog ruimte beschikbaar voor duurzame opwek.

Transport minimaliseren door combineren energievraag en -aanbod

 Op station Oosteind en Tilburg Noord is de (toekomstige) energievraag dominant, op Tilburg 

West en Waalwijk is energieaanbod dominant, het verplaatsen van initiatieven van Tilburg West 

naar Oosteind, en van Waalwijk naar Tilburg Noord zorgt voor een evenwichtigere verdeling. 

Evenwichtige verdeling wind en zon

 Wind heeft meer vollasturen, en daardoor een lager aansluitvermogen voor dezelfde 

hoeveelheid energie. In Hart van Brabant zien we op de meeste stations overwegend zon, hier 

is nog winst te behalen. De totale verhouding zon/wind in de regio is 80/20 (op basis van 

opgesteld vermogen), een optimale verhouding van wind en zon ligt rond de 50/50. 

Clusteren en gezamenlijk aansluiten van wind en zon (voor initiatiefnemers)

 Een klein aantal grootschalige projecten in plaats van meerdere kleine projecten kan veel 

besparen op ruimte, maatschappelijke kosten en uitvoeringscapaciteit voor het realiseren van 

de aansluitingen.

 Daarbij kan nog meer winst behaald worden met het gezamenlijk aansluiten en aftoppen van 

clusters. Met cable pooling kan zon en wind op één aansluiting gecombineerd worden, en kan 

gericht gekeken worden naar het afregelen van de gezamenlijke piek. De regio kan hierin 

helpen door voorwaarden en mogelijkheden te scheppen.

 Met 30% individuele curtailment van zonne-opwek is rekening gehouden in de RES analyse (zie 

ook convenant Stroom Betaalbaar op het Net). 

Storingsreserve benutten (voor de netbeheerder)

 Het gebruik van de ‘vluchtstrook’ is meegenomen in de RES analyse, hierdoor ontstaat op 

station Geertruidenberg meer ruimte voor duurzame opwek. 

Systeem-

efficiëntie

Wind-Zon 

initiatiefnemers

Netbeheerder

RES-Regio ◆ Storingsreserve 

(redundantie) 

gebruiken voor 

het transport van 

duurzame opwek



◆ Clusteren en gezamenlijk 

aansluiten van wind en 

zon (cable pooling)

◆ Afspraken maken over het 

aftoppen





• Bestaande infrastructuur 

optimaal benut

◆ Transport minimaliseren 

door combineren 

energievraag en 

-aanbod

◆ Evenwichtige verdeling 

wind en zon (idealiter 

een 50/50) en waar 

mogelijk op één 

aansluiting







https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/netbeheerders-en-zonsector-slaan-handen-ineen-1414
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1. Introductie



Introductie
Van concept-RES naar RES 1.0
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Verschil in aangeleverde gegevens concept-RES en RES 1.0

In het voorjaar van 2020 is de netimpact van de concept-RES bepaald door Enexis. Hierbij is impact 

van de regionale plannen op de energie-infrastructuur is geduid. Met behulp van deze inzichten en 

adviezen is de concept-RES verder uitgewerkt richting een RES 1.0. De verschillen tussen de 

aangeleverde gegevens (voor Wind op land, Grootschalige zonnevelden, Grootschalig gebouw-

gebonden zon) van de concept-RES en die van de RES 1.0 zijn inzichtelijk in de figuur rechts. 

Het grootste verschil is een toename van bijna 150 MW aan Grootschalige gebouw-gebonden zon. 

Deze toename is in lijn met de ontwikkelingen in de markt, op dit moment zien we dat er veel 

aanvragen binnenkomen voor grootschalige zon op dak. 

Verschil in netimpactanalyse concept-RES en RES 1.0

De netbeheerders hebben een aantal wijzigingen in de analyse doorgevoerd, zodat de netimpact nog 

beter kan worden ingeschat. Het volgende is gewijzigd in de netimpactanalyse: 

 Waar bij de concept-RES de focus lag op het bepalen van de impact van grootschalige opwek, is in 

deze doorrekening ook aandacht geweest voor de vraagzijde van het elektriciteitsnet. 

 Er wordt (op onderdelen) gebruik gemaakt van gegevens van de netbeheerders in plaats van 

landelijke back-up gegevens. In Bijlagen ‘Aangeleverde gegevens’ is toegelicht voor welke 

gegevens dit het geval is. 

 In deze doorrekening wordt meer inzicht gegeven in de impact van het RES-bod op het 

middenspanningsnet en het laagspanningsnet. 

 De impact van de RES’en op het elektriciteitsnet van TenneT is uitgewerkt. De analyse van TenneT

is onderdeel van deze netimpactrapportage, de uitwerking is te vinden in de Bijlagen.
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2. Regio in beeld



Regio in beeld
Hart van Brabant
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De RES-regio Hart van Brabant bestaat op dit moment uit 9 gemeenten:

 Dongen

 Gilze-Rijen

 Goirle

 Heusden

 Hilvarenbeek

 Loon op Zand

 Oisterwijk

 Tilburg

 Waalwijk

Op de kaart zijn ook de omliggende RES-regio’s weergegeven.
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Regio in beeld
Energie-infrastructuur

Elektriciteit

5 HS/MS-stations binnen de RES-regio.

4 HS/MS-stations net buiten of op de regiogrenzen, 

deze stations hebben een deel van het verzorgings-

gebied in Hart van Brabant liggen, deze zijn daarom 

meegenomen in deze doorrekening.

Deze 9 stations zijn in de afbeelding hieronder 

weergegeven, net zoals de hoogspannings-

verbindingen tussen deze stations.

Gas

14 gasontvangststations binnen de RES-regio.

In de doorrekening is de impact op het gasnet niet 

bepaald. Bij een volgende doorrekening kan dit ook 

meegenomen worden, waaronder aspecten rondom 

groen gas. 

Warmte(netten)

In de doorrekening van dit bod is er nog 

niet gekeken naar de impact van 

additionele warmtenetten op de 

elektriciteits- en gasnetten. 



Regio in beeld
Transportschaarste
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Transportschaarste als gevolg van markt ontwikkelingen 

Enexis heeft in de laatste jaren veel grootschalige duurzame energieprojecten 

aangesloten. Hierdoor neemt de druk op het elektriciteitsnet snel toe. Een 

zonnepark bouwen kost veel minder tijd dan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. 

Als gevolg hiervan heeft Enexis in een aantal gebieden transportschaarste moeten 

afkondigen. In deze gebieden geldt dat er beperkte of geen capaciteit beschikbaar is 

voor de grootschalige teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit. 

Op de kaart is te zien waar in het Enexisgebied, momenteel schaarste is op ons 

energienet. Er zijn op dit moment meerdere HS/MS-stations in de RES regio Hart 

van Brabant waar nog maar beperkt transportcapaciteit voor teruglevering

beschikbaar is. Van beperkte transportcapaciteit is sprake als het teveel aan 

geprognotiseerde aanvragen de beschikbare vrije capaciteit van een station 

overschrijdt, er geldt op dat moment dan aangepaste offerteprocedure (voor 

aansluitingen >1.75 MVA). 

Breng het RES-bod en markt ontwikkelingen in lijn met elkaar 

In deze netimpactrapportage is de impact van het RES-bod bepaald. Voor het 

realiseren van de RES-doelstellingen is het belangrijk om het RES-bod en markt-

initiatieven in lijn met elkaar te brengen. Het is daarom ook aanbevolen enkel 

projecten te vergunnen die ook vastgelegd zijn in de RES. 

In overleg met Enexis kan gekeken worden welke initiatieven uit de markt, die bij 

ons bekend zijn, wel of niet zijn meegenomen in het RES-bod. Daarnaast kan, om 

inzicht te krijgen in de markt-initiatieven, ook gebruik worden gemaakt van de SDE-

viewer en projectenlijst. 

De informatie op deze kaart is een indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden 

ontleend. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd, maar specifieke situaties in ons 

net kunnen afwijken van wat op deze kaart te zien is. Voor de actuele situatie en meer 

informatie over transportschaarste wordt verwezen naar: 

https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde/volg-sde
https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste


3. Aangeleverde gegevens
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Regionale sectorale ontwikkelingen

16

Hiernaast zien we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor de 

vraagzijde (bovenste vijf balkjes) en voor de aanbodzijde (onderste vier balkjes) 

in de regio. De ontwikkelingen voor de onderste drie aanbodcategorieën 

(Grootschalig zon op dak, Grootschalig zon op veld en Wind) zijn gebaseerd op 

gegevens die zijn aangeleverd door de regio. 

Het valt op dat ontwikkeling in duurzame opwek relatief groot is. Meestal is het 

dan ook zo dat in het jaar 2030 de aanbodzijde een grotere impact heeft op ons 

elektriciteitsnet dan de vraagzijde. Hoewel het voorkomt dat de vraagzijde op 

sommige stations een probleem oplevert. Omdat het doel is de impact van het 

RES-bod te bepalen, ligt de focus in de doorrekening op duurzame opwek. 
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In de afbeelding hiernaast is weergegeven of en wanneer er knelpunten ontstaan 

op HS/MS-stations, gebaseerd op het RES-bod en de huidige beschikbare 

vermogens op deze stations. Voor 6 grensstations in de regio (Geertruidenberg, 

Oosteind, Waalwijk, Tilburg Zuid, ‘s Hertogenbosch West en Boxtel) is rekening 

gehouden met het RES 1.0 bod van West-Brabant en de Concept-RES biedingen 

van Noord-oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven. 

 Er is 1 station waar het RES-bod geen knelpunt oplevert, dit station heeft 

voldoende capaciteit om het RES-bod voor 2030 te realiseren: Oosteind.

 Op 2 stations is op korte termijn nog ruimte voor extra duurzame opwek 

aanwezig er wordt een knelpunt verwacht na 2025: Tilburg Noord en Tilburg 

Centrum.

 Op 6 stations wordt op korte termijn een knelpunt verwacht, in 2025 of eerder: 

Tilburg West, Tilburg Zuid, Geertruidenberg, Waalwijk, ‘s Hertogenbosch West 

en Boxtel. 

De knelpunten zijn een gevolg van beperkte capaciteit op het hoogspanningsnet 

(HS-net) van TenneT en/of op het HS/MS-station van Enexis. Om congestie op het 

HS-net te voorkomen wordt per station een zogenoemd ‘terugleverlimiet’ van 

TenneT gehanteerd. Deze limiet is een eerste indicatie voor mogelijke congestie, 

het daadwerkelijk optreden van congestie hangt af van de belasting in het HS-net, 

en is daardoor afhankelijk van de verdeling van vraag en aanbod over meerdere 

stations. 

Op de volgende slide wordt dieper ingegaan op de beschikbare capaciteit op de 

HS/MS-stations en de impact van de benodigde uitbreidingen voor Enexis. Voor 

inzicht in de toekomstige uitbreidingen op het HS-net wordt verwezen naar de 

Bijlagen ‘Netimpact TenneT’. 

Geen knelpunt verwacht 1 stations

Knelpunt verwacht na 2025 2 stations

Knelpunt verwacht in 2025 of eerder 6 stations

Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar 0 stations 



Impact op elektriciteitsnet
Duiding van de knelpunten (1)
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Netimpact TenneT

Naast de huidige en toekomstige beschikbare capaciteit van Enexis, is in de grafiek ook 

de huidige teruglevercapaciteit voor het hoogspanningsnet inzichtelijk gemaakt, met 

behulp van de donkerpaarse lijn. De donkerpaars omlijnde capaciteit kan pas benut 

worden na uitbreiding op het hoogspanningsnet. 

 Op 8 stations is op dit moment onvoldoende teruglevercapaciteit beschikbaar 

voor het RES-bod: Boxtel, Geertruidenberg, ‘s Hertogenbosch West, Tilburg Centrum, 

Tilburg Noord, Tilburg West, Tilburg Zuid en Waalwijk. Voor de stations Boxtel, 

Geertruidenberg, Tilburg West, Tilburg Zuid, ‘s Hertogenbosch West en Waalwijk levert 

dit op korte termijn al een knelpunt op (in 2025 of eerder). Voor inzicht in de 

toekomstige uitbreidingen en capaciteit op het hoogspanningsnet wordt verwezen naar 

de Bijlagen ‘Netimpact TenneT’. 

Netimpact Enexis 

In de grafiek is per station in grijs weergegeven welk deel van het RES-bod op dit 

moment kan worden aangesloten (zonder netuitbreiding Enexis). In oranje is 

zichtbaar welk deel na uitbreiding door Enexis extra aangesloten kan worden. Het 

bovenste blok is groen of rood, het toont ofwel de vrije ruimte die overblijft 

(groen), ofwel het tekort aan capaciteit om het RES-bod aan te sluiten (rood). 

 Op 6 stations uitbreidingen benodigd en mogelijk. 

Het gaat hier om de stations Boxtel, Geertruidenberg, ‘s Hertogenbosch West, 

Tilburg West, Tilburg Zuid en Waalwijk. Op de stations Tilburg West, 

Geertruidenberg, en Waalwijk ontstaat op korte termijn al een capaciteitstekort 

(in 2025 of eerder), de benodigde uitbreidingen (aan Enexis-zijde) zijn al 

gepland. 

 Nieuwe stations in omgeving Geertruidenberg/Moerdijk (regio West-

Brabant) en het gebied tussen de regio’s HvB, NOB en MRE.

Op station Geertruidenberg is na de opgenomen uitbreiding geen mogelijkheid 

meer voor verdere uitbreiding. Hierdoor kan het volledige knelpunt niet worden 

opgelost, als (tijdelijke) oplossing kan de ‘vluchtstrook’ ingezet worden, opwek 

wordt dan niet redundant aangesloten. Omdat in de regio West-Brabant ook 

een knelpunt op station Moerdijk ontstaat, is in de omgeving Moerdijk/ 

Geertruidenberg een nieuw station nodig. Ook op station Boxtel zijn de 

uitbreidingsmogelijkheden beperkt, of en wanneer een knelpunt ontstaat is 

afhankelijk van het RES-bod van de grensregio’s. Omdat de capaciteit in het 

gebied tussen Hart van Brabant, Noord-oost Brabant en Metropoolregio 

Eindhoven beperkt is, moet ook hier gekeken worden naar mogelijkheden voor 

de realisatie van een nieuw station. Afstemming tussen de grensregio’s met 

betrekking tot dit nieuw te realiseren station is aanbevolen. 
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* Station Tilburg Centrum is gekoppeld aan Tilburg Noord. Er geldt daarom een 

gezamenlijk terugleverlimiet, welke afhankelijk is van de belasting op beide stations. 



Impact op elektriciteitsnet
Duiding van de knelpunten (2)

Als oplossing voor de 8 knelpunten, moet Enexis 6 stations uitbreiden 

(‘s Hertogenbosch West, Boxtel, Tilburg Zuid, Tilburg West, Waalwijk en 

Geertruidenberg) en 2 nieuwe stations realiseren (in de omgeving Geertruidenberg/ 

Moerdijk en het gebied tussen de regio’s HvB, NOB en MRE). 

De uitbreidingen van de stations waar een knelpunt voor 2025 verwacht wordt aan 

Enexis-zijde zijn al gepland. De beschikbare capaciteit op het net van Enexis kan 

echter pas benut worden na uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT. 

Voor 8 stations (Boxtel, Geertruidenberg, ‘s Hertogenbosch West, Tilburg Centrum, 

Tilburg Noord, Tilburg West, Tilburg Zuid en Waalwijk) geldt dat er op dit moment 

onvoldoende teruglevercapaciteit op het hoogspanningsnet beschikbaar is om het 

RES-bod te faciliteren. Voor de stations Boxtel, Geertruidenberg, Tilburg West, 

Tilburg Zuid, ‘s Hertogenbosch West en Waalwijk levert dit op korte termijn al een 

knelpunt op (in 2025 of eerder). 

Er dient rekening mee te worden gehouden dat het bouwen van een station een 

lang proces is, wat 7 jaar kan duren, en afhankelijk is van verleende vergunningen 

vanuit een gemeente. Afstemming tussen de grensregio’s is aanbevolen met 

betrekking tot de programmering van de RES. 

Het dringende advies van de netbeheerders aan overheden is om het bestemmen 

en vergunnen van de initiatieven gelijk op te laten lopen met de realisatie van de 

daarvoor benodigde infrastructuur. 

Uitbreiding van bestaande HS/MS-station 6

Nieuw te bouwen HS/MS-station 2

Geen knelpunt verwacht 1 stations

Knelpunt verwacht na 2025 2 stations

Knelpunt verwacht in 2025 of eerder 6 stations

Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar 0 stations 
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*

De indicatieve kosten voor Enexis, ten behoeve van netinvesteringen voor de 

realisatie van het RES-bod, zijn in de figuur rechts geïllustreerd. Kosten voor 

TenneT zijn hierin niet meegenomen. Vanzelfsprekend gaan hogere ambitieniveaus 

gepaard met hogere maatschappelijke kosten. 

 Grotere projecten hebben vaak alleen impact op de HS/MS-stations. 

Deze projecten worden direct aangesloten op de stations, denk aan meerdere 

windmolens of een groot zonnepark (>6 MW). Uitbreidingen van HS/MS-stations 

gaan gepaard met hoge kosten, lange doorlooptijden en voor nieuwe stations 

ook een groot ruimtebeslag. 

 De kleinere projecten hebben naast impact op de HS/MS-stations ook 

impact op de onderliggende netten. Deze projecten worden aangesloten op 

het midden- en laagspanningsnet, denk aan kleinere zonneparken en zon op 

dak. Dit heeft als voordeel dat opwek en (lokaal) verbruik dicht bij elkaar ligt. Als 

dit echter op grote schaal plaatsvindt, zullen ‘overschotten’ ontstaan die worden 

teruggevoerd naar het bovenliggende net. 

 Meer dan de helft van het totale vermogen van de RES 1.0 Hart van Brabant 

bestaat uit gebouw-gebonden zon. Uitbreidingen in de onderliggende netten 

zijn daarom noodzakelijk voor de realisatie van de RES, en vormen daarmee ook 

een groot onderdeel van het totale werkpakket van Enexis.

 Clustering van projecten. Om onderliggende netten te ontlasten wordt 

aanbevolen om projecten te clusteren, zodat deze van voldoende omvang zijn 

om direct aangesloten te kunnen worden op een HS/MS-station. 

 Integrale informatie over verschillende sectoren is nodig voor een volledig 

beeld van de impact op de onderliggende netten. Ontwikkelingen in de 

gebouwde omgeving (Transitievisie Warmte) en in de mobiliteitssector 

(elektrisch vervoer) zijn van grote impact op deze netvlakken. 

De inschatting van MS- en LS-kosten is indicatief, en niet gebaseerd op de gegevens 

die zijn aangeleverd door de RES-regio. Deze inschatting is gemaakt op basis van 

een scenariostudie waarbij is gerekend met vergelijkbare duurzame zon-vermogens 

als in het RES-bod.
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Impact op elektriciteitsnet
Aanbevelingen voor meer systeemefficiëntie

Meer informatie en aanbevelingen m.b.t. systeemefficiëntie is te vinden in de factsheet van NBNL ‘Systeemefficiëntie voor een betaalbare en uitvoerbare energietransitie’ 

en de regio-specifieke factsheet die aanvullend is opgesteld door Enexis.  

Bestaande infrastructuur optimaal benut

 Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande capaciteit door zon en wind aan te sluiten waar ruimte beschikbaar is.

 Benut de extra capaciteit die met uitbreidingen gerealiseerd wordt vollediger. 

 In de regio Hart van Brabant is nog relatief veel ruimte beschikbaar op station Oosteind en Tilburg Noord. Het is aanbevolen te kijken naar het verplaatsen 

van initiateven van Tilburg West naar Oosteind, en van Waalwijk naar Tilburg Noord. 

Transport minimaliseren door combineren energievraag en –aanbod 

 Plaats opwek en verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar. Als vraag en aanbod in balans zijn, hoeft minder energie te worden getransporteerd. 

 Op station Oosteind en Tilburg Noord is de (toekomstige) energievraag dominant, en op station Tilburg West en Waalwijk is energieaanbod dominant, het 

verplaatsen van initiatieven van Tilburg West naar Oosteind, en van Waalwijk naar Tilburg Noord zorgt voor een betere verdeling.

Evenwichtige verdeling wind en zon

 Door zon en wind te mixen kan de beschikbare capaciteit efficiënter benut worden. Dit komt mede doordat opwekpieken niet altijd gelijktijdig zijn.

 Zoek naar mogelijkheden voor gecombineerde zoekgebieden of het aansluiten van zonprojecten bij bestaande windparken. 

 Een optimale verhouding van wind en zon ligt rond de 50/50. In Hart van Brabant zien we op de meeste stations een overwegend aandeel zon, hier is nog 

winst te behalen. De totale verhouding zon/wind in de regio is 80/20 (op basis van opgesteld vermogen). 

Clustering duurzame opwekprojecten 

 Een klein aantal grootschalige projecten in plaats van meerdere kleine projecten kan veel besparen op ruimte, maatschappelijke kosten, en 

uitvoeringscapaciteit voor het realiseren van de aansluitingen.

 Naast het clusteren van kleinere projecten in Hart van Brabant, kan daarbij ook worden gekeken naar het gezamenlijk aansluiten van clusters. Door middel 

van cable pooling kan zon en wind op één aansluiting gecombineerd worden.

Overige oplossingen

 Voor netbeheerders: het zodra toegestaan inzetten van de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet. Het gebruik van de ‘vluchtstrook’ is ook meegenomen in 

de RES analyse, hierdoor ontstaat op station Geertruidenberg meer ruimte voor duurzame opwek. 

 Voor initiatiefnemers: aftoppen van productie levert veel efficiëntie op voor de netinfrastructuur omdat de pieken niet meer opgevangen hoeven te worden. 

Door het combineren van gezamenlijk aansluiten en aftoppen is nog meer winst te behalen, hierbij wordt gericht gekeken naar het afregelen van de 

gezamenlijke piek. De regio kan hierin helpen door voorwaarden en mogelijkheden te scheppen.
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In de warmtetransitie worden afwegingen gemaakt tussen verschillende 

warmteoplossingen. Omdat keuzes veel impact hebben op de gasnetten en 

elektriciteitsnetten, wil Enexis haar visie en aanbevelingen meegeven aan 

betrokken partijen in de RES.

Gasnetten behouden, na 2030 eventueel inzetten voor duurzame gassen

De inzet van gas in Nederland - en dus ook de infrastructuur - gaat de komende 

decennia veranderen. Aardgasvrij maken van buurten en industrie betekent niet 

automatisch het verwijderen van gasnetten. Gasnetten kunnen ook gebruikt 

worden voor distributie van andere soorten duurzame gassen. Om de 

maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden streven we ernaar om waar 

dat kan gasnetten te behouden. Zo blijft de leveringszekerheid geborgd, kan later 

gekozen worden om de netten zo goedkoop mogelijk te verwijderen of kunnen 

netten in de toekomst alsnog worden gebruikt voor duurzame gassen.

In gemeenten kijken naar integrale energiesysteem in de wijk 

Gemeenten werken op lokaal niveau aan de Transitievisie Warmte (TVW). 

Enexis stimuleert om in de TVW te kijken naar het energiesysteem als geheel, en 

daarbij gebruik te maken van een wijkgerichte aanpak. De impact van de 

warmteoplossing op het elektriciteitsnet moet in samenhang met elektrisch 

vervoer en zonne-energie in de wijk worden bekeken. Om te zorgen dat de 

investeringen die we doen planbaar en betaalbaar zijn, is het voor ons belangrijk 

dat investeringen zoveel mogelijk collectief worden uitgevoerd en dat we 

vroegtijdig helderheid en zekerheid hebben over waar gasleidingen kunnen 

blijven liggen, waar elektriciteitsnetten moeten worden verzwaard. 

Groengas gebruiken indien bron in de buurt, alternatieven niet haalbaar zijn

Groengas is biogas (opgewekt uit mest, slib etc.) dat is opgewerkt tot de 

kwaliteitseisen voor aardgas. Het is daarom geschikt om via onze gasnetten te 

transporteren. Er wordt steeds meer groengas ingevoed en is dus steeds meer 

beschikbaar als een bouwsteen van het integrale energiesysteem. Groengas 

biedt kansen om bestaande gasnetten optimaal te benutten en investeringen in 

het elektriciteitsnet te voorkomen. Maar voor het gebruik ervan zijn wel 

investeringen in de gasnetten nodig. De decentrale productie kent namelijk een 

constante productiestroom terwijl de vraag fluctueert. Groengas is één van de 

puzzelstukken, benut het optimaal. Het optimaal benutten van onze gasnetten en 

het vermijden van investeringen in elektriciteitsnetten leidt tot de laagste 

maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd is groengas vooralsnog schaars. Daarom 

volgen we (o.a. in TVW en RES) de lijn: zet groengas daar in waar alternatieven 

financieel en/of technisch niet haalbaar zijn.

Waterstof: geen oplossing tot 2030, wel kansen voor langere termijn

De komende jaren zijn de mogelijkheden van de toepassing van waterstof nog 

hoogst onzeker. Daarom houden de netbeheerders hier in het bepalen van de 

netimpact vooralsnog geen rekening mee. Daarom is ons standpunt dat de inzet 

van waterstof als oplossing voor de warmtevoorziening in woningen en 

gebouwen tot 2030 niet aan de orde is en dus ook niet thuishoort in een 

Transitievisie Warmte als oplossing voor de periode tot 2030. Wel werken we aan 

enkele pilots om de kansen op langere termijn te onderzoeken.
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Hybride warmtepompen: 'no regret' waar warmte, all electric niet mogelijk

Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in de omschakeling 

naar een duurzame warmtevoorziening, met name in buurten met woningen die 

zich niet goed lenen voor warmte(netten) of een all electric warmtevoorziening. 

De hybride warmtepomp kan een rol spelen in het behalen van de CO2-

doelstellingen. Zeker op plekken waar op korte termijn een overgang naar all-

electric of warmte niet mogelijk is en waar nu al een gasnet ligt. Het verdient 

aanbeveling om de potentie van hybride warmtepompen verder uit te werken.

(Houtige) biomassa: houd rekening met alternatieve routes

Er is veel discussie over de inzet van biomassa. Biomassa is een breed begrip. 

Op dit moment gaat de discussie vooral om de inzet van houtige biomassa voor 

de productie van elektriciteit en warmte. Kernvraag is of de inzet van houtige 

biomassa nog als duurzaam gezien mag worden. Hierin spelen twee 

argumenten, de kans op roofbouw en de vraag of de netto CO2 emissie van 

biomassa op de termijn van 2030 wel voldoende wordt gecompenseerd door 

nieuwe aanplant. Daar waar in regionale warmtevisies en Transitievisies Warmte 

nog wordt gerekend op de inzet van houtige biomassa zal rekening moeten 

worden gehouden met alternatieve routes. Voor de inzet van overige biomassa in 

bijvoorbeeld biobrandstoffen en de route naar groengas speelt deze discussie nu 

overigens niet.

Warmtenetten inzetten in verstedelijkt gebied, bij voorkeur publiek beheerd

Met de grootschalige uitrol van warmtenetten als belangrijk alternatief voor 

aardgas in de gebouwde omgeving, worden warmtenetten onderdeel van de 

vitale energie infrastructuur van Nederland. Dit maakt de aanleg van deze 

infrastructuur in de openbare ruimte een publieke aangelegenheid. Het is de visie 

van Enexis dat gemeenten en hun inwoners, net als bij het elektriciteits- en 

gasnet, kunnen rekenen op een publieke partij voor de aanleg en het beheer van 

warmte infrastructuur. Warmtenetten kunnen rendabel worden ingezet in stedelijk 

gebied (wijken en buurten met veel verdichting en hoogbouw). 



7. Bijlagen
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Dit document is met zorg samengesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de RES. Het is van belang een aantal zaken in acht te nemen bij het lezen van dit document: 

 Bij de impactbepaling is voornamelijk gefocust op de impact op de HS/MS-stations. Uitbreidingen van deze stations gaan gepaard met hoge kosten, lange doorlooptijden en 

voor nieuwe stations ook een groot ruimtebeslag. Er is hierbij rekening gehouden met de huidige situatie op deze stations. De doorrekening is dus een momentopname in 

een energiemarkt die volop in beweging is. Bij de impactbepaling zijn de plannen van de omliggende RES-regio’s mee genomen, deze kunnen namelijk ook impact hebben 

op de HS/MS-stations in en rondom de regio Hart van Brabant. Hiervoor is gebruik gemaakt van het RES 1.0 bod van West-Brabant, en de Concept-RES biedingen van 

Noord-oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven. 

 Dit document bevat een globale indicatie van de effecten van het RES-bod op drie aspecten: tijd, ruimte en kosten. Door dit globale karakter worden diverse onderwerpen 

niet meegenomen, bijvoorbeeld de belasting op individuele kabels of de lokale spanningskwaliteit op delen van het net. Dus het kan blijken dat er aanvullende 

netinvesteringen nodig zijn en dat de impact op de ruimte groter is. Bij de terugkoppeling op het aspect tijd is alleen rekening gehouden met de individuele 

projectdoorlooptijden, terwijl hierbij veel onderlinge afhankelijkheden bestaan.

 Voor de impactbepaling is gebruik gemaakt van alle gegevens zoals weergegeven in de sectie ‘Aangeleverde gegevens’. Daarbij is 2019 gebruikt als het zogenoemde 

basisjaar, waarvoor de gegevens zijn aangeleverd door CE Delft en Generation.Energy in opdracht van NP RES. Voor meer informatie zie: Back-up Data Doorrekening RES 

Netbeheerders, Verantwoording Bronnen en Methoden, Versie 1.0 – 29 Oktober 2019. Enexis draagt geen verantwoordelijkheid voor de back-up gegevens of de 

aangeleverde gegevens door de regio. 

 De impact is beoordeeld vanuit de huidige wet- en regelgeving. Er is bij de impactbepaling wel rekening gehouden met het toekomstig gebruik van de zogenoemde 

‘vluchtstrook’ (N-0 situatie). Deze maatregel kan helpen om de realisatie van de ambities mogelijk te maken of te versnellen, meer informatie hierover is te vinden in het 

NBNL ‘Position Paper voor het Rondetafelgesprek over Netcapaciteit’. 

 Bij de impactbepaling is rekening gehouden met het toepassen van curtailment (‘aftoppen’ van pieken) van zonne-opwek. Dit wordt in de praktijk vaak toegepast omdat dit 

resulteert in kostenbesparing voor de klant. Voor zowel zon op land als grootschalige gebouw-gebonden zon is rekening gehouden met 30% curtailment. Het aftoppen van 

zonneprojecten wordt ondersteund door zowel netbeheerders als de zonenergiesector in het convenant Stroom Betaalbaar op het Net.

 Het bestaand opgesteld vermogen wordt meegenomen om het totaal opgesteld vermogen vast te stellen. Hiermee wordt door PBL berekend of het nationale doel om 

tenminste 35 TWh grootschalig hernieuwbaar op land in 2030 gerealiseerd te hebben, wordt gehaald. Recentelijk zijn de concept-RES’en ook geapprecieerd door PBL, zie: 

‘Regionale Energie Strategieën. Een tussentijdse analyse, PBL, juni 2020.’ 

 Enexis geeft met het delen van deze informatie inzicht en advies t.b.v. de ontwikkeling van de RES, niets in dit document worden gezien als het geven van een positieve 

transportindicatie. Enexis aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (het oneigenlijk) gebruik van de kaarten en 

informatie. Aan de informatie in dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Neem voor specifieke ontwikkelingen, ambities en projecten altijd contact op 

met Enexis voor de meest actuele informatie.

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Postition_paper_rondetafel_netcapaciteit_28_november_2019_162.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/netbeheerders-en-zonsector-slaan-handen-ineen-1414
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-regionale-energie-strategieen-een-tussentijdse-analyse-1-oktober-2020_4217.pdf
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Concept 1.0

Elektriciteit Nieuwbouw woningen  

Nieuwbouw utiliteit  

Bestaande utiliteit  

Elektrisch vervoer  

Landbouw/glastuinbouw  

Datacenters  

Industrie  

Warmtepompen  

Gas Utiliteit  

Industrie  

Landbouw/glastuinbouw  

Vervoer  

Waterstof Totale vraag  
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Om een inschatting te kunnen maken van de impact van het regionale bod zijn data nodig over energie-aanbod en -vraag. In onderstaande tabel ziet u welke gegevens 

door u aangeleverd zijn (donkergroen). Waar geen informatie is aangeleverd, maken we voor een aantal onderdelen gebruik van de back-up gegevenssets van NP RES 

(oranje). Drie van deze back-up gegevenssets zijn aangepast op basis van Enexis prognoses (lichtgroen). Hierbij is gebruik gemaakt van recentere informatie uit 

verschillende andere studies. 

Aanbod 

Concept 1.0

Elektriciteit Wind op land  

Grootschalige zonnevelden  

Grootschalig gebouw-gebonden zon  

Kleinschalige zon (<15 kWp)  

Overige duurzame opwek  

Gas Groengas  

Waterstof Waterstof  

 Aangeleverd door RES-regio  Niet gebruikt in de doorrekening Back-upgegevens NP RES  Back-upgegevens Enexis
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Het 150 kV-net in Noord-Brabant wordt – met name door aanpassingen op stations - met huidige inzichten opgesplitst in vijf zogenoemde 

pockets. Dit zijn relatief kleine deelnetten met ieder een aansluiting op het 380 kV-net, zodat opgewekte stroom die niet in dezelfde regio 

wordt gebruikt snel kan worden afgevoerd naar en via het 380 kV-net. Het gaat om een pocket achter het uit te breiden 380/150 kV-station 

Geertruidenberg, één achter het 380/150 kV-station Eindhoven, één achter het nieuw te realiseren 380/150 kV-station Tilburg, één achter 

het nieuw te realiseren 380/150 kV-station omgeving Bergen op Zoom en één achter het nieuw te realiseren 380/150 kV-station omgeving 

Wijchen.

De concept RES-opgave voor Noord-Brabant is in totaal voor de gehele provincie niet significant groter dan waar rekening mee is 

gehouden in IP2020. Echter liggen de accenten in de provincie wel anders dan in het IP2020. Als voorbeeld; rond Hapert is de verwachte 

duurzame opwek viermaal kleiner in de concept RES. In de rest van de provincie is de RES-opgave voor duurzame opwek juist hoger dan 

eerder aangenomen en dat leidt tot hogere transporten in de regio Oss, Uden, Aarle-Rixtel en Helmond. Met Enexis wordt per pocket een 

netvisie ontwikkelt en daarbij wordt gekeken hoe de transporten over het net van Enexis en/of het net van TenneT maatschappelijk gezien 

op de meest efficiënte manier kunnen worden gefaciliteerd. De uitkomst van deze netvisies is nog niet bekend, maar kan betekenen dat 

het net van TenneT met meer voorzieningen (stations en/of 150 kV-verbindingen) moet worden uitgebreid dan momenteel is voorzien.  

De knelpunten in Noord-Brabant worden nu voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van duurzame opwek (zon-PV en wind). De 

projecten die reeds zijn geïnitieerd in Noord-Brabant zijn in ieder geval noodzakelijk om de (concept-)RES-opgave te kunnen faciliteren. 

Mede doordat de uitkomsten van de netvisies, die samen met Enexis worden opgesteld, nog niet bekend zijn, is het nog onzeker of de hele 

(concept)-RES-opgave vóór 2030 door TenneT kan worden gefaciliteerd.  

Tot het moment dat de benodigde netuitbreidingen gereed zijn bestaat de mogelijkheid dat er niet in alle gevallen voldoende 

transportcapaciteit beschikbaar is om het duurzaam opgewekte vermogen te kunnen transporteren naar de eindgebruikers. Op dit moment 

wordt onderzoek gedaan of het toepassen van congestiemanagement een (tijdelijke) oplossing kan bieden. Beperking van de netimpact is 

mogelijk door grootschalige opwek te concentreren, bij voorkeur in nabijheid van de koppelstations. In algemene zin wordt aanbevolen om 

toename en locatie van duurzame opwek enerzijds en het beschikbaar zijn en komen van netcapaciteit anderzijds goed op elkaar af te 

stemmen. 

Netimpact concept-RES 150 kV-deelnet Noord-Brabant
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1. Inzicht in de energiehubs



INZICHT IN DE ENERGIEHUBS
Inzicht in de opzet en invulling van de 9 energiehubs

Het REKS-bod en energiehubs in Hart van Brabant

 In de RES regio Hart van Brabant (HvB) wordt door middel van energiehubs 

invulling gegeven aan de opgave voor grootschalige duurzame opwek.  

 In deze studie is gekeken naar de opzet en invulling van 9 energiehubs: 

 Waalwijk (Haven 8 en 2x West)

 Heusden 

 Spinder

 Kraaiven- Vossenberg 

 Wijkevoort

 De Baars 

 Kattenberg

 Op basis van de invulling van de verschillende hubs, i.c.m. het Concept REKS-bod, 

is gekeken naar de (on)mogelijkheden vanuit de huidige netinfrastructuur. 

 Er wordt inzicht gegeven in de impact: waar zitten knelpunten, wat zijn de 

uitbreidingsmogelijkheden, en wat zijn de doorlooptijden, kosten en het 

ruimtebeslag daarvan? 



2. Impact Concept REKS-bod en energiehubs



* Dit zijn de regio’s: West-Brabant, Noord-oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

IMPACT REKS-BOD EN ENERGIEHUBS
Indicatie impact REKS-bod op de HS/MS-stations  

 Om de impact van de energiehubs op de netinfrastructuur te bepalen dient rekening 

gehouden te worden met het totale REKS-bod (waar de energiehubs onderdeel van 

zijn). Hiervoor is gebruik gemaakt van de aangeleverde gegevens voor de Concept 

REKS-doorrekening.  

 Bij de impactbepaling is gefocust op de impact op de HS/MS-stations. Hierbij zijn de 

plannen van de omliggende RES-regio’s* meegenomen, deze hebben ook een 

impact op de HS/MS-stations in en rondom de regio HvB. Om te bepalen of er 

voldoende ruimte beschikbaar is op de stations, is rekening gehouden met de huidige 

belastingprofielen op de betreffende stations. 

 De afbeelding geeft inzicht in de effecten per station. De geschetste kaders zijn 

gebaseerd op de afstanden t.o.v. de stations. Dit is in lijn met de aansluitwijze voor 

grootschalige projecten (>6 MW), deze projecten worden aangesloten op het 

dichtstbijzijnde HS/MS-station. 

 Op de stations Geertruidenberg (GTB), Waalwijk (WW), Tilburg West (TBW) en 

Tilburg Zuid (TBZ) ontstaan knelpunten in de aanloop naar 2030. De stations moeten 

worden uitgebreid. Hiervoor worden nu al plannen gemaakt. Voor alle betreffende 

stations geldt dat uitbreiding op de huidige locatie nog mogelijk is. Echter, in GTB zijn 

de uitbreidingsmogelijkheden onvoldoende om het knelpunt volledig op te lossen. 

Hiervoor dient gekeken te worden naar de realisatie van een nieuw station. 



IMPACT REKS-BOD EN ENERGIEHUBS
Indicatie impact energiehubs op de HS/MS-stations  

 In de afbeelding is zichtbaar dat de zoekgebieden van alle hubs (deels) vallen in 

gebieden van stations waarbij uitbreidingen vereist zijn om het REKS-bod te 

realiseren. Onderling overleg en afstemming (‘programmering’) is essentieel voor 

de planning en realisatie van de energiehubs en de benodigde uitbreidingen op 

de HS/MS-stations in de HvB regio. Deze zogenoemde programmering is 

belangrijk voor de korte, midden en lange termijn. Op slides 8 en 9 is de rol van 

concreetheid en zekerheid in het kader van programmering geïllustreerd.

 In het figuur hieronder is een samenvatting gegeven van de impact van de benodigde 

uitbreidingen. Daarnaast is ook uitbreiding van het HS-net noodzakelijk. In de RES 1.0 

doorrekening en de daaruit volgende netimpactrapportage wordt meer inzicht gegeven 

in de totale impact van het REKS-bod. 

Nieuw

HS/MS-station

Uitbreiding

HS/MS-station

5-7 jaar

> 25 miljoen euro

4-6 jaar

7-10 miljoen euro

15.000-45.000 m2

5x 
(2x WW, TBW, 

TBZ, GT)

1x 
(GT)

0 m2
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Naar RES-gebied – gewenst

 Concreetheid – de mate waarin initiatieven concreet 

zijn uitgewerkt (planning, locatie en techniekkeuze)

 Zekerheid – haalbaarheid, betrokkenheid van 

stakeholders en de status van planning en project 

(gemeentelijke beleids- en goedkeuringsprocessen)

IMPACT REKS-BOD EN ENERGIEHUBS
Programmering, naar meer concreetheid en planzekerheid 



IMPACT REKS-BOD EN ENERGIEHUBS 
Programmering, naar meer concreetheid en planzekerheid 

 In de interim-Omgevingsverordening van de provincie is aangegeven dat bij planvorming rondom wind- en zonprojecten, de gemeente afstemming zoekt 

met de buurgemeenten en de netbeheerder. Maar er is meer nodig. Om de realisatie van wind- en zonprojecten goed uit te kunnen voeren en met name 

om te zorgen dat al deze projecten (uiteindelijk) aangesloten kunnen worden op het netwerk en binnen de beschikbare capaciteit, is een gezamenlijke 

regievoering nodig. 

 Het continue afstemmen van de ambities, programmering en uitvoering is van groot belang in het realiseren van de plannen binnen de REKS-en en is 

RE(K)S-overstijgend. Dit betekent dus dat de programmering niet alleen van belang is voor het ontwikkelen van de energiehubs, maar ook voor het 

ontwikkelen van zonnevelden in weilanden of het aanleggen van zonneparken op grote daken.  

 Het handelingsperspectief van de netbeheerder (gebonden aan wet- en regelgeving) en het handelingsperspectief van de gemeentelijke overheden 

(bevoegd gezag voor vergunningen, bestuurlijke kracht en invloed bijv. m.b.t. procedureverkorting) kan worden samengebracht zodat er synergie kan 

worden bereikt in het maken van slimme keuzes in het haalbaar en betaalbaar houden van de opgave in de energietransitie. Met een horizon die verder 

rijkt dan 2030.

 Afstemming biedt verschillende voordelen: 

 Strategische keuzes voor de toekomst kunnen gezamenlijk worden gemaakt, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gezamenlijk afweging tussen 

initiatieven en de planning in de tijd;

 Samenwerking tussen partijen en afstemming over energieprojecten, leidt tot lagere maatschappelijke kosten m.b.t. aansluiting en tot efficiënter 

ruimtegebruik (Energiek Brabant);

 Door samen te werken, kan regie gevoerd worden aan de voorkant van het proces in plaats van reageren achteraf.

Het verdient aanbeveling om programmering van initiatieven vanuit het REKS bod 1.0 verder te verkennen in de regio. Zoals op voorgaande sheet 

aangegeven begint alles bij concreetheid en planzekerheid om dit ook goed te kunnen doen.



3. Case studie I: De Baars



Potentie van ‘slim aansluiten’  voor energehub De Baars

 Geplande opwek: 15-20 MW aan wind + zon op land nabij knooppunten

Fictief scenario voor de case studie

 Knooppunt Hilvarenbeek (Ambrosiusweg) – Zon op Land (5 ha) – 7,5 MWp

 5 Windturbines (3x 3MW + 2x 4,5MW) – 18 MWp

CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: gezamenlijke aansluiting



Individueel aansluiten

 Zon aansluiting: 7,5 MW naar Tilburg Centrum (TBC), afstand: 3,4 km, 1 kabel (3x1x630AI)

 Wind aansluiting: 18 MW naar Tilburg Zuid (TBZ), afstand: 3,7 km, 2 kabels (3x1x630AI)

Inschatting van maatschappelijke kosten

Aantal Afstand 

(in meter)

Kosten 

(per meter/stuk)

Kosten totaal

>1,75MW en 

≤ 6MW

- - - -

>6MW 3 1 x 3400m + 

2 x 3700m = 10800m

€100 - €400* €1,08M - €4,32M

Nieuw transport 

verdeelstation

- - - -

Transport verdeel 

station kabels

- - - -

Benodigd aantal

aansluitvelden

3 - €80k - €160k** €0,24M - €0,48M

Totaal €1,32M – €4,8M

* Kosteninschatting o.b.v. “Basisinformatie over energie-infrastructuur”, een NBNL document voor de Regionale Energie Strategieën.

** Kosteninschatting o.b.v. huidige klant- en netbeheerderkosten voor aansluitvelden. 

CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: gezamenlijke aansluiting



Gezamenlijk aansluiten, in combinatie met curtailment 

 Gezamenlijk aansluiten van het zon- en windproject reduceert het totale piekvermogen van 25,5 naar
24,5 MW. Dit komt doordat opwekpieken niet altijd gelijktijdig zijn. Als het hard waait, is er minder 
zonneopbrengst, en vice versa. 

 Daarbij kan curtailment (het ‘aftoppen’ van opwekpieken) worden toegepast voor verdere kostenbesparing. 
Door pieken af te toppen kan het aansluitvermogen en het benodigde aantal kabels gereduceerd worden. 
Aftoppen kan door het aansturen van de omvormer, die de capaciteit van de zon- of windaansluiting tijdelijk 
beperkt. Door slechts enkele procenten van de jaarlijkse energieproductie op te offeren, kan tot 30% meer 
opwekvermogen worden aangesloten op het distributienet. 

 Op dit moment kan in Tilburg Zuid alleen 10 kV aangesloten worden*. Dit spanningsniveau (10 kV) is veel 
toegepast in de huidige netten, door de groei van grootschalige (duurzame) projecten wordt bij netuitbreidingen 
steeds vaker voor een hoger spanningsniveau gekozen (e.g. 20 kV). In het geval van 10 kV kan met 2 kabels 
(3x1x800Al) maximaal 18,2 MW aangesloten worden, deze limiet kan gehaald worden door het toepassen van 
curtailment. 

 Bij een limiet van 18,2 MW wordt slechts 2% van de energieopbrengst afgetopt (1,6 GWh). 

 Wanneer de realisatie van het totale REKS-bod tijdig gepland wordt, kan het huidige station in Tilburg Zuid 
uitgebreid worden, waardoor een 20 kV aansluiting mogelijk wordt. Wanneer het aansluitvermogen
gereduceerd wordt tot 21,6 MW volstaat 1 kabel (3x1x800Al) voor een gezamenlijke 20 kV aansluiting. 

 Bij een limiet van 21,6 MW wordt slechts 0,2% van de energieopbrengst afgetopt (0,2 GWh). 

 Een 20 kV oplossing kan alleen gerealiseerd worden wanneer tijdig voldoende zekerheid en concreetheid
wordt gegeven m.b.t. de toekomstig aan te sluiten duurzame vermogens in de regio. Op de volgende slides 
wordt een inschatting van de maatschappelijke kosten gegeven voor zowel de 10 kV als 20 kV oplossing.

10 kV

20 kV

CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: gezamenlijke aansluiting



CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: centraal aansluitpunt vs. cable pooling 

Gezamenlijk aansluiten – centrale aansluitwijze vs. cable pooling (met MLOEA) 

Er zijn twee verschillende innovatieve oplossingen om de initiatieven in De Baars gezamenlijk aan te sluiten:  

 Dit kan door middel van cable pooling, hierbij delen het zonne- en windpark gezamenlijk één aansluiting. Door gebruik 
te maken van de regeling voor ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’ (MLOEA) kunnen het zonne- en windpark 
alsnog ieder hun eigen energieleverancier kunnen kiezen. Cable pooling is een innovatieve oplossing met veel potentie 
(zie ook de factsheet van NBNL in de bijlage). De potentie is al bewezen in pilot studies en de verwachting is dat deze 
oplossing in de praktijk steeds vaker geïmplementeerd zal gaan worden. Voordeel van cable pooling is dat er ook direct 
een incentive is om curtailment op geaggregeerd niveau (alle aansluiting) toe te passen, i.p.v. op individueel niveau. 
Cable pooling zorgt wel voor onderlinge afhankelijkheden en risico’s voor de projectontwikkelaars/eigenaren, het advies 
is daarom om afspraken vast te leggen in een cable pooling overeenkomst (CPO). 

 Een andere mogelijke innovatieve oplossing is de centrale aansluitwijze. Deze oplossing wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en onderzocht, o.a. in het kader van Energiek Brabant. Bij een centrale aansluitwijze doet de netbeheerder 
een investering om een centraal aansluitpunt te creëren bij een cluster van meerdere grotere duurzame initiatieven. 
Technisch gezien lijken cable pooling en de centrale aansluitwijze veel op elkaar (zie illustraties). Belangrijk verschil is 
dat ieder initiatief bij een centrale aansluitwijze een eigen aansluiting heft en dat de netbeheerder een verdeelstation 
plaatst als centraal aansluitpunt. Deze oplossing brengt daarom afhankelijkheden en risico’s met zich mee voor de 
netbeheerder. De centrale aansluitwijze is nog een concept, voor toepassing in de praktijk moet dit concept verder 
uitgewerkt worden, ook moet onderzocht worden of wet- en regelgeving moet worden aangepast.

Conclusie: voor deze case studie is cable pooling de meest logische en goedkoopste oplossing om de initiatieven 
gezamenlijk aan te sluiten. Omdat het hier waarschijnlijk zal gaan om twee grotere initiatieven (één zonne- en windpark), 
kunnen deze relatief gemakkelijk een gezamenlijke overeenkomst sluiten (i.e. een CPO). Wanneer alle windmolens los van 
elkaar gerealiseerd en aangesloten zouden willen worden, zou een centrale aansluitwijze een betere oplossing kunnen zijn. 
Omdat er in dat geval waarschijnlijk zes verschillende partijen betrokken zijn, zal iedere individuele partij minder geneigd 
zijn de onderlinge afhankelijkheden en risico’s van een cable pooling oplossing te accepteren. Zoals eerder benoemd lijken 
de centrale aansluitwijze en cable pooling  technisch gezien op elkaar. Het grootste verschil in kosten voor beide 
oplossingen zit hem in het plaatsen van een verdeelstation (voor de centrale aansluitwijze), de lengtes van kabels zijn in 
beide situaties ongeveer gelijk en ook het benodigde aantal aansluitvelden (op het HS/MS-station) is hetzelfde. Het totaal 
aan maatschappelijke kosten is in het geval van een centrale aansluitwijze daarom 0,5 – 0,75 miljoen euro hoger t.o.v. de 
cable pooling oplossing. Deze kosten komen ten laste van de netbeheerder voor de realisatie van het verdeelstation. 
Omdat het vanuit projectontwikkelaars perspectief ook logischer is om de windmolens als één park te realiseren en aan te 
sluiten* wordt op de volgende slides gefocust op de voordelen van cable pooling t.o.v. individueel aansluiten. 

Illustratie van de situatie met cable pooling

Illustratie van de situatie met een centrale aansluitwijze

Verdeelstation

* Wanneer de windmolens eenzelfde eigenaar hebben geldt ook een ‘opknipverbod’, wat betekent dat de eigenaar verplicht is om één i.p.v. meerdere aansluiting aan te vragen. 



CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: cable pooling (MLOEA)

[10 kV] Gezamenlijk aansluiten – cable pooling (met MLOEA) i.c.m. curtailment 

 Zon aansluiting: 7,5 MW naar het windpark, afstand: 0,8 km, 1 kabel (3x1x630AI)

 Gezamenlijke aansluiting: 18,2 MW naar Tilburg Zuid (TBZ), afstand: 3,7 km, 2 kabels (3x1x800AI)

Inschatting van maatschappelijke kosten

Aantal Afstand 

(in meter)

Kosten 

(per meter/stuk)

Kosten totaal

>6MW 3 1 x 800m + 

2 x 3700m = 8200m

€100 - €400* €0,82M - €3,28M

Benodigd aantal

aansluitvelden

2 - €80k - €160k** €0,16M - €0,32M

Totaal €0,98M – €3,6M

10 kV

* Kosteninschatting o.b.v. “Basisinformatie over energie-infrastructuur”, een NBNL document voor de Regionale Energie Strategieën.

** Kosteninschatting o.b.v. huidige klant- en netbeheerderkosten voor aansluitvelden. 



CASE STUDIE I: DE BAARS
‘Slim aansluiten’: cable pooling (MLOEA)

[20 kV] Gezamenlijk aansluiten – cable pooling (met MLOEA) i.c.m. curtailment 

 Zon aansluiting: 7,5 MW naar het windpark, afstand: 0,8 km, 1 kabel (3x1x630AI)

 Gezamenlijke aansluiting: 21,6 MW naar Tilburg Zuid (TBZ), afstand: 3,7 km, 1 kabels (3x1x800AI)

Inschatting van maatschappelijke kosten

20 kV

Aantal Afstand 

(in meter)

Kosten 

(per meter/stuk)

Kosten totaal

>6MW 2 1 x 800m + 

1 x 3700m = 4500m

€100 - €400* €0,45M - €1,8M

Benodigd aantal 

aansluitvelden

1 - €80k - €160k** €0,08M - €0,16M

Totaal €0,53M – €1,96M

* Kosteninschatting o.b.v. “Basisinformatie over energie-infrastructuur”, een NBNL document voor de Regionale Energie Strategieën.

** Kosteninschatting o.b.v. huidige klant- en netbeheerderkosten voor aansluitvelden. 



CASE STUDIE I: DE BAARS
De voordelen van ‘slim aansluiten’

0 1 2 3 4 5 6

Individueel aansluiten

Cable pooling [10 kV]

Cable pooling [20 kV]

Miljoen euro

Kosteninschatting 

Netbeheerder 

hoeft minder 

infrastructuur aan 

te leggen

Waarde

Ontwikkelaars 

besparen op 

aansluitkosten

Ontwikkelaars 

kunnen sneller en 

meer aansluiten

Minder 

overlast door 

werkzaamheden 

De voordelen van gezamenlijk vs. individueel aansluiten

 Bij het individueel aansluiten van het zonne- en windpark moeten 2 aansluitingen gerealiseerd worden en zijn 3 

aansluitvelden benodigd (1x TBC; 2x TBZ). De maatschappelijke kosten liggen tussen de 1,32 – 4,8 meuro.  

 Bij cable pooling i.c.m. curtailment (2% van de energieopbrengst) hoeft maar 1 aansluiting gerealiseerd te worden 

en zijn maar 2 aansluitvelden benodigd (2x TBZ). De maatschappelijke kosten liggen de 0,98 – 3,6 meuro. 

 In het geval van een 20 kV aansluiting (in TBZ) hoeft bij cable pooling i.c.m. curtailment (0,2% van de 

energieopbrengst) maar 1 aansluiting gerealiseerd te worden en is maar 1 aansluitveld benodigd. De 

maatschappelijke kosten liggen tussen de 0,53 – 1,98 meuro. 

 Een 20 kV aansluiting kan gerealiseerd worden door uitbreiding op het huidige station in Tilburg Zuid. 

Deze uitbreiding is alleen doelmatig wanneer er zicht is op meer dan 50 MW aan duurzame clusters in het 

voedingsgebied. Om de uitbreiding te kunnen realiseren moet daarom tijdig voldoende zekerheid en 

concreetheid geboden worden m.b.t. de toekomstig aan te sluiten duurzame vermogens in de regio. 

Programmering van het REKS-bod is hierbij essentieel! 

 Bovenstaande getallen geven de baten (uitgedrukt in een verschil in maatschappelijke kosten) weer van een 

gezamenlijke aansluiting o.b.v. cable pooling. Wanneer een centrale aansluitwijze zou worden toegepast zou dit 

0,5 – 0,75 meuro aan extra kosten betekenen voor de realisatie van een verdeelstation (als centraal aansluitpunt). 

Minder kosten en minder werkzaamheden

 Een gezamenlijke aansluiting, in de vorm van cable pooling, zorgt voor een reductie in maatschappelijke kosten, 

deze reductie is ten gunste voor zowel de projectontwikkelaar(s) als de netbeheerder. 

 Belangrijk voordeel (naast kostenreductie) is ook een reductie in werkzaamheden, er hoeft maar één aansluiting 

naar een HS/MS-station gerealiseerd te worden. Het reduceren van het aantal werkzaamheden is essentieel, dit 

verhoogt de haalbaarheid van het groeiende werkpakket van de netbeheerder. Daarbij wordt hiermee ook de 

overlast in regio (o.a. door graafwerkzaamheden) zoveel mogelijk beperkt. 

Win-win-win voor de (bewoners in de) regio, projectontwikkelaars en de netbeheerder



4. Case studie I: Haven 8 



CASE STUDIE II: HAVEN 8 
De potentie van waterstofproductie 

Waterstof, waarom? 

 Door middel van elektrolyse kan water gesplitst worden in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Wanneer hierbij gebruik 

wordt gemaakt van duurzame energie wordt gesproken van ‘groene waterstof’. Waterstof kan worden getransporteerd 

door bestaande gasleidingen, of worden opgeslagen voor later gebruik. 

 Waterstofproductie kan gebruikt worden als alternatief voor netverzwaring, wanneer de elektriciteit wordt omgezet in 

waterstof hoeft deze namelijk niet meer gedistribueerd te worden. Maar, op dit moment wordt dit (nog) niet toegepast 

om de volgende redenen: 

 De omzetting van elektriciteit naar waterstof is maar 50-70% efficiënt, bijna de helft van de elektrische 

energie gaat dus ‘verloren’. Het elektriciteitsnetwerk kent ook netverliezen, maar daarbij gaat het om een paar 

procent. 

 De kosten van een netverzwaring zijn significant lager dan de kosten van waterstofconversie. Dit is een 

conclusie o.b.v. een recente studie van uitgevoerd door DNV GL [DNV GL (2020), “Groene waterstof en 

hergebruik bestaande gasleidingen als oplossing voor congestieproblematiek].

 Een reden om toch over te gaan tot waterstofproductie kan zijn de kortere doorlooptijd t.o.v. netverzwaring. Daarnaast 

kan waterstof een belangrijke rol spelen voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen in verschillende sectoren: 

 In de industrie, voor industriële processen (hoogwaardige energie, met name warmte). 

 In de gebouwde omgeving, als alternatief voor aardgas voor woningen die moeilijk te verduurzamen zijn met 

andere alternatieven. Denk hierbij aan (voornamelijk) aan hybride vormen, die toegepast worden na isolatie van 

woningen.

 In de transportsector, met name voor zwaar transport.  

 Op de volgende slides wordt de waterstofpotentie in de energiehub Haven 8 voor bovenstaande sectoren/toepassingen 

beoordeeld. 
DNV GL (2020), “Groene waterstof en hergebruik 

bestaande gasleidingen als

oplossing voor congestieproblematiek”.

O2 H2

H2O



CASE STUDIE II: HAVEN 8 
De potentie van waterstofproductie 

Potentie van waterstof in Haven 8 

 Industrie: industriële toepassingen in dit gebied, waarbij waterstof als alternatief voor aardgas kan worden ingezet, 

zijn op dit moment niet bekend. 

 Gebouwde omgeving: in het gebied Haven 8 zit ook een groengas invoeder (biogas uit vuilstort), groengas mag 

onbeperkt bijgemengd worden omdat dit dezelfde specificaties als aardgas heeft. Op korte termijn wordt de 

groengasproductie uitgebreid, waardoor er in de zomerperiode in dit gebied een ‘overschot’ aan groengas is. Het is 

mogelijk om naast groengas ook waterstof bij te mengen, maar hiervoor moeten de toestellen gecontroleerd en 

aangepast worden. 

Door deze situatie is het niet logisch om in dit gebied te kiezen voor het bijmengen van waterstof. Daarbij staat voor 

het bijmengen van waterstof op dit moment een limiet van 0,5%*. Gezien de gelimiteerde gasvraag in de 

zomerperiode, bestaat de kans dat de waterstofproductie dit limiet zal overstijgen. Het grote aandeel van zonne-opwek 

in Haven 8 maakt dat in de zomerperiode de duurzame opwekpieken zitten. 

 Transport: regio Tilburg – Waalwijk is uitgeroepen tot de logistieke hotspot van Nederland. Daarnaast worden 

momenteel ook de mogelijkheden voor een waterstoftankstation in Waalwijk onderzocht. Wanneer gekozen wordt voor

waterstofproductie in Haven 8 is de inzet voor waterstof in de transportsector de meest logische keuze. 

Op de volgende slide wordt inzicht gegeven in de hoeveelheid waterstof die geproduceerd zou kunnen worden, en hoeveel 

km’s hiermee afgelegd zou kunnen worden.

Zon (op land of dak)

Wind

Groengas invoeder

* 0.5% is op dit moment de limiet voor het bijmengen van waterstof. Onderzoek van KIWA geeft aan dat tot 3% bijmengen ook problemloos zou moeten kunnen, de 

verwachting is dat het limiet in de toekomst wordt bijgesteld [KIWA (2020), “De impact van het bijmengen van waterstof op het gasdistributienet en de gebruiksapparatuur”].

https://netwerkbrabant.nl/nieuws/loon-naar-werken-tilburg-waalwijk-logistieke-hotspot-nr1-van-nederland
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk-onderzoekt-mogelijkheden-voor-waterstoftankstation~a13cbdb8/


CASE STUDIE II: HAVEN 8 
De potentie van waterstofproductie 

Aantal km’s op waterstof geproduceerd in Haven 8

 In de energiehub Haven 8 komt in de toekomst naar verwachting 87 MWp aan duurzame opwek van zowel wind 

als zon. 

 Aannames:

 Elektrolyse efficiëntie ± 60% 

 Aanname 1 kg waterstof (± 33 kWh) = 100 km (personenauto) 

 Gemiddeld 13k km/jaar (personenauto) [CBS]

 Note: voor deze analyse is de focus op personenauto’s om een eerste inzicht te geven in de orde van 

grootte. De verwachting is dat waterstof eerder als alternatief wordt ingezet in voor het verduurzamen van 

zwaar transport. Voor de verduurzaming van personenvervoer is de elektrische auto een goed alternatief, 

deze maakt op dit moment dan ook een sterke opmars. 

 Limiet van 50% voor waterstofproductie (>43.5 MW)

 10 GWh→ 6 GWh H2

 1,4k auto’s jaarlijks 

 100% omzetting naar waterstof

 161 GWh→ 97 GWh H2

 22,5k auto’s jaarlijks 

50%

O2 H2

H2O

100%

O2 H2

H2O

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/38/personenauto-s-rijden-recordaantal-kilometers-in-2018#:~:text=Het%20totaal%20door%20Nederlandse%20personenauto's,onder%20de%2013%20duizend%20kilometer.


5. Conclusies



CONCLUSIES

Realisatie van 9 energiehubs in de HvB REKS

Alle energiehubs vallen (deels) in de voorzieningsgebieden van stations waarbij knelpunten ontstaan en uitbreidingen vereist 

zijn om het REKS-bod te kunnen realiseren. Daarom is onderling overleg en afstemming (‘programmering’) essentieel voor 

de planning en realisatie van de energiehubs en de benodigde uitbreidingen op de HS/MS-stations in de HvB regio.

Case studie I – gezamenlijk aansluiten met cable pooling i.c.m. curtailment 

Het is belangrijk om de realisatie van duurzame initiatieven te clusteren en te plannen in de tijd. Op die manier kan ook 

gekeken worden naar ‘slimme’ oplossingen. Uit de case studie van de energiehub De Baars blijkt dat veel kosten bespaard 

kunnen worden en werkzaamheden voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van een gedeelde aansluiting. Door 

toepassing van cable pooling en de MLOEA-regeling kunnen de verschillende ontwikkelaars/eigenaren van de gedeelde 

aansluiting alsnog hun eigen leverancier kiezen. Daarbij is het zinvol om cable pooling te combineren met curtailment. Door 

slechts enkele procenten van de jaarlijkse energieproductie op te offeren kan meer opwekvermogen worden aangesloten op 

het distributienet, wat ook weer resulteert in kostenbesparing en minder werkzaamheden.

Case studie II – groene waterstof 

Waterstof zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen voor de verduurzaming van bepaalde sectoren. Het gaat hierbij 

om de industrie, gebouwde omgeving en transportsector. Het is niet waarschijnlijk dat waterstof als alternatief voor 

netverzwaringen zal worden ingezet, omdat de kosten van waterstof op dit nog significant hoger zijn als netverzwaring. Voor 

de energiehub Haven 8 is de potentie van waterstof beoordeeld. Industriële toepassingen, waarvoor waterstof ingezet zou 

kunnen worden, zijn niet bekend in dit gebied. In het gebied wordt al op grote schaal groengas ingemengd. Alhoewel 

bijmengen van waterstof technisch mogelijk is, is het niet logisch om dit gebied te kiezen voor het bijmengen van waterstof. 

Dit vereist namelijk dat de toestellen gecontroleerd en aangepast moeten worden. Daarbij is de gasvraag in de zomer relatief 

laag, waardoor de kans bestaat op een overschot aan groengas en waterstof. Waterstof mag op dit moment maar voor max. 

0,5% bijgemengd worden, en de productiepiek ligt in de zomer (vanwege het grote aandeel zonne-opwek in de hub). Als 

toch gekozen wordt voor waterstofproductie in Haven 8, is de inzet voor waterstof in de transportsector de meest logische 

keuze. Wanneer alle duurzame energie in de hub wordt omgezet in waterstof kan ong. 97 GWh aan waterstof geproduceerd 

worden, dit is genoeg om jaarlijks 22,5 duizend personenauto’s op te laten rijden. 
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Bijlagen



ALGEMENE UITGANGSPUNTEN SYSTEEMEFFICIENTIE
Systeemefficiëntie als afwegingskader 

Benut bestaande infrastructuur optimaal 

Sluit zon en wind zoveel mogelijk aan daar waar ruimte beschikbaar is. Er is nog veel restcapaciteit op een aantal stations. Het heeft grote meerwaarde om 

meer gebruik te maken van de bestaande capaciteit. 

Minimaliseer transport van energie over lange afstanden – combineren van energievraag- en aanbod

Plaats opwek en verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar (kijk vooruit naar toekomstige vraagontwikkeling). Er is veel potentie om vraag en aanbod meer te 

koppelen. Het is gunstig wanneer locaties waar energie wordt afgenomen, worden gekoppeld aan locaties waar duurzame energie wordt opgewekt. Dan 

hoeft immers minder energie getransporteerd te worden. 

Cluster duurzame opwekprojecten 

Er liggen zeer veel kansen voor clustering. Dat houdt in dat een paar grootschalige projecten in plaats van meerdere kleine projecten veel opleveren voor 

systeemefficiëntie. Ook cable pooling draagt bij aan het efficiënt benutten van de netten. 

Overige oplossingen 

De reservecapaciteit van het elektriciteitsnet kan in worden gezet om extra vermogen te accommoderen. Aftoppen (de piek afregelen zodra die voorkomt) 

levert veel op voor de netinfrastructuur omdat de pieken niet meer gefaciliteerd hoeven te worden. 



• Vergroten bekendheid en vertrouwen
Overzicht geplande en gerealiseerde praktijdvoorbeelden, inventariseren van 
potentieel (kwantitatief), themasessies voor marktpartijen

• Standaardisatie
Meerpartijenovereenkomst door Ventolines voor samenwerking achter 
aansluiting, checklist voor toepassing van MLOEA

• In gesprek met ACM
Zienswijze ACM combi opwekker + afnemer, aanpassen netcode, wegnemen 
onduidelijkheden netcode

• GVO’s/CertiQ
Vragen an CertiQ naar het effect van MLOEA op GVO’s

• Netcode compliance en technische aspecten
Benodigde documenten voor processen RfG compliancy, aansluiten bij overleg 
real-time interface NBNL, onderling curtailment, RfG van oude installaties

Toepassing
Combineren van zon en wind op één 

aansluiting in gebieden met 
transportschaarste of lange aansluit-

wachttijden.

Het probleem De totale capaciteit van een aansluiting wordt bij opwekinstallaties voor zon (12%) en wind (28%) maar beperkt benut, het waait
immers niet altijd en er is niet constant zon. Toch moet de aansluiting piekbelasting aankunnen. Daardoor zijn veel netuitbreidingen
nodig om het toenemende aantal zon- en windparken op het net kwijt te kunnen. Dit kost veel tijd en geld. 

De oplossing Bij cable pooling wordt op één aansluiting zowel zon als wind opwek gecombineerd op een kabel. Op piekmomenten is een mate van 
curtailment nodig, maar de verloren energie is beperkt. Het rendement op een aansluiting kan hiermee worden verhoogd naar 39%, 
er zijn minder aansluitingen nodig en er kan meer opwek vermogen geplaatst worden op het net.

Regionaal Nationaal

• Technisch potentieel is enorm 
door gebruik van bestaande 
infrastructuur.

• Financiering; banken zijn 
terughoudend bij meer klanten 
op 1 aansluiting.

• Curtailment nodig.

• Aanpassing van MLOEA 
contracten

• Meer praktijkvoorbeelden om 
van te leren

Opschaalbaarheid Belemmeringen Enablers

Netbeheerder 
hoeft minder 
infrastructuur 
aan te leggen

Waarde

Ontwikkelaars 
besparen op 

aansluitkosten

Ontwikkelaars 
kunnen sneller & 
meer aansluiten

GeïmplementeerdPilotConceptIdee

Regionaal Nationaal

Actieplan

Beschikbaarheid

Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste

NBNL Factsheet cable pooling
Maximaal benutten van capaciteit



Toepassing
Duurzame opwek in gebieden
met capaciteitstekort door te

hoge productiepieken

GeïmplementeerdPilotConcept

Beschikbaarheid

Het probleem Het elektriciteitsnet heeft niet overal de capaciteit om een piek van opgewekte energie uit wind of zon te transporteren. Waar dit het 
geval is, leggen netbeheerders transportbeperkingen op om te voorkomen dat het elektriciteitsnet uitvalt door deze pieken. Zon- en 
windparken kunnen dus niet overal hun gewenste opwekvermogen aansluiten. 

De oplossing Als congestie dreigt, stuurt de netbeheerder een signaal naar het DER-kastje bij de opwekinstallatie. Deze stuurt de omvormer aan, 
die de capaciteit van de zon- of windaansluiting tijdelijk beperkt. Door per opwekker enkele procenten van de jaarlijkse 
energieproductie op te offeren, kan tot 30% meer opwekvermogen worden aangesloten in het distributienet.

Idee

• Wordt al veelvuldig toegepast 
in Duitsland en België.

• De inzet als “verzwaren tenzij” 
flexibiliteit onderzoeken.

• Onduidelijkheid compensatie 
voor niet-geleverde kWh.

• Nu pas mogelijk na 
transportbeperking.

• Ervaring opdoen in pilots.
• Standaardisatie van de 

communicatie-interface en 
berichtenverkeer door NBNL, 
marktpartijen en fabrikanten.

Opschaalbaarheid Belemmeringen Enablers

Regionaal Nationaal

Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste

• Definitie, effect, speelruimte en overzicht
Opstellen startdocument: definitie, regulatorische mogelijkheden, businesscase 
inzichten en toepassingen

• Compensatie
Inventariseren standpunten, overzicht maken van overeenkomsten, verschillen en 
pijnpunten, initiatief overleg sector-EZK, ontwerp mogelijke 
oplossing/intentieovereenkomst en onduidelijkheid compensatie wegnemen

• Aangepaste ATO
Beschikbaar stellen en uniformeren van aangepaste ATO’s voor toepassing 
‘Pieken aftoppen’.

• Technische interface
Standaardisatie van de communicatie/technische -interface door netbeheerders, 
marktpartijen en fabrikanten, aansluiten bij initiatief NBNL

• Overzicht pilots
Wat loopt er reeds, lessons learned, buitenland

Netbeheerder 
kan meer opwek 

aansluiten

Waarde

Ontwikkelaars 
kan sneller 
aansluiten

Duurzaamheids-
doelstellingen 
worden eerder 

gehaald

Actieplan

NBNL Factsheet curtailment
Pieken aftoppen 



POSITION PAPER WATERSTOF IN REGIO HART VAN BRABANT 
Koers en perspectief voor energiehubs REKS 
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Dit paper is opgesteld als onderdeel van het definitieve bod REKS. Het positioneert het onderwerp 
waterstof binnen de REKS en schetst een perspectief over de mogelijkheden voor waterstof in de 
regio en de te nemen vervolgstappen. 

 

AANLEIDING 

De overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben het Klimaatakkoord gesloten om de 
CO2 uitstoot in 2030 met 49%- en in 2050 met 95% te verminderen. Om regionaal aan deze 
doelstelling bij te dragen werkt de regio Hart van Brabant aan haar Regionale Energie en Klimaat 
Strategie (REKS). Het is een flinke uitdaging om de regionale doelstellingen te halen via REKS. 
Onderdeel van de plannen in regio Hart van Brabant zijn grootschalige inpassing van zonne- en 
windenergie. Tegelijk vindt er ook discussies plaats over het sluiten van de Amer centrale die (niet 
100% duurzame) warmte levert aan delen van Tilburg, Dongen en omstreken. Er zijn regionale 
ontwikkelingen die ook de doelstelling van het klimaatakkoord beïnvloeden. Bij meer duurzame 
elektriciteitsproductie ligt er ook een uitdaging voor Enexis ten aanzien van de capaciteit van het 
elektriciteitsnet. Er komt behoefte aan meer netcapaciteit en ook de dynamiek van vraag en aanbod 
van elektriciteit neemt toe. De vraag is of met deze ontwikkelingen tijdig de doelstelling van het 
klimaatakkoord worden gehaald. 

Waterstof biedt hiervoor mogelijk een uitkomst. In de kabinetsbrief aan de Kamer over de 
kabinetsvisie op waterstof van 30 maart j.l. (zie bijlage) schetst het kabinet hoe zij de rol van waterstof 
als energiedrager ziet in de transitie naar een CO2 neutrale samenleving. In het Klimaatakkoord is voor 
waterstof een stevige ambitie opgenomen, gedragen door een grote en brede groep stakeholders. Het 
kabinet noemt waterstof "essentieel voor de energietransitie" en zet de kabinetsvisie neer als de 
opmaat voor een gezamenlijk met stakeholders in te richten en uit te voeren nationaal 
waterstofprogramma. 

 



Ook de Europese Commissie onderschrijft de mogelijkheden van waterstof. In juli 2020 presenteerde 
ze een Waterstofstrategie waarin een roadmap naar 2050 wordt geschetst. Doel van de Commissie is 
om in 2024 6 GW aan hernieuwbare waterstof elektrolysers te installeren en 40 GW in 2030. 

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan daarmee heel snel. Voor de regio Hart van 
Brabant betekent dit dat - vooruitlopend op een nationaal waterstofprogramma - nu al stappen gezet 
moeten worden om zich voor te bereiden op een rol van waterstof in de ambitie om een CO2 neutrale 
regio te zijn in 2050. Hiermee wordt ook rekening mee gehouden in het REKS (bod) 1.0 dat de regio 
momenteel opstelt.  De rol van waterstof moet de komende jaren in de REKS door de snelle 
ontwikkelingen ook periodiek tegen het licht worden gehouden.  

De rol van waterstof valt globaal gezien uiteen in 4 onderdelen: 

1. Industrie: denk hierbij aan de toepassing van waterstof in industriële processen (als 
grondstof) die hoogwaardige energie (met name warmte en hoge temperatuur) vragen als 
vervanging voor bijvoorbeeld aardgas of het via elektrolyse produceren van groene waterstof.. 

2. Gebouwde omgeving: waterstof kan worden ingezet als alternatief voor aardgas en daarmee 
de gebouwde omgeving van warmte en/of elektriciteit voorzien. Het kabinet geeft aan dat dit 
niet vrijblijvend is en dat waterstof wordt meegenomen in de leidraad voor gemeenten voor 
het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 

3. Mobiliteit: hierbij valt met name te denken aan waterstof als brandstof voor zwaardere 
voertuigen als vrachtwagens, vuilniswagens, (OV) bussen, etc., maar op termijn ook voor 
personenauto’s. In diverse regio's in Nederland worden proeven gedaan om waterstof in te 
zetten voor de logistieke sector, vrachtvervoer, OV busvervoer en binnenvaart.  

4. Capaciteit elektriciteitsnetwerk: de uitbreiding van het aandeel duurzame elektriciteit (wind 
en zon) en de steeds verdere elektrificatie van onze energievoorziening vraagt om uitbreiding 
van het elektriciteitsnet en zorgt voor een steeds groter wordende disbalans tussen vraag en 
aanbod van elektriciteit. De inzet van waterstof kan een deel van de elektrificatie ontzien door 
waterstoftoepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld door voertuigen via een brandstofcel en 
waterstof auto’s elektrisch aan te drijven.  Ook kan waterstof het elektriciteitsnet ontlasten 
door het (tijdelijk) overschot van duurzame energie-opwek op te slaan. 

 

 

Toepassingen waterstof (bron: CE Delft) 



 

 

WATERSTOFONTWIKKELINGEN 

Waterstof wordt al decennia lang gebruikt als grondstof voor industriële processen. Het gebruik van 
waterstof is daarmee niet nieuw. De onlangs gepubliceerde Europese waterstofstrategie en het 
Nederlandse klimaatakkoord geven de noodzaak aan om de ontwikkeling van een duurzame 
waterstofeconomie te versnellen. Hierbij moet op den duur gebruik worden gemaakt van waterstof 
productie technieken waarbij geen CO2 geïmiteerd wordt. Bij de productie van waterstof is er in 
bepaalde gevallen wel CO₂-emissie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen grijze, blauwe en 
groene waterstof. 

Grijze waterstof 

Op dit moment wordt de meeste waterstof gewonnen uit aardgas of kolen. Waterstof is op zichzelf 
een schone energiedrager, maar omdat er in dit geval bij de productie CO2 vrijkomt in de atmosfeer, 
wordt gesproken over grijze waterstof. 

Blauwe waterstof 

Ook voor blauwe waterstof is aardgas of kolen de grondstof. Maar de CO₂ die bij de productie 
vrijkomt, wordt afvangen en vervolgens opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee. Hiermee is 
blauwe waterstof CO₂-neutraal. Er komt dus geen extra CO₂ in de atmosfeer. 

Groene waterstof 

Groene waterstof wordt gemaakt met energie uit duurzame bronnen, zoals en zonne- en windenergie. 
Door elektrolyse wordt water (H₂O) onder stroom gezet, waardoor de moleculen gaan splitsen. 
Daardoor ontstaan zuurstof (O₂) en waterstofgas (H₂). Ook is het mogelijk om waterstof te maken via 
de biochemische omzetting van biomassa. Groene waterstof is de meest duurzame vorm van 
waterstof.  

Europese waterstofmarkt 
De waterstofmarkt is bij uitstek internationaal en zal waarschijnlijk als een ongevaarlijke vloeistof 
(LOHC) over de wereld worden vervoerd Europa heeft daartoe dan ook een project (Blue Dolphin) om 
olietankers hiervoor om te bouwen. Havenbedrijf Rotterdam gaat er vanuit dat zij een energiehub zal 
blijven om een substantieel gedeelte van de energievoorziening van NW-Europa als LOHC in te 
voeren. Havenbedrijf Rotterdam brengt het potentiële importaanbod (uit overzeese gebieden) in kaart, 
waarbij ook de mogelijkheid van aansluiting van de waterstof hoofdinfrastructuur (zgn. 
waterstofbackbone) op grensoverschrijdende pijpleidingen in buurlanden als Duitsland en België 
wordt onderzocht. Waarbij voor de lange afstand transit mogelijk ook de vloeibare variant van 
waterstof (LOHC) een optie kan zijn om de infrastructuur kosten te drukken. Verschillende 
belanghebbenden worden betrokken om de bevindingen te toetsen (rapportage eind 2020). Op deze 
backbone kunnen (bij voorkeur groene) waterstof initiatieven in regio Hart van Brabant worden 
aangesloten.  
 
 
 



Die initiatieven en eerste verkennende stappen moeten dan wel in beeld gebracht worden. Vanuit 
Europa vinden verschillende stimuleringsprogramma’s plaats om toepassingen van waterstof te 
ontwikkelen, denk hierbij aan mobiliteit (bussen, heavy duty vrachtverkeer, scheepvaart), grootschalige 
productiefaciliteiten (o.a. Eemshaven en Rotterdam) en internationaal transport/handel van groene 
waterstof.  

Nationale waterstofagenda en relevante projecten 
De grootschalige toepassing van groene waterstof ten behoeve van het verduurzamen van onze 
samenleving staat nog in de kinderschoenen. Het aandeel groene waterstof is nog klein. Er vindt een 
grote diversiteit aan pilot projecten plaats in Nederland om ervaring op te doen met 
waterstofproductie (via elektrolysers) voor verschillende toepassingen. Projecten richten zich op 
toekomstige infrastructuur, productie en potentiele afnemers (toepassingen) van groene waterstof.  

Industrie: de industrie zal naar verwachting de grootste markt voor de toepassing van waterstof 
worden. Het gaat daarbij over de inzet van waterstof als grondstof/hulpstof voor een scala aan 
chemische producten (bijvoorbeeld methanol en ammoniak) waarbij er geen alternatief voor waterstof 
voor handen is en deze op dit nog ‘grijs/blauw’ is. In de Eemshaven zijn vergevorderde plannen om 
het industrieel cluster dat op grote schaal waterstof gebruikt te verduurzamen doormiddel van de 
productie van groene waterstof uit wind op zee. (project NortH2). Op termijn is de doelstelling om 0,8 
miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren.  

Gebouwde omgeving: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en 
TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden 
ingezet voor het transport van waterstof (project HighWay 27). De resultaten van het onderzoek 
moeten zorgen tijdige besluitvorming over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag 
van waterstof (rapportage eind 2020). Ook vinden op kleinere schaal proefprojecten plaats om het 
bestaande gasnet te gebruiken om waterstof te leveren aan woningen (o.a. verwarming Stad aan t 
Haringvliet en Hoogeveen).  

Mobiliteit: Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in 
2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland. 
Verschillende partners uit de supply chain van vrachtwagenfabrikanten zoals VDL Groep, Iveco/Nikola 
en andere, tot transportondernemingen zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post, als ook 
leidende brandstofcel leveranciers, hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief.  

Grondstoffentransitie                                                                                                                      
Groene waterstof is ook van belang in de grondstoffentransitie. Samen met groene en circulaire 
koolstof vormt groene waterstof de bouwsteen voor nieuwe productieprocessen in de chemie en voor 
(bio) synthetische materialen en brandstoffen 

Capaciteit elektriciteitsnetwerk: bovengenoemde initiatieven in Nederland zorgen in potentie voor 
de ontlasting maar ook balancering van het elektriciteitsnet. Door toepassingen die normaal 
gesproken elektriciteit vragen te laten werken op waterstof daalt de vraag naar elektriciteit vanuit het 
net. Met de beschikking over een (landelijke) waterstof infrastructuur is het makkelijk om de steeds 
grotere wordende dynamiek op het elektriciteitsnet op te vangen door deze op te slaan in waterstof 
bij pieken in duurzame energieproductie. En bij tekorten weer om te zetten naar elektriciteit. Bij de 
beide conversies komt warmte vrij die gebruikt kan worden in koppelpunten van warmtenetten.  

Onderstaande figuur illustreert een toekomstscenario voor waterstof als energiedrager. 



 

 

Toekomstscenario toepassingen waterstof (bron: Gasunie) 

 

REGIO HART VAN BRABANT 

Industrie: 

In Regio Hart van Brabant zijn zes bedrijven die tot de top 200  gas 
verbruikende bedrijven in Nederland gerekend worden: Trobas Gelatine, 
Ardagh en Coca Cola (Dongen), IFF en Agristo, (Tilburg) en Desso 
(Waalwijk). – zie kaartje. Deze bedrijven zoeken naar mogelijkheden om 
hun energiegebruik te verduurzamen en hun CO2 uitstoot te 
verminderen.  

 

Gebouwde omgeving: in Hart van Brabant is er bij uitstek de mogelijkheid om te experimenteren en 
later op grotere schaal waterstof toe te passen voor verwarming van de gebouwde omgeving. Samen 
met het initiatief om een waterstofhub nabij de Amercentrale in Geertruidenberg te creëren kan de 
restwarmte die vrijkomt bij het maken van waterstof dienen als voeding van het Amerwarmtenet. De 
geproduceerde waterstof kan in het bestaande gasnet worden ingevoed of in een nieuw aan te leggen 
waterstofnet t.b.v. het aardgasvrij maken van woonwijken die niet op of moeilijk op een warmtenet 
kunnen worden aangesloten. 

Mobiliteit: Waalwijk en Tilburg is uitgeroepen tot dé logistieke hotspot van Nederland. West Brabant 
volgt als nummer twee op de ranglijst. Deze kwalificatie heeft de regio te danken aan de 
beschikbaarheid van voldoende personeel en de medewerking van de overheid/gemeente bij het 
faciliteren van nieuwe logistieke bedrijvigheid. Hierop kan door de beoogde rol voor waterstof bij de 
heavy duty mobiliteit aangehaakt worden. Er wordt door de regio in samenwerking met de twee 
gemeenten en een aantal toonaangevende transportbedrijven gezocht naar een coalitie van potentiële 
gebruikers om zo in Tilburg en Waalwijk waterstoftankstations te realiseren en te exploiteren.  



Capaciteit elektriciteitsnetwerk: er is transport schaarste (code geel)  op het elektriciteitsnetwerk. 
Met het REKS bod wordt de situatie op het net nog kritischer en ontstaat er serieuze congestie 
problemen. Er zijn al voorbeelden (o.a. in Noord-Brabant) van wachtrijen van duurzame energie 
projecten om op het net aangesloten te worden totdat de netbeheerder voldoende capaciteit heeft 
bijgebouwd. Dit terwijl de bouw van een nieuw onderstation ca. 8 jaar in beslag neemt. Ook heeft de 
uitbreiding van het net impact op de ruimtelijke inpassing en rijst de vraag of tot hoever uitbreiding 
van het elektriciteitsnet wenselijk is. 

Enexis heeft op basis van het voorlopige REKS bod in beeld gebracht wat de impact van de 
energiehubs is op het huidige elektriciteitsnetwerk in regio Hart van Brabant (zie onderstaande figuur). 
Om over voldoende netcapaciteit te beschikken voor het REKS bod moeten onderstations worden 
uitgebreid (geel gearceerd) en nieuwe onderstations worden bijgebouwd (rood vlak geel gearceerd). 

 

 

Het omzetten van duurzame elektriciteit naar een (tijdelijke) tussenopslag (bijv. batterijen of eventueel 
waterstof) op locaties dichtbij de productiefaciliteiten verlicht de noodzaak tot verzwaring van 
aansluitpunten op de elektriciteitsinfrastructuur. De locatie van waterstof productie installaties is 
cruciaal voor de energiestromen in het systeem en de hoeveelheid duurzame energie die kan worden 
opgeslagen met waterstof als energiedrager. De in strategisch gelegen hubs gegenereerde waterstof 
(bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen) kan worden gebufferd, worden getransporteerd naar gebruikers of 
worden ingevoerd in een (nationaal/regionaal) waterstofnet. Bufferen kan in waterstoftanks; 
transporteren kan zo nodig via tanker-trucks of via leidingen. Ook kunnen tankstations ter plaatse 
leveren aan de modaliteit transport ( met name vrachtvervoer). Distributie en transport van waterstof 
kan, in tegenstelling tot distributie via het elektriciteitsnet, op korte termijn gerealiseerd worden. Door 
de omzetting naar waterstof kan operationalisering van de hubs (wellicht ook in het zuiden van de 
regio) minder afhankelijk worden maakt van de snelheid waarmee het elektriciteitsnet kan worden 
verzwaard. 

Op dit moment loopt er een discussie over de locatie voor de aanlanding van de aansluiting van off-
shore windparken in Nederland op het elektriciteitsnet. Waar op korte termijn deze aanlanding niet in 
de nabijheid van de regio Hart van Brabant (Geertruidenberg) lijkt te komen, zijn er op middellange 



termijn kansen om deze aanlanding voor nieuwe windparken wel te realiseren. Aansluiten op deze 
lobby mede voor de productie van groene waterstof positioneert de regio Hart van Brabant. 

 

WANNEER KIEZEN WE VOOR WATERSTOF? 

Afwegingskader – Waterstof ladder 

Waterstof kan in verschillende functies worden toegepast. Daarmee is waterstof niet voor elke 
toepassing de meest voor de hand liggende oplossing om te verduurzamen. Tegelijk speelt waterstof 
voor andere toepassingen een cruciale rol om klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij speelt dat op dit 
moment lang niet alle waterstof duurzaam is. Groene waterstof is wel duurzaam maar vooralsnog 
schaars. Er zal op alle mogelijke fronten ingezet moeten worden om ons energiesysteem te 
verduurzamen, waterstof is daar een onderdeel van. De REKS zal slimme keuzes moeten maken over 
hoe en waar regio Hart van Brabant (groene) waterstof gaat inzetten. Aan de hand van een 
waterstofladder kan de afweging worden gemaakt tussen verschillende toepassingen van waterstof.  

 

 

Voorbeeld waterstofladder (bron: Natuur en Milieu)  

Bij deze afweging staan drie vragen centraal:  

Is er een andere duurzamere oplossing dan waterstof? Voor sommige sectoren bestaan al 
duurzame oplossingen anders dan waterstof om fossiele energiebronnen te vervangen, denk aan 
personenvervoer (batterij-elektrisch). Waterstof is hier wellicht nog geen goede optie. Voor andere 
sectoren, zoals zware industrie, is groene waterstof de enige manier om te verduurzamen. Schaarse 
groene waterstof moet dus vooral in die sectoren worden gebruikt waar, ook op de lange termijn, 
geen duurzaam alternatief is en waar anders blijvend wordt bijgedragen aan klimaatverandering. 



Is er een oplossing die efficiënter is qua energie? Veel duurzame oplossingen zijn ‘energetisch 
efficiënter’ dan waterstof. Bij de productie van groene waterstof wordt groene stroom omgezet in 
waterstof. Daarbij gaat twintig tot veertig procent aan energie verloren. Willen we met waterstof 
onszelf vervoeren of ons huis ermee verwarmen? Dan vindt in de auto of in huis opnieuw omzetting 
plaats van waterstof naar elektriciteit of warmte. Daarbij gaat nogmaals een deel van de energie 
verloren. Waterstof is daarom niet voor alle toepassingen de efficiëntste oplossing, hoewel naar 
verwachting de efficiëntie door technologische ontwikkelingen de komende jaren toeneemt . 

Is er een maatschappelijk goedkopere oplossing? Groene waterstof is nog relatief duur om te 
produceren. Ook moet er nieuwe infrastructuur voor waterstof worden aangelegd. In sommige 
gevallen kan het al bestaande gasnetwerk aangepast worden voor het transport van waterstof, wat de 
kosten aanzienlijk verminderd. Alle bijkomende kosten door de hele keten moeten we vergelijken met 
eventuele alternatieven, om een goede afweging te maken voor de toepassing van waterstof.  

Zijn er andere belemmeringen die alternatieve oplossingen in de weg staan? Voorbeelden hiervan 
zijn ruimtegebruik van laadinfrastructuur in bijvoorbeeld stedelijke gebieden en de beperking van 
ruimtelijke inpassing van een steeds verder uitbreidende elektriciteitsnet.  

Door de ontwikkeling van technologie kan het invullen van toepassingen op de waterstofladder in de 
tijd een ander beeld geven. Toepassingen die op dit moment relatief duur of energie-inefficiënt zijn 
kunnen over 5 of 10 jaar op deze vlakken juist de voorkeur hebben. Dat betekent dat er niet blind naar 
de status quo van een de technologie of kostprijs moet worden gekeken. Juist het doen van 
experimenten met waterstof voor toepassingen die nog niet hoog op de waterstofladder staan kan 
zorgen voor de gewenste markt- technologie- en prijs ontwikkeling. 

Aangeraden wordt om de verschillende waterstoftoepassingen te blijven toetsen aan de 
waterstofladder. De waterstofladder mond dan uit in bijvoorbeeld de volgende categorieën van 
toepassingen: 

1. Absolute prioriteit 
2. Veel belovend 
3. Op termijn 
4. Markt volgen 
5. Geen prioriteit 

 

KANSEN VOOR WATERSTOF 

In een toekomstig energiesysteem in de regio Hart van Brabant waar waterstof in meer of mindere 
mate een rol speelt, is het noodzakelijk om een scherper beeld te krijgen van mogelijke 
waterstoftoepassingen. Kennisontwikkeling op het gebied van groene waterstofeconomie is daarbij 
het devies. Er wordt daarom geadviseerd om een visie te ontwikkelen op en een koers te schetsen dat 
perspectief geeft voor regio Hart van Brabant. In de context van nationale ontwikkelingen is het van 
belang om in een vroeg stadium potentiele waterstof projecten/locaties te identificeren om kennis te 
ontwikkelen, projecten te starten om te leren en haalbaarheid te demonstreren. Deze activiteiten 
kunnen zich richten op de vier hierboven benoemde toepassingsgebieden. Hierbij kan ook onderzocht 
worden in hoeverre waterstof, ten opzichte van andere verduurzamingsopties zoals elektrificatie, een 
(economisch) haalbare optie is of kan worden (zie afwegingskader – waterstofladder hieronder). 



Specifiek voor de 4 toepassingsgebieden in regio Hart van Brabant zien we daarvoor de volgende 
aanknopingspunten: 

 

 

Industrie 

In industrie is behoefte aan de productie van hoge-temperatuur warmte zonder CO2 uitstoot.  Hierbij 
kan men zich richten op de industriepartijen in de regio die hierin stappen willen zetten.  

Gebouwde omgeving 

Op dit moment worden in het kader van Aardgasloze wijken subsidie programma pilots uitgevoerd bij 
gemeenten (o.a. Stad in ’t Haringvliet, Hoogeveen) waarbij aardgas vervangen wordt door waterstof. 
Pure waterstof wordt hierbij verbrand in een waterstof-cv ketel. Hiervoor moeten ook aanpassingen 
gedaan worden in het  lokale gasnet en gasmeter. In samenwerking met Enpuls/Enexis zou in 
samenspraak met woningcorporaties, gemeenten en andere partijen nagedacht kunnen worden over 
een dergelijke proeftuin in Hart van Brabant i.s.m. de universiteiten en Hoge Scholen in Brabant. Hierbij 
zou een verbinding gelegd kunnen worden met het Amer warmtenet dat gevoed worden met warmte 
die vrijkomt bij de verbranding  van waterstof in een warmtekrachtcentrale (zoals in Geertruidenberg 
waar bij aanlanding van duurzame off shore wind elektriciteit dit omgezet kan worden in waterstof).  

 

Mobiliteit 

De positie van Hart van Brabant als logistieke en innovatieve hotspot kan benut worden om ook het 
zwaar transport te verduurzamen. Het ligt voor de hand dat Hart van Brabant hierbij aansluiting zoekt 
bij grootschalige initiatieven voor de inzet van waterstof vrachtwagens en waterstof takstations zoals 
gelanceerd door het Havenbedrijf van Rotterdam en Air Liquide. Hierbij zijn inmiddels als 50 bedrijven 
(o.a. VDL) bij aangesloten. Hierbij wordt ook bijgedragen aan de doelstelling van de transportsector 
om in 2030 een reductie van 30% CO2 gerealiseerd hebben. Op korte termijn zou de komst van een 
waterstoftankstation in Waalwijk en Tilburg een vliegwiel effect creëren voor duurzame distributie bij 
de daar gesitueerde logistieke dienstverleners. Ook de innovatieve kracht van Brabantse ondernemers 
maakt de regio uitermate geschikt als partners en toeleveranciers bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
brandstofcelsystemen en toepassingen met die systemen. Nu al zijn Brabantse bedrijven als VDL en E-
Trucks actief rond de ontwikkeling van bussen, vrachtwagens en vuilniswagens op waterstof. De 
gemeente Tilburg werkt aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en gemeente Waalwijk richt 
zich op het energieneutraal maken van een nieuwe binnenvaartterminal. Hier kan waterstof ook een 
rol vervullen. 

 

Capaciteit elektriciteitsnetwerk 

Bij de ontwikkeling van de Hubs binnen de REKS zal, gezien de benodigde verzwaring van het net op 
sommige beoogde Hubs locaties, ook gekeken moeten worden naar de wijze waarop duurzaam 
opgewekte elektriciteit naar een (eventueel) tijdelijke opslag kan worden opgenomen om daarmee de 
aansluiting capaciteit (en dus investering) te beperken. Batterijen zijn nu vaak toegepaste opslag 
omdat hiermee ook gewerkt kan worden met de onbalans markt (zie casus Weert) om (ook) geld mee 



te verdienen. Elektra omzetten in waterstof is niet voor de korte termijn (dagen) of voor kleine 
hoeveelheden. Nochtans kan het een oplossing zijn dat overschotten van elektra worden omgezet   
naar waterstof. Zeker als voor de omzettingswarmte ook een nuttige bestemming is.  Het bechikbaar 
krijgen van waterstof kan eventueel ook een raakvlak mogelijk maken met mobiliteit of de gebouwde 
omgeving, waarbij deze groene waterstof ingezet kan worden voor mobiliteit of het verwarmen van 
huizen. Hiermee wordt de hub functie van de REKS versterkt.  

Bij de afweging om al dan niet waterstof (of batterijen) als oplossing voor laag houden van de 
aansluitcapaciteit in te zetten is het goed rekenschap te geven van toekomstige elektriciteitsprijzen bij 
gelijktijdige productie van elektriciteit uit zon/wind (die tot negatieve energieprijzen kan leiden) én een 
beeld te krijgen van het toekomstig energiesysteem -en behoeften van de regio.  

• Aandacht te besteden aan de mogelijkheid de elektriciteitsprijzen in contracten specifiek voor 
elektrolysers vast te leggen. 

• Onderzoeken of elektrolysers in de regio kunnen worden ingezet op plekken waar tijdelijk 
sprake is van transportschaarste bij Enexis en Tennet. 

• Verkennen en bevorderen van beleidsmaatregelen met een verwacht positief effect op 
waterstofoplossingen. 

Om maximaal gebruik te maken van synergievoordelen, is het van belang dat goede keuzes worden 
gemaakt over waar de REKS zich in de komende jaren op richt. Bij het bepalen van die keuzes is het 
van belang om de volgende elementen in ogenschouw te nemen: 

Waterstofladder: wat is de positie van waterstof voor de specifieke toepassing ten opzichte van 
andere technologieën? En wat is het perspectief voor de toekomst van waterstof voor de specifieke 
toepassing?  

Opschalingsperspectief: past de optie of de ontwikkeling in de visie over de toekomstige rol van 
waterstof en kan deze worden opgeschaald en betekenisvol worden voor realisatie van de 
energietransitie?  

Timing: op welke termijn is te verwachten dat de optie een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van waterstof en de energietransitie? Een mix van korte en lange termijnen is aan te 
bevelen. 

Betrokkenheid stakeholders: is er sprake van een brede groep stakeholders die betrokken is of 
belang heeft bij de ontwikkeling en bereid is om actief deel te nemen? 

Huidige activiteit: zijn/waren er reeds activiteiten op dit gebied, of zijn er op kortere termijn 
activiteiten te verwachten, gewenst of noodzakelijk om voortgang op dit onderwerp te kunnen 
boeken? 

Internationale ontwikkeling en samenwerking: worden de ontwikkelingen ook gestimuleerd in 
internationale programma’s zoals FCH-JU  (Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking – een Europees 
publiek-privaat platform) met budgetten waar Nederland gebruik van kan maken? Vinden elders 
vergelijkbare activiteiten plaats waarbij kan worden aangesloten om van te leren? 
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Waterstof speelt een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen en daarmee voor de 
REKS ontwikkelingen in regio Hart van Brabant. Op korte termijn kan waterstof nog geen rol van 
betekenis spelen, maar aan de horizon doemen kansen op die voldoende argumenten bieden om op 
korte termijn ervaringen op te doen. Het is daarbij nog onduidelijk welke toepassing van waterstof op 
welke plek het meest geschikt is. Dit maakt het noodzakelijk om verkenningen te doen naar de 
toepassingsgebieden van waterstof in regio Hart van Brabant, gekoppeld aan de ontwikkelingen van 
productie van duurzame elektriciteit en potentiele afnemers van waterstof.  

De focus is dan om de komende vijf tot tien jaar vanuit de REKS HvB bij te dragen aan realisatie van 
het Klimaatakkoord door: 

• in opschaalbare praktijkprojecten te demonstreren hoe waterstof in 2030 kan bijdragen aan 
realisatie van de REKS en op weg daarnaartoe opgeschaald kan worden in specifieke 
toepassingen; 

• het creëren van gunstige omstandigheden voor implementatie en opschaling van waterstof 
door het wegnemen van knelpunten op technisch, economisch, maatschappelijk en 
institutioneel vlak; 

• het ontwikkelen van kennis, producten en diensten die in de toekomst (2030 en 2050) nodig 
zijn om waterstof een robuuste bijdrage te laten leveren; 

• het aanhaken op nationale, provinciale ontwikkelingen zoals de aanleg van grootschalige 
waterstof infrastructuur door de Gasunie en de H2 leiding die ontwikkeld wordt vanuit de 
haven van Rotterdam naar Chemelot 

Op korte termijn wordt daarom voorgesteld om: 

1) Te werken aan coalitievorming van publieke (o.a. provincie, BOM) en private partijen ten aanzien 
waterstof ontwikkelingen in de regio op de vier benoemde aandachtsgebieden. Hierbij kan worden 
aangesloten bij al bestaande samenwerkingsverbanden als de Brabantse Waterstof Coalitie. Deze 
consortia zouden verbonden kunnen worden aan de uitvoeringsorganisatie REKS, om in te spelen op 
kansen voor waterstof binnen de hubs ontwikkeling. 

2) Een diepgaande inventarisatie te maken van de lopende en potentiële projecten/pilots en 
waterstofplannen in de regio. Op basis hiervan kan een visie en daaraan gekoppeld een meerjarige 
programmatische aanpak opgesteld worden die richting geeft aan de (kennis)ontwikkelingen voor 
waterstof. Onderdeel van dit programma is het definiëren van pilots binnen de vier aandachtsgebieden 
industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en infrastructuur en het vinden van de benodigde subsidies 
en andere middelen om waterstof projecten van de grond te krijgen.  

Het programma kan daarbij: 

• onderwerpen adresseren die overstijgend/doorsnijdend zijn en waarvoor een gezamenlijke 
aanpak synergievoordelen oplevert, zoals infrastructuur, import, opslag en veiligheid, inclusief 
visievorming; 

• ervoor zorgen dat er zo effectief en efficiënt mogelijk in gezamenlijkheid wordt geïnnoveerd 
(samenwerken, informeren, realiseren, faciliteren) met het oog op de schaarse middelen en de 
behoefte om de energietransitie daadwerkelijk te realiseren.  



• onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan te haken op de grootschalige waterstof 
infrastructuur (oa Gasunie en de H2 leiding die ontwikkeld wordt vanuit Rotterdam naar 
Chemelot). 
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