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AMENDEMENT Warmtenetten 
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Raadsvoorstel: Warmtevisie Amersfoort 

 
 

overwegende dat 
a. De investeringen in het geschikt maken van de woning voor het gebruik van lage temperatuur 

verwarming kunnen drempelverhogend werken. 
b. Daardoor kan de overstap van gas naar het warmtenet trager verlopen. 
c. Bij middentemperatuur netten kan de bestaande verwarming (bijvoorbeeld de radiatoren) 

gebruikt blijven worden. 
d. Overgang is financieel veel beperkter en dus makkelijker te maken. 
e. Dat zal helpen bij het zo snel mogelijk mensen te laten overstappen van gas op het warmtenet. 
 
besluit: 
 
aan het ontwerpbesluit een beslispunt toe te voegen om  
 
1. de tekst in de Warmtevisie als volgt aan te passen:   
 
Duurzaam gebruik maken van warmte betekent duurzaam opwekken én duurzaam en efficiënt 
inzetten. Gascentrales en biomassa zijn op termijn geen onderdeel van een CO2-neutrale 
warmtevoorziening. De gemeente zet waar mogelijk in op heeft als doel het gebruik van 
lagetemperatuur-warmtenetten. Duurzame warmte is immers beperkt beschikbaar en moet zo 
efficiënt mogelijk worden ingezet. Om aan te kunnen sluiten op een lagetemperatuur warmtenet 
zullen veel woningen en andere gebouwen eerst geïsoleerd en kierdicht gemaakt moeten worden, 
en worden voorzien van vloer- en/of wandverwarming en balansventilatie. 

 
Daar waar lagetemperatuur-warmtenetten geen optie zijn omdat dit te hoge kosten voor isolatie 
met zich mee brengt, kunnen middentemperatuur- (tussen de 55 en 70 °C) en hogetemperatuur-
netten (>70 °C) worden ingezet, waarbij zo min mogelijk warmteverlies wordt nagestreefd door 
alle geproduceerde warmte zo veel mogelijk te gebruiken. We beginnen met 
middentemperatuurnetten (tussen de 55 en 70 °C). Dan kan zoveel mogelijk van de bestaande 
verwarming (bijvoorbeeld radiatoren) gebruikt blijven worden. Daarmee ontstaat meer tijd om een 
gewenst moment te kiezen om te investeren in de woning om deze geschikt te maken voor lage 
temperatuurverwarming (<55 °C). Hierbij wordt zo min mogelijk warmteverlies nagestreefd door 
alle geproduceerde warmte zo veel mogelijk te gebruiken. Voor het fysieke net betekent dit dat 
het technisch zo aangelegd moet worden, dat het geschikt is voor lage- en middentemperaturen. 
Bij de ontwikkeling van warmtenetten moet op voorhand rekening gehouden worden met deze 
wensen voor de toekomst. Tevens is het streven om de besparing in de woonlasten bij 
lagetemperatuurverwarming zodanig te maken dat hiermee de benodigde investering betaald kan 

worden. 
 

 
 
Hans Bol 
ChristenUnie 


