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De definitieve conceptversie Transitievisie Warmte ligt klaar voor de Stuurgroep. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, 
melden krantenkoppen de strekking van het nieuwste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties: ‘On-
geëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen’. Enige tijd geleden zijn delen van Limburg daar 
al op geattendeerd tijdens grote overstromingen. In Duitsland zijn als gevolg daarvan tientallen doden te betreuren, 
en hebben ze ‘op de achterkant van een bierviltje’ uitgerekend dat de materiële schade van de wateroverlast daar 
uitkomt op pakweg 30 miljard euro … dat is € 30.000.000.000 … We kunnen er niet onderuit. Niets doen is absoluut 
geen optie en de tijd begint heel stevig te dringen. Onder dat gesternte is deze Transitievisie Warmte geboren.

Binnen de energietransitie vind ik de warmtetransitie misschien wel een van de grootste opgaven waar we voor 
staan. Het opwekken van je eigen stroom heeft een hoog knuffelgehalte en daarbij geeft het financiële voordelen; 
denk aan ‘nul op de meter’. Maar voor ‘warmte’ is dat anders: Mijn huis ís toch al warm? Waarom zou dat dan geld 
moeten kosten? En hoeveel dan? En voor wie dan?

De gemeenteraad van Tilburg heeft bepaald dat we in 2045 klimaatneutraal willen zijn. Dat willen we onder andere 
doen door op termijn alle woningen en andere gebouwen ‘van het aardgas af’ te halen. In deze Transitievisie Warmte 
leest u op hoofdlijnen de richting die we de komende jaren gaan volgen. Natuurlijk gaan we onderweg kijken of we de 
goede koers nog steeds vast hebben; de wereld om ons heen verandert immers voortdurend.

Dat doen we ‘op zijn Tilburgs’; namelijk samen, met zijn allen. Tilburgse inwoners, Tilburgse bedrijven, Tilburgse  
instellingen. Of het nu gaat om woningeigenaren, huurders, bedrijven, woningcorporaties, energiecoöperaties, wijk-  
en buurtraden, leden van de TilburgerTafel, deelnemers aan de Digitale Dialoog of schrijvers van een ingezonden  
brief aan de krant: deze transitie gaan we allemaal samen doorlopen. Waarbij we oog houden voor ieders (on)moge-
lijkheden én daarbij vasthouden aan onze ambitie!

Ik vind dat we écht trots mogen zijn op deze eerste versie van de Transitievisie Warmte; zowel op de inhoud als op  
het proces dat we hebben doorlopen. Hierna zullen er nog diverse volgen; steeds concreter, steeds verder uitgewerkt, 
steeds dichter bij het einddoel. 
In het kaartje met de denkrichting van deze Transitievisie Warmte zult u mogelijk een vlinder herkennen. Toeval? Of 
heeft het misschien te maken met het zogeheten vlindereffect? Zoek het maar eens op: een heel kleine handeling kan 
een steeds groter wordend effect hebben. 

Heeft het wel zin wat we hier doen, terwijl de rest van de wereld … (vul maar in)?  
Jazeker, dát is het vlindereffect! Het Tilburgse vlindereffect!

Oscar Dusschooten 
wethouder gemeente Tilburg

VOORWOORD
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Namens de leden van de stuurgroep bied ik u de Transitievisie Warmte Tilburg aan. Het is een inspirerend verhaal ge-
worden, dat vooral insteekt op de kansen voor zowel de korte als de langere termijn. Wij bevelen aan te kiezen voor 
een pragmatische en nuchtere koers, die naar verwachting veel draagvlak zal krijgen bij onze inwoners en bedrijven. 
En daar gaat het om.

Een jaar geleden is de stuurgroep gestart met haar werkzaamheden. Relatief veel tijd is besteed aan de randvoor-
waarden, leidende principes en besliscriteria. In feite betreft dat de spelregels voor de warmtetransitie, ofwel het 
afwegingskader voor investeringsbesluiten. Achteraf bezien is het goed geweest dat daar veel tijd in is geïnvesteerd, 
want vervolgens is het tamelijk soepel gegaan met het uitwerken van een heldere en standvastige koers. Haalbaar-
heid en betaalbaarheid zijn daarbij de sleutelwoorden.

Uw bijzondere aandacht wil ik vragen voor het ‘Energie Huishoudboekje van de Tilburger’ waarmee deze visie het 
verschil maakt. We laten zien dat, naast CO2-reductie, vooral de betaalbaarheid voor onze inwoners een hard uit-
gangspunt is. Voor alle wijken en buurten is transparant gemaakt wat de huishoudens gaan betalen voor hun warmte 
en met dat ‘budget’ zijn we gaan rekenen aan duurzame alternatieven.

Anno 2021 zijn er nog veel onzekerheden waarmee we zullen moeten dealen. Daarmee wordt terdege rekening ge-
houden in deze Transitievisie Warmte. Ook zal de gemeente het gesprek met het nieuwe kabinet moeten aangaan 
over het aanpassen van de beprijzingssystematiek teneinde duurzame oplossingen echt mogelijk te maken. Want 
daar zit voor de korte termijn de grootse bottleneck. In dat licht zullen we slim moeten omgaan met de factor tijd, 
ook om ruimte te houden voor het inpassen van innovaties die op de markt gaan komen. Dit alles mag ons er echter 
niet van weerhouden om al op korte termijn te starten met haalbare en betaalbare maatregelen. Ook daarvoor zet 
deze visie de koers uit. 

De warmtetransitie is een uitdagende en complexe opgave met veel impact voor de stad en de dorpen. In feite gaat 
het om een nieuwe fase van stadsvernieuwing. De gemeente krijgt daarbij een hoofdrol, maar blijft zeer afhankelijk 
van de bereidheid van alle Tilburgers om er de schouders onder te zetten. Samenwerking is dus cruciaal. In dat kader 
is het van belang dat er rond de warmtetransitie een constructief en uitnodigend samenwerkingsklimaat wordt  
gecreëerd. 

Op naar een klimaatneutraal Tilburg in 2045!

Leo Dubbeldam, 
Voorzitter Stuurgroep Transitievisie Warmte

VOORWOORD
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Tilburg klimaatneutraal in 2045 is het ambitieuze doel van onze gemeenteraad. Berkel-Enschot, Biezenmortel, Tilburg 
en Udenhout staan daarmee voor de opgave om hun CO2-uitstoot maximaal terug te dringen. Het isoleren en aardgas-
vrij maken van woningen en gebouwen is één van de maatregelen die nodig is om die ambitie te realiseren. In deze 
Transitievisie Warmte zetten we daarvoor de koers uit.

Haalbaar en betaalbaar
We zien voor het stedelijk gebied vooral collectieve warmtesystemen als 
kansrijk toekomstbeeld. Het maatschappelijk belang én de individuele 
belangen van inwoners en bedrijven zijn belangrijk om te borgen. We 
kiezen daarom voor een duurzame en innovatieve aanpak, met oog voor 
haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook houden we rekening met de dyna-
mische ontwikkelingen en onzekerheden waar we mee te maken hebben. 
We stellen harde randvoorwaarden aan de aanpak voor de korte termijn, 
waarbij woonlastenneutraliteit bovenaan staat, ofwel de betaalbaarheid 
nu en in de toekomst. Om daar goed op te kunnen sturen is het ‘Ener-
gie Huishoudboekje van de Tilburger’ gemaakt. Daaruit blijkt dat het 
traditioneel grootschalig uitrollen van bestaande technieken financieel 
voorlopig niet haalbaar is op basis van de huidige beprijzingssystematiek. 
En dus moeten we op zoek naar nieuwe technieken en modellen voor 
sturing, organisatie en financiering. Naast woonlastenneutraliteit gelden nog andere randvoorwaarden, waaronder het  
financieren van de onrendabele top in collectieve warmteoplossingen, voldoende bevoegdheden in wet- en regelgeving 
en de compensatie van de uitvoerings- en regiekosten voor de gemeente, woningcorporaties en Enexis. Het vervuld krij-
gen van deze randvoorwaarden helpt ons in Tilburg om substantiële stappen te zetten.

De klimaatopgave is groot en de tijd is kort. Voor de komende jaren, zo lang nog niet is voldaan aan de randvoorwaar-
den, gaan we slim om met de factor tijd door te starten met maatregelen die al voorsorteren op een toekomst zonder 
aardgas. We zetten in op (tussen)stappen die wel haalbaar en betaalbaar zijn. Energiebesparing staat centraal. Isoleren, 
kieren dichten, ventileren, elektrisch koken en groene energie opwekken is daarvoor nodig. Vaak zijn (tijdelijke) hybride 
oplossingen een goede aanvulling om het gebruik van aardgas al flink te verminderen. In alle gevallen is het belangrijk dat 
maatregelen slim worden gepland. Oftewel, benut zoveel mogelijk natuurlijke momenten. Dat scheelt geld en energie. 
Op gebouwniveau bij momenten zoals renovatie, verbouwing of verhuizing. En op gebiedsniveau bij lokale opgaves, zoals 
gebiedsontwikkelingen, herstructurering, grootschalige nieuwbouw of werkzaamheden in de openbare ruimte.

SAMENVATTING



7

Tilburg in vier zones
Naast energiebesparing, wat altijd en overal belangrijk is, geldt een aanvullende aanpak voor delen van Tilburg.  
Op basis van onze analyses hebben we Tilburg opgedeeld in vier zones die zich van elkaar onderscheiden in bouwjaren, 
bebouwingsdichtheid en huidige energie infrastructuur. 

In de Reeshof en omliggend gebied zetten we in op verduurzaming van de al aanwezige stadsverwarming door lokale 
warmtebronnen te ontwikkelen en in te voeden, en de aanvoertemperatuur van het warmtenet te verlagen. Ook stimu-
leren we de verduurzaming van de Amercentrale, de huidige centrale warmtebron van de stadsverwarming. In het gebied 
rond de ringbanen werken we de uitrol van warmtenetten uit. Dit kan uitbreiding van de stadsverwarming zijn. Daarbij 
geldt het uitgangspunt dat dit niet leidt tot een toename van biomassa bijstook in de Amercentrale. We zien vooral ook 
kansen voor een nieuw 5de generatie warmte-koude net als wenkend perspectief voor de toekomst. Zo’n net maakt 
gebruik van meerdere lokale bronnen en opslagmogelijkheden en kan in handen zijn van verschillende eigenaren. Boven-
dien wordt naast warmte ook koude uitgewisseld tussen gebruikers, een zeer wenselijke toevoeging gelet op het verande-
rende klimaat. We gaan dit concept de komende jaren uitwerken in Tilburg-Zuid en onderzoeken of het ook kan worden 
uitgebreid naar andere delen van Tilburg. Natuurlijk moeten we hierbij ook de lessen trekken uit het verleden rond bij-
voorbeeld (aansluit)bijdrages, keuzevrijheid en administratieve transparantie.

Verder zijn er in het gebied rond de ringbanen kansen om de circa 6.000 woningen met een dubbele aansluiting (warmte 
voor ruimteverwarming en aardgas voor koken en/of warmtapwater) versneld aardgasvrij te maken. Het gebied binnen de 
ringbanen is daarentegen erg complex vanwege de grote diversiteit aan gebouwen en drukke ondergrond. Omdat we niet 
overal tegelijkertijd grootschalig aan de slag kunnen zetten we in deze zone in op het ondersteunen van individuele ge-
bouweigenaren met de verduurzaming van hun gebouw. Ook proberen we lokale kansen te benutten, onder andere door 
bij renovatieplannen van woningcorporaties omliggende woningen te betrekken. In Berkel-Enschot, Udenhout, Biezen-
mortel en De Blaak is nog geen duidelijk aardgasvrij alternatief voorhanden. Daar is wel veel organisatiekracht aanwezig 
die we graag benutten. Samen met de gemeenschap gaan we onderzoeken wat een haalbare eindoplossing is en hoe we 
in de tussentijd al duurzame stappen kunnen realiseren. Overal waar we concreet aan de slag gaan werken we dit samen 
met bewoners, bedrijven en organisaties uit in warmte-uitvoeringsplannen. 

Doorkijk naar uitvoering
De opgave is groot en die kunnen we alleen samen realiseren. Gebouweigenaren staan aan de lat voor aanpassingen in en 
aan hun gebouw. Eigenaren van boven- en ondergrondse infrastructuur hebben plichten om dat te onderhouden. Partijen 
met restwarmte hebben een rol om die warmte beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken. En we zullen ons allemaal 
moeten aanpassen aan een andere manier van verwarmen. Zowel in het publieke als het private domein overstijgen de 
kansen, bedreigingen en opgaves simpelweg de competenties, schaalgrootte of het incasseringsvermogen van één enkele 
partij. Er moet dus op andere manieren worden samengewerkt. Dit vraagt om regie vanuit de gemeente. 

De gemeente stelt een programma aanpak op om alle acties, projecten en ideeën te bundelen en te coördineren. Al die 
inspanningen samen dragen bij aan ‘Het nieuwe verwarmen’ in Tilburg. Eén ding is duidelijk. De warmtetransitie is een 
mega-opgave voor iedereen. Voor de gemeente is een regisseursrol weggelegd, maar zij is sterk afhankelijk van de initi-
atieven en investeringsbereidheid van hogere overheden, woningcorporaties, inwoners en bedrijven. Samen moeten we 
aan de slag, op weg naar een duurzame en betaalbare toekomst!
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Waarom een Transitievisie Warmte?
We willen dat Tilburg ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen 
en werken. Daarom werken we samen aan een duurzamer Tilburg. We 
willen minder droogte, hitte, extreme regenbuien en waterloverlast. En we 
hebben behoefte aan een betere luchtkwaliteit en groene leefomgeving. 
Klimaatneutraal in 2045 is het doel dat de Tilburgse gemeenteraad heeft 
gesteld. Dat betekent dat we dan geen CO2 meer uitstoten. Een forse am-
bitie ten opzichte van het landelijke streefjaar 2050. Ongeveer de helft van 
de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving wordt veroorzaakt door het 
gebruik van aardgas. Het aardgasvrij maken van gebouwen is dus een van 
de maatregelen die nodig is om onze ambitie te realiseren. In de Transitie-
visie Warmte zetten we hiervoor de koers uit. In lijn met de afspraak uit het 
landelijke Klimaatakkoord stelt de gemeenteraad deze visie uiterlijk eind 
2021 vast.

Wat is de Transitievisie Warmte, en wat niet?
De Transitievisie Warmte kijkt vooral naar kansen, geeft een beeld van de mogelijke aardgasvrije infrastructuur en beschrijft 
het tempo waarin delen van Tilburg aardgasvrij worden. De visie is van toepassing voor alle gebouwen, maar we beperken 
ons tot het aardgasgebruik voor verwarming, koken en warmtapwater. Het uitfaseren van aardgas dat voor andere doelein-
den wordt gebruikt, bijvoorbeeld industriële productieprocessen, wordt vanuit andere trajecten opgepakt.  

Deze visie geeft richting voor de komende decennia, maar de focus ligt op de periode tot 2030. We hebben doorgerekend 
in hoeverre scenario’s en oplossingen bijdragen aan de CO2-doelstellingen, en of ze haalbaar en betaalbaar zijn. En waar 
we het beste kunnen beginnen. Het is daarmee een plan op hoofdlijnen voor de hele gemeente, met een aantal concrete 
eerste stappen. Voor gebieden waar we als eerste aan de slag gaan worden warmte-uitvoeringsplannen1 opgesteld om 
daadwerkelijk tot realisatie te komen. We starten met het opstellen van die plannen na vaststelling van deze visie.

De Transitievisie Warmte bestaat uit dit document en vier bijlagen:

1.  Overzicht ontwikkelingen, opgave en huidige situatie 

2.  Technische verantwoording 

3.  Definities 

4.  Rapportage Digitale Dialoog en TilburgerTafel 

Regelmatig herijken 
De Transitievisie Warmte is een adaptief document. De warmtetransitie is namelijk volop in ontwikkeling, veel randvoor-
waarden zijn nog niet ingevuld (zie verderop in dit hoofdstuk), nieuwe innovaties komen op de markt en er is nog niet 
voor elk gebouw in Tilburg een haalbare en betaalbare eindoplossing. Regelmatig vernieuwen we daarom de Transitie-
visie Warmte op basis van de nieuwste inzichten. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord doen we dat minstens iedere 
vijf jaar. Gezien de snel veranderende ontwikkelingen zal een eerste herziening waarschijnlijk eerder worden gemaakt. 
Zodoende kunnen we de voortgang volgen, innovaties meenemen, nieuwe warmte-uitvoeringsplannen benoemen en 
tijdig bijsturen op de bepaalde koers. 

1.  AANLEIDING

1  Zie Bijlage 3 voor de definitie van een warmte-uitvoeringsplan
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De opgave
Om in 2045 klimaatneutraal te zijn staan we in Tilburg voor de opgave om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. In 
het referentiejaar 1990 bedroeg de totale Tilburgse uitstoot 1.244 miljoen kilogram, waarvan zo’n 720 miljoen kilogram 
veroorzaakt werd door de gebouwde omgeving. De overige uitstoot is afkomstig van de sectoren verkeer, industrie en 
landbouw. In de gebouwde omgeving is de uitstoot al teruggebracht naar ongeveer 535 miljoen kilogram in 2019, onder 
andere dankzij de keuze voor stadsverwarming in onder meer de Reeshof. Als tussendoelstelling voor 2030 hanteren 
we, in lijn met de landelijke doelstelling, een reductie van 49% ten opzichte van 1990. Dat betekent dat we de uitstoot 
nog met zo’n 175 miljoen kilogram moeten verminderen in de komende acht jaar. Een behoorlijke opgave, waar we  
samen de schouders onder moeten zetten.

In Tilburg staan ruim 102.000 woningen en ruim 15.500 andere gebouwen. Ongeveer 27.000 woningen en enkele hon-
derden andere gebouwen zijn al aangesloten op de stadsverwarming. In circa 6.000 van die woningen wordt nog wel 
aardgas gebruikt om te koken en/of voor warmtapwater. Daaruit volgt een opgave om ongeveer 81.000 woningen en 
15.000 andere gebouwen aardgasvrij te maken. Alle nieuwbouw wordt aardgasvrij gerealiseerd en leidt niet tot een 
toename van het aantal gebouwen dat in de toekomst aardgasvrij gemaakt dient te worden. Apart nieuwbouwbeleid2 
wordt ontwikkeld om aanvullende duurzaamheidsambities te realiseren. 

We moeten op zoek naar andere oplossingen voor verwarmen, ko-
ken en warmtapwater. Mogelijke alternatieven zijn warmtenetten, 
elektrische oplossingen (bijvoorbeeld warmtepompen of infrarood-
panelen) of groen gas oplossingen (zoals biogas of waterstof). Maar 
ook tussenoplossingen zoals hybride warmtepompen zijn denkbaar. 

We starten niet vanaf nul. In Tilburg hebben we al eerder warmte-
transities doorgemaakt. Lang geleden was hout onze voornaamste 
warmtebron. Later werd dit ingeruild voor turf, steenkool en stads-
gas. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd aardgas geïntro-
duceerd. En zo’n 40 jaar geleden is gestart met de aanleg van de 
stadsverwarming. Nu staan we voor de opgave om opnieuw andere 
warmtebronnen te vinden. Het is daarbij belangrijk om te leren 
van de positieve en negatieve lessen uit het verleden. We hebben 
recent al een aantal goede projecten gerealiseerd waar nuttige 
ervaringen zijn opgedaan. Denk aan de wijkaanpak in Quirijnstok, 
het aardgasvrij maken van de Mozartflat, de verduurzaming van de 
Abdij- en Torenbuurt en de Green Deals in Udenhout, De Blaak en 
de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. Dat is een fijne start, 
maar het contrast tussen de weerbarstige praktijk van nu en de 
opgave waar we voor staan is enorm.

Uitsplitsen CO2-uitstoot CO2-uitstoot (miljoen kilogram) CO2-uitstoot (%)

Woningen 287 54

Commerciele dienstverlening 162 30

Publieke dienstverlening 86 16

Totaal gebouwde omgeving 535 100

TABEL 1: UITSPLITSING CO2-UITSTOOT GEBOUWDE OMGEVING 2019 NAAR HERKOMST (bron: De Klimaatmonitor, Rijkswaterstaat)

2  Via het in ontwikkeling zijnde nieuwbouwbeleid wordt gestimuleerd om, aanvullend op de eisen uit het Bouwbesluit, duurzaamheids-
ambities te realiseren. Besluitvorming wordt begin 2022 voorzien.
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Bredere context 
De warmtetransitie in Tilburg staat niet op zichzelf. Ontwikkelin-
gen op Europees, nationaal en (boven)regionaal niveau hebben 
invloed op de lokale kansen en mogelijkheden. Denk aan de 
Europese Green Deal, de kabinetsformatie, de Omgevingswet, 
de Wet collectieve warmtevoorziening en de (mogelijk in de 
toekomst verplichte) standaard voor woningisolatie. Maar ook 
de provinciale Omgevingsverordening, Regionale Energie- en 
Klimaat Strategie (REKS), de Regionale Structuur Warmte (RSW), 
het transitieplan warmtenet Midden- en West-Brabant en de 
stedelijke ontwikkelingsstrategie. Een beschrijving van deze 
parallelle trajecten is te vinden in Bijlage 1. 

Veel randvoorwaarden voor een succesvolle warmtetransitie, 
waaronder betaalbaarheid en wet- en regelgeving, zijn dus nog 
niet of onvoldoende ingevuld. Bij het opstellen van deze visie en 
de uitvoeringsfase daarna houden we rekening met deze onze-
kerheden. 

Afwegingskader

De gemeenteraad heeft aan de start van het visieproces randvoorwaarden, leidende principes en besliscriteria vast- 
gesteld. Deze uitgangspunten zijn in onderstaand tekstkader samengevat weergegeven. De volledige notitie is via  
www.bis.tilburg.nl te vinden. Twee principes zijn daarbij cruciaal en vormen de basis waarop we sturen. Enerzijds  
CO2-reductie om onze doelstellingen te behalen. Anderzijds kosteneffectiviteit om een betaalbare transitie te borgen.

Op basis van onze uitgevoerde analyses zien we dat aanvullende randvoorwaarden noodzakelijk zijn om op grote schaal 
stappen naar aardgasvrij te zetten. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg 
gebouwde Omgeving Klimaatakkoord trekken vergelijkbare conclusies. In lijn daarmee stellen we een zestal aanvullende 
randvoorwaarden. De oorspronkelijke randvoorwaarden en leidende principes, en onderstaande aanvullende randvoor-
waarden samen vormen het afwegingskader voor de uitvoering.

1.  Woonlastenneutraliteit3  voor eindgebruikers; 

2.  Compensatie van uitvoeringskosten en regie- en uitvoeringscapaciteit gemeente; 

3.  Voldoende investerings- en uitvoeringsgelden en capaciteit voor woningcorporaties en Enexis; 

4.  Oplossingen voor onrendabele deel en voorfinanciering bij de aanleg van collectieve warmteoplossingen; 

5.  Voldoende bevoegdheden in wet- en regelgeving voor alle actoren; 

6.  (on)mogelijkheden in de ruimtelijke ordening op o.a. technische, beleidsmatige en juridische aspecten.

Een definitief besluit om delen van Tilburg aardgasvrij te maken vindt plaats bij vaststelling van warmte-uitvoerings-
plannen. Zo’n besluit nemen we pas als aan alle punten van dit afwegingskader wordt voldaan. We gaan in gesprek met 
het Rijk over wat nodig is om dat te realiseren. Daarbij trekken we samen op met partners in Tilburg en met de andere 
G40-gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

3  Als definitie voor woonlastenneutraliteit hanteren we dat de besparingen op de energierekening gelijk moeten zijn aan - of 
groter dan - de financieringslast of huurverhoging op het moment van investeren. Zie Bijlage 3 voor een verdere toelichting.



Randvoorwaarden
-  Bestaande afspraken en trajecten blijven parallel lopen

We hanteren bestaande nationale, (boven)regionale en lokale afspraken en trajecten als randvoorwaarde. Zo zorgen 
we ervoor dat lopende trajecten parallel kunnen blijven lopen. Het is daarbij essentieel dat over en weer verbindin-
gen worden gelegd om toekomstbestendige uitkomsten te borgen.

-  Zorgvuldige en transparante kennisbank
Samen met belanghebbenden werken we aan het verzamelen en analyseren van informatie. Dit maken we transpa-
rant en toegankelijk. 

-  Betrouwbaar en toekomstbestendig
We vinden een betrouwbare en comfortabele warmtevoorziening belangrijk, nu en in de toekomst. Daarom kijken 
we naar leveringszekerheid van bronnen en infrastructuur en passen we alleen oplossingen toe waarvan we weten 
dat ze werken.

Leidende principes
-  CO2-reductie is leidend richting een klimaatneutraal Tilburg

De gemeentelijke doelstelling is een klimaatneutraal Tilburg in 2045. Een van de middelen om dat doel te bereiken is 
het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Er zijn meerdere routes die leiden naar klimaatneutraliteit. We 
stellen daarom de CO2-impact leidend bij het maken van onze keuzes.

-  Bij uitbreiding van het Amernet streven we naar een verminderde hoeveelheid verstookte biomassa in de Amercentrale
De gemeenteraad van Tilburg heeft een motie aangenomen om te streven naar een biomassavrije gemeente. Daarom 
streven we er ook naar dat eventuele uitbreiding van het Amernet leidt tot een verminderde hoeveelheid verstookte 
biomassa in de Amercentrale.

-  Borging van belangen; komen tot een gedragen visie
De manier waarop besluiten tot stand komen en hoe men daarbij betrokken is, heeft invloed op de acceptatie van 
besluiten. Het borgen van belangen van inwoners en bedrijven is een belangrijk principe. We streven daarmee naar 
het realiseren van een gedragen visie.

-  Kosteneffectief voor de gehele warmteketen én eindgebruiker
In het klimaatakkoord is afgesproken dat de warmtetransitie plaatsvindt tegen de laagste nationale kosten. Dat zijn 
de totale kosten voor de Nederlandse samenleving als geheel. Echter, we vinden het van cruciaal belang om de tran-
sitie betaalbaar te houden voor onze inwoners. Daarom streven we ook naar de laagste kosten voor iedere eindge-
bruiker. 

Besliscriteria
-  CO2-uitstoot

Het alternatief voor aardgas dat tot de minste CO2-uitstoot leidt heeft de voorkeur. Op basis van het huidige ener-
gieverbruik is de huidige CO2-uitstoot bepaald. Met modelberekeningen is per aardgasvrij alternatief bepaald wat de 
uitstoot in 2030 is wanneer dat alternatief wordt toegepast. Het verschil tussen de huidige uitstoot en de toekomsti-
ge uitstoot is gebruikt voor de zogeheten Multi Criteria Analyse.

-  Nationale kosten
In het klimaatakkoord is afgesproken dat de warmtetransitie plaatsvindt tegen de laagste nationale kosten. Dit zijn 
de totale kosten van een warmte alternatief voor de Nederlandse samenleving als geheel. Er wordt niet gekeken naar 
wie kosten maakt of baten ontvangt, maar alleen naar wat die kosten en baten in totaal zijn voor de keten als geheel. 
Met modelberekeningen is per aardgasvrij alternatief bepaald wat de nationale kosten zijn wanneer dat alternatief 
wordt toegepast.

-  Eindgebruikerskosten
Dit betreft alle kosten die een eigenaar-bewoner betaalt voor de omschakeling naar een aardgasvrij alternatief. Dit 
zijn investeringskosten voor installaties en isolatie en doorlopende kosten voor energie en onderhoud. Via modelbe-
rekeningen zijn deze kosten bepaald en uitgedrukt in jaarlijkse kosten zodat eenmalige investeringen en doorlopende 
kosten met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook beschikbare subsidies, belastingen en eventuele besparingen in 
energiegebruik zijn hierin meegenomen.

-  Aanwezigheid van warmtebronnen
Een beschikbare warmtebron is een randvoorwaarde om over te schakelen op een aardgasvrij alternatief. In deze 
fase van visievorming is het onmogelijk om voor de hele gemeente inzichtelijk te maken welke warmtebronnen be-
schikbaar zijn en/of beschikbaar kunnen worden gemaakt. Daarom is een inschatting gemaakt op basis van meerdere 
criteria, zoals huidige ligging gasnet, potentie voor zonne-energie op daken en afstand tot infrastructuur Amernet.

-  Ruimtelijke inpassingsmogelijkheden
Het ruimtelijk kunnen inpassen van infrastructuur is een randvoorwaarde om over te schakelen op een aardgasvrij 
alternatief. In deze fase van visievorming is het onmogelijk om voor de hele gemeente inzichtelijk te maken waar welk 
aardgasvrij alternatief ruimtelijk kan worden ingepast. Daarom is een inschatting gemaakt op basis van meerdere 
criteria, zoals huidige ligging gasnet, bebouwingsdichtheid, bouwjaar en straatprofiel.
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Medio 2019 is gestart met een verkenningsfase. De gemeente Tilburg heeft met een brede groep stakeholders ge-
sproken. Zo zijn interviews gehouden met ruim 40 interne en externe personen van onder andere woningcorporaties, 
Enexis, Ennatuurlijk, energiecoöperaties, bedrijvenverenigingen en bewonerscollectieven. Op basis van deze gesprek-
ken is een plan van aanpak opgesteld. In maart 2020 heeft het college dit plan vastgesteld en is gestart met het inrich-
ten van de organisatiestructuur. 

Stuurgroep
Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter hebben meerdere partijen een stuurgroep gevormd. In deze stuurgroep 
zitten vertegenwoordigers namens de gemeente, Enexis, de vijf Tilburgse energiecoöperaties, de drie Tilburgse woning-
corporaties, bedrijvenfederatie BORT, huurdersbelangenorganisatie SBO en Tilburg University. De stuurgroep wordt 
gevoed door een stedelijk team, technisch team en omgevingsteam waarin de gemeente, Enexis, energiecoöperaties 
en woningcorporaties vertegenwoordigd zijn. Voor technische informatie en inzicht is, naast het technisch team, ook 
gesproken met een aantal experts uit de stad in de vorm van een expertmeeting.
Op basis van een technische en financiële analyse zoals beschreven in Hoofdstuk 3, is door de stuurgroep een ontwik-
kelrichting geformuleerd met een eerste opzet voor de strategie en aanpak. Via een getrapt participatieproces is deze 
ontwikkelrichting getoetst bij inwoners van Tilburg.

Digitale dialoog
Via een digitale dialoog bestaande uit drie ronden is een brede raad-
pleging onder ruim 1.500 inwoners van Tilburg georganiseerd. In iedere 
ronde konden Tilburgers anoniem open vragen beantwoorden. Deze 
vragen gingen o.a. over welke kansen en bedreigingen men ziet in 
de warmtetransitie, wat men vindt van de ontwikkelrichting voor de 
aanpak van vier stadsdelen en hoe inwoners in het vervolgproces in 
buurten en wijken betrokken zouden moeten worden. Na iedere ronde 
kregen respondenten de antwoorden van anderen te zien waarmee het 
eigen beeld werd verrijkt. Vervolgens konden deelnemers de anonieme 
bijdragen van twintig andere Tilburgers beoordelen met een punten-
waardering en toelichting. Dit geeft een beeld van de beste en de minst 
gewaardeerde meningen.

Enkele algemene bevindingen uit de digitale dialoog zijn hieronder opgesomd. In Hoofdstuk 4 zijn specifieke bevin-
dingen weergegeven bij desbetreffende alinea’s. Het verslag over de resultaten is te vinden in Bijlage 4. 
 •  Kosten en investeringen zien Tilburgers als grootste nadeel aan het nieuwe verwarmen;
 •  Duurzaamheid zien Tilburgers als grootste voordeel aan het nieuwe verwarmen;
 •  Extreme standpunten, zowel positief als negatief, krijgen weinig steun van andere deelnemers;
 •  Ruim de helft verwacht dat het huis in waarde daalt als het niet verduurzaamd wordt;
 •  De vraag over een eerlijke kostenverdeling ligt velen zwaar op de maag;
 •  Verreweg de meeste Tilburgers herkennen allerlei overblijfselen van vorige warmtetransities in de stad;
 •  Tweederde van de Tilburgers vindt het een goed idee om op wijkniveau warmteplannen uit te werken.

TilburgerTafel 
Parallel aan het proces met de digitale dialoog is een TilburgerTafel ingericht, waarvoor inwoners zich konden aanmel-
den. Uit circa 60 aanmeldingen is een zo divers mogelijke selectie gemaakt op basis van o.a. geslacht, leeftijd en post-
code. De TilburgerTafel bestond uit 20 personen. Aan hen is gevraagd de ontwikkelrichting te toetsen. De TilburgerTafel 
had inzicht in de reacties uit de digitale dialoog, en heeft een inhoudelijke toelichting gekregen op hoe de ontwikkel-
richting tot stand is gekomen. In een aantal verdiepende gesprekken die zij onderling ‘aan tafel’ hebben gevoerd, is hun 
advies tot stand gekomen. Naast het toetsen van de ontwikkelrichting is aan de TilburgerTafel gevraagd om een advies 
uit te brengen over het vervolg. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opstellen van warmte-uitvoerings-
plannen in buurten en wijken? En hoe willen bewoners daarbij betrokken worden? 

2.  PROCES TOTSTANDKOMING VISIE
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Enkele algemene adviezen van de TilburgerTafel zijn hieronder opgesomd. In Hoofdstuk 4 zijn specifieke adviezen 
weergegeven bij desbetreffende alinea’s. Het complete advies van de TilburgerTafel is te vinden in Bijlage 4. 
 •   Blijf de brede database opbouwen met inwoners waarmee je een relatie opbouwt voor beleidsvragen in  

de volgende fasen;
 •  Geef off-line ouderen, Tilburgers met allochtone afkomst en jongeren extra aandacht de komende tijd;
 •  Het is verstandig met een breed expertteam op vragen, stellingen en sentimenten te reageren;
 •   De TilburgerTafel steunt de wijkaanpak, maar vraagt een focus op samenhangende buurten en clusters  

van soortgelijke woningen;
 •   Communiceer massaal en schakel de hele gemeenschap in. Transitiecommunicatie is een slag zwaarder: operatio-

naliseer breed, dus ook met unusual suspects, organiseer tegenkracht en omdenken, en een brede aansturing.
 •   Vertel het verhaal dat het verlangen naar in-één-keer-goed niet honoreerbaar is. De warmtevoorziening moet 

door een tijd van variatie en selectie heen.
 •   Werk komende jaren aan een groeiend vertrouwen tussen de al actieve inwoners, de TilburgerTafel, de duizenden 

die reageren in de digitale dialoog, de regionale ondernemingen, kennisleveranciers en de gemeente. Bereid u 
voor als u de wijk in gaat: wees helder waarover we kunnen meepraten en waarover niet.

Leerproces 
Met het getrapte participatieproces via de digitale dialoog en de TilburgerTafel is de ontwikkelrichting getoetst en ligt 
er een advies over het vervolgproces in buurten en wijken. Deze nieuwe manier van samenwerking sluit aan bij het ge-
meentelijk ‘Actieplan inwonerparticipatie’ en levert inzichten op die leerzaam zijn voor gemeente en betrokken inwoners. 
Onder inwoners ontstaat inzicht en een groeiend begrip over het proces en de besluitvorming gedurende deze transitie. 
Beleidsmakers krijgen meer inzicht in de beweegredenen en motieven van de Tilburgers. Daarmee is dit proces belangrijk 
geweest in de totstandkoming van de visie en heeft de werkwijze veel potentie om voort te zetten in de vervolgstappen 
om samen tot uitvoering te komen.
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In dit hoofdstuk beschrijven we de meest kansrijke alternatieven voor het aardgasvrij verwarmen in Tilburg. Hier-
voor is onderzoek gedaan naar zowel de technische als financiële haalbaarheid van diverse alternatieven. Voor deze 
analyse hebben we meerdere databronnen en methodes gebruikt. De inzichten uit deze analyse liggen ten grondslag 
aan deze visie. We behandelen hieronder op hoofdlijnen de bronnen en criteria, methoden, resultaten en conclu-
sies. Een uitgebreide toelichting is te vinden in Bijlage 2.

Modelberekeningen
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een startanalyse uitgevoerd 
met modelberekeningen op basis van landelijke kentallen en gemiddelden. 
Adviesbureau CE-Delft heeft vervolgens in opdracht van de Gemeente 
Tilburg vergelijkbare berekeningen uitgevoerd, maar dan op basis van 
Tilburgse kentallen en gemiddelden. In samenwerking met Tilburg Uni-
versity is het Energie Huishoudboekje van de Tilburger opgesteld door 
adviesbureau Finance Ideas. Daarmee zijn voor alle 252 buurten in Tilburg 
de CO2-uitstoot, nationale kosten, eindgebruikerskosten, beschikbaarheid 
van warmtebronnen en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden inzichtelijk 
gemaakt voor zeven mogelijke aardgasvrije alternatieven. Deze zeven 
alternatieven zijn te categoriseren naar groen gas oplossingen (Hr-ketel 
en hybride warmtepomp op buitenlucht), ‘all electric’ oplossingen (warmtepomp bodem en warmtepomp buiten-
lucht) en traditionele warmtenetten (warmtenet hoge-temperatuur, warmtenet midden-temperatuur en warmtenet 
lage-temperatuur). De uitgevoerde berekeningen zijn primair toegepast op woningen. Voor bedrijventerreinen en 
utiliteitsbouw zijn in het vervolg aanvullende onderzoeken nodig om inzicht te krijgen in passende alternatieven 
voor aardgas.

Multi Criteria Analyse & Energie Huishoudboekje van de Tilburger
De verzamelde gegevens zijn in twee stappen geanalyseerd om inzicht te krijgen en conclusies te kunnen trekken. Als 
eerste stap is een Multi Criteria Analyse toegepast. Een methode om gegevens te ordenen en door middel van scena-
rioberekeningen de verschillen tussen technieken inzichtelijk te maken. Uit die stap volgt in hoeverre een aardgasvrij 
alternatief passend is. De tweede stap is het opstellen van het Energie Huishoudboekje van de Tilburger. Daarin zijn de 
huidige energielasten inzichtelijk gemaakt, is de verwachte ontwikkeling van die lasten doorgerekend wanneer we niets 
doen, en zijn de kosten van de alternatieven voor aardgas weergegeven. Uit de combinatie van beide stappen volgt het 
inzicht in de betaalbaarheid van de meest passende alternatieven voor bestaande woningbouw.

Multi Criteria Analyse 
Om de aardgasvrije alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is dus een Multi Criteria Analyse (MCA) toege-
past. Daarbij worden allereerst de beschikbare gegevens geordend door per buurt, voor alle zeven technieken, de 
vijf criteria onder elkaar te zetten. Vervolgens worden de gegevens gestandaardiseerd zodat criteria met verschillen-
de eenheden kunnen worden vergeleken. De laatste stap bestaat uit het doorrekenen van scenario’s door weging 
toe te kennen aan de criteria. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoeverre een techniek passend is een bepaalde 
buurt op basis van de gekozen criteria en weging.

Het Energie Huishoudboekje van de Tilburger 
Dat een bepaald alternatief voor aardgas het meest passend is op basis van de MCA, 
wil niet zeggen dat het voor de inwoners ook betaalbaar is. Om inzicht te krijgen in 
de betaalbaarheid is het Energie Huishoudboekje van de Tilburger opgesteld. Dat is in 
een aantal stappen gedaan. (1) Eerst is inzichtelijk gemaakt wat de huidige energiel-
asten zijn op basis van de werkelijke verbruiksgegevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Dit is op een microniveau gedaan om een zo gedetailleerd mogelijk 
resultaat te krijgen. (2) Vervolgens is bepaald welk deel van die energielasten is toe te 
rekenen aan verwarming, warmtapwater en koken. (3) Door daar de kosten voor af-
schrijving en onderhoud van de huidige installatie bij op te tellen is het totale budget 
bekend wat nu wordt betaald voor verwarming, warmtapwater en koken. 

3.  TECHNISCHE EN FINANCIËLE ANALYSE
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Dit noemen we het ‘investeringsbudget’. Immers, dit budget kan ook op een andere 
manier worden ingezet waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas. (4) De 
laatste stap is het afzetten van het investeringsbudget tegen de eindgebruikerskosten 
van de aardgasvrije alternatieven. Daarmee ontstaat inzicht in het verschil tussen de 
lasten nu en lasten straks. Deze eindgebruikerskosten bestaan uit alle kosten die een 
eigenaar-bewoner betaalt voor de omschakeling op een aardgasvrij alternatief. Dit zijn 
investeringskosten voor het aanschaffen en gebruiken van installaties en isolatie, en 
doorlopende kosten voor energie en onderhoud. Subsidies en belastingen zijn eveneens 
in de berekening meegenomen. Om de kosten van de technieken onderling te kunnen 
vergelijken zijn de resultaten weergegeven in jaarlijkse kosten. Hierbij zijn investeringen 
afgeschreven over een bepaalde termijn rekening houdend met marktrente en opgeteld 
bij de doorlopende kosten. 

Aanvullend is doorgerekend hoe het investeringsbudget zich naar 2030 toe gaat ontwikkelen wanneer geen maatrege-
len in woningen worden doorgevoerd. Dit is gedaan op basis van de verwachte ontwikkelingen in de energierekening 
door het Planbureau voor de Leefomgeving. De lasten zullen hoger worden door o.a. een stijgende belasting op aard-
gas, inflatie en een verwachte stijging in netwerkkosten. Het Energie Huishoudboekje geeft daarmee niet alleen inzicht 
in de huidige energielasten, maar ook in de toekomstige energielasten.

Tilburg in vier zones
De resultaten van de MCA en het Energie Huishoudboekje zijn op buurtniveau inzichtelijk gemaakt en aan elkaar 
gekoppeld. Hierdoor zien we op detailniveau wat haalbaar en betaalbaar zou kunnen zijn. Deze informatie gaat op een 
later moment de basis vormen voor het opstellen van de eerste warmte-uitvoeringsplannen de komende jaren. De 
kracht van deze visie is juist dat we op gemeentelijk niveau de koers en richting op hoofdlijnen aangeven. Het buurtni-
veau is daarvoor te gedetailleerd. Op basis van onze analyses hebben we Tilburg opgedeeld in vier zones. Deze zones 
onderscheiden zich van elkaar in bouwjaren, bebouwingsdichtheid en huidige energie infrastructuur. Hieronder zijn de 
kenmerken van alle zones beschreven. Vervolgens zijn de resultaten van de MCA en het Energie Huishoudboekje per 
zone weergegeven. 

STAP 1: TOTALE HUIDIGE ENERGIEREKENING
Op basis van werkelijk verbruikscijfers CBS

STAP 2: ENERGIEREKENING VOOR VERWARMING, WARMTAPWATER EN KOKEN
Door elektriciteitsverbruik af te trekken van stap 1

STAP 3: TOTALE ENERGIELASTEN VOOR VERWARMING, WARMTAPWATER EN KOKEN
Door kosten voor afschrijving en onderhoud op te tellen bij stap 2

STAP 4: VERSCHIL TUSSEN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE LASTEN
Door lasten uit stap 3 af te zetten tegen de eindgebruikerskosten van alternatieven

↓

↓

↓

FIGUUR 1: DOORLOPEN STAPPEN OM ENERGIE HUISHOUDBOEKJE VAN DE TILBURGER OP TE STELLEN
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Zone 1: Reeshof en omgeving
Deze zone aan de westzijde van Tilburg bestaat voornamelijk uit de Reeshof en omliggend gebied zoals de bedrijven-
terreinen Vossenberg en Kraaiven. De meeste gebouwen zijn gebouwd in de jaren 80 en 90. Het overgrote deel van 
de woningen in dit gebied is aangesloten op de stadsverwarming en gebruikt geen aardgas. Op de bedrijventerreinen 
is een deel van de gebouwen aangesloten op de stadsverwarming, maar een groot deel maakt nog gebruik van aard-
gas. Grofweg het gebied boven de spoorlijn is aangesloten op een 90/70 °C netwerk, en het gebied onder de spoorlijn 
op een 70/40 °C netwerk. Dit betekent een inkomende warmtestroom van 90 respectievelijk 70 °C en een uitgaande 
warmtestroom van 70 respectievelijk 40 °C. Het gebied onder de spoorlijn maakt gebruik van de retourstroom van het 
gebied boven de spoorlijn. Aangezien de meeste woningen en een deel van de andere gebouwen al aardgasvrij zijn is 
voor deze zone geen MCA uitgevoerd.

Zone 2: rond de ringbanen
Deze zone bestaat uit de wijken rondom de ringbanen in Tilburg-Noord (Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok),  
Tilburg-West (Wandelbos, Het Zand, De Reit en Zorgvlied) en Tilburg-Zuid (Stappegoor, Groenewoud en De Leij). Deze 
wijken zijn grotendeels gebouwd in de jaren 50, 60 en 70. De bebouwingsdichtheid is hoog door relatief veel gestapel-
de bouw. Ook de bedrijventerreinen in dit deel van Tilburg, waaronder Het Laar, De Katsbogten en Loven vallen in deze 
zone. De meeste gebouwen maken gebruik van aardgas, een deel is aangesloten op de stadsverwarming. Daarbij is het 
opvallend dat een flink deel van de op de stadsverwarming aangesloten gebouwen (circa 6.000) ook een aardgasaan-
sluiting heeft voor koken en/of warmtapwater.

Zone 3: binnen de ringbanen
Het gebied binnen de ringbanen betreft zone 3. Dit gebied is erg divers en 
kenmerkt zich door een hoge bebouwingsdichtheid. Er staan veel verschil-
lende gebouwen, zowel oude monumenten als nieuwbouw. Maar ook de 
Kanaalzone met veel bedrijven maakt onderdeel uit van deze zone. Het 
overgrote deel van de gebouwen maakt gebruik van aardgas, enkele gebou-
wen zijn aangesloten op de stadsverwarming.

Zone 4: dorpen en De Blaak
Deze zone bestaat uit de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmor-
tel en het omliggende buitengebied. Ook ruim opgezette wijken zoals De 
Blaak passen hierbij. De bebouwingsdichtheid is lager dan in de (rest van 
de) stad en nagenoeg alle gebouwen zijn aangesloten op het aardgasnet.



18

Resultaten en conclusies
Onderstaande tabellen tonen een samenvatting van de resultaten uit de Multi Criteria Analyse en het Energie Huishoud-
boekje van de Tilburger. In Bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving van het onderzoek opgenomen, en zijn de totale 
resultaten weergegeven.

Tabel 2 bevat de resultaten van de Multi Criteria Analyse. Groen gas oplossingen scoren overal goed op eindgebruikers-
kosten. Dit komt doordat weinig tot geen aanpassingen in gebouwen en infrastructuur nodig zijn. Op CO2-uitstoot scoort 
groen gas redelijk tot slecht. Dit is te verklaren doordat in de berekeningen geen energiebesparing wordt meegenomen 
aangezien isolatiemaatregelen niet noodzakelijk zijn voor deze techniek. Voor de periode tot circa 2030 zijn groen gas 
oplossingen echter geen geschikt grootschalig alternatief vanwege de beperkte beschikbaarheid. Hybride oplossingen 
zoals een warmtepomp in combinatie met een Cv-ketel op aardgas zijn wel geschikt als tijdelijke oplossing. Daarbij wordt 
het aardgasverbruik, en de daarmee samenhangende CO²-uitstoot, al fors verminderd.

‘All electric’ oplossingen scoren overal slecht op eindgebruikerskosten. Dit komt doordat zowel vergaande aanpassingen 
in gebouwen als in infrastructuur nodig zijn. Op CO2-uitstoot scoort ‘all electric’ redelijk. Het energiegebruik zal welis-
waar afnemen doordat isolatiemaatregelen worden toegepast, maar doordat het aandeel duurzame elektriciteit in 2030 
naar verwachting nog gering is, is de besparing op CO2 beperkt. Bovendien leidt de keuze voor ‘all electric’ oplossingen 
tot een hogere elektriciteitsvraag. Dit heeft ruimtelijke consequenties vanwege de verzwaring van het elektriciteitsnet 
en de duurzame opwek van elektriciteit met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Dit aspect is niet meegenomen 
in de analyse, maar wel goed om te realiseren.

Warmtenetten scoren redelijk tot slecht op eindgebruikerskosten. Ook voor deze techniek geldt dat aanpassingen in 
gebouwen en infrastructuur nodig zijn. De benodigde gebouwaanpassingen zijn afhankelijk van de temperatuur die het 
type warmtenet kan leveren (hoge-, midden- of lage temperatuur). De CO2-uitstoot van warmtenetten scoort redelijk 
tot goed. Dit is onder andere afhankelijk van de warmtebron die aan het warmtenet is gekoppeld. In de berekeningen 
is uitgegaan van omgevingswarmte zonder CO2-uitstoot voor lage temperatuur warmtenetten. Voor hoge temperatuur 
warmtenetten is uitgegaan van de restwarmte uit de Amercentrale. De overstap van steenkool naar biomassa, zoals 
momenteel wordt doorgevoerd, is daarin meegerekend conform de huidige normen voor biomassa.

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

CO2 � CO2 � CO2 �

Groen gas Geen MCA  
uitgevoerd, want 
deze zone is al  
grotendeels  
aardgasvrij

Slecht Goed Redelijk Goed Redelijk Goed

'All electric' Redelijk Slecht Redelijk Slecht Redelijk Slecht

Warmtenet Goed Redelijk Redelijk Slecht Redelijk Slecht

TABEL 2: RESULTATEN MULTI CRITERIA ANALYSE (MCA)

Tabel 3 toont de resultaten van het Energie Huishoudboekje. De bedragen zijn afgerond op tientallen. Per zone is eerst 
weergegeven wat de gemiddelde jaarlijkse energierekening per huishouden is. Vervolgens zijn de totale huidige lasten 
voor verwarming, koken en warmtapwater inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan door bij de kosten voor energie ook kosten 
voor afschrijving en onderhoud van installaties op te tellen. Dit bedrag noemen we het investeringsbudget 2020. Ook is 
doorgerekend hoe deze lasten zich tot 2030 ontwikkelen wanneer geen ingrepen plaatsvinden. 

De kosten om over te stappen op een aardgasvrij alternatief zijn daaronder weergegeven. Deze bedragen bestaan uit 
eenmalige investeringen (voor onder andere gebouwaanpassingen, installaties en infrastructuur) en doorlopende kosten 
(onder andere energie, onderhoud en belastingen). De bedragen zijn uitgedrukt in jaarlijkse kosten om technieken 
onderling vergelijkbaar te maken. Dit inzicht op hoofdlijnen is voor deze fase van visievorming belangrijk. Om uiteindelijk 
tot investeringsbeslissingen te komen is meer gedetailleerd inzicht noodzakelijk. 
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Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Huidige jaarlijkse energierekening (prijspeil 2020) € 1.770 € 1.440 € 1.490 € 2.080

Investeringsbudget 2020 huidig (prijspeil 2020) € 1.220 € 1.280 € 1.370 € 1.730

Investeringsbudget 2030 toekomst (prijspeil 2030) € 1.490 € 1.800 € 1.960 € 2.540

Eindgebruikerslasten per techniek (prijspeil 2020)

Groen gas
Hr-ketel € 1.240 € 1.330 € 1.690

Hybride warmtepomp buitenlucht € 1.150 € 1.220 € 1.540

'All electric'
Warmtepomp buitenlucht € 3.470 € 3.290 € 4.950

Warmtepomp bodem € 3.540 € 3.380 € 5.010

Warmtenet

Warmtenet lage-temperatuur € 4.260 € 4.070 € 5.560

Warmtenet midden-temperatuur € 3.760 € 3.490 € 4.520

Warmtenet hoge-temperatuur € 2.800 € 2.880 € 3.210

TABEL 3: RESULTATEN ENERGIE HUISHOUDBOEKJE VAN DE TILBURGER

In de uitwerking van warmte-uitvoeringsplannen zal de uitsplit-
sing worden gemaakt in onder andere de kosten voor gebouw-
maatregelen, installaties, infrastructuur, afschrijving en onder-
houd. Ook zal dan het effect van de plannen op andere aspecten 
zoals comfortverhoging en woningwaarde worden meegenomen. 
Een definitief besluit wordt pas genomen bij vaststelling van het 
warmte-uitvoeringsplan.

Uit de cijfers komt naar voren dat technieken waarbij veel 
investeringen moeten worden gedaan leiden tot hoge jaarlijk-
se kosten. Dit geldt voor ‘all electric’ oplossingen en warmte-
netten. Bij groen gas oplossingen zijn deze investeringen niet 
noodzakelijk om aardgasvrij te worden en vallen de jaarlijkse 
kosten lager uit. Groen gas oplossingen kunnen als enige binnen 
het huidige investeringsbudget kunnen worden gerealiseerd, 
alle andere technieken komen hoger uit. Echter, zoals eerder 
vermeld is groen gas geen reëel alternatief voor de komende 
jaren vanwege de beperkte beschikbaarheid. Op basis van de 
traditionele technieken en huidige kostenverdelingssystematiek 
in Nederland is een grootschalige woonlastenneutrale overstap 
naar aardgasvrij dus niet haalbaar. Uit onderzoek van het Nibud 
blijkt ook dat eigenaren door onzekerheid over overheidsbeleid 
worden gehinderd in het nemen van stappen om verduurzaming 
te realiseren. Tegelijkertijd zien we dat wanneer geen ingrepen 
worden gedaan, in alle zones de kosten zullen stijgen door o.a. 
een stijgende belasting op aardgas, inflatie en een verwachte 
stijging in netwerkkosten.
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Conclusies Multi Criteria Analyse en het Energie Huishoudboekje
Op basis van de Multi Criteria Analyse en het Energie Huishoudboekje van de Tilburger trekken we de 
volgende conclusies:

 •   Groen gas oplossingen zijn kostentechnisch interessant. Echter is de CO2-winst beperkt wanneer niet ook ver-
gaand geïsoleerd wordt. Bovendien is er vooralsnog onvoldoende groen gas beschikbaar om als reëel groot-
schalig alternatief voor aardgas in te zetten. Groen gas oplossingen zijn daarom niet grootschalig toepasbaar 
vóór 2030. Vanuit de regio Hart van Brabant wordt een onderzoek opgestart naar de potentie en beschik-
baarheid van groen gas om zicht te krijgen op de mogelijkheden ná 2030. Hybride varianten met bijvoorbeeld 
een warmtepomp in combinatie met een Cv-ketel op aardgas zijn wel geschikt als tijdelijke tussenoplossing 
voor gebieden waar vooralsnog geen volledig aardgasvrij alternatief voorhanden is.

 •   'All electric' oplossingen kunnen op gebouw- of blokniveau een interessant alternatief zijn. Maar voor groot-
schalige toepassing in buurten en wijken zijn de kosten te hoog en is de CO2-winst beperkt. Vergaande isolatie 
en aanpassing van de elektriciteitsinfrastructuur zijn in dat geval benodigd. Bovendien is er voorlopig nog 
onvoldoende groene elektriciteit beschikbaar om in deze extra vraag te voorzien. We concluderen daarom 
dat 'all electric' oplossingen vooralsnog geen geschikt alternatief zijn om grootschalig toe te passen.

 •   Traditionele warmtenetten scoren in zone 3 en 4 redelijk op CO2-uitstoot, maar slecht op kosten. In die 
zones lijkt een grootschalig toepasbaar alternatief voor aardgas dus voorlopig nog niet voorhanden. In zone 2 
lijken warmtenetten kansrijker. De CO2-winst is groot en de kosten zijn lager dan in zones 3 en 4. Zone 2 heeft 
daarmee potentie om als eerste zone op te pakken. Al toont het Energie Huishoudboekje aan dat de overstap 
naar een traditioneel warmtenet gemiddeld niet woonlastenneutraal kan worden gerealiseerd.

 •   De gemiddelde energielasten zullen de komende jaren stijgen wanneer geen ingrepen worden gedaan. Met 
name huishoudens die momenteel aardgas gebruiken zullen hier de gevolgen van ondervinden vanwege de 
stijgende belasting op het gebruik van aardgas.

 •   Met de zeven traditionele technieken die modelmatig zijn doorgerekend in de Multi Criteria Analyse ontstaat 
vooralsnog geen goed evenwicht tussen eindgebruikerskosten en CO2-reductie. Op basis van de traditionele 
technieken en huidige kostenverdelingssystematiek in Nederland is een grootschalige woonlastenneutrale 
overstap naar aardgasvrij dus niet haalbaar. 

Nieuwe inzichten
De laatste conclusie is hard. Het is geen optie om vervolgens niets te doen. Zoals in Hoofdstuk 1 vermeld starten we 
echter niet vanaf nul. Er zijn in Tilburg al diverse projecten gerealiseerd en meer gedetailleerde onderzoeken uitgevoerd 
naar alternatieven voor aardgas. De Multi Criteria Analyse en het Energie Huishoudboekje geven een goed inzicht op 
basis van modelberekeningen. De opgedane praktijkervaringen met nieuwe ontwikkelingen zijn daar een belangrijke 
aanvulling op. Eén van die ontwikkelingen is een nieuw type warmtenet, een zogenaamd 5de generatie warmte-koude 
net.



21

5de generatie warmte-koude net
Eén van die inzichten betreft een uitgevoerd onderzoek in Tilburg-Zuid naar de mogelijkheden van een nieuw type 
warmtenet, een zogenaamd 5de generatie warmte-koude net. Zo’n type net is op een aantal aspecten anders dan regu-
liere warmtenetten. Zo is het een vraaggestuurd laagtemperatuurnet waarbij je warmte van een bepaalde temperatuur 
ontvangt die je op dat moment nodig hebt. Er wordt gebruik gemaakt van lokale bronnen en opslagmogelijkheden zoals 
aquathermie, ondiepe geothermie en warmte-koude opslag. Ook wordt (rest)energie van gebruikers onderling actief 
uitgewisseld. Daardoor wordt de energievraag maximaal gereduceerd wat leidt tot een lage CO2-uitstoot. Het net levert 
naast warmte ook koude voor koeling in de zomer. Een zeer wenselijke toevoeging gezien het veranderende klimaat. 
Daarnaast biedt zo’n net de mogelijkheid om vanuit kleine clusters van enkele honderden aansluitingen te starten en 
vervolgens gebiedsgericht geleidelijk te groeien. De aanvangsinvesteringen zijn daarmee beperkt en er ontstaan meer 
mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en sturing.

Ook zijn in het onderzoek de systeemkosten inzichtelijk gemaakt, inclusief het deel daarvan dat landt bij de eindgebrui-
ker. Deze kosten zijn vergelijkbaar met een traditionele woning met aardgas en airco. Zo’n nieuw type net heeft daarmee 
potentie om het financiële gat naar een woonlastenneutraal alternatief te verkleinen en biedt daarnaast andere voorde-
len zoals hierboven beschreven. Alleen zijn de benodigde woningaanpassingen zoals isolatie in het onderzoek nog niet 
meegenomen. Meer technische, organisatorische en financiële uitwerking is noodzakelijk om de haalbaarheid, opschaal-
baarheid en betaalbaarheid te bevestigen en risico’s inzichtelijk te maken. De oprichting van een publiek warmtebedrijf is 
één van de mogelijkheden die we gaan onderzoeken. 

Aanvullende conclusies
 •   De studie in Tilburg-Zuid naar een 5de generatie warmte-koude net laat ons zien dat technische innovaties en 

andere organisatie- en financieringsmodellen kansrijk zijn. Niet alleen vanwege een lage CO2-uitstoot en de 
mogelijkheid tot stapsgewijze ontwikkeling. Ook lijkt het financiële gat naar een woonlastenneutraal alternatief 
aanmerkelijk te kunnen worden verkleind.

 •   Daarnaast is lokaal eigenaarschap, bijvoorbeeld door gemeente of bewonerscollectieven, in nieuwe typen  
warmtenetten belangrijk voor het creëren van ruimte om te sturen op financiële aspecten zoals risico en rende-
ment (commerciële bedrijven hebben doorgaans een hogere rendementseis dan gemeenten en/of bewoners-
collectieven). Een betaalbaar warmtesysteem wordt hierdoor kansrijker en we worden minder afhankelijk van 
externe warmteleveranciers.
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Veel randvoorwaarden voor een snelle 
en succesvolle warmtetransitie zijn 
nu nog niet ingevuld. Zo kan woon-
lastenneutraliteit nog niet worden 
waargemaakt als we kijken naar het 
opgestelde Energie Huishoudboekje 
van de Tilburger. Wet- en regelgeving 
moet nog worden aangepast om 
gemeenten in staat te stellen haar in 
het Klimaatakkoord toebedeelde re-
gierol te kunnen vervullen. Daarnaast 
krijgen gemeenten de financiering van 
de kosten voor deze nieuwe rol niet 
rond. Ook de woningcorporaties en 
Enexis ontbreekt het aan voldoende 
middelen en ondersteunende wet- en 
regelgeving. De verhuurdersheffing 
die corporaties aan het Rijk moeten 
afdragen, in combinatie met andere 
grote opgaven zoals het realiseren van voldoende nieuwbouw, beperkt de investeringsmogelijkheden. De schaarste 
aan technisch personeel en ruimte voor Enexis in wetgeving om te anticiperen op aankomende ontwikkelingen, verho-
gen de druk op de al hoog belaste huidige energie infrastructuur. Naast deze belemmeringen zullen de komende jaren 
innovaties op de markt komen die meer mogelijkheden bieden dan huidige technieken. En parallel hieraan wordt een 
nieuw speelveld gevormd doordat verschillende partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Kortom, we hebben 
te maken met veel dynamiek en onzekerheden. En toch moeten we aan de slag. Niets doen is geen optie, daarvoor is 
de klimaatopgave te groot en de tijd te kort. Dit hoofdstuk beschrijft hoe we in Tilburg op weg gaan naar het nieuwe 
verwarmen.

Collectieve warmtesystemen als toekomstbeeld
Op basis van datgene dat we wel weten en de kansen die we zien, schetsen we een toekomstbeeld en bepalen we een 
strategie om voortvarend mee aan de slag te gaan. Als toekomstbeeld voor het stedelijk gebied zien we vooral collec-
tieve warmtesystemen. Gebouwen staan dicht op elkaar, waardoor er een grote warmtevraag op een klein oppervlak is. 
Deze warmtevraag invullen met een collectief warmtesysteem is dan de meest passende oplossing. Eén van de mogelijk-
heden is uitbreiding van de huidige stadsverwarming. Het tegelijkertijd ontwikkelen van regionale en lokale duurzame 
warmte, ter verduurzaming van de huidige warmtebron de Amercentrale, is daarbij natuurlijk belangrijk. Maar er zijn 
ook andere, nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld met een 5de generatie warmte-koude net dat veel potentie heeft. Het 
is nog niet duidelijk waar in Tilburg welk type net het meest passend is. We zien de meeste kansen om te starten in het 
gebied rondom de ringbanen. Tilburg-Zuid is daarbij een belangrijke strategische locatie voor een 5de generatie warm-
te-koude net. In Tilburg-West en Tilburg-Noord, waar een deel van de gebouwen al is aangesloten op de stadsverwar-
ming, ligt uitbreiding van dat bestaande net voor de hand. In die gebieden gaan we dus als eerste uitwerken of we de 
stap naar aardgasvrij kunnen zetten en wat dan het alternatief wordt. Daarbij zetten we de aardgasvrije opgave in een 
breder perspectief en wegen we de impact integraal al. De bestaande woningvoorraad is gemiddeld 50 tot 70 jaar oud 
en in dat licht luidt de start van de warmtetransitie tevens een nieuwe fase van stadsvernieuwing in.

In de dorpen, ruim opgezette wijken en het buitengebied is er minder warmtevraag per oppervlak. Uit onze analyse volgt 
nog geen passende eindoplossing. Samen met de bewoners en bedrijven gaan we dit verder onderzoeken.

Ook voor de grote bedrijventerreinen in de gemeente volgt uit de analyse nog geen passende eindoplossing. Op de be-
drijventerreinen wordt aardgas niet alleen gebruikt voor verwarming, maar ook voor productieprocessen. Dat maakt het 
extra complex. Samen met de bedrijven gaan we verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

4.  SAMEN OP WEG NAAR HET NIEUWE VERWARMEN IN TILBURG
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Woonlastenneutraliteit als strategie
We vinden een heldere strategie belangrijk. Dat hebben we nodig om eerste stappen te zetten en uiteindelijk ons toe-
komstbeeld te realiseren. Technische en financiële aspecten spelen een belangrijke rol in onze strategie. Maar de opgave 
waar we voor staan is vooral sociaal-maatschappelijk. Door slim om te gaan met de factor tijd kunnen we flexibel inspe-
len op toekomstige mogelijkheden en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Op inhoud hanteren we het Energie 
Huishoudboekje als kompas. We gaan voor aardgasvrij daar waar de stap woonlastenneutraal te realiseren is. Daar waar 
die stap nog niet haalbaar is zetten we in op slimme tussenoplossingen om energie en CO2 te besparen. Voor het proces 
hanteren we het principe ‘doen, leren, beter doen’. We gaan aan de slag met een aantal concrete projecten - doen -, 
evalueren de (tussen)uitkomsten daarvan - leren -, en passen aan waar nodig - beter doen. Met deze strategie op inhoud 
en proces maken we in Tilburg het verschil. Een ambitieuze visie dus, met een toekomstbeeld voor ogen. Maar met een 
realistisch begin, zodat we samen van start gaan.

Innovatie
In aanvulling op de hierboven beschreven strategie zien we het belang om 
in te zetten op innovaties. Het slim omgaan met de factor tijd vraagt om een 
proactieve rol om innovaties te stimuleren en om het bieden van ruimte aan 
initiatieven vanuit de samenleving. Dit stelt ons in staat meer of beter haal-
bare en betaalbare oplossingen te ontwikkelen. Zo’n rol past bij de kennis- en 
maakstad Tilburg. Innoveren zit ons in de genen. Naast het stimuleren van 
technische innovaties, zoals proeven met waterstof of hoge-temperatuur 
warmtepompen, zijn ook sociale innovaties van belang. Het ontwikkelen 
van andere sturings-, organisatie- en financieringsmodellen, zoals bij een 
5de generatie warmte-koude net, biedt kansen om op andere manieren tot 
realisatie te komen met meer eigenaarschap en regie voor de gemeenschap. 
Samenwerking met onder meer bedrijven, kennisinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties is nodig om tot een optimaal innovatieklimaat te komen. 
In Hoofdstuk 5 beschrijven we een doorkijk naar hoe we dit gaan doen.

Energiebesparing staat centraal
We gaan voortvarend aan de slag te gaan met die stappen die wel haalbaar 
en betaalbaar zijn. Zo gaan we door met het uitwerken en concretiseren van 
plannen en met het nemen van slimme tussenstappen. Hieronder wordt 
beschreven wat we de komende jaren gaan doen. Allereerst de aanpak en 
maatregelen die generiek voor heel Tilburg gelden, vervolgens de specifieke 
aanvullingen voor de vier zones. Als laatste is beschreven wat de verwachte 
bijdrage is van deze acties aan onze CO2-doelstellingen.

Altijd en overal energie besparen 
Wat altijd en overal in Tilburg belangrijk is: energie besparen, isoleren, kieren dichten, ventileren, elektrisch koken en 
groene energie opwekken. Door te isoleren en kieren te dichten, hebben we in de winter minder energie nodig om 
gebouwen te verwarmen en houden we in de zomer de hitte beter buiten. Energie die we niet verspillen, hoeven we 
ook niet op te wekken. We streven naar 20% energiereductie in 2030 (circa 950 TJ) en 50% in 2045 (circa 2.400 TJ). Beide 
streefwaarden gelden ten opzichte van referentiejaar 1990 en zijn in lijn met de afspraken uit de Regionale Energie- en 
Klimaat Strategie (REKS). Bij isoleren en kierdichting is ventilatie heel belangrijk. Ventileren is nodig om gezonde en com-
fortabele gebouwen te houden. Daarnaast zetten we in op bewustwording, gedragsverandering en kleine maatregelen. 
Denk aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, korter douchen, de Cv-ketel instellen op 60 °C etc. Alle kleine 
stappen samen helpen om energie en CO2-uitstoot te besparen. Daarnaast is koeling een aandachtspunt om mee te 
nemen in de verdere planvorming. Gezien het veranderende klimaat zal hier in de zomermaanden steeds meer behoefte 
aan zijn, waardoor een duurzame oplossing gewenst is.
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Van belang is dat bij het nemen van maatregelen rekening wordt gehouden met toekomstige plannen. Daarmee worden 
desinvesteringen voorkomen. Alleen voor gebieden waar we voorlopig niet grootschalig starten met het aardgasvrij maken 
van gebouwen zetten we daarom naast energiebesparing ook in op tijdelijke, hybride oplossingen, zoals een hybride warm-
tepomp. Daarmee verminderen we het gebruik van aardgas en zetten we al stappen in de goede richting. Aandachtspunt 
daarbij is de mogelijke geluidsoverlast van warmtepompen en de benodigde ruimte voor installaties in gebouwen. Mochten 
er zich lokaal kansen voordoen om de stap naar volledig aardgasvrij al wel te zetten, bijvoorbeeld door renovatieplannen 
van een woningcorporatie of grote VvE, dan proberen we die te benutten. Bij zo’n renovatie van een woningcorporatie lig-
gen er namelijk kansen om de particuliere woningen in die omgeving mee te nemen. De gemeente en de Tilburgse woning-
corporaties hebben een procesaanpak bedacht hoe dit is te organiseren. De focus ligt daarbij in eerste instantie op voorma-
lige huurwoningen. Per project zal worden verkend of ook andere particuliere woningen kunnen worden betrokken.

In alle gevallen is het belangrijk dat maatregelen slim worden gepland. Oftewel, benut zoveel mogelijk natuurlijke momen-
ten. Dat scheelt geld en energie. Op gebouwniveau bij momenten zoals renovatie, verbouwing of verhuizing. En op ge-
biedsniveau bij lokale opgaves, zoals gebiedsontwikkelingen, herstructurering, grootschalige nieuwbouw of werkzaamheden 
in de openbare ruimte. Door slimmer te plannen kunnen ook de benodigde infrastructurele aanpassingen in onder andere 
het elektriciteitsnet beter worden doorgevoerd. Een grote uitdaging gezien de complicaties waar we in de dagelijkse praktijk 
tegenaan lopen.

Bevinding digitale dialoog: Tilburgers zijn positief over het globale plan dat voor heel Tilburg geldt. 

Advies TilburgerTafel: Let op dat je de risico’s van álle technieken belicht. We vragen aandacht voor oudere huizen, voor de risico’s 
van commerciële monopolies, voor maatwerk, voor vakkundig werk en voor onafhankelijke experts.

Aanvullende aanpak per zone
In de analyse in Hoofdstuk 3 hebben we al onderscheid gemaakt tussen vier zones in Tilburg die zich van elkaar onder-
scheiden op bouwjaren, bebouwingsdichtheid en huidige energie infrastructuur. Ook in de aanpak voor de komende 
jaren maken we onderscheid tussen deze zones, in aanvulling op wat voor heel Tilburg geldt. Onderstaande vlinder-af-
beelding verbeeldt de vier zones.
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ZONE 1: Reeshof en omgeving
In de gebieden aan de westzijde van Tilburg is het overgrote deel van 
de gebouwen al aangesloten op de stadsverwarming. Die wordt gevoed 
door restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. De aangeslo-
ten gebouwen maken geen gebruik meer van aardgas en zullen ook in 
de toekomst op de stadsverwarming aangesloten blijven. In dit gebied 
zien we kansen voor nieuwe, lokale, duurzame warmtebronnen en op-
slagmogelijkheden. Onder andere door een koppeling met de in de REKS 
benoemde warmtehubs Vossenberg, Kraaiven en Spinder te maken. De 
warmte uit deze warmtehubs kan bijdragen aan de verduurzaming van 
de stadsverwarming. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de rest-
warmte uit de Amercentrale kleiner. 

Naast aanpassing van het warmtesysteem is het van belang gebouwen te isoleren. Daardoor is minder warmte nodig. 
Het overschot aan warmte kan voor andere delen van Tilburg worden ingezet, waar nu nog aardgas wordt gebruikt. 
Ook kan door isolatie van gebouwen de temperatuur van het warmtenet worden verlaagd, waardoor minder warm-
teverlies optreedt gedurende het transport en het makkelijker is om lokale duurzame bronnen te koppelen aan het 
warmtenet. Daarmee ontstaat een efficiënter, duurzamer en goedkoper warmtesysteem. We streven ernaar om de 
temperatuur van 90/70 °C terug te brengen naar tenminste 70/40 °C. Ook kunnen delen van het warmtenet worden 
gevoed met restwarmte van andere delen van het warmtenet. Cascadering heet dat. Zo maken Koolhoven en Wit-
brant nu al gebruik van de restwarmte uit andere delen van de Reeshof. We zien kansen om dit op meerdere plekken 
toe te passen. Waar dit precies kansrijk is, op welke termijn, en hoe we dit samen met Ennatuurlijk en gebouweigena-
ren kunnen organiseren, gaan we de komende tijd onderzoeken en uitwerken.

Parallel aan dit lokale traject wordt regionaal ingezet op de verduur-
zaming van het Amernet zelf. Dit stimuleren we vanuit de bestaan-
de samenwerking met partijen in de Amerregio. Het transitieplan 
warmtenet Midden- en West-Brabant vormt daarvoor de basis.
Voor gebouwen die nog wel gebruik maken van aardgas zetten we, 
naast isolatie, in op tijdelijke hybride oplossingen. Mochten er zich 
kansen voordoen om de stap naar aardgasvrij te zetten, dan probe-
ren we die te benutten.

Lessen uit het verleden
In deze zone is al veel ervaring opgedaan met een warmtenet. Het is 
belangrijk om hiervan te leren om het in het vervolg beter te doen. 
Zo is er ontevredenheid onder een deel van de aangesloten bewo-
ners en bedrijven over (aansluit)bijdrages, keuzevrijheid en admi-
nistratieve transparantie. Bij de planontwikkeling voor de toekomst 
is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze condities kunnen 
worden verbeterd.

Bevinding digitale dialoog: 77% steunt de aanpak in zone 1. Velen zien het echter somber in voor de toekomst. De angst voor nieuwe 
monopolievorming is groot. 

Advies TilburgerTafel: Zet de lijn door. Betrek inwoners wel z.s.m. bij werksessies verduurzaming stadsverwarming. Denk na over 
toekomstige eigendomsverhoudingen. Als het biomassadilemma en de tussenoplossingen op weg naar een uiteindelijk CO2-vrije wijk 
slechts in kleine kring bediscussieerd worden, legt dat een bom onder de warmtetransitie.

ZONE 2: Rond de ringbanen
De woonwijken rond de ringbanen zijn voornamelijk gebouwd in de jaren 50, 60 en 70. Er is relatief veel gestapelde 
bouw en veel woningen zijn in eigendom van woningcorporaties. Dit gebied kunnen we grofweg onderscheiden in 
drie deelgebieden: Tilburg-Zuid, Tilburg-West en Tilburg-Noord.
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Tilburg-Zuid
Dit deel van Tilburg is niet aangesloten op de stadsverwarming. In dit gebied lijkt 
een 5de generatie warmte-koude net interessant. Een haalbaarheidsstudie die 
medio 2021 is uitgevoerd laat zien dat dit type net kansrijk is. Zeker omdat er veel 
verschillende gebouwen (komen te) staan. Zo zijn er plannen voor woningbouw 
in Stappegoor, gaat het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis grootschalig renoveren, 
hebben de woningcorporaties renovatieplannen voor hun woningbezit, en vullen het 
zwembad en de ijsbaan elkaars warmte- en koude vraag goed aan. Mogelijk kunnen 
ook andere zorginstellingen en bedrijventerreinen Het Laar en De Katsbogten in 
Tilburg-Zuid hierbij aanhaken. Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen waar en hoe 
daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering. Dit zal worden uitgewerkt in 
een warmte-uitvoeringsplan.

Tilburg-West & Tilburg-Noord
Een deel van de gebouwen in deze gebieden is aangesloten op de stadsverwarming. Een ander deel heeft een aard-
gasaansluiting. Relatief veel gebouwen (circa 6.000) hebben naast stadsverwarming ook nog een aardgasaansluiting 
voor koken en/of warmtapwater. Deze gebouwen hebben dus twee aansluitingen. Hier liggen kansen om gebouwen 
aardgasvrij te maken. Niet alleen is dat technisch makkelijker te realiseren dan wanneer aardgas ook wordt gebruikt 
voor verwarmen. Voor gebruikers is het financieel interessant, omdat zij dan nog maar één keer vastrechtkosten hoe-
ven te betalen. Hoe dit te realiseren gaan we samen met bewoners, woningcorporaties en andere betrokken partijen 
uitwerken in een warmte-uitvoeringsplan.

Het ligt voor de hand om in deze zone meer gebouwen aan te 
sluiten op de stadsverwarming. Hierbij geldt de voorwaarde dat 
uitbreiding van de stadsverwarming niet leidt tot meer verstookte 
biomassa in de Amercentrale. En uiteraard is verduurzaming van de 
bron(nen) op termijn noodzakelijk om een klimaatneutrale eind-
oplossing te realiseren. We zien, op basis van het onderzoek in Til-
burg-Zuid, ook in deze deelgebieden kansen voor een 5de genera-
tie warmte-koude net. We gaan verder onderzoeken wat de meest 
passende oplossing is. Ook kijken we waar kansen liggen om te be-
ginnen. Vervolgens werken we voor die specifieke gebieden samen 
met bewoners, woningcorporaties, bedrijven en andere betrokken 
partijen warmte-uitvoeringsplannen uit. Daarbij nemen we de 
ervaringen mee die we hebben opgedaan in onder andere Quirijn-

stok, onze verduurzamingsaanpak voor VvE’s en in Wandelbos Noord. Quirijnstok is één van de voorbeeldwijken uit 
het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid. Via onze verduurzamingsaanpak voor VvE’s ondersteunen 
we deze specifieke doelgroep met het realiseren van duurzame maatregelen. En in de wijk Wandelbos Noord wordt al 
enkele jaren gewerkt aan 'dubbele duurzaamheid' als onderdeel van de PACT-aanpak. Met de in juli 2021 toegekende 
subsidie van 12 miljoen euro uit het nationale Volkshuisvestingsfonds wordt een extra impuls gegeven aan die aan-
pak. Daarmee zetten we in op het verduurzamen van circa 900 particuliere woningen waarvoor de komende jaren een 
warmte-uitvoeringsplan wordt uitgewerkt. Wat we tot nu toe leren is dat de huidige energielasten voor relatief veel 
huishoudens in dit soort kwetsbare wijken al (te) hoog zijn en dat er sprake is van energiearmoede. Bij het uitwerken 
van warmte-uitvoeringsplannen is het van belang te onderzoeken of de woonlasten kunnen worden verlaagd. 

In Tilburg-Noord en Tilburg-West zijn ook plannen voor nieuwbouw of herstructurering, zoals het Kenniskwartier nabij 
de Universiteit. We onderzoeken of we nieuwbouw en bestaande bouw op een gezamenlijk duurzaam warmtenet 
kunnen aansluiten. Als dit kansrijk blijkt zal dit worden uitgewerkt in een warmte-uitvoeringsplan.

Bevinding digitale dialoog: 59% steunt de aanpak in zone 2. In deze zone zijn critici veel talrijker dan elders in Tilburg. Er zijn vragen 
over pro’s en contra’s van moderne stadsverwarming: kosten, milieu, nieuwe brandstoffen? Het plan verdient eerst toelichting om goed 
te kunnen reageren. Een deel voelt zich niet aangesproken (heeft geen aardgas). 

Advies TilburgerTafel: Zet een gemengd expertteam op deze zone, betrek inwoners z.s.m. bij werksessies verduurzaming  
stadsverwarming, ga in gesprek over de detaillering.
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ZONE 3: Binnen de ringbanen
Het gebied binnen de ringbanen is erg divers. Er staan veel ver-
schillende gebouwen, zowel oude monumenten als nieuwbouw. 
Ook zijn er de afgelopen jaren veel werkzaamheden verricht in 
de ondergrond. Die ligt erg vol met kabels en leidingen. Daarom 
voorzien we in deze zone voorlopig geen grote ingrepen richting 
aardgasvrij.

Wel zullen we proberen kansen te benutten om op kleinere 
schaal de stappen naar aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld als 
een woningcorporatie haar huurwoningen gaat renoveren en de 
omliggende koopwoningen kunnen worden meegenomen. Of 
bij lopende gebiedsontwikkelingen zoals in de Spoorzone of Pi-
ushaven waarbij de nieuwbouw als vliegwiel kan dienen voor de 
bestaande bouw. Of bij werkzaamheden in de ondergrond door 
ruimte te reserveren voor toekomstige infrastructuur.

Daarnaast zetten we in dit gebied, net zoals in de rest van Tilburg, in op isoleren, kieren dichten, ventileren, elektrisch 
koken en groene energie opwekken. En waar passend zijn hybride oplossingen een geschikt (tijdelijk) alternatief om het 
aardgasverbruik al te verminderen.

Bevinding digitale dialoog: 70% steunt de aanpak in zone 3. Inwoners wijzen op het grote aandeel huurders, lage inkomens en gevaar 
voor scheiding haves & havenots. Ze wijzen op urban heating door de versteningsgraad. Isoleren en kieren dichten is een opgave bij oude 
bebouwing. Er klinkt een pleidooi voor gezamenlijke inkoopprogramma’s waardoor kosten dalen. Subsidies als duwtje in de rug zijn welkom.

Advies TilburgerTafel: Ondanks hoge mate van steun zijn veel inwoners binnen de ringbanen somber over samenwerking en cohesie, over 
kosten en over urban heating. Ga hier mee aan de gang.

ZONE 4: Dorpen en De Blaak
Dit gebied bestaat uit de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel en het omliggende buitengebied. Ook ruim 
opgezette wijken zoals De Blaak passen hierbij. De gebouwen staan hier verder uit elkaar dan in de (rest van de) stad. Hier 
hebben we nog geen grootschalig toepasbare aardgasvrije oplossing in beeld. Het ligt daarom niet voor de hand om hier 
op korte termijn grote stappen naar aardgasvrij te maken. Wel gaan we samen met de hechte lokale gemeenschappen 
onderzoeken wat kansrijk en haalbaar is op het vlak van (1) verduurzaming van woningen, (2) keuzes voor warmtebron-
nen en opslagmogelijkheden en (3) keuzes voor warmte-infrastructuur. En uiteraard stimuleren we al slimme stappen 
met isolatie, kierdichting, ventilatie, elektrisch koken en hybride oplossingen. De proefprojecten (Green Deals) in Uden-
hout en De Blaak zijn goede voorbeelden van hoe we al samen aan de slag zijn en vormen de start van het opstellen van 
warmte-uitvoeringsplannen. Mogelijk kan deze werkwijze worden uitgebreid naar Berkel-Enschot en Biezenmortel omdat 
deze dorpen sterk vergelijkbaar zijn met Udenhout.
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Bevinding digitale dialoog: 66% steunt de aanpak in zone 4. Inwoners manen de gemeente om met een plan te komen maar wijzen tege-
lijk op de moeilijke aard van de wijken en de onvolwassenheid van voor de hand liggende opties biogas/waterstof.

Advies TilburgerTafel: Ga in deze zone aan de slag met oog voor de veelkleurigheid én onzekerheden. Start op korte termijn een procesaanpak.

Afspraken met zorginstellingen en bedrijventerreinen
Met vertegenwoordigers van Tilburgse zorginstellingen en bedrijventerreinen zijn afspraken gemaakt over het realise-
ren van de opgave. De locaties van het zorgvastgoed zijn geclusterd op basis van de topografische ligging. Per cluster 
is bepaald in hoeverre deze kan worden gekoppeld aan een gebiedsgerichte aanpak, of dat een zelfstandige koers kan 
worden gevaren. Zo wordt bijvoorbeeld voor het zorgcluster in Tilburg-Zuid onderzocht of kan worden aangesloten bij de 
uitwerking van het 5de generatie warmte-koude net. De zorglocaties Landpark Assisië en Daniel de Brouwerpark, die op 
grote afstand liggen van andere bebouwing, kunnen zelfstandig aan de slag.

Om de energietransitie op de bedrijventerreinen te versnellen, is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Met dit pro-
gramma zetten we in samenwerking met andere partners (onder andere Vitaalverenigingen, VNO/NCW, BOM, Stichting 
MOED en provincie) in op de sporen energiebesparing, opwekken van duurzame energie en de transitie naar een duur-
zame energie-infrastructuur op de bedrijventerreinen. Op die manier werken we toe naar bedrijventerreinen als ener-
giehubs, waar minimaal de eigen benodigde energie wordt opgewekt, maar het liefste meer, zodat ook de omgeving kan 
profiteren. Via een Green Deal wordt reeds gewerkt aan verduurzaming op een aantal bedrijventerreinen. De volgende 
stap is om voor elk bedrijventerrein een Masterplan Energie op te stellen. In zo’n masterplan komt ook aan bod in hoe-
verre bedrijven zelf hun restwarmte kunnen benutten, of andere bedrijven op het terrein gebruik kunnen maken van de 
restwarmte, of dat dit kan worden ingezet voor omliggende wijken. Vanuit het uitvoeringsprogramma lopen ook andere 
projecten, zoals het project Tilburgse Energy Leaders dat is gericht op een aantal productiebedrijven met een zeer hoog 
energieverbruik vanwege hun bedrijfsproces. Daarnaast spelen we in op de verplichting dat kantoren vanaf 2023 mini-
maal over Label C moeten beschikken.
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TABEL 4: TOTAALOVERZICHT AANPAK PER ZONE

Aanpak voor heel Tilburg



Gemiddeld 20% energiebesparing in 2030 door extra te isoleren, kieren dichten, ventileren, elektrisch koken en 
groene energie opwekken. We ondersteunen hierbij verschillende doelgroepen, waaronder particuliere  
woning-eigenaren via het programma Aan de slag met je huis

- Daar waar de stap naar aardgasvrij voorlopig niet wordt gezet aanvullend ook inzetten op  
(tijdelijke) hybride oplossingen.

- In alle gevallen proberen natuurlijke momenten te benutten.

 Inzetten op bewustwording, gedragsverandering en kleine maatregelen.
 Lokale kansen voor aardgasvrij benutten door de koppeling te maken met o.a.: 

- Renovatieplannen van woningcorporaties of VvE’s;

- Nieuwbouw-, herstructurering- of gebiedsontwikkelingen. Hiervoor wordt energiebeleid voor nieuwbouwlocaties 
opgesteld;

- Werkzaamheden in de ondergrond;

- De clusters zorginstellingen;

- De green deals en energiemasterplannen voor bedrijventerreinen.

ZONE 1: Reeshof en omgeving
 Verduurzamen stadsverwarming door:

- Ontwikkeling lokale warmtebronnen en opslagmogelijkheden, waaronder de koppeling met warmtehubs  
Vossenberg, Kraaiven en Spinder;

- Verduurzaming Amercentrale vanuit regionale samenwerking, onder andere door ontwikkeling van (boven 
)regionale warmtebronnen;

- Samen met de regio Hart van Brabant de potentie van groen gas te onderzoweken;

- Cascadering in delen van de Reeshof ten behoeve van een lagere aanvoertemperatuur. We gaan voor  
nader te bepalen deelgebieden plannen uitwerken.

ZONE 2: Rond de ringbanen



Uitwerken haalbaarheid warmtenetten in wijken en bedrijventerreinen in Tilburg-Noord (o.a. Stokhasselt, Heikant 
en Quirijnstok), Tilburg-West (Wandelbos, Het Zand, De Reit en Zorgvlied) en Tilburg-Zuid (o.a. Stappegoor,  
Groenewoud en De Leij). Voor de gebieden waar dit haalbaar is worden warmte-uitvoeringsplannen opgesteld.

-
In Tilburg-Zuid ligt daarbij de focus primair op een 5de generatie warmte-koude net en wordt de koppeling gelegd 
met o.a. nieuwbouw Stappegoor, renovatie Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, renovatieplannen woningcorporaties 
en bestaand gemeentelijk vastgoed.

- In Tilburg-West wordt daarbij de koppeling gelegd met de gebiedsontwikkeling rondom het Kenniskwartier.

- In Tilburg-Noord worden de opgedane leerervaringen in Quirijnstok meegenomen in de planvorming.


Opstellen warmte-uitvoeringsplan voor Wandelbos Noord, mede in het kader van PACT-aanpak 'dubbele  
duurzaamheid' en subsidie Volkshuisvestingsfonds.


Uitwerken mogelijkheden versneld afsluiten 6.000 gebouwen met een dubbele aansluiting (warmte en gas) in  
Tilburg-Noord en Tilburg-West in een warmte-uitvoeringsplan.

ZONE 3: Binnen de ringbanen

 Geen aanvulling op wat voor heel Tilburg geldt.

ZONE 4: Dorpen en De Blaak



Samen met de gemeenschap in Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel en De Blaak onderzoeken wat kansrijk en 
haalbaar is op het vlak van (1) verduurzaming van woningen, (2) keuzes voor warmtebronnen en opslagmogelijk-
heden en (3) keuzes voor warmte-infrastructuur. De uitkomsten kunnen vervolgens worden vastgesteld in bijvoor-
beeld lokale Green Deals. 



De lokale Green Deals zijn het startpunt om gezamenlijk (gemeente samen met lokale gemeenschap) warmte-uit-
voeringsplannen te maken. De huidige green deals in Udenhout en De Blaak dienen als voorbeeld van hoe zo’n  
proces kan worden vormgegeven.
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Verwacht effect van aanpak
In de Tilburgse gebouwde omgeving hebben we sinds 1990 zo’n 25% CO2-uitstoot bespaard. Met beleidsvoornemens 
op nationaal niveau en geplande activiteiten in parallel lopende trajecten voor de REKS en voor de verduurzaming 
van het Amernet wordt die daling verder ingezet naar circa 55% in 2030. Daarbij bestaat echter een reëel risico dat 
niet alle beleidsvoornemens en geplande activiteiten worden gerealiseerd. Zie Bijlage 2 voor een onderbouwing. In 
deze Transitievisie Warmte zetten we de koers uit voor realisatie van energiebesparing, het aansluiten van gebouwen 
op een warmtenet en het stimuleren van hybride warmtepompen. Het verwachte effect van deze activiteiten is een 
aanvullende 13% CO2-reductie in 2030. Daarmee komt de totale verwachte CO2-besparing op 68% in 2030, wanneer 
alle geplande activiteiten worden waargemaakt. Vanuit CO2-perspectief hebben we daarmee een redelijke uitgangs-
positie om onze tussentijdse doelstelling van 45% in 2030 te halen. Echter, onze einddoelstelling klimaatneutraal in 
2045 vraagt om een aanpak waarbij de schouders er stevig onder moeten worden gezet. Een goede spreiding van 
werkzaamheden in de tijd is namelijk noodzakelijk om voldoende uitvoeringscapaciteit te borgen. Het te lang uitblij-
ven van een oplossing voor de in Hoofdstuk 1 gestelde randvoorwaarden kan daarmee leiden tot het niet behalen 
van onze (tussen)doelstellingen. 
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Iedereen heeft een rol om deze opgave te realiseren. De gemeente heeft als procesregisseur een centrale rol. De in 
ontwikkeling zijnde wetgeving moet de gemeente in staat stellen deze rol goed te vervullen. Maar de gemeente is als 
regisseur niet de enige verantwoordelijke partij voor deze transitie. Iedereen is verantwoordelijk vanuit zijn of haar 
rol. Sterker nog: in deze opgave hebben we elkaar nodig. De uitwerking van de warmte-uitvoeringsplannen moet je 
sámen doen. Gebouweigenaren staan aan de lat voor aanpassingen in en aan hun gebouwen. Eigenaren van boven- 
en ondergrondse infrastructuur hebben plichten om dat te onderhouden. Partijen met restwarmte hebben een rol 
om die warmte beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken. En we zullen ons allemaal moeten aanpassen aan een 
andere manier van verwarmen.

De samenwerking tussen verschillende organisaties en partij-
en in Tilburg zal zich in een nieuw speelveld gaan ontwikkelen. 
Zowel in het publieke als het private domein overstijgen de 
kansen, bedreigingen en opgaves simpelweg de competenties, 
schaalgrootte of het incasseringsvermogen van één enkele 
partij. Er moet dus op andere manieren worden samenge-
werkt bij het verzinnen van oplossingen, het bouwen van busi-
nesscases, het managen van het proces en het realiseren van 
projectresultaten. Dit vraagt om regie vanuit de gemeente.

Maar hoe gaan we nu concreet aan de slag? Een aantal activi-
teiten kan direct worden opgepakt door projecten te starten 
waarvoor deels al plannen zijn gemaakt. Andere zaken vragen 
meer inhoudelijke en beleidsmatige uitwerking voordat con-
crete uitvoering mogelijk is. En weer andere zaken lenen zich 
meer voor een procesmatige aanpak dan een projectaanpak. 
Om dit alles te bundelen en aan te sturen start de gemeente 
een programma aanpak. Hierin benoemen we acties, projec-
ten, ideeën en (sub)doelen. Al die inspanningen samen dragen 
bij aan ‘Het nieuwe verwarmen’ in Tilburg met als einddoel 
klimaatneutraal in 2045.

In de programma aanpak nemen we de activiteiten per zone op zoals benoemd in Tabel 4. Naast een gebiedsgerich-
te aanpak zetten we ook in op aanpakken voor doelgroepen of gebouwtypen. Zo’n aanpak beperkt zich niet tot een 
zone, maar is toepasbaar binnen de hele gemeente. Voor een aantal doelgroepen en gebouwtypen hebben we reeds 
zo’n aanpak. Bijvoorbeeld ‘Aan de slag met je huis’ voor particuliere woningeigenaren. Deze aanpak zal de komende 
jaren worden geïntensiveerd. Voor bedrijventerreinen hebben we het uitvoeringsprogramma energietransitie. Voor 
de sociale woningvoorraad zijn afspraken en activiteiten opgenomen in het woonconvenant en de jaarlijkse presta-
tieafspraken. Hoe de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed wordt opgepakt is vastgelegd in een roadmap. 
Ook zijn afspraken gemaakt met zorginstellingen over het zorgvastgoed in Tilburg. Zie Bijlage 1 voor een overzicht 
van deze voorbeelden. De programma aanpak wordt eind 2021 uitgewerkt. Hij maakt geen integraal onderdeel uit 
van deze visie aangezien zo’n programma aanpak voortdurend in ontwikkeling is. De ervaringen die we opdoen, zul-
len uiteraard wel worden meegenomen in een volgende versie van deze visie.

5.  DOORKIJK NAAR UITVOERING
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2022 2030
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2022-2030

2045

2030 Minimaal elke 5 jaar bĳstellen met nieuwe 
inzichten, ontwikkelingen en innovaties.

VN

Vastgestelde aanpak voor een nieuwe, duurzame 
manier van verwarmen in Tilburg.

Opstellen en uitvoeren van lokale plannen met alle 
betrokkenen. De eerste plannen starten in 2022. 

Tussen het opstellen en uitvoeren zit steeds 8 jaar.

Opstellen en uitvoeren van lokale 
plannen met alle betrokkenen. 
Tussen het opstellen en uitvoeren zit 
steeds 8 jaar.

Internationaal verdrag om de opwarming van de 
aarde tegen te gaan.

Meer dan 600 afspraken om de CO2-uitstoot te beperken. 
De Transitievisie Warmte is er één van.

2030
TUSSENDOEL KLIMAATAKKOORD
Nationaal doel is 49% minder CO2-uitstoot 
in 2030 ten opzichte van 1990

Gemeente onderzoekt, berekent en overlegt met betrokken 
partĳen, inwoners en experts.
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Naar het nieuwe verwarmen
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